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Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ  
 
 

Αθήνα, 30 Σεπτεµβρίου 2013 

 

Για την αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερόµενων για την εκ νέου πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/11/37799/09.07.2013 για τρεις θέσεις (Α, 

Β, Γ) µελών επιστηµονικής οµάδας στις πράξεις µε τίτλο «Εκπαίδευση των 

Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, και την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό 

Πολιτισµό – Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9 και έχοντας υπόψη: 

   

1. την πρόσκληση ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/11/37799/9.07.2013  για τρεις   

θέσεις (Α, Β, Γ) µελών επιστηµονικής οµάδας στις πράξεις µε τίτλο «Εκπαίδευση 

των Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, και τον Ελληνικό πολιτισµό – 

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7, ΑΠ8, ΑΠ9», 

2. την απόφαση του ∆.Σ. µε αριθµό απόφασης 1178/61/18.06.2013, 

3. το περιεχόµενο των φακέλων των υποψηφίων, και 

4. την παραίτηση του κ. Γκόβαρη Χρήστου (ηµεροµηνία παραίτησης: 9.09.2013), 

 

η επιτροπή απαρτίζεται από τις Γεωργία Κατσιµαλή, αναπληρώτρια καθηγήτρια του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, ∆έσποινα Παπαδοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια του Α.Π.Θ. 

και Αµαρυλλίδα Στεργίου, επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.  

Η επιτροπή συνεδρίασε τη ∆ευτέρα 30.09.2013, συνέταξε το πρακτικό για την 

αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερόµενων και κατέληξε στην επιλογή των τριών 

µελών της επιστηµονικής οµάδας του προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – Ο∆ΥΣΕΑΣ» ΑΠ 7, ΑΠ 8 και ΑΠ 9. 

Στη συνέχεια, καταγράφονται οι υποψηφιότητες, τα κριτήρια επιλογής και 

δικαιολογείται η επιλογή των τριών µελών της επιστηµονικής οµάδας για κάθε θέση 

αντίστοιχα.  
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ΘΕΣΗ Α: 

Οι υποψήφιοι που προκύπτουν από την προηγούµενη και την τρέχουσα διαδικασία 

είναι αλφαβητικά οι ακόλουθοι: 

 

1. Αµπάτη Αναστασία (αρ. πρωτ. αίτησης 39108/17.07.2013) 

2. Γαλαντόµος Ιωάννης (αρ. πρωτ. αίτησης 15721/14-2-2013) 

3. ∆ηµοπούλου Βαρβάρα (αρ. πρωτ. αίτησης 17049/21.02.2013, 

38745/15.07.2013)  

4. Ιακώβου Μαρία (αρ. πρωτ. αίτησης 16574/19.02.2013, 39382/18.07.2013) 

5. Μοσχονάς Σπύρος (αρ. πρωτ. αίτησης 40585/23.07.2013) 

6. Παπαδοπούλου Ελένη (αρ. πρωτ. αίτησης 43732/30.07.2013) 

7. Φούφη Βασιλική (αρ. πρωτ. αίτησης 16996/21.02.2013) 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα προαπαιτούµενα προσόντα (κατοχή διδακτορικού 

διπλώµατος), το ερευνητικό έργο, τις δηµοσιεύσεις και τις ανακοινώσεις σχετικές µε 

το αντικείµενο της δηλωθείσας θέσης Α΄ και τον βαθµό εµπειρίας στην 

παραγωγή/εποπτεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, επιλέγεται ο υποψήφιος κ. Σπύρος 

Μοσχονάς. Ο κ. Μοσχονάς έχει ευρύτατη και πολυετή εµπειρία στην εποπτεία και 

τον συντονισµό συγγραφικών οµάδων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας και πολυάριθµα, αρίστης ποιότητας δηµοσιευµένα 

επιστηµονικά άρθρα. 

 

Θέση Β: 

 

Οι υποψήφιοι που προκύπτουν από την προηγούµενη και την τρέχουσα διαδικασία 

είναι αλφαβητικά οι ακόλουθοι: 

 

1. Ζούνη Ευαγγελία (αρ. πρωτ. αίτησης 38558/15.07.2013) 

2. Κάντζου Βασιλική (αρ. πρωτ. αίτησης 16559/19.02.2013, 17.07.2013) 

3. Κοψίδου Ιωάννα (αρ. πρωτ. αίτησης 17047/21.02.2013) 

4. Μουτή Άννα (17589/26.02.2013) 

5. Τριανταφυλλίδου Μαρία-Λήδα (16881/20.02.2013) 
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Λαµβάνοντας υπόψη τα προαπαιτούµενα προσόντα (κατοχή διδακτορικού 

διπλώµατος), το ερευνητικό έργο, τις δηµοσιεύσεις και τις ανακοινώσεις σχετικές µε 

το αντικείµενο της δηλωθείσας θέσης Β΄ και τον βαθµό εµπειρίας στην επιµόρφωση 

εκπαιδευτών και στην κατασκευή διαγνωστικών τεστ, επιλέγεται η υποψήφια κ. 

