
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 
 

 
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος  Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρία της 6-3-2015, 
αποφάσισε,  την προκήρυξη προγράμματος μεταδιδακτορικής έρευνας στις εξής 
ερευνητικές περιοχές: 

 
1. Η μοναξιά στη νεανική ηλικία (αναδυόμενη ενηλικίωση). 
2. Το εκπαιδευτικό Πρότυπο του μικροΚόσμου (και) ως Ερμηνευτικό 

Πλαίσιο των Φαινομένων του ΜακροΚόσμου. 
3. Παιδαγωγική του Μουσείου: θεωρητικές προσεγγίσεις και 

εκπαιδευτικές εφαρμογές.  
4. Διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην ψυχική 

ανθεκτικότητα (resilience) γονέων που έχουν παιδί στο φάσμα του 
αυτισμού. 

5. Η έννοια “ Υλη “ στα Προγράμματα Φυσικών Επιστημών 
 
Το Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικής Έρευνας ανταποκρίνεται στο στόχο του 

Τμήματος για προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και παραγωγή  πρωτότυπων 
επιστημονικών δημοσιεύσεων.  

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 
 

Ο υποψήφιος, προκειμένου να γίνει δεκτός για μεταδιδακτορική έρευνα, 
οφείλει: 

 
- να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου ή 

ομοταγούς του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Κράτος, 
τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την κατάθεση της αίτησης για 
μεταδιδακτορικό, καθώς και να μην έχει παρέλθει δεκαετία από την 
υποστήριξή του.      

- να υποβάλει σχετική έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος καθώς 
και βιογραφικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία, 
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σπουδές, αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, επιστημονικές και 
επαγγελματικές δραστηριότητες (αναγνωρισμένο διδακτικό έργο σε 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), 
ακαδημαϊκές διακρίσεις, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή αποδεκτές προς δημοσίευση εργασίες (θα 
κατατίθεται το πλήρες σώμα των εργασιών), επιμέλειες βιβλίων, 
συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια κ.λ.π.  Με την αίτηση και το 
βιογραφικό, καθώς και το υπόμνημα ο υποψήφιος υποβάλλει επίσης 
παραστατικά πανεπιστημιακών τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.   
Επίσης, οφείλει να καταθέσει έκθεση στην οποία θα τεκμηριώνει 
επιστημονικά το ενδιαφέρον του για τη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή 
για την οποία υποβάλλει αίτηση και παράλληλα να καταθέσει σχέδιο 
εργασίας για το ερευνητικό θέμα που έχει προταθεί από το μέλος ΔΕΠ.   

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία 
του Τμήματος (Ναβαρίνου 13Α, ισόγειο, κτίριο Χημείου), από 11-3-2015 έως 30-
3-2015, Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 10:30 έως 13:30 μ.μ.  Στις αιτήσεις 
τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν αν η μεταδιδακτορική έρευνα 
χρηματοδοτείται από άλλο φορέα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και να αναφέρουν τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτού του φορέα.  

 
 
 
 
 
                                                     Αθήνα, 10-3-2015 
 
                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
                                                                 *(υπογραφή) 
                                                                   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ 
                                         
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται  
   στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


