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ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 

 

 

A. ΓΗΓΑΚΣΗΚO ΔΡΓΟ 

 

Η. Αλώηαηε Δθπαίδεπζε 

 

1. Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

 

 

Από Αύγνπζην 2005-παξόλ 

     

Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα  κε  γλσζηηθό αληηθείκελν: «Αμηνιόγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε»   

 

Πξνπηπρηαθό Δπίπεδν πνπδώλ  

 

Απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ εμήο καζεκάησλ:  
 

 Αμηνιόγεζε ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ: κίθξν- θαη κάθξν-θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο 

 Αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ  

 Αμηνιόγεζε θαη εθαξκνζκέλεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο 

 Βαζηθέο αξρέο πκβνπιεπηηθήο θαη δηαρείξηζεο νκάδσλ 

 

 

Δπίβιεςε ρεδίσλ Έξεπλαο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

 

Αθαδεκατθό έηνο 2014-2015 

 

 Υεηκεξηλό θαη εαξηλό εμάκελν: «Η δηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ εμεηαζηηθνύ ζπζηήκαηνο 

εηζαγσγήο θαη θνίηεζεο ζηα Πξόηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ καζεηώλ θαη 

ηελ πξνζθπγή ηνπο ζε εμσδηδαθηηθέο ππνζηεξίμεηο» 

 Δαξηλό εμάκελν: «Γηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ Πξόηππσλ Πεηξακαηηθώλ 

ρνιείσλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ θαιώλ πξαθηηθώλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο αξηζηείαο.» 

 

Αθαδεκατθό έηνο 2010-2011 

 

 Υεηκεξηλό θαη εαξηλό εμάκελν: «Η απηναμηνιόγεζε ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ θαηά ηε θάζε ηεο 

πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο: Μειέηε πεξίπησζεο» 

 

Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 

 

 Υεηκεξηλό εμάκελν: «Οη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ησλ καζεηώλ ζηελ Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ε βαζκνιόγεζή ηνπο: Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο επηπηώζεηο απηώλ 

ησλ εμεηάζεσλ ζηε ζρνιηθή δηθαηνζύλε» 

 

Αθαδεκατθό έηνο 2008-2009 

 

 Υεηκεξηλό εμάκελν: «Παηδαγσγηθή πλεδξίαζε ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ θαη αμηνιόγεζε ησλ 

καζεηώλ : Θεζκηθέο θαη ππνθεηκεληθέο δηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαζθεπή ησλ ζρνιηθώλ 

«θαξηέξσλ» ησλ καζεηώλ» 

 Δαξηλό εμάκελν: «Οη πξαθηηθέο αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Λπθεηαθήο βαζκίδαο σο κέζν 

πεηζάξρεζεο» 

 

Αθαδεκατθό έηνο 2007-2008 

 

 Υεηκεξηλό εμάκελν: «Οη πξαθηηθέο αμηνιόγεζεο πνπ εθαξκόδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε» 

 Δαξηλό εμάκελν: «Αληηζηαζκηζηηθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζρνιηθώλ  

επηδόζεσλ:Ο ζεζκόο ηεο Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε» 
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Αθαδεκατθό έηνο  2006-2007  

 

 Υεηκεξηλό εμάκελν: «πζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη αλάιπζε ησλ πξαθηηθώλ αμηνιόγεζεο ζηε 

ζρνιηθή ηάμε» (ζε  ζπλεξγαζία κε ηελ Αλ. Καζεγήηξηα Άλλα Σζαηζαξώλε) 

 Δαξηλό εμάκελν: «Πνιηηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ζηελ ειιεληθή ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε:ρέδην αμηνιόγεζεο ηνπ ζεζκνύ ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο» (ζε  ζπλεξγαζία κε ηελ Αλ. 

Καζεγήηξηα Άλλα Σζαηζαξώλε) 

 

Αθαδεκατθό έηνο  2005-2006  

 

 Υεηκεξηλό εμάκελν: «πζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη αλάιπζε ησλ πξαθηηθώλ αμηνιόγεζεο ζηε 

ζρνιηθή ηάμε» (ζε  ζπλεξγαζία κε ηελ Αλ. Καζεγήηξηα Άλλα Σζαηζαξώλε) 

 Δαξηλό εμάκελν: «ρέδην Αμηνιόγεζεο κηαο θαηλνηόκνπ δξάζεο:  Ο ζεζκόο ηνπ νινήκεξνπ 

