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Γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Ψηφιακού Υλικού και Διδακτικών Σεναρίων με ΤΠΕ». 
 

Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 

αλφαβητική σειρά οι:  

1) 1091 

2) 1093 

3) 1077 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 

 

1091 

H κ. 1091 είναι διδάκτορας του Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας με τίτλο «Συστήματα Συστάσεων στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση: Σχεδίαση, 

Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Συστήματος Συστάσεων, ενσωματωμένο σε Σύστημα Διαχείρισης 

Μαθησιακών Δραστηριοτήτων για την υποστήριξη του Μαθησιακού Σχεδιασμού στην 

ηλεκτρονική μάθηση» (2020). Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα 

Πληροφορικής, στο ΑΠΘ (2007) στη «Ειδίκευση στην Πληροφορική». Έχει 3 δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 9 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια (scopus). 

Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία μεγαλύτερη των 5 μηνών στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει και σε διάφορα ερευνητικά έργα των ΕΛΚΕ. Το ερευνητικό της 

έργο, η διδακτορική της διατριβή και η εμπειρία της είναι απολύτως συναφή με την 

«Ανάπτυξη Ψηφιακού Υλικού και Διδακτικών Σεναρίων με ΤΠΕ». 

 

1093 

 

Η κα 1093 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με τίτλο «Η διδασκαλία θεμάτων 

σχετικών με το γενετικό έλεγχο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Γνώσεις και στάσεις των 

μαθητών, παιδαγωγικές επιλογές των εκπαιδευτικών και διδακτικές παρεμβάσεις» από το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστημών, Πανεπιστήμιο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (2020). Διαθέτει επίσης 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Προγεννητική Γενετική & Εμβρυϊκή Ιατρική (Prenatal 

Genetics & Fetal Medicine), Πανεπιστήμιο Λονδίνου, University College London, Ιατρική 

Σχολή, Τμήμα Μαιευτικής & Γυναικολογίας (2003), και στη Γενετική Διεργασία και Μοριακή 

Βιολογία, Πανεπιστήμιο Sussex, Σχολή Βιολογικών Επιστημών (2002). Διαθέτει πτυχίο στη 

Βιολογία, Πανεπιστήμιο Sussex, Σχολή Βιολογικών Επιστημών (2001).  

Διαθέτει δύο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σύμφωνα με τη βάση scopus, η 

οποίες έχουν λάβει μία αναφορά. Διαθέτει διδακτική εμπειρία 3,5 ετών στην τριτοβάθμια 



εκπαίδευση. Το ερευνητικό της έργο, η διδακτορική της διατριβή και η εμπειρία της είναι 

απολύτως συναφή με την «Ανάπτυξη Ψηφιακού Υλικού και Διδακτικών Σεναρίων με ΤΠΕ». 

1077 

Η κα 1077 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2008) 

με θέμα «Ημιλεπτονικές Αντιδράσεις στο Πεδίο του Πυρήνα». Έχει πέντε συναφείς 

δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Η κα 1077 διαθέτει 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 

περιοδικά με κριτές και 7 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια (scopus).   

Διαθέτει προηγούμενη συναφή διδακτική εμπειρία συνολικά τεσσάρων ετών, και ενός 

εξαμήνου σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

 

Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 

Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 

1. 1091 

2. 1077 

3. 1093 

Πρόταση 

Η κα 1091 προτείνεται να διδάξει το μάθημα «Ανάπτυξη Ψηφιακού Υλικού και Διδακτικών 

Σεναρίων με ΤΠΕ». Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του 

μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία». 
 

Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 

αλφαβητική σειρά οι:  

1) 1043 

2) 1061 

3) 1076 

4) 1079 

5) 1093 

6) 1092 

7) 1090 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 

 

1043 

Η κα 1043 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2021) 

και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας (2017). Επίσης, διαθέτει πτυχίο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2021) και από το Τμήμα Γερμανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (2015). Δεν διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία 

στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κα 1043 έχει τέσσερα άρθρα σε διεθνή περιοδικά και 

συνέδρια. Το συνολικό έργο της είναι μερικώς συναφές με το αντικείμενο της θέσης. 

