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Η Αγγελική Γαριού είναι Βιολόγος, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (1999
http://thesis.ekt.gr/9863) του τομέα Γενετικής, Βιολογίας Kυττάρου και
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών και μεταπτυχιακού τίτλου (2015
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/29904) στις Σπουδές στην Εκπαίδευση του ΕΑΠ.
Έχει εργαστεί ως Ειδική Σύμβουλος Kυτταρογενετικής στη Διεθνή Επιτροπή
Ατομικής Ενέργειας (FAO/ΙΑΕΑ) στη Βιέννη, ως Λέκτορας ΠΔ 407 στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Πατρών, ως Συνεργάτης Εκπαιδευτικός του
ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ως Ειδικός Επιστήμονας – Εμπειρογνώμονας Εκπαιδευτικός του ΙΕΠ,
ως Αξιολογήτρια του εκπαιδευτικού υλικού Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου του ΙΕΠ, ως
Διευθύντρια του 15ου Γυμνασίου Πατρών, ως Επιμορφώτρια εκπαιδευτικών στο ΙΤΥΕ
και στο ΠΕΚ Πάτρας.
Έχει λάβει τρεις ερευνητικές υποτροφίες (ΓΓΕΤ) και μία υποτροφία αριστείας (ΕΑΠ).
Συνεργάζεται ως ερευνήτρια με το Βιολογικό τμήμα του Παν/μίου Πατρών και
το εργαστήριο εντομολογίας της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (FAO/ΙΑΕΑ),
είναι επιμορφώτρια Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ και Πρεσβευτής της δράσης «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ»
του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών άρθρων σε διεθνή
(http://bit.ly/2Ca5m77) και ελληνικά περιοδικά με κριτές (206 αναφορές-Scopus, 289
αναφορές GoogleScholar), καθώς και πολλά ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, όπως
στο αποθετήριο του Φωτόδεντρου (http://bit.ly/2BY5ZB9).
Είναι παντρεμένη με τον Φυσικό Γεώργιο Παπαλεξίου και έχουν τέσσερα παιδιά.
Angeliki Gariou-Papalexiou is a Biologist. She holds a PhD in Genetics (University
of Patras) and a master degree in Education (Hellenic Open University).
She has been occupied as a cytogenetic consulter at the International Atomic Energy
Agency, as a contract lecturer (PD407/1980) in the dept. of Primary Education in the
University of Patras, as an associate partner at Computer Technology Institute and Press
“Diophantus”, as a specialist expert at Institute of Educational Policy as a high school
director in Patras.
She is a certified teacher trainer in the utilization and application of ICTs in the
teaching practice at an advanced level. She has contributed to the creation of many
digital learning objects in Biology at Photodentro repository of Greek Digital School
(http://bit.ly/2BY5ZB9) and is a collaborator researcher in the Biology Dept. of the
University of Patras.

