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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
 

Θεσσαλονίκη, 26.11.2021 
Αριθμ. Πρωτ.: 28843 
 
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ 3/21-10-2021 αποφάσισε σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ (ΦΕΚ Β' 2168/12.6.2018), την προκήρυξη  (3) 
θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης με επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου στα 
παρακάτω θεματικά πεδία: 
(σε όλα τα πεδία η έμφαση αφορά  παιδιά μικρών ηλικιών (νηπιαγωγείο, δημοτικό) 

1. Γραμματισμός στις  μικρές ηλικίες 
2. Πρακτικές γραμματισμού σε τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια 
3. Ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας 
4. Γλωσσική εκπαίδευση παιδιών με μεταναστευτική/προσφυγική εμπειρία 
5. Οπτικός γραμματισμός στις μικρές ηλικίες 
6. Πολυτροπικές αλληλεπιδράσεις σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
7. Αξιοποίηση της πολυτροπικότητας στη γλωσσική εκπαίδευση  

 
Τα πεδία αυτά δεν αντιστοιχούν σε τίτλους διατριβών αλλά αποτελούν ευρύτερες θεματικές. Κάθε 
αίτηση πρέπει να προσδιορίζει τον τίτλο της προτεινόμενης διατριβής, ο οποίος θα αποτελεί 
εξειδίκευση κάποιου από τα θεματικά πεδία. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, παρακαλούνται να 
διαβάσουν πρώτα προσεκτικά τον Kανονισμό Διδακτορικών Διατριβών Τ.Ε.Π.Α.Ε. Α.Π.Θ. όπου 
αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και απαιτήσεις για την διεξαγωγή διδακτορικής 
διατριβής στο Τμήμα.  
 
Απαιτούμενα προσόντα: 

• Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου 
ιδρύματος της αλλοδαπής, στις Ανθρωπιστικές ή Κοινωνικές Επιστήμες  

• Να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε σχετικό με την προκήρυξη πεδίο  
(Δ.Μ.Σ.) από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή 
να είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά 
το άρθρο 46 του Ν.4485/2017. 

 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

I. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (συμπλήρωση φόρμας / ηλεκτρονική αιτηση) . 
II. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (βλ. σχετικό οδηγό υποβολής σε Κανονισμό 

Διδακτορικών Διατριβών ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ). 
III. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας (βλ. σχετικό οδηγό). 
IV. Αντίγραφο Πτυχίου. 
V. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (συναφές με το πεδίο έρευνας. Όταν ο 

μεταπτυχιακός τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο Εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύεται 
με επίσημη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ). 

https://www.nured.auth.gr/dp7nured/sites/default/files/files/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%94%CE%94%20%CE%A6%CE%95%CE%9A%20%CE%922168%20%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A3%2012_6_2018%20(apo%20word)(1).pdf
https://www.nured.auth.gr/dp7nured/sites/default/files/files/%CE%A0%CE%91%CE%A1_%CE%99%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%97%CE%A3.pdf
https://www.nured.auth.gr/dp7nured/sites/default/files/files/%CE%A0%CE%91%CE%A1_%CE%99%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%97%CE%A3.pdf
ΑΔΑ: 659Μ46Ψ8ΧΒ-Β5Ε



VI. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης. 

VII. Τεκμηριωμένη άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας (επίπεδο Γ2), κατά προτίμηση της 
αγγλικής. 

VIII. Επιστημονικές δημοσιεύσεις. 
IX. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (ή από επαγγελματικό φορέα πρόσφατης 

απασχόλησης) 
 
Κριτήρια Αξιολόγησης: 
Για την επιλογή υποψηφίων από προκήρυξη τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα: 

1. H ποιότητα της ερευνητικής πρότασης (βλ. προσχέδιο διδακτορικής διατριβής) (βαρύτητα 
20%). 

2. O βαθμός πρώτου Πτυχίου (βαρύτητα 20%). Το ποσοστό αυτό επιμερίζεται σε 10% στο γενικό 
βαθμό Πτυχίου και σε 10% στο βαθμό των συναφών με την προκήρυξη της θέσης 
μαθημάτων. 

3. Ο βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (μόνο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο 
με την προκήρυξη) (βαρύτητα 15%). 

4. Η αποδεδειγμένη καλή γνώση μίας δεύτερης γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδου Β2) πέραν της 
προαπαιτούμενης (βαρύτητα 5%).  

5. Η ικανότητα που διαθέτει ο υποψήφιος και η προοπτική του για την πραγματοποίηση 
έρευνας. Η ερευνητική ικανότητα αποδεικνύεται πρωτίστως με δημοσιεύσεις σε έγκυρα 
επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή με εισήγηση σε συνέδρια με κριτές και, δευτερευόντως, 
με αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (βαρύτητα 15%).  

6. Η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία συναφής με την προκηρυσσόμενη θέση 
(βαρύτητα 5%). 

7. Η συνέντευξη του υποψηφίου (βαρύτητα 20%). 
 
Σημαντικές ημερομηνίες: 

- Υποβολή αιτήσεων από 1.12.2021 έως και 28.2.2021. Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται 
αποκλειστικά στην φόρμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα:    

- https://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/node/2443 και στην ίδια φόρμα θα γίνει και 
η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να 
επισυνάψουν ένα (1) αρχείο [φάκελο] με ονομασία το επίθετο και το όνομα του 
υποψήφιου/-ας (με λατινικούς χαρακτήρες), σε συμπιεσμένη μορφή zip ή rar (μέγιστου 
μεγέθους 25mb / σε μορφή: ΕΠΙΘΕΤΟ-ΟΝΟΜΑ.zip) με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
(αρχεία). (Οι ονομασίες των αρχείων που θα συμπεριλαμβάνονται στο συμπιεσμένο αρχείο 
(φάκελο) να είναι της μορφής ΕΠΙΘΕΤΟ-ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ). 

- Χρονικό διάστημα συνεντεύξεων 3η βδομάδα του Μάρτιου 2021 (θα σταλεί σχετική 
ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

- Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εντός των 2 πρώτων εβδομάδων του Απρίλιου (μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

- Έναρξη εκπόνησης διατριβής εαρινό εξάμηνο 2022. 
 
Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών:  
Γίνονται μόνο αποδεκτά:  
α) τα ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που 
έχουν εκδοθεί από Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες στην Ελλάδα.  
β) τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών)  
που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, υπό την  
προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί.  
γ) τα ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή τα έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από Δημόσιους  

https://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/node/2443
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Φορείς και Υπηρεσίες) όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, υπό την προϋπόθεση  
ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 
Επικοινωνία- πληροφορίες: 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Τμήματος για διαδικαστικά θέματα  (info@nured.auth.gr 
2310995090) ή στην αρμόδια καθηγήτρια (mpapadopoulou@nured.auth.gr 2310991276) για θέματα που 
αφορούν τα θεματικά πεδία. 
 
Για οποιαδήποτε θέμα προκύψει που δεν επεξηγείται ρητά σε αυτήν την προκήρυξη αρμόδιο όργανο 
για επίλυση του είναι η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 
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