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Διευθύντριες
Δημόσιων Νηπιαγωγείων
Θέμα: Εφαρμογή Προγράμματος Συναισθηματικής Αγωγής
‘Το μονοπάτι της Καρδιάς’
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, σε συνεργασία με τη Δρ. Μαρία Ηρακλέους θα εφαρμόσει σε δημόσια
νηπιαγωγεία της Κύπρου κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2008-2009 πρόγραμμα
συναισθηματικής αγωγής με τίτλο ‘Το μονοπάτι της καρδιάς’. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί
το απόσταγμα μακροχρόνιας έρευνας η οποία είχε την καθοδήγηση και στήριξη του
Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Cambridge, καθώς και την έγκριση
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Επισυνάπτεται το ιστορικό της έρευνας
(Παράρτημα Α’).
Το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2008-2009 βασίζεται στα
πορίσματα της έρευνας που έχει διεξαχθεί τα προηγούμενα χρόνια και στηρίζεται από τη
Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας με υπεύθυνη τη Δρ Σούλα Ιωάννου.
Το γενικό συντονισμό του προγράμματος ’Το μονοπάτι της καρδιάς’, έχει η Πρώτη
Λειτουργός Εκπαίδευσης κ. Αντουανέττα Κατσιολούδη, ενώ τη γενική ευθύνη της εφαρμογής
του, σε κάθε Επαρχία ξεχωριστά, έχει η οικεία επιθεωρήτρια νηπιαγωγείων.
Το ΥΠΠ έχει αποφασίσει όπως το πρόγραμμα εφαρμοστεί κατά τη φετινή χρονιά σε 130
Δημόσια Νηπιαγωγεία παγκύπρια. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλες οι
νηπιαγωγοί των δημόσιων νηπιαγωγείων.
Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενες νηπιαγωγοί συμπληρώσουν κατάλληλα τη
συνημμένη δήλωση συμμετοχής (Παράρτημα Β’), η οποία θα πρέπει να σταλεί το αργότερο
μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2008 με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22800666.
Τονίζεται ότι, οι νηπιαγωγοί οι οποίες θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να:
•
Συμμετάσχουν σε τρία βιωματικά εργαστήρια στην επαρχία τους ή στην πλησιέστερη
επαρχία (7:30 π.μ – 1:05 μ.μ).
•
Πάρουν συνεντεύξεις από τρία παιδιά πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος
•
Συμπληρώσουν φύλλα παρατήρησης για τρία παιδιά πριν και μετά την εφαρμογή του
προγράμματος
•
Συμπληρώσουν ‘ημερολόγιο συναισθημάτων‘ (αφορά τη νηπιαγωγό)
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•

Συμπληρώσουν ‘συναισθηματικό προφίλ‘ τριών παιδιών πριν και μετά την εφαρμογή
του προγράμματος

Πέρα από τα πιο πάνω, οι νηπιαγωγοί που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα
συναισθηματικής αγωγής, θα έχουν την ευθύνη να παρουσιάσουν στις υπόλοιπες
συναδέλφους τους σε συνεδριάσεις του προσωπικού, τα πορίσματα των βιωματικών
εργαστηρίων.
Διευκρινίζεται, ότι, η συμμετοχή των νηπιαγωγών είναι εθελοντική. Θεωρούμε ότι η
συναισθηματική αγωγή είναι αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος των
νηπιαγωγείων και δε θα δοθεί επιπρόσθετος διδακτικός χρόνος για υλοποίηση του πιο πάνω
προγράμματος.
Αναμένεται ότι σε περίπτωση συμμετοχής της νηπιαγωγού στα βιωματικά εργαστήρια θα
πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία
των νηπιαγωγείων κατά την απουσία της νηπιαγωγού.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Δρ Μαρία
Ηρακλέους, Επιστημονική Συντονίστρια του προγράμματος στο τηλέφωνο 99-559242.

(Αλ. Κουράτος)
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κοιν.

: Γ.Ε.Δ.Ε.
: Π.Λ.Ε. κα Αντουανέττα Κατσιολούδη
: Π.Λ.Ε. Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας (υπόψη οικείων ΕΔΕ Νηπιαγωγείων)
: Ο.Ε.Δ.Ε.
: Π.Ο.Ε.Δ.
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