
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Κατερίνα Καζέλα   
 
Η Κατερίνα Καζέλα είναι Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Προσχολικής Αγωγής) 
στο 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής. 
 Έχει σπουδάσει Νηπιαγωγός στην Κύπρο και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή με 
υποτροφία του ΙΚΥ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει διδάξει με σύμβαση Π.Δ 
407/80 στο Π.Τ.Π.Ε του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα μαθήματα: Η διαδικασία της 
Αξιολόγησης στην Προσχολική Εκπαίδευση», «Διδακτική και Μεθοδολογία 
δραστηριοτήτων», «Θεωρία Προσχολικής Εκπαίδευσης», το «Σεμινάριο Πρακτικής 
άσκησης» καθώς και το   μάθημα της «Πρακτικής άσκησης».  Έχει υπηρετήσει ως 
Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής για 11 συνεχή έτη και είχε στην 
παιδαγωγική και επιστημονική της ευθύνη νηπιαγωγεία της Αττικής, Κυκλάδων και 
Δωδεκανήσου. 
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα  εστιάζουν σε ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας 
με έμφαση στη δημιουργία κατάλληλων αναπτυξιακών περιβαλλόντων που 
βασίζονται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, της 
διδακτικής των Φ.Ε, καθώς και στην πειραματική εφαρμογή καινοτόμων 
προγραμμάτων στην προσχολική εκπαίδευση. Έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει στην 
περιφέρεια ευθύνης της  σειρά καινοτομιών στην εκπαιδευτική πράξη όπως 
Προγράμματα Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, Εφαρμογή της 
Αυτοαξιολόγησης στην εκπαιδευτική μονάδα, Η λειτουργία και Εφαρμογή του 
Portofolio στο νηπιαγωγείο, Η σύμπραξη των Φυσικών Επιστημών και των Τεχνών, H 
κούκλα ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο και H αξιοποίηση της ομάδας και των σχέσεων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τη μεθοδολογία των Persona dolls, την οποία εισήγαγε για πρώτη 
φορά στα ελληνικά νηπιαγωγεία με ένα συστηματικό και μεθοδικό τρόπο για την 
επεξεργασία κοινωνικών ζητημάτων, της Διαφορετικότητας, της Πρόληψης της Βίας 
και του Σχολικού Εκφοβισμού. 
Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, σε ημερίδες και 
σεμινάρια και διαθέτει πλούσιο επιμορφωτικό έργο σε δημόσιους και άλλους 
επιστημονικούς φορείς. Το επιμορφωτικό της έργο εστιάζει σε θέματα  διδακτικής 
μεθοδολογίας, διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, στη Διαμόρφωση της Ομάδας και 
την ανάπτυξη σχέσεων και στη χρήση των Persona dolls.  
Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει την έκδοση βιβλίων, συμμετοχές σε βιβλία και 
συλλογικούς τόμους, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. 
 


