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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Το  Τμήμα  Επιστημών  της  Προσχολικής  Αγωγής  και  του  Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,  της  Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12η/06.11.2019 

απόφαση   της   Συνέλευσης,  αποφάσισε   την   πρόσκληση   εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης 

μεταδιδακτορικής έρευνας, στα παρακάτω γνωστικά πεδία: 

 

  «Tεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση: 

Συνεργατική Μάθηση, Μαθησιακή Αναλυτική, STEAM μαθησιακές δραστηριότητες» / 

«Information and Communication Technologies (ICTs) in Education: Collaborative 

Learning, Learning Analytics, STEAM learning activities», (θέση 1). 

 

 Υπολογιστικά υποστηριζόμενη ποιοτική εκπαιδευτική έρευνα για την ψηφιακή μάθηση 

και τη Διδακτική της Πληροφορικής: Ανάλυση του πεδίου, μετανάλυση και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» / «Computer Aided Qualitative Educational Research 

concerning technology enhanced learning, and Computer Science Education: State of the 

art, metanalysis of published research, and teachers' professional development», (θέση 

1).  

 

 «Διδακτική της Πληροφορικής, της Υπολογιστικής Σκέψης και των Μαθηματικών: 

Διεπιστημονική προσέγγιση» / «Computer Science, Computational Thinking, and 

Mathematics Education: Interdisciplinary approach», (θέση 1).  

 

 «Ηθική και Δεοντολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας: Νομικές Διαστάσεις» / «Ethics of 

Educational Research: Legal Aspects», (θέση 1). 

 

 «Πρακτική   Φιλοσοφία   και   Φιλοσοφικές   Πρακτικές   σε   Πολύτροπα   Κείμενα   & 

Περιβάλλοντα» / «Practical Philosophy and Philosophical Practices in Polymodal Texts & 

Environments», (θέση 1). 

 

 

 

 



Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν  μόνο  οι  κάτοχοι  

Διδακτορικού  Διπλώματος  από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή  ΔΟΑΤΑΠ 

ισότιμου  τίτλου  σπουδών  από  Α.Ε.Ι.  της  αλλοδαπής, σε  αντικείμενο  συναφές  με  τις  ερευνητικές 

κατευθύνσεις του Τμήματος ή σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής 

έρευνας. 

 

Οι  ενδιαφερόμενοι/ες  καλούνται  να  υποβάλουν  αίτηση  ηλεκτρονικά,  στο  on-line  «Σύστημα 

Υποβολής Αίτησης για Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος»,  

http://www.pse.aegean.gr/?page_id=4309,  με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται το γνωστικό αντικείμενο –από τα προκηρυχθέντα     

στην παρούσα- που τους/τις ενδιαφέρει και η οποία αίτηση βρίσκεται διαθέσιμη στο  on-line  

«Σύστημα Υποβολής Αίτησης για Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος».  

2. Αντίγραφο  πτυχίου  ή  διπλώματος  Α.Ε.Ι.  της  ημεδαπής  ή  ομοταγών  αναγνωρισμένων 

Ιδρυμάτων της  αλλοδαπής. Στην  περίπτωση κατά  την  οποία  ο  τίτλος  σπουδών  έχει 

χορηγηθεί από  Α.Ε.Ι.  του  εξωτερικού, θα  πρέπει  να  υποβληθεί και  σχετική βεβαίωση 

ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. 

3. Αντίγραφο   Μεταπτυχιακού  Διπλώματος  Ειδίκευσης   Α.Ε.Ι.   της   ημεδαπής   ή   ομοταγών 

αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει). Στην  περίπτωση κατά  την  οποία  ο  

τίτλος  σπουδών  έχει χορηγηθεί από  Α.Ε.Ι.  του  εξωτερικού, θα  πρέπει  να  υποβληθεί και  

σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. 

4. Αντίγραφο  Διδακτορικού Διπλώματος από  Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων       

Ιδρυμάτων της  αλλοδαπής. Στην  περίπτωση κατά  την  οποία  ο  τίτλος  σπουδών  έχει 

χορηγηθεί από  Α.Ε.Ι.  του  εξωτερικού, θα  πρέπει  να  υποβληθεί και  σχετική βεβαίωση ισοτιμίας 

από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. 

5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

6. Γνώση μιας ξένης γλώσσας. 

7. Κατάλογος τίτλων επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί. 

8. Συστατική επιστολή από Καθηγητή/τρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από 

Ερευνητή/τρια αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού, κάτοχο Δ.Δ. 

9. Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας,  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα, 

στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να εκπονήσει 

την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα. 

10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο/η υποψήφιος/α έχει λάβει γνώση και αποδέχεται όλες τις διαδικασίες, 

δικαιώματα και υποχρεώσεις, κ.ά. που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκπόνησης 

Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην 

ιστοσελίδα: http://www.pse.aegean.gr/?page_id=4309  

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 (ώρα 

23:59) και μόνο ηλεκτρονικά, στο on-line « Σύστημα Υποβολής Αίτησης για  Εκπόνηση  

Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος» http://www.pse.aegean.gr/?page_id=5135.  

 

Αίτηση η οποία δεν κατατίθεται εμπρόθεσμα και ολοκληρωμένη,  δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 

 

 

 



Η διαδικασία αξιολόγησης/επιλογής διεξάγεται με βάση το άρθρο 4 του Κανονισμού Εκπόνησης 

Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν το 1 ο  δεκαήμερο Φεβρουαρίου  

2020 και οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2020. 

 

Περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με τα  υπό προκήρυξη γνωστικά πεδία παρέχονται από 

τους/τις αρμόδιους Διδάσκοντες/oυσες και ειδικότερα : 

 

 Για  το  γνωστικό  πεδίο:  «Tεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 

Εκπαίδευση: Συνεργατική Μάθηση, Μαθησιακή Αναλυτική, STEAM μαθησιακές 

δραστηριότητες» (θέση 1), από την Καθηγήτρια Αγγελική Δημητρακοπούλου, adimitr@aegean.gr. 

 

 Για το γνωστικό πεδίο:  « Υπολογιστικά υποστηριζόμενη ποιοτική εκπαιδευτική έρευνα για 

την ψηφιακή μάθηση και τη Διδακτική της Πληροφορικής: Ανάλυση του πεδίου, 

μετανάλυση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών»  (θέση 1),   από   τον  Γεώργιο Φεσάκη, 

Αναπληρωτή Καθηγητή, gfesakis@rhodes.aegean.gr. 

 

 Για  το  γνωστικό  πεδίο:  «Διδακτική της Πληροφορικής, της Υπολογιστικής Σκέψης και των 

Μαθηματικών: Διεπιστημονική προσέγγιση»,  (θέση 1),  από   τον  Γεώργιο Φεσάκη, 

Αναπληρωτή Καθηγητή, gfesakis@rhodes.aegean.gr. 

 

 Για το γνωστικό πεδίο: «Ηθική και Δεοντολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας: Νομικές 

Διαστάσεις» (θέση 1), από τον Νικόλαο Ανδρεαδάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή, 

nandread@rhodes.aegean.gr 

 

 Για το γνωστικό πεδίο:  «Πρακτική   Φιλοσοφία   και   Φιλοσοφικές   Πρακτικές   σε   

Πολύτροπα   Κείμενα   & Περιβάλλοντα»,  ( θέση 1)  από   την Καθηγήτρια Έλενα 

Θεοδωροπούλου, theod@aegean.gr. 

 

                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

 

                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

 

 

  

 

mailto:gfesakis@rhodes.aegean.gr
mailto:gfesakis@rhodes.aegean.gr