ζρνιείνπ» (ζε  ζπλεξγαζία κε ηελ Αλ. Καζεγήηξηα Άλλα Σζαηζαξώλε) 

 

Δπίβιεςε θαη νινθιήξσζε Πηπρηαθώλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ κε επηηπρή εμέηαζε 

 

1. Γιπθεξία Μόζρνπ (2015): «Η ζπκβνιή ησλ παηδαγσγηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ 

νηθνδόκεζε ηεο καζεζηαθήο πνξείαο ηνπ καζεηή θαη ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη θαη ηνλ αθνξνύλ 

ηελ καζεηηθή ηνπ πνξεία» 

2. Δπγελία Βξαδή  (2013): «Ζ αμηνιόγεζε ησλ ζηειερώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

απνθέληξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.» 

3. Μαγδαιελή εξαθείδε (2013): «Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΕΔΠ ζηα Γπκλάζηα: κηα πξώηε 

απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΕΔΠ σο αληηζηαζκηζηηθή πνιηηηθή» 

4. Φαίε Νηθεηνπνύινπ (2012): «Αλάιπζε ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ ζρνιείσλ ηεο Β/βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο: νξγάλσζε ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζρνιηθή επηαμία» 

5. Αγγειηθή ππξηιηώηε (2012): «Παηδαγσγηθή πλεδξίαζε Γηδαζθόλησλ θαη Αμηνιόγεζε ησλ 

καζεηώλ: Θεζκηθέο θαη ππνθεηκεληθέο δηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαζθεπή ησλ ζρνιηθώλ 

"θαξηέξσλ" ησλ καζεηώλ ζηε βαζκίδα ηνπ Γπκλαζίνπ». 

6. Μαξία Καιιεκάλε (2011): «Οη θνηλσληθέο ζεκαζίεο πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

Λπθεηαθήο βαζκίδαο  ζηε γξαπηή εμέηαζε» 

7. Βαζηιηθή Κνύηδνπ (2011): «Οη γξαπηέο εμεηάζεηο ζην Γπκλάζην κέζα από ηηο αθεγήζεηο ησλ 

καζεηώλ : Ζ ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηεο ζεζκηζκέλεο ζρνιηθήο εμέηαζεο θαη βαζκνιόγεζεο.» 

8. ηαπξνύια παζά (2011): «Δπηζηεκνληθή ζπδήηεζε θαη δεκόζηνο δηάινγνο κέζα από ηα πξαθηηθά 

ηεο Βνπιήο γηα ηελ Δληζρπηηθή δηδαζθαιία»  

9. Διέλε Εαθεηξνπνύινπ (2010): «Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην ζεζκό ηεο Δληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο σο αληηζηαζκηζηηθό κέηξν ησλ ζρνιηθώλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ -Πνζνηηθή 

πξνζέγγηζε» 

10. Παλαγηώηεο ηνύξαο (2010): «Αληηζηαζκηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζρνιηθώλ 

επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ. Ο ζεζκόο ηεο Πξόζζεηεο Γηδαθηηθήο ηήξημεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε – Πνζνηηθή πξνζέγγηζε» 

11. Θενθαλώ Ρνγθόθνπ (2010): «Αληηζηαζκηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζρνιηθώλ 

επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ. Ο ζεζκόο ηεο Πξόζζεηεο Γηδαθηηθήο ηήξημεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε – Πνηνηηθή πξνζέγγηζε» 

12. Διέλε Πίηζηνπ (2010): «Οη αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ ζηειερώλ γηα ηε ζεκαζία, ηελ εθαξκνγή 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οινήκεξνπ ζρνιείνπ ζην Ν. Κνξηλζίαο» (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Α. 

Καζεγήηξηα Άλλα Σζαηζαξώλε) 

13. Έιελα Κάιπηλνπ (2009): «Ζ δηακόξθσζε αμηνινγηθώλ πξαθηηθώλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο» 

14. Αξγπξώ Παληαδνπνύινπ (2008): «Ζ εθαξκνγή ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε: Οη αληηιήςεηο ησλ ζεζκηθώλ παξαγόλησλ γηα ηε ζεκαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ελ ιόγσ ζεζκνύ» 

15. Μαξία Αι ακί (2008): «Ζ Δπέιηθηε Εώλε ζην Γεκνηηθό ζρνιείν: Μειέηε πεξίπησζεο γηα ηνλ 

ηξόπν εθαξκνγήο ηε ζεκαζία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο» 