 

1061 

Η κα 1061 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Επιστήμες 

της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού 

λόγου» από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (2020). Επίσης, διαθέτει πτυχίο από το Τμήμα 

Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2011). Η κα 1061 διαθέτει 

προηγούμενη διδακτική εμπειρία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ενός εξαμήνου στη 

διδασκαλία του μαθήματος Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Η κα 1061 δεν διαθέτει δημοσιεύσεις 

σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Το συνολικό έργο της είναι μερικώς συναφές με το 

αντικείμενο της θέσης. 

 

1076 

Ο κ. 1076 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην 

Ψυχολογία με εξειδίκευση στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του 

Μάαστριχτ (2019). Επίσης, διαθέτει πτυχίο από το Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2017). Ο κ. 1076 διαθέτει προηγούμενη αυτοδύναμη 



διδακτική εμπειρία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ενός εξαμήνου. Διαθέτει 9 δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Το συνολικό έργο του είναι μερικώς συναφές με το 

αντικείμενο της θέσης. 

 

1079 

Η κα 1079 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης διετούς 

φοίτησης με τίτλο «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες»  από το ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας (2014) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης τριών εξαμήνων με τίτλο 

«Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης  - Εκπαιδευτική Ηγεσία» 

από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2021). Έχει 3 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και 

συνολικά 19 δημοσιεύσεις σε συνέδρια και περιοδικά. Το συνολικό έργο της είναι μερικώς 

συναφές με το αντικείμενο της θέσης. 

 

1093 

Η κα 1093 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με τίτλο «Η διδασκαλία θεμάτων 

σχετικών με το γενετικό έλεγχο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Γνώσεις και στάσεις των 

μαθητών, παιδαγωγικές επιλογές των εκπαιδευτικών και διδακτικές παρεμβάσεις» από το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστημών, Πανεπιστήμιο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (2020). Διαθέτει επίσης 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Προγεννητική Γενετική & Εμβρυϊκή Ιατρική (Prenatal 

Genetics & Fetal Medicine), Πανεπιστήμιο Λονδίνου, University College London, Ιατρική 

Σχολή, Τμήμα Μαιευτικής & Γυναικολογίας (2003), και στη Γενετική Διεργασία και Μοριακή 

Βιολογία, Πανεπιστήμιο Sussex, Σχολή Βιολογικών Επιστημών (2002). Διαθέτει πτυχίο στη 

Βιολογία, Πανεπιστήμιο Sussex, Σχολή Βιολογικών Επιστημών (2001).  

Διαθέτει 11 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Διαθέτει διδακτική 

εμπειρία 3,5 ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ερευνητικό της έργο, η διδακτορική της 

διατριβή και η εμπειρία της είναι απολύτως συναφή με την «Εκπαιδευτική Ψυχολογία». 

 

1092 

Ο κ. 1092 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2017) 

με θέμα «Επίσημος Πολιτικός Λόγος και Κοινωνικοποίηση των Νέων Μεταναστών». Ο κ. 1092 

είναι κάτοχος πτυχίου από το τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Ψυχολογία. Διαθέτει 

1 έτος και 1 εξάμηνο συναφή προϋπηρεσία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Ο κ. 1092 έχει τρία άρθρα σε Ελληνικά περιοδικά, τρία άρθρα σε συνέδρια, πέντε κεφάλαια 

σε επιστημονικά βιβλία και συλλογικούς τόμους και δύο μονογραφίες. Το συνολικό έργο του 

είναι μερικώς συναφές με το αντικείμενο της θέσης.  



 

1090 

Η κα 1090 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2018) με θέμα 

«Η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ (2004) στον «Προγραμματισμό Αγωγής και Εκπαίδευσης στην 

πρώτη παιδική ηλικία», και πτυχίο Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ 

(1989). Η κα 1090 διαθέτει 1,5 έτος προϋπηρεσία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Η κα 1090 διαθέτει 14 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια από τα οποία 

1 είναι διεθνές. Η διδακτορική διατριβή της και το δημοσιευμένο έργο εμπίπτει μερικώς στο 

γνωστικό αντικείμενο της θέσης 

 

Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 

Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 

1. 1093 

2. 1090 

3. 1092 

4. 1076 

5. 1043 

6. 1061 

7. 1079 

 

Πρόταση 

Η κα 1093 προτείνεται να διδάξει το μάθημα «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» καθώς το 

ερευνητικό της έργο, η διδακτορική της διατριβή και η εμπειρία της είναι απολύτως συναφή 

με το αντικείμενο της θέσης. Επιπρόσθετα, διαθέτει σημαντική διδακτική προϋπηρεσία στη 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του 

μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 

 

  



Γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Πληροφορικής». 
 

Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 

αλφαβητική σειρά οι:  

1) 1079 

2) 1092 

3) 1077 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 

1079 

Η κα 1079 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης διετούς 

φοίτησης με τίτλο «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες»  από το ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας (2014) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης τριών εξαμήνων με τίτλο 

«Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης  - Εκπαιδευτική Ηγεσία» 

από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2021). Έχει τρία άρθρα σε διεθνή περιοδικά. Το 

συνολικό έργο της είναι μερικώς συναφές με το αντικείμενο της θέσης. 

1092 

Ο κος 1092 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2017) 

με θέμα «Επίσημος Πολιτικός Λόγος και Κοινωνικοποίηση των Νέων Μεταναστών». Έχει τρία 

άρθρα σε Ελληνικά περιοδικά. Το συνολικό έργο του δεν είναι συναφές με το αντικείμενο της 

θέσης. 

1077 

Η κα 1077 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2008) 

με θέμα «Ημιλεπτονικές Αντιδράσεις στο Πεδίο του Πυρήνα». Έχει πέντε δημοσιεύσεις σε 

διεθνή περιοδικά. Έχει δημοσιεύσει οκτώ άρθρα σε συνέδρια με κριτές. Έχει μία δημοσίευση 

σε συλογικούς τόμους/βιβλία και τρία εγχειρίδια/διδακτικές συναφείς σημειώσεις για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε 

ετών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το συνολικό έργο της είναι μερικώς συναφές με 

το αντικείμενο της θέσης. 

 

Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 

Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 

1. 1077  

2. 1092 

3. 1079 

 

Πρόταση 



Η κα 1077 είναι η υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε για να διδάξει το μάθημα 

«Διδακτική της Πληροφορικής» καθώς προέρχεται από τίτλο και τμήμα με παιδαγωγική 

επάρκεια και έχει μεγαλύτερο επιστημονικό έργο σε σχέση με τους υπόλοιπους 

υποψηφίους. Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος 

να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 

 

  



Γνωστικό αντικείμενο «Πρακτική Άσκηση-Μικροδιδασκαλία». 
 

Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 

αλφαβητική σειρά οι:  

1. 1075 

2. 1079 

3. 1094 

4. 1093 

5. 1092 

6. 1078 

7. 1089 

8. 1058 

9. 1077 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 

1075 

Ο κ. 1075 έχει διδακτορικό τίτλο από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 

Προϊόντων και Τροφίμων από το Πανεπιστήμιο Πατρών (2020). Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης από τη Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ. (2006) με ειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία 

και πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (1999). Ο κ. 1075 διαθέτει 

προϋπηρεσία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση μεγαλύτερη των πέντε ετών. Έχει 20 

δημοσιεύσεις σε συνέδρια και περιοδικά. Το συνολικό έργο του κ.  1075 δεν είναι συναφές 

με το αντικείμενο της θέσης. 

 

1079 

Η κα 1079 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης διετούς 

φοίτησης με τίτλο «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες»  από το ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας (2014) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης τριών εξαμήνων με τίτλο 

«Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης  - Εκπαιδευτική Ηγεσία» 

από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2021). Έχει 3 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και 

συνολικά 19 δημοσιεύσεις σε συνέδρια και περιοδικά. Το συνολικό έργο της είναι μερικώς 

συναφές με το αντικείμενο της θέσης. 

 

1094 

Ο κ. 1094 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση» στο κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πατρών και Πανεπιστημίου Λευκωσίας (2020) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην 

Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογίας) από το Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. (2008). Ο κ. 

1094 έχει πτυχίο από το Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. (2005).   Έχει 1 άρθρο σε διεθνές 



συνέδριο. Επιπρόσθετα, διαθέτει προϋπηρεσία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το συνολικό 

έργο του κ. 1094είναι μερικώς συναφές με το αντικείμενο της θέσης. 

