
 

 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΠΑΕΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ   

 

Η Αγγελική Δημητρακοπούλου είναι Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και 

Αξιολόγηση των Εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση των Θετικών Επιστημών» 

[ΦΕΚ Διορισμού 918/13.11.2007 τ. Γ’]. Με βασικές σπουδές Φυσικών Επιστημών (Παν/μιο 

Πατρών, 1986), έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA, 1990) και διδακτορικό από το University 

Paris 7, Denis Diderot, France (1995), με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. 

H A.Δ. διετέλεσε εκλεγμένη «Αντιπρύτανις ¨Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού» 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατά το διάστημα 09.2010-08.2014, [ΦΕΚ Αρμοδιοτήτων: 

1562/24.09.2010 τ.Β’], με κύριες αρμοδιότητες την Έρευνα, τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του 

Ιδρύματος, τις Διεθνείς Σχέσεις κ.ά. Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης [10.2015-07.2016]. 

Kατά το τρέχον διάστημα, σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών, διδάσκει στο ΤΕΠΑΕΣ, μαθήματα 

σχετικά με την ένταξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

στην Εκπαίδευση, τον σχεδιασμό της έρευνας στις μαθησιακές επιδράσεις και 

παιδαγωγικές/διδακτικές στρατηγικές κ.ά. Παράλληλα διδάσκει στο ΠΜΣ: ‘Διδακτική Θετικών 

Επιστημών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση’. Έχει συντονίσει και έχει 

διδάξει σε σημαντικό αριθμό προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για όλο το σύστημα 

της Εκπαίδευσης και ποικίλα γνωστικά αντικείμενα. Έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές, 

ενώ παράλληλα, έχει κληθεί να συμμετάσχει σε αξιολόγηση πλήθους διδακτορικών διατριβών 

στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθώς και σε επιτροπές αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών. 

Στον διεθνή χώρο, η Α.Δ. είναι κυρίως γνωστή από το έργο της (δημοσιεύσεις, διεθνείς 

επιστημονικές ενώσεις, ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα) στο πεδίο του σχεδιασμού καινοτομικών, 

τεχνολογικά εμπλουτισμένων μαθησιακών περιβαλλόντων και νέων δραστηριοτήτων μάθησης, 

«Συνεργατικών Τεχνολογικών Περιβαλλόντων Μάθησης», καθώς και από το πεδίο της 

«Ανάλυσης των Αλληλεπιδράσεων σε τεχνολογικά περιβάλλοντα μάθησης με στόχο την 

επίγνωση, τον αναστοχασμό και την αυτό-ρύθμιση», πεδίο που σήμερα καταγράφεται ως 

κατεύθυνση του νέου διεπιστημονικού πεδίου της «Μαθησιακής Αναλυτικής» (Learning 

Analytics). To ερευνητικό της έργο αφορά ένα ευρύ φάσμα υποκειμένων (πρώτη σχολική 

εκπαίδευση, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενήλικες), καθώς και ποικίλες 

εκπαιδευτικές οντότητες και συστήματα. 

Το δημοσιευμένο της έργο αποτελείται από περισσότερες από 170 δημοσιεύσεις, εκ των οποίων 

οι διεθνείς έχουν δεχθεί άνω των 1650 ετερο-αναφορών  SCHOLAR GOOGLE Public Profile 

of ANGELIQUE DIMITRACOPOULOU 

Είναι Διευθύντρια του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  

        [Learning Technology & Educational Engineering Laboratory/LTEE lab]  ltee.aegean.gr 

Εmail:   adimitr@aegean.gr 

Για περισσότερα στοιχεία & αναλυτικό CV επισκεφτείτε τον Ιστότοπο  ltee.aegean.gr/adimitr 
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