16. Μαξία Κνηζακπαζνύιε (2008): «ρνιηθόο ύκβνπινο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: 

Αληρλεύνληαο ηηο ζεζκηθέο, πξνζσπηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δηαζηάζεηο» 

17. Έιελα ηξαηή (2008): «Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ην 

ζεζκό ησλ ρνιηθώλ πκβνύισλ» 
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18. Δηξήλε Παγίδα (2008): «Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε ζην Πξόγξακκα πνπδώλ ησλ ΠΣΓΔ . Οη 

αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ηε ζεκαζία θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθώλ 

δαζθάισλ» 

19. Μαξία θαξιάηνπ (2008): «Οη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ ησλ ΠΣΓΔ γηα ηε ζεκαζία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αμηνιόγεζεο ζην Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπο» 

20. Γεσξγία Λήβα (2008): «Ζ ζέζε ηεο αμηνιόγεζεο σο επηζηεκνληθή πεξηνρή ζηα Πξνγξάκκαηα 

πνπδώλ Σσλ Παλεπηζηεκηαθώλ Σκεκάησλ ησλ Νεπηαγσγώλ θαη ε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη 

κειινληηθνί λεπηαγσγνί ζηελ δηακόξθσζε ησλ αμηνινγηθώλ πξαθηηθώλ» 

21. νθία ηπιηαλνύ (2007): «Ζ εθαξκνγή ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ ζην Ν. Κνξηλζίαο : Γηεξεύλεζε 

ησλ αληηιήςεσλ θαη απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ, γνλέσλ» (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλ. 

Καζεγήηξηα Άλλα Σζαηζαξώλε) 

 

Μεηαπηπρηαθό Δπίπεδν πνπδώλ (2007 κέρξη ζήκεξα) 

 

Απηνδύλακε δηδαζθαιία ζηελ θαηεύζπλζε «Εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα και ςλικό» ησλ εμήο 

καζεκάησλ: 

 

 Αλάιπζε, ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε δξάζεσλ αμηνιόγεζεο (παξόλ) 

 Πξαθηηθέο αμηνιόγεζεο θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (παξόλ) 

 Δηζαγσγή ζηηο πνηνηηθέο κεζόδνπο: Ζ Δζλνγξαθηθή κέζνδνο (2007-2013) 

 

Απηνδύλακε δηδαζθαιία ζηελ θαηεύζπλζε «Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε» ησλ εμήο 

καζεκάησλ:  

 

 «Αμηνιόγεζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή» (παξόλ) 

 «Αληηζηαζκηζηηθέο Πνιηηηθέο θαη Θεηηθή Γηάθξηζε. Μειέηε Πεξίπησζεο νη ΕΔΠ (Εώλεο 

Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο)» (παξόλ) 

 

Δπίβιεςε θαη νινθιήξσζε Μεηαπηπρηαθώλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ κε επηηπρή εμέηαζε 

 

1. Φσηεηλή Βντδήια (2016): «Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζέζε θαη ην λόεκα ηεο 

αμηνθξαηίαο ζην πιαίζην ηνπ εμεηαζηηθνύ θαη βαζκνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο» 

2. Διέλε Βαζηινπνύινπ (2015): «Ζ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Διιάδα ζην ζεκεξηλό 

ζπγθείκελν :ύγθξηζε κε ηα κνληέια πνπ εθαξκόδνληαη ζε άιια επξσπατθά θξάηε» 

3. Δπαγγειία Βαζηινπνύινπ (2015):  «πγθξηηηθή κειέηε ηεο ζέζπηζεο ησλ ΕΔΠ ζε ρώξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θαηαγξαθή ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν 

πινπνίεζήο ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο» 

4. Αλαζηαζία Μαγγαλά (2015):  «Ζ αμηνινγηθή δηαδηθαζία επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο βξαρείαο 

δηάξθεηαο γηα εθπαηδεπηηθνύο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: ζρεδηαζκόο, δηαδηθαζίεο θαη δξώληα 

ππνθείκελα» 

5. Αγγειηθή Σζηάληα (2014): «Αληρλεύνληαο ηηο επηδξάζεηο ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο: Δπηδξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA ζηε 

ζρνιηθή θνπιηνύξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηεμαγσγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηεζη» 

6. Παλαγηώηα Γακάια (2014): «Ζ δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ κεηαξξπζκηζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ 

ηεο δηνίθεζεο ζην πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο ζηελ επαγγεικαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ».  

