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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ., κατά την 
αριθμ.11/16.05.2017 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες του Τμήματος για 
αποσπάσεις, για το ακ.έτος 2017/2018, καθώς και την αριθμ. πρωτ. 91568/Ε2/1.6.2017 
εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποφάσισε να δημοσιεύσει 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία έχει ως ακολούθως :

Ι. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά το ακ.  έτος 2017/2018, καλεί 
τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Α/βαθμιας και  Β/βαθμιας εκπαίδευσης που έχουν 
τις προϋποθέσεις και ανταποκρίνονται στα κριτήρια της ως άνω αναφερόμενης εγκυκλίου, 
για υποβοήθηση του Τμήματος στις πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις, να καταθέσουν 
σχετική αίτηση  στις κατά τόπους Διευθύνσεις  Α/βαθμιας  ή  Β/βαθμιας Εκπαίδευσης. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα διαβιβασθούν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του ΔΠΘ δια των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Γραφείων της 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και  εντός των προθεσμιών που θα ορίσει με 
έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας.
Οι προτεινόμενες θέσεις είναι οι ακόλουθες :

Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

 6 (έξι) εκπαιδευτικοί από την πρωτοβάθμια  εκπαίδευση απόφοιτοι Παιδαγωγικών 
Τμημάτων (ΠΕ 70), οι οποίοι θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του Προγράμματος 
Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/ριών του Τμήματος στα σχολεία,

 4 (τέσσερεις) εκπαιδευτικοί από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση απόφοιτοι 
Παιδαγωγικών Τμημάτων (ΠΕ 70), για το Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας και 
Πρακτικών Ασκήσεων.

 1 (ένας) εκπαιδευτικός από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση απόφοιτος ΦΠ, Φιλολογίας 
ή Ιστορίας για το  Εργαστήριο Ιστορίας Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης

 1 (ένας) εκπαιδευτικός από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση απόφοιτος Τμήματος  ΦΠΨ 
με κατεύθυνση στην Ψυχολογία

Τομέας Θετικών Επιστημών 

 1 (ένας) εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ3 (Φυσικός) 
για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών σε θέματα 
εργαστηριακών ασκήσεων που εξυπηρετούν τα μαθήματα των μελών ΔΕΠ του 
εργαστηρίου.

 3 (τρεις) εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών 
Επιστημών Α.Ε.Ι. ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικής Σχολής με γνώσεις Πληροφορικής για 
τις ανάγκες των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών που συνδέονται με το 
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αντικείμενο της Πληροφορικής, καθώς και τη λειτουργία του Εργαστηρίου 
Μαθηματικών και Πληροφορικής που αφορά στην υποβοήθηση των φοιτητών του 
Τμήματος σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας

 1 (ένας) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ3 (Χημικός) ή του κλάδου ΠΕ3 (Φυσικός) για 
την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Έρευνας και 
Εκπαίδευσης σε θέματα εργαστηριακών ασκήσεων και φροντιστηρίων που 
εξυπηρετούν τα αντίστοιχα μαθήματα των μελών ΔΕΠ του εργαστηρίου

  1 (ένας) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ8 (Βιολόγος) για την κάλυψη των αναγκών του 
Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης σε θέματα εργαστηριακών 
ασκήσεων και φροντιστηρίων που εξυπηρετούν τα αντίστοιχα μαθήματα των μελών 
ΔΕΠ του εργαστηρίου

 2 (δυο) εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ70) οι οποίοι θα 
υποστηρίξουν την υλοποίηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης των 
φοιτητών/ριών του Τμήματος στα σχολεία 

 1 (ένας) εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ70) με εμπειρία σε θέματα 
Γεωγραφίας-Γεωλογίας ή με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα Γεωγραφίας-
Γεωλογίας

 1 (ένας) εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών σε θέματα  Διδακτική των Μαθηματικών. 

 1 (ένας) εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών και ερευνητική εμπειρία σε θέματα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
Νέων Τεχνολογιών για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής 
Έρευνας και Εκπαίδευσης σε θέματα εργαστηριακών ασκήσεων που εξυπηρετούν τα 
μαθήματα των μελών ΔΕΠ του εργαστηρίου.

 1 (ένας) εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – πτυχιούχος ΠΤΔΕ,  με 
διδακτορικό τίτλο σπουδών σε θέματα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

 1 (ένας) εκπαιδευτικός, πτυχιούχος Τμήματος  Φιλολογίας ή ΠΤΔΕ  με μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της  Γλωσσολογίας ή  της  Διδακτικής της 
Γλώσσας   για να καλύψει τις εκπαιδευτικές  ανάγκες των φοιτητών στα μαθήματα 
της Γλώσσας και της Διδακτικής της. 

 1 (ένας) εκπαιδευτικός, πτυχιούχος Τμήματος  ΦΠΨ  με έμφαση στην κατεύθυνση 
«Ψυχολογία», ή πτυχιούχος από οποιοδήποτε τμήμα με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
σχετικό με την «Ψυχολογία» ή σε αντικείμενο της Ψυχολογίας.

ΙΙ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει βάσει των κριτηρίων, που αναφέρονται στη σχετική 
εγκύκλιο του Υπουργείου, καθώς και της συνέντευξης των υποψηφίων, ενώπιον επιτροπής 
του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Χαράλαμπος Σακονίδης
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