
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 
Υποστήριξη γονέων σε ζητήματα γλωσσικής αγωγής 

 

Επιστημονικά υπεύθυνη: Αναπλ. Καθηγήτρια Ελένη Καραντζόλα  

 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης 
και εξειδίκευσης, καθώς και γενικά επιμορφωτικά προγράμματα σπουδών σε 
διάφορα επιστημονικά πεδία αιχμής. Τα προγράμματα αυτά προσφέρονται μέσω e-
learning και απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους λυκείου.  
 
Η  Δράση για τη Διά Βίου Μάθηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα προσφέρει ένα 
νέο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Υποστήριξη γονέων σε ζητήματα 
γλωσσικής αγωγής». Αν και είναι γενικά αποδεκτό ότι η συνεργασία γονέων, 
εκπαιδευτικών, μαθητών έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, οι γονείς που επιθυμούν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους, δεν 
γνωρίζουν πάντα με ποιους τρόπους μπορούν να έχουν πιο αποτελεσματική 
συνεργασία στο γλωσσικό μάθημα, που είναι πρωτεύουσας σημασίας σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης.  
 
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος θα προσφερθεί 
άμεσα, κατά την περίοδο 22/6/2015 έως 19/7/2015, η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΕ) 
«Από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό: υποστήριξη γονέων σε ζητήματα γλωσσικής 
αγωγής».  
 
Η παρούσα ΔΕ εστιάζει στην κρίσιμη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στην Α’ 
Δημοτικού. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν το γλωσσικό μάθημα 
στην Α’ δημοτικού, το περιεχόμενο και ο τρόπος που διδάσκεται η ανάγνωση και η 
γραφή σήμερα στο σχολείο, με έμφαση σε ό,τι έχει αλλάξει (αναφορικά με τις 
γνώσεις και τις εμπειρίες των γονέων όταν ήταν εκείνοι μαθητές). Επίσης, 
προτείνονται βήμα-βήμα συνεργατικές δραστηριότητες γραμματισμού και 
φιλαναγνωσίας, που μπορούν να βελτιώσουν την επίδοση των παιδιών στο σχολείο 
και να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στο γλωσσικό μάθημα και τη μάθηση 
γενικότερα.  
 
Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα απαρτίζεται από πέντε (5) εβδομαδιαίες 
συνεδρίες, με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 22/06/2015 και λήξης την Κυριακή 
19/07/2015.  
 
Οι διδάσκοντες/ουσες των επιμέρους συνεδριών είναι οι κκ. Ελένη Καραντζόλα 
(αναπλ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αιγαίου), Ιωάννης Γαλαντόμος (λέκτορας Παν/μίου 
Αιγαίου), Ευάγγελος Ιντζίδης (εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δρ 
Παν/μίου Αιγαίου,), Θεοδώρα Τσιαγκάνη (εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας 
εκαπίδευσης, δρ Παν/μίου Αιγαίου), Καλλιόπη Κύρδη (εκπαιδευτικός 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποψήφια δρ ΕΚΠΑ) και Ειρήνη Βοκοτοπούλου 
(κοινωνιολόγος, υπεύθυνη του www.bookbook.gr) 
 



 
Για θέματα προγράμματος σπουδών και λοιπά επιστημονικά θέματα, μπορείτε να 
απευθυνθείτε στην επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος, κ. Ελένη 
Καραντζόλα (2241099348 / 6937059300 /  karantzola@rhodes.aegean.gr), ενώ για 
θέματα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης, στη Γραμματεία Προγραμμάτων 
Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο τηλ. 22410 99424-6, από τη 
Δευτέρα έως και την Παρασκευή (09:00-13:00) ή στο e-mail:  e-
epimorfosi@aegean.gr (web site: e-epimorfosi.aegean.gr) 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 
Υποστήριξη εκπαιδευτικών σε ζητήματα γλωσσικής αγωγής 

 

Επιστημονικά υπεύθυνη: Αναπλ. Καθηγήτρια Ελένη Καραντζόλα  

 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει Προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης 
και εξειδίκευσης, καθώς και γενικά επιμορφωτικά προγράμματα σπουδών σε 
διάφορα επιστημονικά πεδία αιχμής. Τα Προγράμματα αυτά προσφέρονται μέσω e-
learning και απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους λυκείου.  
 
Έτσι, η  Δράση για τη Διά Βίου Μάθηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα προσφέρει 
ένα νέο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Υποστήριξη εκπαιδευτικών σε 
ζητήματα γλωσσικής αγωγής». Μετά την αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων 
για τη γλώσσα την προηγούμενη δεκαετία και τη γενική επιμόρφωση που 
ακολούθησε, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν την ευκαιρία περαιτέρω εμβάθυνσης σε 
ζητήματα που άπτονται της γλωσσικής διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης. 

 
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος θα προσφερθεί 
άμεσα, κατά την περίοδο 15/6/2015 έως 19/7/2015, η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΕ) 
«Από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό: υποστήριξη εκπαιδευτικών σε ζητήματα 
γλωσσικής αγωγής».  

 
Η παρούσα ΔΕ έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση του θεωρητικού πλαισίου, πάνω 
στο οποίο βασίζεται η διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής στην Α' 
δημοτικού, γεφυρώνοντας το κενό με το νηπιαγωγείο και την προσέγγιση του 
αναδυόμενου γραμματισμού που εκείνο υιοθετεί. Προτείνονται βήμα-βήμα τρόποι 
ανίχνευσης των εμπειριών και γνώσεων γραμματισμού των παιδιών, συνεργατικές 
δραστηριότητες γραμματισμού και φιλαναγνωσίας μαζί τους καθώς και με τους 
γονείς, που εμπλέκονται λιγότερο ή περισσότερο στη μαθησιακή διαδικασία, έτσι 
ώστε οι μαθητές/τριες να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στο γλωσσικό 
μάθημα και τη μάθηση γενικότερα και να βελτιώσουν την επίδοσή τους.  
 
Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα απαρτίζεται από πέντε (5) εβδομαδιαίες 
συνεδρίες, με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 15/06/2015 και λήξης την Κυριακή 
19/07/2015.  
 
Οι διδάσκοντες/ουσες των επιμέρους συνεδριών είναι οι κκ. Ελένη Καραντζόλα 
(αναπλ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αιγαίου), Ιωάννης Γαλαντόμος (λέκτορας Παν/μίου 
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Αιγαίου), Ευάγγελος Ιντζίδης (εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δρ 
Παν/μίου Αιγαίου,), Θεοδώρα Τσιαγκάνη (εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, δρ Παν/μίου Αιγαίου), Καλλιόπη Κύρδη (εκπαιδευτικός 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποψήφια δρ ΕΚΠΑ) και Ειρήνη Βοκοτοπούλου 
(κοινωνιολόγος, υπεύθυνη του www.bookbook.gr) 
 
Για θέματα προγράμματος σπουδών και λοιπά επιστημονικά θέματα, μπορείτε να 
απευθυνθείτε στην επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος, κ. Ελένη 
Καραντζόλα (τηλ. 2241099348 / κινητό: 6937059300 / 
email: karantzola@rhodes.aegean.gr), ενώ για θέματα οικονομικής και διοικητικής 
διαχείρισης, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Προγραμμάτων Διά Βίου 
Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο τηλ. 22410 99424-6, από τη Δευτέρα έως 
και την Παρασκευή (09:00-13:00) ή στο e-mail:  e-epimorfosi@aegean.gr (web 
site: e-epimorfosi.aegean.gr) 
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