7. νθία κπξλή (2014): «Σν International Baccalaureate. Απνηύπσζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο- 

Αλίρλεπζε ηνπ  ξόινπ ηνπ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηεο ζέζεο ηνπ ζηε ζύγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε 

θνηλσλία» 

8. Υξπζνβαιάληεο Μπνύηζηθνο  (2014): «Καλνληζηηθή επηαμία θαη αμηνινγηθή ζρέζε 

εθπαηδεπηηθνύ-καζεηή : Μειέηε ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ ιεηηνπξγίαο ρνιηθώλ Μνλάδσλ»  

9. Ηνθάζηε Θενράξε (2013): «Γηεξεύλεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηε δηακόξθσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο ηεο εμσζρνιηθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηώλ από ηνπο γνλείο ηνπο  

10. Αλαζηαζία – Θενδώξα ακαξά (2013): «Oη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ην δηάβεκα ηεο 

επηινγήο ηνπ ζρνιείνπ θνίηεζεο ησλ παηδηώλ ηνπο» 

11. Φσθίσλ ηέθαο (2012): «Οη αλαπαξαζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάινπλ ζηηο δηαθνξηθέο ζρνιηθέο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ θαη ζηα δηαθνξηθά καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα» 
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12. Αζαλαζία Καιθάλε (2012): «Ο ξόινο ηνπ θνηλσληθνύ αλήθεηλ θαη ηνπ θνηλσληθνύ δεζκνύ ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ ζρνιηθνύ ράξηε: Μειέηε πεξίπησζεο» 

13. Γήκεηξα-Παπιίλα  Νηθήηα (2012): «Οη θνηλσληθέο ζεκαζίεο γηα ην πξόγξακκα PISA κέζα από 

ηα δεκνζηεύκαηα ηνπ εκεξήζηνπ ηύπνπ». 

14. Μαξία Κνληνγηάλλε (2011): «Σν ζύζηεκα ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ πξόζβαζεο ζηε 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη  θνηλσληθή δηθαηνζύλε. Ζ άπνςε ησλ καζεηώλ».  

15. Αγγειηθή Κπξηάθνπ (2009): «Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζε 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ αμηνινγηθώλ ηνπο πξαθηηθώλ» 

16. Άλλα Καιιηάξα (2009): «Ζ πξώηκε ζρνιηθή θνίηεζε σο αληηζηαζκηζηηθή πνιηηηθή: 

Γηαζηαπξώζεηο επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ» 

 

Δπίβιεςε Μεηαπηπρηαθώλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε:  

 

(7 ΜΓΔ) 

 

Οινθιήξσζε Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ κε επηηπρή εμέηαζε 

 

Γηώξγνο Λνγηώηεο (2014): «Ο ξόινο ηνπ ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ καζεηώλ: από ην ζεζκηθό ιόγν ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή» 

 

Δπίβιεςε  Γηδαθηνξηθώλ  Γηαηξηβώλ  πνπ βξίζθνληαη  ζε εμέιημε από ην 2012 κέρξη ζήκεξα 

 

Μαξία Καιιηκάλε: «Ζ γξαπηή εμέηαζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: ζεζκηθέο, νξγαλσηηθέο θαη 

θαληαζηαθέο δηαζηάζεηο» 

Ηνθάζηε Θενράξε: «Σν Φξνληηζηήξην σο Θεζκόο Δλίζρπζεο ηεο ρνιηθήο Δπίδνζεο ησλ Μαζεηώλ: 

Μειέηε ηεο Γνλετθήο Δπηινγήο θαη ησλ Γνλετθώλ Πξαθηηθώλ ζην Πιαίζην ηεο Φξνληηζηεξηαθήο 

Δθπαίδεπζεο» 

Αλαζηαζία – Θενδώξα ακαξά: «Σα Πξόηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία ζηελ Διιάδα: Ζ εμέιημε ηνπ 

ζεζκνύ ηεο αξηζηείαο» 

 

Αθαδεκατθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

πκκεηνρή ζε ηξηκειείο επηηξνπέο θαη εθιεθηνξηθά ζώκαηα σο εμσηεξηθόο θξηηήο 

 

 11/02/2014: Μέινο ηεο Δηδηθήο Δπηακεινύο Δπηηξνπήο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ζηε βαζκίδα ηνπ 

επίθνπξνπ θαζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Γηδαθηηθή ησλ Γισζζώλ: Η Αμηνιόγεζε ζηελ 

Ξελόγισζζε Καηάξηηζε» Σκήκα  Ηηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο Φηινζνθηθή ρνιή ΑΠΘ. 

