
ΒΙΟΓΡΑΦ ΙΚΟ    ΣΗΜΕ ΙΩΜΑ
Αικατερίνη  Κ ο λ ο β ο ύ

Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ05) στο 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής

Αξιολογήτρια – Κριτής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το έργο της ανάπτυξης των νέων
Εγχειριδίων Γαλλικής γλώσσας για το Γυμνάσιο.

E-mail : aikolovou@sch.gr

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - Γαλλικά, Αγγλικά

Σπουδές
1988 : D.E.A. “SOCIOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA
 COMMUNICATION  -  Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στην

Κοινωνιολογία της Πληροφόρησης κ' της Επικοινωνίας στο
Πανεπιστήμιο Paris VII (Παρίσι - Γαλλία) .
Ειδικά μαθήματα : Θεωρίες της πληροφόρησης κ' της επικοινωνίας,
Κοινωνιολογία των ΜΕDIAS, Εικόνα κ' Διαφήμηση, Μέθοδοι  έρευνας,
Τηλεματική, Βιντεοεπικοινωνίες.

1987 : ΜΑΙΤRISE - Πτυχίο εφαρμοσμένης  Γλωσσολογίας  του  Κέντρου
Γαλλικής  Γλωσσολογίας  του  Πανεπιστήμιου  SORBOΝΝΕ ΝΟUVELLE,
Paris III   (Παρίσι - Γαλλία).

1984 : Πτυχίο του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας  και  Φιλολογίας  της
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Επιμόρφωση
2002 : Σεμινάριο «MULTIMEDIA: SUPPORTS, STRATEGIES, PRATIQUES” που

πραγματοποιήθηκε από την “Accord Ecole des langues” Institut Superieur Privι με
σύμβαση των Πανεπιστημίων Paris5, Paris7 στα πλαίσια του ΣΩΚΡΑΤΗΣ -
COMENIUS.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να επιτρέψει στους συμμετέχοντες, να έλθουν
σε επαφή και να ανακαλύψουν τα διάφορα νέα μέσα και κυρίως να επιτύχουν
παιδαγωγική προσέγγιση ανάλογη με το κοινό τους, τις ανάγκες του και τους
σκοπούς του. Να ανακαλύψουν τις δυνατότητες του  Internet και να μάθουν να το
χρησιμοποιούν σαν μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας, σαν μέσο ανάπτυξης εκ
μέρους των μαθητών των εργασιών που τους ανατίθενται καθώς και σαν μέσο
αυτοεπιμόρφωσης.



Σ υ μ π λ η ρωμ α τ ι κ έ ς   Σ π ο υ δ έ ς

1989 : Σεμινάριο διάρκειας εννέα μηνών στον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών
με θέμα “ Πληροφορική κ' Αυτοματισμός γραφείου για Εξαγωγικό Μarketing
και Management”.

1986 : Σεμινάριο Πληροφορικής στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
και Φωνητικής του Πανεπιστήμιου Paris III (Σύστημα MS-DOS, Γλώσσες
TURBO ΡΑSCAL  κ' GW ΒΑSΙC, επεξεργασία κειμένου).

Πρακτ ική   Εξάσκηση

Φεβρουάριος 1988 : Πρακτική άσκηση στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του
Ινστιτούτου του Αραβικού Κόσμου (Παρίσι - Γαλλία).

Αύγουστος 1982 : Συμμετοχή στη μεταφραστική ομάδα του Παγκόσμιου
Συνέδριου Αστρονομίας που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Επαγγελματ ική  Εξέλ ιξη

Οκτώβριος 1991 - σήμερα :

Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας σε Δημόσια Λύκεια των νομών Αρτας και Αττικής.

Μάρτιος 1990 - Ιανουάριος 1991:

Υπεύθυνη ύλης και διαφήμησης του περιοδικού “Μορφολόγος Διακοσμητής”,
ενημερωτικό δελτίο της Ενωσης Μορφολόγων Διακοσμητών Κεντρικής Ελλάδος.
Εισηγήτρια Σεμιναρίων για την Ραδιοφωνία στο SARASOTA COLLEGE.

Μάρτιος 1986 - Νοέμβριος 1988 :

Εργαζόμενη με σύμβαση αορίστου χρόνου στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και
Ανάπτυξης (στο Τμήμα Υποδοχής, Πληροφόρησης και Ξενάγησης του κοινού και
των Προσωπικοτήτων) του Μουσείου Επιστημών και Βιομηχανίας CITE DES
SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE–VILLETE, 5930 PARIS Cedex 19, FRANCE.

Σεπτέμβριος 1983 - Ιούνιος 1985 :

Καθηγήτρια  Γαλλικών  στο  Ινστιτούτο  Ξένων  Γλωσσών  “MOLIERE”.



Εμπειρία στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση
Μέλος της σχολικής σύμπραξης “ΝΑΥΣ” (στα πλαίσια της δράσης ΙΙΙ, της ενέργειας
1.3.δ. των προγραμμάτων κινητικότητας, του υποπρογράμματος 1, του επιχειρησιακού
προγράμματος εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης – ΕΠΕΑΕΚ).

Σκοπός της σύμπραξης ήταν η παραγωγή εκπαιδευτικής εφαρμογής για το Internet
με θέμα “Η ναυτική ζωή των Ελλήνων κατά το 1821” και αφορούσε στην βασική
θεματική ενότητα “Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση” και στην επιπλέον θεματική
ενότητα “Πολιτιστική κληρονομιά – Ιστορία”.

Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η ανάπτυξη μίας
εκπαιδευτικής εφαρμογής για το Internet, που αφορά στην Ναυτική ζωή και δράση των
Ελλήνων κατά την περίοδο της επανάστασης του 1821
(http://10tee-athin.att.sch.gr/nays/).

Εργασίες  –  Δημοσιεύσε ις

Εργασία με θέμα "Συμβολή στην μελέτη ενός συνόλου φράσεων του προφορικού
λόγου". Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια της MAITRISE Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας σε ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστήμιου Paris III και του
SNCF (Γαλλικός Οργανισμός Σιδηροδρόμων). Σκοπός της ήταν η ανάπτυξη ενός λεξικού
γιά την δημιουργία πληροφορικού συστήματος αυτόματης κατανόησης, το οποίο θα
χρησιμοποιούσε  η υπηρεσία  τηλεφωνικών  πληροφοριών  του SNCF.