 

1078 

Η κα 1078 έχει διδακτορικό τίτλο από το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Σχολή 

Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

(2014). Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Τμήματος 

Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (2008) και πτυχίο Οικιακής 

Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (2004). Η κα 1078 διαθέτει 

προϋπηρεσία ενός εξαμήνου στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει 4 δημοσιεύσεις σε συνέδρια 

και περιοδικά. Το συνολικό έργο της είναι μερικώς συναφές με το αντικείμενο της θέσης. 

 

1089 

Η κα 1089 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην 

«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (2018) και πτυχίο από το 

Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. (2002). Η κα 1089 έχει 9 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και 

συνέδρια, ενώ διαθέτει διδακτική προϋπηρεσία δύο εξαμήνων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Το συνολικό έργο της είναι μερικώς συναφές με το αντικείμενο της θέσης. 

 

1058 

Ο κ. 1058 έχει διδακτορικό τίτλο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2021) με τίτλο «Δημιουργικότητα στην Ηγεσία, η χρήση 

του δημιουργικού λόγου και της δημιουργικής γραφής από Διευθυντές Εκπαίδευσης στο 

πλαίσιο της αποτελεσματικής Διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων». Έχει Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (2014) και από το 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2012). 

Ο κ. 1058 έχει πτυχίο από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής – Δημοτική Εκπαίδευση του 

Πανεπιστημίου Κύπρου (2008).  

Ο κ. 1058 διαθέτει προϋπηρεσία δύο εξαμήνων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει 6 

δημοσιεύσεις σε συνέδρια και περιοδικά. Το συνολικό έργο του είναι συναφές με το 

αντικείμενο της θέσης. 

 

1093 

Η κα 1093 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με τίτλο «Η διδασκαλία θεμάτων 

σχετικών με το γενετικό έλεγχο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Γνώσεις και στάσεις των 

μαθητών, παιδαγωγικές επιλογές των εκπαιδευτικών και διδακτικές παρεμβάσεις» από το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 



Επιστημών, Πανεπιστήμιο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (2020). Διαθέτει επίσης 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Προγεννητική Γενετική & Εμβρυϊκή Ιατρική (Prenatal 

Genetics & Fetal Medicine), Πανεπιστήμιο Λονδίνου, University College London, Ιατρική 

Σχολή, Τμήμα Μαιευτικής & Γυναικολογίας (2003), και στη Γενετική Διεργασία και Μοριακή 

Βιολογία, Πανεπιστήμιο Sussex, Σχολή Βιολογικών Επιστημών (2002). Διαθέτει πτυχίο στη 

Βιολογία, Πανεπιστήμιο Sussex, Σχολή Βιολογικών Επιστημών (2001).  

Διαθέτει 11 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Διαθέτει διδακτική 

εμπειρία 3,5 ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ερευνητικό της έργο, η διδακτορική της 

διατριβή και η εμπειρία της είναι απολύτως συναφή με την «Πρακτική Άσκηση-

Μικροδιδασκαλία». 

 

1092 

Ο κ. 1092 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2017) 

με θέμα «Επίσημος Πολιτικός Λόγος και Κοινωνικοποίηση των Νέων Μεταναστών». Ο κ. 1092 

είναι κάτοχος πτυχίου από το τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Ψυχολογία. Διαθέτει 

1 έτος και 1 εξάμηνο συναφή προϋπηρεσία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Ο κ. 1092 έχει τρία άρθρα σε Ελληνικά περιοδικά, τρία άρθρα σε συνέδρια, πέντε κεφάλαια 

σε επιστημονικά βιβλία και συλλογικούς τόμους και δύο μονογραφίες. Το συνολικό έργο του 

είναι συναφές με το αντικείμενο της θέσης. 

 

1077 

Η κα. 1077 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2008) 

με θέμα «Ημιλεπτονικές Αντιδράσεις στο Πεδίο του Πυρήνα». Η κα. 1077 διαθέτει 3 

δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, και 7 άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (scopus). 

Διαθέτει μερικώς συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τεσσάρων ετών, σε 

τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το δημοσιευμένο της έργο έχει λάβει 87 ετεροαναφορές 

(scopus). 

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κας 1077 εμπίπτουν στο γνωστικό 

αντικείμενο «Πρακτική Άσκηση-Μικροδιδασκαλία». 

Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 

Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 

1. 1093 

2. 1092 

3. 1058 

4. 1077  

5. 1078 

6. 1079 



7. 1089 

8. 1094 

 

Πρόταση 

Η κα 1093 είναι η πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε για να διδάξει το 

μάθημα «Πρακτική Άσκηση-Μικροδιδασκαλία», καθώς διαθέτει συναφή διδακτική εμπειρία, 

το μεγαλύτερο δημοσιευμένο έργο και τη μεγαλύτερη αναγνώριση του ερευνητικού έργου. 

Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η 

σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 

  



Γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία». 
 

Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 

αλφαβητική σειρά οι:  

1) 1043 

2) 1061 

3) 1076 

4) 1075 

5) 1079 

6) 1094 

7) 1080 

8) 1093 

9) 1092 

10) 1078 

11) 1089 

12) 1058 

13) 1090 

Παρουσίαση των υποψηφίων:. 

1043 

Η κα 1043 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2021) 

και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας (2017). Επίσης, διαθέτει πτυχίο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2021) και από το Τμήμα Γερμανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (2015). Δεν διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία 

στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κα 1043 έχει τέσσερα άρθρα σε διεθνή περιοδικά και 

συνέδρια. Το συνολικό έργο της είναι μερικώς συναφές με το αντικείμενο της θέσης. 

1061 

Η κα 1061 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Επιστήμες 

της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού 

λόγου» από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (2020). Επίσης, διαθέτει πτυχίο από το Τμήμα 

Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2011). Η κα 1061 διαθέτει 

προηγούμενη διδακτική εμπειρία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ενός εξαμήνου στη 

διδασκαλία του μαθήματος Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Η κα 1061 δεν διαθέτει δημοσιεύσεις 

σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Το συνολικό έργο της είναι μερικώς συναφές με το 

αντικείμενο της θέσης. 

1076 

Ο κ. 1076 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην 

Ψυχολογία με εξειδίκευση στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του 



Μάαστριχτ (2019). Επίσης, διαθέτει πτυχίο από το Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2017). Ο κ. 1076 διαθέτει προηγούμενη αυτοδύναμη 

διδακτική εμπειρία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ενός εξαμήνου. Διαθέτει 9 δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Το συνολικό έργο του είναι μερικώς συναφές με το 

αντικείμενο της θέσης. 

1075 

Ο κ. 1075 έχει διδακτορικό τίτλο από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 

Προϊόντων και Τροφίμων από το Πανεπιστήμιο Πατρών (2020). Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης από τη Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ. (2006) με ειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία 

και πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (1999). Ο κ. 1075 διαθέτει 

προϋπηρεσία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση μεγαλύτερη των πέντε ετών. Έχει 20 

δημοσιεύσεις σε συνέδρια και περιοδικά. Το συνολικό έργο του κ.  1075 δεν είναι συναφές 

με το αντικείμενο της θέσης. 

1079 

Η κα 1079 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης διετούς 

φοίτησης με τίτλο «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες»  από το ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας (2014) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης τριών εξαμήνων με τίτλο 

«Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης  - Εκπαιδευτική Ηγεσία» 

από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2021). Έχει 3 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και 

συνολικά 19 δημοσιεύσεις σε συνέδρια και περιοδικά. Το συνολικό έργο της είναι μερικώς 

συναφές με το αντικείμενο της θέσης. 

1094 

Ο κ. 1094 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση» στο κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πατρών και Πανεπιστημίου Λευκωσίας (2020) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην 

Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογίας) από το Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. (2008). Ο κ. 

1094 έχει πτυχίο από το Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. (2005).   Έχει 1 άρθρο σε διεθνές 

συνέδριο. Επιπρόσθετα, διαθέτει προϋπηρεσία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το συνολικό 

έργο του κ. 1094 είναι μερικώς συναφές με το αντικείμενο της θέσης. 

1080 

Ο κ. 1080 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με τίτλο «Αξιολόγηση των δομικών και 

λειτουργικών χαρακτηριστικών των σχολικών εγχειριδίων νεοελληνικής γλώσσας του 

δημοτικού σχολείου» από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, Παιδαγωγική 

Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2010). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών στην Παιδαγωγική από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Παιδαγωγική Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005), και πτυχίο 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991). 

