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           Σχολή Επιστημών της Αγωγής 
           Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής  
           στην Προσχολική Ηλικία 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΣΤΟ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

«ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ   

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Σ./24.05.2018 

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 και ώρα 15:00 στην 

αίθουσα τηλεδιάσκεψης GU-Media Center, 2ος όροφος Κέντρο Λειτουργίας και 

Διαχείρισης Δικτύων του ΕΚΠΑ, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων, η 

οποία πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που είναι απαραίτητες για τη συνεδρίαση 

συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων, όπως αυτές αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική 

Απόφαση Φ.122.1/42/230076/Β2/24-02-2011 (ΦΕΚ 433/17-03-2011 τ.Β΄).   

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Τμήματος 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής η 

οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 1160/18-05-2018 έγγραφο στα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης 

Καθηγητή  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία 

των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». 
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Πιστοποιείται η ταυτότητα των συμμετεχόντων (με φυσική παρουσία και μέσω 

τηλεδιάσκεψης).  

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  

1. Φλογαΐτη Ευγενία, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής με γνωστικό αντικείμενο 
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (ΦΕΚ 
διορισμού 88/30-3-2006 τ.Ν.Π.Δ.Δ. 

              http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2137). 
2. Χρηστίδου Βασιλεία, (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο 
«Διδασκαλία και Μάθηση εννοιών για τη φύση και το περιβάλλον» (ΦΕΚ 
διορισμού 620/21-6-2012 τ. Γ΄ 

              http://www.ece.uth.gr/main/el/node/93). 
3. Πλακίτση Αικατερίνη, (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των εννοιών των φυσικών 
επιστημών στο νηπιαγωγείο» (ΦΕΚ διορισμού 204/7-3-2017 τ.Γ΄ 

              http://users.uoi.gr/kplakits/). 
4. Παπαδοπούλου Πηνελόπη, (με τηλεδιάσκεψη),  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση στη 
Βιολογία» (ΦΕΚ διορισμού 147/17-2-2017 τ. Γ΄  

              http://users.uowm.gr/ppapadopoulou/). 
5. Τσιτουρίδου Μελπομένη, (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγήτρια του Τμήματος 

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Νέες 
Τεχνολογίες πληροφορίας με έμφαση τις προεπιστημονικές εφαρμογές στο 
νηπιαγωγείο» (ΦΕΚ διορισμού 864/24-8-2012 τ.Γ΄ 

              http://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/userprofile/10). 
6. Κολιόπουλος Δημήτριος, (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγητής του Τμήματος 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με 
γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική και Μουσειολογία των Φυσικών Επιστημών» 
(ΦΕΚ διορισμού 657/21-6-2013 τ. Γ΄ 
http://www.ecedu.upatras.gr/services/site/prosopiko.php?sm=22&teacher_id=
84). 

7. Ραβάνης Κωνσταντίνος, (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγητής του Τμήματος 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με 
γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Φυσικής με έμφαση στις διαδικασίες 
μάθησης και την κριτική προσέγγιση της χρήσης των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση» (ΦΕΚ διορισμού 141/15-
6-2004 τ.Ν.Π.Δ.Δ. 
http://www.ecedu.upatras.gr/services/site/prosopiko.php?sm=22&teacher_id=39 ). 

http://www.ecedu.upatras.gr/services/site/prosopiko.php?sm=22&teacher_id=39
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8. Δημητρίου Αναστασία, (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγήτρια του Τμήματος 
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικές Επιστήμες και 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ διορισμού 353/13-4-2016 τ.Γ΄ 

             http://www.psed.duth.gr/faculty/dep/Dimitriou.shtml). 
9. Σπύρτου Άννα, (με τηλεδιάσκεψη), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και η 
διδακτική της» (ΦΕΚ διορισμού 1651/9-12-2014 τ. Γ΄ 

             http://users.uowm.gr/aspirtou/). 
 
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

1. Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης 
και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής με 
γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού 
Υλικού» (ΦΕΚ διορισμού 342/28-3-12 τ. Γ΄ 

       http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2190). 
2. Τσάφος Βασίλειος , Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εκπαίδευσης και 

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής με γνωστικό 
αντικείμενο «Παιδαγωγική Θεωρία και Αναλυτικά Προγράμματα» (ΦΕΚ 
διορισμού 1274/14-12-2016 τ. Γ΄ 

       http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2145). 
 

