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Η Σιδηροπούλου-Κανέλλου Τρυφαίνη είναι Ψυχοπαιδαγωγός πρωτοβάθμια 

Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της 

Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και Αναπληρώτρια Πρόεδρος (20014–2020). 

Έχει βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλινική Ψυχοπαιδαγωγική 

εφαρμοσμένη στην εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Παρισίων με επιβλέποντα τον 

καθηγητή Μichel Lobrot. Έλαβε το διδακτορικό της στο Τμήμα Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της 

επικεντρώνονται στην Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας, την επικοινωνία 

με την οικογένεια των μικρών παιδιών, τη σύνδεση ακαδημαϊκού χώρου και 

προσχολικών θεσμών και στην έρευνα δράση για την ποιότητα σύγχρονων 

παιδαγωγικών πρακτικών. Έχει συμμετάσχει σε σειρά ερευνητικών προγραμμάτων. 

Το δημοσιευμένο και αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο της περιλαμβάνει άρθρα σε 

περιοδικά με κριτές, βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία και συλλογικούς τόμους. Είναι μέλος 

επιστημονικών εταιρειών, επιστημονικών–οργανωτικών επιτροπών διεθνών και 

ελληνικών συνεδρίων και μέλος συντακτικών-επιστημονικών επιτροπών 

επιστημονικών περιοδικών. Έχει μεγάλο αριθμό εισηγήσεων σε διεθνή και ελληνικά 

συνέδρια. 

Υπήρξε Ακαδημαϊκή Σύμβουλος του Β΄ Τμήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ειδικότητα της Προσχολικής 

Αγωγής. Επίσης, αξιολογητής στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για 

μεταπτυχιακούς φοιτητές υποτρόφων Εξωτερικού και επόπτης Μεταπτυχιακών 

σπουδών–Διδακτορικών.  

Ως επιστημονική υπεύθυνη για μια εικοσαετία της Πρακτικής Άσκησης του 

Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής συνέδεσε τον Ακαδημαϊκό χώρο με χώρους προσχολικής αγωγής 

και εργασίας. Είναι ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου «Ψυχοπαιδαγωγικών 

Εφαρμογών στην Προσχολική Αγωγή – Ε.Ψ.Ε.Π.Α.» (Laboratory for Research on 

Early Childhood Psychopedagogy) του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην 

Πρώιμη Παιδική Ηλικία.  

Ως μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής από την ίδρυσή του, συμμετείχε 

στην οργάνωση του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: 



«Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών & Βιοιατρικών Προσεγγίσεων», του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) και του Παιδαγωγικού Τμήματος της 

Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).  

Συνεργάστηκε και συνεργάζεται σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, 

των Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του 

Διεθνούς  Πανεπιστημίου της Ελλάδος και του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.  

 

 