Διαθέτει επτά δημοσιεύσεις σε περιοδικά και είκοσι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 

συνέδρια. Διαθέτει διδακτική εμπειρία 0.5 ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το 



ερευνητικό του έργο, η διδακτορική του διατριβή και η εμπειρία του είναι συναφής με το 

αντικείμενο της θέσης. 

 

1093 

Η κα 1093 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με τίτλο «Η διδασκαλία θεμάτων 

σχετικών με το γενετικό έλεγχο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Γνώσεις και στάσεις των 

μαθητών, παιδαγωγικές επιλογές των εκπαιδευτικών και διδακτικές παρεμβάσεις» από το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστημών, Πανεπιστήμιο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (2020). Διαθέτει επίσης 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Προγεννητική Γενετική & Εμβρυϊκή Ιατρική (Prenatal 

Genetics & Fetal Medicine), Πανεπιστήμιο Λονδίνου, University College London, Ιατρική 

Σχολή, Τμήμα Μαιευτικής & Γυναικολογίας (2003), και στη Γενετική Διεργασία και Μοριακή 

Βιολογία, Πανεπιστήμιο Sussex, Σχολή Βιολογικών Επιστημών (2002). Διαθέτει πτυχίο στη 

Βιολογία, Πανεπιστήμιο Sussex, Σχολή Βιολογικών Επιστημών (2001).  

Διαθέτει δώδεκα δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Διαθέτει διδακτική 

εμπειρία 3,5 ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ερευνητικό της έργο, η διδακτορική της 

διατριβή και η εμπειρία της είναι  συναφής με το αντικείμενο της θέσης. 

1092 

Ο κ. 1092 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2017) 

με θέμα «Επίσημος Πολιτικός Λόγος και Κοινωνικοποίηση των Νέων Μεταναστών». Ο κ. 1092 

είναι κάτοχος πτυχίου από το τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Ψυχολογία. Διαθέτει 

1 έτος και 1 εξάμηνο συναφή προϋπηρεσία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Ο κ. 1092 έχει τρία άρθρα σε Ελληνικά περιοδικά, τρία άρθρα σε συνέδρια, πέντε κεφάλαια 

σε επιστημονικά βιβλία και συλλογικούς τόμους και δύο μονογραφίες. Το συνολικό έργο του 

είναι μερικώς συναφές με το αντικείμενο της θέσης.  

1078 

Η κα 1078 έχει διδακτορικό τίτλο από το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Σχολή 

Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

(2014). Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Τμήματος 

Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (2008) και πτυχίο Οικιακής 

Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (2004). Η κα 1078 διαθέτει 

προϋπηρεσία ενός εξαμήνου στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει 4 δημοσιεύσεις σε συνέδρια 

και περιοδικά. Το συνολικό έργο της είναι μερικώς συναφές με το αντικείμενο της θέσης. 

1089 

Η κα 1089 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην 

«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (2018) και πτυχίο από το 

Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. (2002). Η κα 1089 έχει 9 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και 



συνέδρια, ενώ διαθέτει διδακτική προϋπηρεσία δύο εξαμήνων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Το συνολικό έργο της είναι μερικώς συναφές με το αντικείμενο της θέσης. 

1058 

Ο κ. 1058 έχει διδακτορικό τίτλο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2021) με τίτλο «Δημιουργικότητα στην Ηγεσία, η χρήση 

του δημιουργικού λόγου και της δημιουργικής γραφής από Διευθυντές Εκπαίδευσης στο 

πλαίσιο της αποτελεσματικής Διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων». Έχει Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (2014) και από το 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2012). 

Ο κ. 1058 έχει πτυχίο από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής – Δημοτική Εκπαίδευση του 

Πανεπιστημίου Κύπρου (2008).  

Ο κ. 1058 διαθέτει προϋπηρεσία δύο εξαμήνων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει 6 

δημοσιεύσεις σε συνέδρια και περιοδικά. Το συνολικό έργο του είναι συναφές με το 

αντικείμενο της θέσης. 