Διαπιστώνεται η απαιτούμενη κατά το νόμο απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. 

Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 

Ηλικία του ΕΚΠΑ, Αναστασία Γόντικα.  

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης για την 

πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».  

 

Η πρόεδρος Δήμητρα Μακρυνιώτη, Καθηγήτρια, υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την παρ. 

4β του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 «ένα τουλάχιστον μέλος της τριμελούς εισηγητικής 

επιτροπής πρέπει να ανήκει σε άλλο Τμήμα του οικείου ΑΕΙ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής ή να είναι ερευνητής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής» και 

προτείνει την έναρξη της συζήτησης του θέματος ορισμού της τριμελούς εισηγητικής 

επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν.4009/2011 όπως 

http://users.uowm.gr/aspirtou/
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αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν.4386/2016 καθώς και στην υπ’ αρ. 

Φ122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (Β΄225)  Υπουργική Απόφαση. 

 Έπειτα από συζήτηση, το εκλεκτορικό σώμα ομόφωνα ορίζει την τριμελή εισηγητική 

επιτροπή  για τη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή  

στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» ως εξής: 

 
 Χρηστίδου Βασιλεία, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο 
«Διδασκαλία και Μάθηση εννοιών για τη φύση και το περιβάλλον». Το 
γνωστικό της αντικείμενο κρίνεται συναφές με αυτό της υπό πλήρωση 
θέσης, επειδή επί της ουσίας συμπίπτει με τον κορμό του εν λόγω 
αντικειμένου, τόσο από την πλευρά της Διδακτικής των ΦΕ, όσο και από 
αυτή της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον. Επιπλέον, το σύνολο του 
εκτεταμένου δημοσιευμένου έργου της κ. Χρηστίδου εμπίπτει απολύτως 
στο πεδίο της Διδασκαλίας-Μάθησης των ΦΕ στις ηλικίες των παιδιών 
που αφορούν την υπό πλήρωση θέση, με προσεγγίσεις που 
προσανατολίζονται τόσο στην κατεύθυνση των παιδιών όσο και σε αυτή 
των εκπαιδευτικών τους. 

 Δημητρίου Αναστασία, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της 
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικές Επιστήμες και 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Το γνωστικό της αντικείμενο κρίνεται 
συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης, επειδή προσεγγίζει και με τα 
δύο σκέλη του (Φυσικές Επιστήμες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση), με 
ευρύτητα και σύμφωνα με τα κριτήρια, το γνωστικό αντικείμενο της υπό 
πλήρωση θέσης. Το δημοσιευμένο έργο της κ. Δημητρίου περιλαμβάνει 
σε μεγάλο μέρος του δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο τόσο της 
Διδακτικής των ΦΕ όσο και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε παιδιά 
και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας (προσχολικής και σχολικής) 
εκπαίδευσης. 

 Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο 
«Εκπαίδευση στη Βιολογία». Το γνωστικό της αντικείμενο κρίνεται 
συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης, επειδή η Βιολογία θεωρείται 
από το Εκπαιδευτικό μας Σύστημα και τα σχετικά Προγράμματα Σπουδών 
ως μία εκ των Φυσικών Επιστημών με ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (προσχολικής και σχολικής), για τον 
εκσυγχρονισμό των Προγραμμάτων Σπουδών αλλά και για την 
κατανόηση θεμελιωδών μοντέλων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
Επιπλέον, το σύνολο του εκτεταμένου δημοσιευμένου έργου της κ. 
Παπαδοπούλου εμπίπτει είτε στο πεδίο της Διδακτικής της Βιολογίας, 
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είτε σε αυτό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και κρίνεται απολύτως 
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, 
δεδομένου ότι επιπλέον μεγάλο μέρος του έχει αναφορά σε παιδιά και 
εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης.  

 

Η παραπάνω τριμελής εισηγητική επιτροπή καλείται να υποβάλει μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της την εισηγητική της έκθεση.    

 

Στο σημεί ο αυτό  λύεται η συνεδρί αση και το παρόν πρακτικό επικυρώνεται 

σύμφωνα με το νόμο ως ακολούθως.  

 

 Η Γραμματέας του ΤΕΑΠΗ                                                        Η Πρόεδρος του ΤΕΑΠΗ 

* * 

Αναστασία Γόντικα                                                                        Δήμητρα Μακρυνιώτη      

 

*H υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στα αρχεία της Γραμματείας     

     

  
  

 
 
 


