
  Ο Καθηγητής Βασίλης Γραµµατικόπουλος είναι πρόεδρος στο 
τµήµα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία του Διεθνούς 
Πανεπιστηµίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και Διευθυντής του Διατµηµατικού 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις 
επιστήµες της αγωγής» του ΔΙΠΑΕ. Υπήρξε Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο 
Κρήτης, Senior Lecturer στο Teesside University του Ηνωµένου Βασιλείου, ενώ ήταν 
µεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Liverpool Hope University του Ηνωµένου 
Βασιλείου, καθώς και στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, ενώ ήταν και επί δεκαετία 
αποσπασµένος στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Έχει συντονίσει και 
συµµετάσχει σε πολλά διεθνή και εθνικά χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά 
προγράµµατα έως σήµερα συνολικού προϋπολογισµών πάνω από 10 εκατ. ευρώ. Τα 
βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: εκπαιδευτική έρευνα και αξιολόγηση, 
αξιολόγηση στην πρώιµη παιδική ηλικία, αξιολόγηση φυσικής δραστηριότητας στην 
πρώιµη παιδική ηλικία. Δηµοσίευσε έως σήµερα πάνω από 30 ερευνητικά άρθρα σε 
διεθνή επιστηµονικά περιοδικά.  Ήταν εκλεγµένο µέλος του συµβουλίου της Early 
Childhood Education Research Association (EECERA, 2015-2018) και είναι µέλος της 
European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). 
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