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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Η Συνέλευση του Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών της 15
ης

-6-2015, κατόπιν 

πρότασης του Τοµέα Παιδαγωγικής (Γ.Σ. 27.05.2015), πρότεινε την πρόσληψη 

εντεταλµένων διδασκαλίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16. παρ 4 του 

Ν.4009/2011(ΦΕΚ 195/06-09-2011 τ. Α’), µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016, για την κάλυψη εκπαιδευτικών 

αναγκών του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών στα αντικείµενα: 

 

A) ∆ιδακτικός Σχεδιασµός και Άσκηση στο Πεδίο (η θέση είναι αµισθί) 

(για το χειµερινό και το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2015-2016) 

 

Οι ενδιαφερόµενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους µέλους της Ε.Ε., καλούνται 

να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος την αίτησή τους από τις 20 Ιουνίου 

έως τις 10 Ιουλίου 2015, η οποία θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά 

σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD): 

1. Αίτηση 

2. Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση τίτλων ΑΕΙ του 

εξωτερικού θα πρέπει να επισυνάπτεται αναγνώριση των τίτλων από το 

∆ΟΑΤΑΠ) 

3. Εκτενές βιογραφικό σηµείωµα 

4. Αναλυτικό υπόµνηµα εργασιών. 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι η συνάφεια των 

σπουδών και του δηµοσιευµένου έργου τους µε το συγκεκριµένο γνωστικό 

αντικείµενο, καθώς και η εµπειρία τους στη διδασκαλία του και στην 

οργάνωση/διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών σε φιλολογικά αντικείµενα. 

Θα προτιµηθούν υποψήφιοι, από το έργο των οποίων συνάγεται ότι πληρούν όλες τις 

προηγούµενες προϋποθέσεις. 

 

B) 1. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης  

2. Κοινωνιολογία της Οικογένειας 

(το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2015-2016) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 

Πανεπιστήµιον Αθηνών 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

TMHMA ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

 
Παν/πολη Ζωγράφου, 

Αθήνα, Τ.Κ. 157 03 

Τηλ. 210 

7277317/7277963      

Fax: 210-7277315   

 

e-mail:  

smaik@ppp.uoa.gr 

kpapapa@ppp.uoa.gr 

ΑΔΑ: Ψ4ΦΞ46ΨΖ2Ν-ΔΑ8



 

Οι ενδιαφερόµενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους µέλους της Ε.Ε., καλούνται 

να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος την αίτησή τους από τις 20 Ιουνίου 

έως τις 10 Ιουλίου 2015, η οποία θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά 

σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD): 

1. Αίτηση 

2. Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών  (σε περίπτωση τίτλων ΑΕΙ του 

εξωτερικού θα πρέπει να επισυνάπτεται αναγνώριση των τίτλων από το 

∆ΟΑΤΑΠ) 

3. Εκτενές βιογραφικό σηµείωµα 

4. Αναλυτικό υπόµνηµα εργασιών. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι η συνάφεια των 

σπουδών και του έργου τους, καθώς και η εµπειρία τους στη διδασκαλία των 

συγκεκριµένων γνωστικών αντικειµένων.   

Θα προτιµηθούν υποψήφιοι, από το έργο των οποίων συνάγεται ότι µπορούν να 

διδάξουν και τα δύο αντικείµενα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραµµατεία του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. 210 7277963 και 

7277961. 

 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

(υπογραφή)* 

 

ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικής 

 

 

 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

ΑΔΑ: Ψ4ΦΞ46ΨΖ2Ν-ΔΑ8
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