
 

Βιογραφικό Σημείωμα 
 
Η Τσέου Ελένη είναι Διδάσκουσα στο Τμήμα Μαθηματικών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πεδίο των Παιδαγωγικών στο πλαίσιο 
της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022» (ΕΣΠΑ) 
 

Προσωπικά Στοιχεία 
Επώνυμο: Τσέου  
Όνομα: Ελένη 
Ημερομηνία Γέννησης: 19/04/1967 
Email: etseou@gmail.com 
Διεύθυνση Κατοικίας: Βέροια  
 

Σπουδές 
Το 2018 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στην Παιδαγωγική Σχολή 

του Α.Π.Θ. με θέμα «Η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου των Φυσικών 
Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ». 

Το 2004 απέκτησε Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην κατεύθυνση: «Προγραμματισμός 
Αγωγής και Εκπαίδευσης στην πρώτη παιδική ηλικία» με βαθμό 9.44 
«Άριστα».  

Το 1989 αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Α.Π.Θ. με 
τον βαθμό 9,06 «Άριστα». 

 

Συμμετοχή σε πιστοποιημένη επιμόρφωση 
Συμμετείχε σε πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης σχετικά με τις 

ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Α΄ και Β΄ επιπέδου) καθώς και σε πιστοποιημένη 
επιμόρφωση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας NOW (διάρκειας 400 ωρών)  και 
του ΕΚΔΔΑ (διάρκειας 200 ωρών).  
 

Επαγγελματική Εμπειρία 
Η συνολική της υπηρεσία ως εκπαιδευτικός: 31 έτη 
Η εκπαιδευτική της υπηρεσία στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων: 22 

έτη  
Η Διοικητική και Καθοδηγητική της Εμπειρία: 8 έτη 
 

Επιμορφωτικό Έργο σε εκδηλώσεις ή φορείς του 
Υπουργείου Παιδείας 

Δίδαξε ως ωρομίσθια εκπαιδεύτρια σε ενήλικες σπουδαστές/στριες του ΔΙΕΚ 
Ευόσμου κατά τη διάρκεια τριών (3) εξαμήνων, συνολικά ώρες 199 (εκατόν 
ενενήντα εννέα), κατά τα έτη 2002-2004. 

Συμμετείχε ως επιμορφώτρια σε ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
του 3ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, διάρκειας δέκα (10) ωρών με θέμα 
«Διδασκαλία των φαινομένων εξαέρωσης, υγροποίησης και εξάτμισης με τη 
χρήση του πλαισίου της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου» κατά το 
σχολικό έτος 2019-20. 



Συμμετείχε ως επιμορφώτρια στην «Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική 
προσέγγιση) από το ΙΕΠ, με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-21 με διάρκεια 40 
διδακτικών ωρών. 

 
Ερευνητικά & Επιστημονικά Ενδιαφέροντα 
Το ερευνητικό και επιστημονικό της έργο αναπτύσσεται στους τομείς:  
(α) Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχομένου στις Φυσικές Επιστήμες. 
(β) Η Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 
(γ) Σχέδια εργασίας στο Σχολείο 
(δ) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  
 

Επιστημονικές εργασίες- δημοσιεύσεις 
Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε βιβλία που έχουν εκδοθεί με ISBN (Κεφάλαια 

σε συλλογικούς τόμους), άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε 
πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου και σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Επίσης 
έχουν καταγραφεί βιβλιογραφικές αναφορές στο ερευνητικό της έργο.  

 

Βραβεύσεις, Διακρίσεις  
• Υποτροφία από το ΙΚΥ για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο με σειρά 

τριάντα (30) μεταξύ όλων των Πανεπιστημιακών Σχολών πανελληνίως κατά το 
έτος 1984-1985. 

 


