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ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Ελληνική 
Εταιρεία Γλώσσας και Γραμματισμού οργανώνουν το 6ο Διεθνές Συνέδριο 
Γραμματισμού με θέμα:  

  
Ο γραμματισμός σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο:  

νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση 
 

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη 
Γάλλου, Ρέθυμνο, από 22 έως 24 Μαΐου 2015. 

 
Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση, η συζήτηση και η ανάλυση των 
πρόσφατων ερευνητικών πορισμάτων για το γραμματισμό σε έναν κόσμο που 
μεταβάλλεται ραγδαία. Οι κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές, καθώς και τα νέα 
επιστημονικά δεδομένα, μας καλούν να επανεξετάσουμε ζητήματα που αφορούν στο 
γραμματισμό και συνδέονται με την εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι τα πορίσματα του 
συνεδρίου αυτού θα συμβάλουν όχι μόνο στη βελτίωση της εκπαίδευσης των 
παιδιών, αλλά και στην πρόοδο της επιστήμης.  

Θεματικές Ενότητες 
 Ιστορική εξέλιξη της έννοιας του γραμματισμού 
 Αναδυόμενος γραμματισμός και προσχολική εκπαίδευση  
 Γραμματισμός στην εκπαίδευση  
 Πολυγραμματισμοί  στην εκπαίδευση 
 Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στο γραμματισμό 
 Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση 
 Γραμματισμός,  νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση 
 Γραμματισμός  και εκπαιδευτική πολιτική   
 Γραμματισμός και εκμάθηση ξένων γλωσσών 
 Γραμματισμός και εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
 Οικογενειακός γραμματισμός 

Κεντρικοί Ομιλητές 
• Βασίλειος Φθενάκης, καθηγητής στο University of Bolzano 
• William Teale, καθηγητής στο University of Illinois 
• Taffy Raphael, καθηγήτρια στο University of Illinois 
• Mary-Ann Evans, καθηγήτρια στο University of Guelph 
• Junko Yokota, καθηγήτρια στο National Louis University 

 
 



Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(http://www.edc.uoc.gr/ptpe) μετά το τέλος Φεβρουαρίου 2014.  

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 
Ευφημία Τάφα 

Καθηγήτρια 
 

Επικοινωνία: κ. Ελισσάβετ Χλαπάνα 
Τηλ.: 28310 77696 
Fax: 28310 77891 
Email: epee@edc.uoc.gr 
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