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4ΜΗΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 
Η προσχολική ηλικία είναι µια εξαιρετικά συναρπαστική και ενδιαφέρουσα περίοδος, 
αλλά συνάµα µια δύσκολη εποχή, κατά την οποία οι ενήλικες που συντροφεύουν το 
παιδί (γονείς και εκπαιδευτικοί) βρίσκονται αντιµέτωποι µε πολλές προκλήσεις. 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση: Βιωµατική 
Μάθηση και Σύγχρονες Μέθοδοι Αγωγής Φροντίδας» σχεδιάστηκε και 
αναπτύχθηκε µε σκοπό την απόκτηση γενικών και ειδικών γνώσεων σχετικά µε την 
προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, συνδυάζοντας την θεωρία µε την πράξη. Η 
θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευοµένων στην πολυεπίπεδη ανάπτυξη των παιδιών 
της νηπιακής ηλικίας συνοδεύεται από τα κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέψουν 
την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινοµένων, την ανάλυση 
των πολλαπλών παραγόντων (ψυχολογικών, κοινωνικών, παιδαγωγικών) που 
διαµορφώνουν τη πραγµατικότητα του παιδιού και τέλος την οργάνωση της 
παιδαγωγικής πρακτικής στα πλαίσια της προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής. Με 
έµφαση στις τεχνικές της βιωµατικής µάθησης και της εφαρµογής διδακτικών 
µεθόδων που βασίζονται στην επικοινωνία και την χρήση του παιχνιδιού, το 
πρόγραµµα αποβλέπει στην εξοικείωση των εκπαιδευόµενων µε τις σύγχρονες 
αυτές µεθόδους αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να µπορούν να τις 
χρησιµοποιήσουν στην καθηµερινή πρακτική τους, οργανώνοντας εκπαιδευτικά 
προγράµµατα που προάγουν την γνωστική, ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη 
των παιδιών.  
Το παρόν πρόγραµµα συµπληρωµατικής εκπαίδευσης απευθύνεται σε νηπιαγωγούς, 
αλλά και εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων, σε ειδικούς παιδαγωγούς και σε 
επαγγελµατίες ψυχοκοινωνικών επιστηµών, µε σκοπό να το αξιοποιήσουν στην 
επαγγελµατική τους δραστηριότητα, καθώς και σε φοιτητές σχετικών κλάδων. 
Παράλληλα, απευθύνεται και σε γονείς, που θέλουν να πειραµατιστούν θεωρητικά 
και πρακτικά σε σύγχρονες απόψεις γύρω από θέµατα ανάπτυξης και αγωγής στην 
νηπιακή ηλικία. Τέλος, µπορεί να φανεί χρήσιµο σε κάθε ενδιαφερόµενο που 
προβληµατίζεται και αναζητά επιστηµονικές πληροφορίες σχετικά µε την προσχολική 
αγωγή και εκπαίδευση.  

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράµµατος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού 
Επιµόρφωσης. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα µπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα 
http://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=367 

 



Επίσης, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη Γραµµατεία  στα τηλέφωνα 
210.36.89.354 και 210.36.89.381, ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση : elearn-
secretariat@elke.uoa.gr.  
 