1090 

Η κα 1090 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2018) με θέμα 

«Η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ (2004) στον «Προγραμματισμό Αγωγής και Εκπαίδευσης στην 

πρώτη παιδική ηλικία», και πτυχίο Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ 

(1989). Η κα 1090 διαθέτει 1,5 έτος προϋπηρεσία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Η κα 1090 διαθέτει 14 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια από τα οποία 

1 είναι διεθνές. Η διδακτορική διατριβή της και το δημοσιευμένο έργο εμπίπτει  στο γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης 

 

Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 

 

Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 

1. 1080 

2. 1090 

3. 1093 

4. 1058 

5. 1092 

6. 1078 

7. 1075 

8. 1079 

9. 1089 



10. 1076 

11. 1043 

12. 1094 

13. 1061 

Πρόταση 

Η κος 1080 προτείνεται να διδάξει το μάθημα «Διδακτική Μεθοδολογία».  Σε περίπτωση 

αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά 

κατάταξης των υποψηφίων. 

 

 

 

  



 

Γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική». 
 

Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 

αλφαβητική σειρά οι:  

1. 1043 

2. 1061 

3. 1076 

4. 1079 

5. 1094 

6. 1080 

7. 1093 

8. 1092 

9. 1078 

10. 1058 

11. 1090 

Παρουσίαση των υποψηφίων:. 

1043 

Η κα 1043 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2021) 

και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας (2017). Επίσης, διαθέτει πτυχίο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2021) και από το Τμήμα Γερμανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (2015). Δεν διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία 

στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κα 1043 έχει τέσσερα άρθρα σε διεθνή περιοδικά και 

συνέδρια. Το συνολικό έργο της είναι μερικώς συναφές με το αντικείμενο της θέσης. 

1061 

Η κα 1061 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Επιστήμες 

της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού 

λόγου» από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (2020). Επίσης, διαθέτει πτυχίο από το Τμήμα 

Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2011). Η κα 1061 διαθέτει 

προηγούμενη διδακτική εμπειρία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ενός εξαμήνου στη 

διδασκαλία του μαθήματος Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Η κα 1061 δεν διαθέτει δημοσιεύσεις 

σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Το συνολικό έργο της είναι μερικώς συναφές με το 

αντικείμενο της θέσης. 

1076 

Ο κ. 1076 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην 

Ψυχολογία με εξειδίκευση στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του 



Μάαστριχτ (2019). Επίσης, διαθέτει πτυχίο από το Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2017). Ο κ. 1076 διαθέτει προηγούμενη αυτοδύναμη 

διδακτική εμπειρία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ενός εξαμήνου. Διαθέτει 9 δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Το συνολικό έργο του είναι μερικώς συναφές με το 

αντικείμενο της θέσης. 

1079 

Η κα 1079 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης διετούς 

φοίτησης με τίτλο «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες»  από το ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας (2014) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης τριών εξαμήνων με τίτλο 

«Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης  - Εκπαιδευτική Ηγεσία» 

από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2021). Έχει 3 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και 

συνολικά 19 δημοσιεύσεις σε συνέδρια και περιοδικά. Το συνολικό έργο της είναι μερικώς 

συναφές με το αντικείμενο της θέσης. 

1094 

Ο κ. 1094 δεν έχει διδακτορικό τίτλο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση» στο κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πατρών και Πανεπιστημίου Λευκωσίας (2020) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην 

Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογίας) από το Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. (2008). Ο κ. 

1094 έχει πτυχίο από το Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. (2005).   Έχει 1 άρθρο σε διεθνές 

συνέδριο. Επιπρόσθετα, διαθέτει προϋπηρεσία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το συνολικό 

έργο του κ. 1094είναι μερικώς συναφές με το αντικείμενο της θέσης. 

1080 

Ο κ. 1080 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με τίτλο «Αξιολόγηση των δομικών και 

λειτουργικών χαρακτηριστικών των σχολικών εγχειριδίων νεοελληνικής γλώσσας του 

δημοτικού σχολείου» από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, Παιδαγωγική 

Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2010). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών στην Παιδαγωγική από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Παιδαγωγική Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005), και πτυχίο 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991). 

Διαθέτει επτά δημοσιεύσεις σε περιοδικά και είκοσι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 

συνέδρια. Διαθέτει διδακτική εμπειρία 0.5 ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το 

ερευνητικό του έργο, η διδακτορική του διατριβή και η εμπειρία του είναι συναφής με το 

αντικείμενο της θέσης. 