Μαρία-Λήδα Τριανταφυλλίδου. Η κ. Τριανταφυλλίδου έχει εξειδικευµένες γνώσεις 

στην αξιολόγηση και στην κατασκευή διαγνωστικών εργαλείων. Έχει κατασκευάσει 

δύο δηµοσιευµένες σειρές και µία σειρά υπό έκδοση διαγνωστικών τεστ για την 

αξιολόγηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Επιπλέον, έχει συγγράψει (σε 

συνεργασία) µία µονογραφία σχετική µε τα επίπεδα γλωσσοµάθειας στην ελληνική 

ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. ∆ιαθέτει, επίσης, µεγάλη εµπειρία στην οργάνωση και 

υλοποίηση επιµορφωτικών σεµιναρίων.  

 

Θέση Γ: 

 

Οι υποψήφιοι που προκύπτουν από την προηγούµενη και την τρέχουσα διαδικασία 

είναι αλφαβητικά οι ακόλουθοι: 

 

1. Ακριτίδου ∆ήµητρα (αρ. πρωτ. 15323/13.02.2013) 

2. Ζωάκου Άννα (αρ. πρωτ. 40630/23.07.2013) 

3. Θεοχαράκης Νεκτάριος (αρ. πρωτ. αίτησης 16195/18.02.2013) 

4. Κορολή Μαρία (αρ. πρωτ. 38959/16.07.2013) 

5. Μάγος Κωνσταντίνος (αρ. πρωτ. αίτησης 13847/11.02.2013) 

6. Μαλιγκούδη Χριστίνα (αρ. πρωτ. αίτησης 16565/19.02.2013, 

40843/23.07.2013) 

7. Μουµτζίδου Αργυρώ (αρ. πρωτ. αίτησης 40629/23.07.2013, 

40629/23.07.2013) 

8. Μπόκολας Βασίλειος (αρ. πρωτ. αίτησης 16631/19.02.2013, 

40843/23.07.2013)  

9. Παπαοικονόµου Αντώνιος (αρ. πρωτ. αίτησης 16374/18.02.2013) 

10. Παππάς Βασίλειος (αρ. πρωτ. αίτησης 15319/13.02.2013) 

11. Τσοτσορού Αλίκη (αρ. πρωτ. αίτησης 16997/11.02.2013) 

 

Από τους παραπάνω οι υποψήφιοι κ. Θεοχαράκης Νεκτάριος και Παππάς Βασίλειος 

εξαιρούνται από τη διαδικασία επειδή έχουν µη συναφή γνωστικά αντικείµενα. 
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Συγκεκριµένα, ο κ. Θεοχαράκης είναι διδάκτωρ κοινωνικής ψυχιατρικής και ψυχικής 

υγείας, ενώ ο κ. Παππάς είναι διδάκτωρ λατινικής φιλολογίας.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα προαπαιτούµενα προσόντα (κατοχή διδακτορικού 

διπλώµατος), το ερευνητικό έργο, τις δηµοσιεύσεις και τις ανακοινώσεις σχετικές µε 

το αντικείµενο της δηλωθείσας θέσης Γ΄ και τον βαθµό εµπειρίας σε θέµατα 

εκπαιδευτικών εφαρµογών στο πλαίσιο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, 

προκρίνεται ο υποψήφιος κ. Κωνσταντίνος Μάγος. Ο κ. Μάγος έχει πλούσια 

διδακτική εµπειρία σε θέµατα θεωρίας και εκπαιδευτικών πρακτικών στη 

διαπολιτισµική εκπαίδευση. Επίσης, έχει διεξαγάγει πλήθος επιµορφωτικών 

σεµιναρίων στη διαπολιτισµική εκπαίδευση και έχει σχεδιάσει, οργανώσει και 

πραγµατοποιήσει πολλές εκπαιδευτικές δράσεις εφαρµοσµένης διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης. 

 

Η υποψήφια κ. Μπουντά Ελένη (αρ. πρωτ. 40627/23.07.2013) εξαιρείται η, η οποία 

αφενός δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος και αφετέρου δεν έχει δηλώσει 

για ποια θέση υποβάλλει υποψηφιότητα. 

 

 

Τα µέλη της επιτροπής: 

 

Κατσιµαλή Γεωργία, πρόεδρος 

 

 

Παπαδοπούλου ∆έσποινα 

 

 

Στεργίου Αµαρυλλίδα 

 


