
 

 

 

Ανοιχτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή Δημόσιων και Ιδιωτικών 
Νηπιαγωγείων στην ερευνητική διαδικασία του προγράμματος ΕΑΝ 

 

Πράξη 

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΑΝ)» Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5093563 

 
 

Υποέργο 1 
 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 
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Πρόσκληση 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της 
Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5093563, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) που είναι το Επισπεύδον Ίδρυμα του Προγράμματος  
για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός - Εποπτεία εφαρμογής του προγράμματος 
και δημιουργία επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού υλικού» καλεί δημόσια και ιδιωτικά 
νηπιαγωγεία της χώρας, στα οποία έχει εισαχθεί η Αγγλική Γλώσσα, να λάβουν μέρος 
εθελοντικά στη διαμορφωτική αξιολόγηση του προγράμματος ΕΑΝ. Οι εκπαιδευτικοί (ΠΕ60 
και ΠΕ06) που θα συμμετάσχουν θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής για τις ερευνητικές 
διαδικασίες στις οποίες θα εμπλακούν.  

Περιγραφή ερευνητικών διαδικασιών  
Απαραίτητη κρίνεται η παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος 
«ΕΑΝ», για τη διαμορφωτική αξιολόγησή του.  
Για τον σκοπό αυτό, στα νηπιαγωγεία που θα επιλεγούν με τυχαία στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία θα πραγματοποιηθούν όλες ή κάποιες από τις ακόλουθες ερευνητικές 
διαδικασίες: 

(α) Καταγραφή απόψεων, στάσεων και αντιλήψεων για την πορεία του προγράμματος 
από όλους τους εμπλεκόμενους, 

(β) Επιτόπιες δειγματοληπτικές παρατηρήσεις (αν υπάρξουν περιορισμοί, θα γίνουν εξ 
αποστάσεως) με  Εργαλεία και Tεχνικές Παρατήρησης στην τάξη, 
 
(γ) Ομάδες Εστίασης εκπαιδευτικών και Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που 
αφορούν στην πορεία της εφαρμογής του προγράμματος (ενδιάμεση διαμορφωτική 
διερεύνηση) καθώς και γονέων/κηδεμόνων, 
 
(δ) Συνεντεύξεις με παιγνιώδη χαρακτήρα για την αποτύπωση απόψεων και στάσεων 
των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Θα εφαρμοστεί πρωτόκολλο συνέντευξης με τη 
μορφή παιχνιδιού, προκειμένου η διαδικασία να ανταποκρίνεται στα αναπτυξιακά 
χαρακτηριστικά των παιδιών, 
 
(ε) Καταγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων στα παιδιά με τη συμμετοχή τους σε 
παιχνίδια  που αφορούν σε γλωσσικές και κοινωνικο-συναισθηματικές παραμέτρους, 
 
(στ) Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και σεναρίων από τους 
εκπαιδευτικούς με στόχο την ανατροφοδότηση. 

Προϋποθέσεις/Κριτήρια συμμετοχής  

Βασική προϋπόθεση για να δηλώσει ενδιαφέρον ένα νηπιαγωγείο αποτελεί η επιθυμία-
αποδοχή της συμμετοχής στην ερευνητική διαδικασία, όπως σκιαγραφήθηκε πιο πάνω, και 
από τους δύο εκπαιδευτικούς, ΠΕ06 και ΠΕ60, ενός ή και περισσότερων τμημάτων του 
σχολείου καθώς και η συναίνεση της/του Προϊσταμένης/ου ή Διευθύντριας/ή της σχολικής 
μονάδας. Επειδή οι ερευνητικές διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη 
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το τμήμα ως βασική ερευνητική μονάδα, δεν είναι δυνατό να επιλεγεί ένα σχολείο εάν και 
οι δύο εκπαιδευτικοί του τμήματος, η/ο νηπιαγωγός του πρωϊνού τμήματος που 
εφαρμόζεται το πρόγραμμα και η/ο καθηγήτρια/τής αγγλικής γλώσσας, δεν επιθυμούν να 
εμπλακούν. Περαιτέρω κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή των σχολείων-
τμημάτων αποτελούν: 

α) γεωγραφική κατανομή: ένα τουλάχιστον τμήμα/σχολείο από κάθε Περιφέρεια,  

β) αστικότητα σχολείου: αντιπροσώπευση από αστικές, ημιαστικές και αγροτικές 
περιοχές,  

γ) οργανικότητα σχολείου: σχολεία διαφορετικού μεγέθους/οργανικότητας, 

δ) δυνατότητα πρόσβασης ερευνητών: σε κάποια σχολεία που θα εφαρμοστεί 
παρατήρηση στην τάξη, 

ε) αριθμός παιδιών στην τάξη, 

στ) σύμφωνη γνώμη Συλλόγου Διδασκόντων και γονέων/κηδεμόνων για τα 
τμήματα/σχολεία στα οποία θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις παιδιών και 
παρατήρηση στην τάξη (από τους ερευνητές).  

Οι ερευνητικές διαδικασίες θα λάβουν χώρα, σε διαφορετικές περιόδους η κάθε μία, 
μεταξύ Μαρτίου-Iουνίου 2022 και πάντα σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς.   

Δήλωση συμμετοχής 

Κάθε σχολείο που επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία 
στην ειδική φόρμα  https://survey.auth.gr/index.php/538991 μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 
2022. Μετά από την επεξεργασία των δηλώσεων και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 
αναφέρθηκαν, θα πραγματοποιηθεί τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία για την 
τελική επιλογή των νηπιαγωγείων, η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος (ΑΠΘ, www.ean.auth.gr). Τα σχολεία που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Ευχαριστούμε πολύ και θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας. 

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος «ΕΑΝ» 

Θωμαή Αλεξίου 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 