 

1093 

Η κα 1093 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με τίτλο «Η διδασκαλία θεμάτων 

σχετικών με το γενετικό έλεγχο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Γνώσεις και στάσεις των 

μαθητών, παιδαγωγικές επιλογές των εκπαιδευτικών και διδακτικές παρεμβάσεις» από το 



Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστημών, Πανεπιστήμιο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (2020). Διαθέτει επίσης 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Προγεννητική Γενετική & Εμβρυϊκή Ιατρική (Prenatal 

Genetics & Fetal Medicine), Πανεπιστήμιο Λονδίνου, University College London, Ιατρική 

Σχολή, Τμήμα Μαιευτικής & Γυναικολογίας (2003), και στη Γενετική Διεργασία και Μοριακή 

Βιολογία, Πανεπιστήμιο Sussex, Σχολή Βιολογικών Επιστημών (2002). Διαθέτει πτυχίο στη 

Βιολογία, Πανεπιστήμιο Sussex, Σχολή Βιολογικών Επιστημών (2001).  

Διαθέτει δώδεκα δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Διαθέτει διδακτική 

εμπειρία 3,5 ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ερευνητικό της έργο, η διδακτορική της 

διατριβή και η εμπειρία της είναι  συναφής με το αντικείμενο της θέσης. 

1092 

Ο κ. 1092 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2017) 

με θέμα «Επίσημος Πολιτικός Λόγος και Κοινωνικοποίηση των Νέων Μεταναστών». Ο κ. 1092 

είναι κάτοχος πτυχίου από το τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Ψυχολογία. Διαθέτει 

1 έτος και 1 εξάμηνο συναφή προϋπηρεσία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Ο κ. 1092 έχει τρία άρθρα σε Ελληνικά περιοδικά, τρία άρθρα σε συνέδρια, πέντε κεφάλαια 

σε επιστημονικά βιβλία και συλλογικούς τόμους και δύο μονογραφίες. Το συνολικό έργο του 

είναι μερικώς συναφές με το αντικείμενο της θέσης.  

1078 

Η κα 1078 έχει διδακτορικό τίτλο από το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Σχολή 

Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

(2014). Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Τμήματος 

Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (2008) και πτυχίο Οικιακής 

Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (2004). Η κα 1078 διαθέτει 

προϋπηρεσία ενός εξαμήνου στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει 4 δημοσιεύσεις σε συνέδρια 

και περιοδικά. Το συνολικό έργο της είναι μερικώς συναφές με το αντικείμενο της θέσης. 

1058 

Ο κ. 1058 έχει διδακτορικό τίτλο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2021) με τίτλο «Δημιουργικότητα στην Ηγεσία, η χρήση 

του δημιουργικού λόγου και της δημιουργικής γραφής από Διευθυντές Εκπαίδευσης στο 

πλαίσιο της αποτελεσματικής Διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων». Έχει Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (2014) και από το 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2012). 

Ο κ. 1058 έχει πτυχίο από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής – Δημοτική Εκπαίδευση του 

Πανεπιστημίου Κύπρου (2008).  

Ο κ. 1058 διαθέτει προϋπηρεσία δύο εξαμήνων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει 6 

δημοσιεύσεις σε συνέδρια και περιοδικά. Το συνολικό έργο του είναι συναφές με το 

αντικείμενο της θέσης. 



1090 

Η κα 1090 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2018) με θέμα 

«Η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ (2004) στον «Προγραμματισμό Αγωγής και Εκπαίδευσης στην 

πρώτη παιδική ηλικία», και πτυχίο Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ 

(1989). Η κα 1090 διαθέτει 1,5 έτος προϋπηρεσία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Η κα 1090 διαθέτει 14 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια από τα οποία 

1 είναι διεθνές. Η διδακτορική διατριβή της και το δημοσιευμένο έργο εμπίπτει  στο γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης 

 

Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 

 

Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 

1. 1080 

2. 1090 

3. 1093 

4. 1058 

5. 1092 

6. 1078 

7. 1079 

8. 1076 

9. 1043 

10. 1094 

11. 1061 

Πρόταση 

Η κος 1080 προτείνεται να διδάξει το μάθημα «Διδακτική Μεθοδολογία».  Σε περίπτωση 

αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά 

κατάταξης των υποψηφίων. 

 

 

Η επιτροπή αξιολόγησης, 12/3/2023, 

 

            



Μιχαήλ Δόσης (πρόεδρος)       Δημήτριος Βέργαδος (μέλος)  Δημόκας Νικόλαος (μέλος) 