 

 8/04/2008: Μέινο ηεο ηξηκεινύο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο γηα ηε πιήξσζε κηαο ζέζεο Γ.Δ.Π ζηε 

βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Δθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε», ζην Παηδαγσγηθό 

Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

 

 19/12/2007:  Μέινο ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο γηα ηε πιήξσζε κηαο ζέζεο Γ.Δ.Π ζηε βαζκίδα 

ηνπ Λέθηνξα ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Δθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη Αμηνιόγεζε», ζην Σκήκα 

Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

 

πκκεηνρή ζε επηακειείο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο γηα ηελ θξίζε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ  

 

 1/06/2015: Μέινο ηεο επηακεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο θ. 

Κπξηαθήο Αλαγλσζηνπνύινπ κε ζέκα  : «ρνιηθή Αμηνιόγεζε ζηελ Διιάδα θαη αμηνιόγεζε 

γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζην δηεζλέο Πξόγξακκα PISA : πγθξηηηθή Μειέηε», πνπ εθπνλήζεθε ζηε 

ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ ηνπ ΔΑΠ. 

 

 10/06/2012: Μέινο ηεο επηακεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο θ. 

Λεπθήο Μπηληάξε κε ζέκα «Αλάπηπμε εξγαιείσλ απηναμηνιόγεζεο ζρνιηθώλ κνλάδσλ κε ζηόρν 

ηελ εγεζία γηα ηε κάζεζε. Πνξηξαίην θαη πξνθίι» πνπ εθπνλήζεθε ζην ΠΣΝ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξώλ 
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 17/12/2010: Μέινο ηεο επηακεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο θ. 

Μαξίαο Καπεηαλίδνπ κε ζέκα «Σν γισζζηθό κάζεκα ζε δηαπνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ δεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ: ε ζπκβνιή ησλ δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ» πνπ εθπνλήζεθε ζην ΠΣΓΔ ηνπ ΔΚΠΑ 

 

 9/10/2009: Μέινο ηεο επηακεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο θ. 

Βαιεληίλεο Μνληάξνπ – Παπαθσζηαληίλνπ κε ζέκα «Ζ Δπηζηήκε ηεο   Πιεξνθνξηθήο σο ηνκέαο 

ζπνπδώλ: θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο επηξξνέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο θαη ηηο δηαδξνκέο ησλ 

θνηηεηώλ ησλ Σκεκάησλ Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Πιεξνθόξεζεο» πνπ εθπνλήζεθε ζην Σκήκα 

Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ.   

 

 4/07/2008:  Μέινο ηεο επηακεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ θ. 

Λάκπξνπ θνπηίδα κε ζέκα  «Πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην Διιεληθό πιαίζην 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη βειηίσζεο  ζρνιείνπ» πνπ εθπνλήζεθε ζην Σκήκα Δπηζηεκώλ 

Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

 

 13/02/2006: Μέινο ηεο επηακεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ θ Ζιία 

Μαξαγθνύ κε ζέκα  “Η πεξηβάιινπζα αλάιπζε δεδνκέλσλ σο κέζν γηα  πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ – Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε” πνπ εθπνλήζεθε – 

Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, 

 

Δθπαηδεπηηθά Γηνηθεηηθά θαζήθνληα :  

 

 Τπεύζπλε Οκάδαο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (ΟΜ.Δ.Α.) Σκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (2010 -2015) 

 Τπεύζπλε από ηελ ΟΜ.Δ.Α. γηα ηε δηελέξγεηα θαη ηε ζύληαμε ηεο πκπιεξσκαηηθήο Έθζεζεο 

Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο 2014 ελ όςεη ηεο Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ηνπ Σκήκαηνο  Κνηλσληθήο 

θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ  

 Τπεύζπλε γηα ηε δηελέξγεηα θαη ηε ζύληαμε Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (2010 -2011) 

 Μέινο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (Οθηώβξηνο 2010- 2011) 

 Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

θαη δηάρπζεο ηεο Δπηζηεκνληθήο Γλώζεο (2010-2011) 

 ύκβνπινο πνπδώλ (2007-2015) 

 

Αθαδεκατθό έηνο  2004-2005  

 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα (ΠΓ 407/80)  

 

Απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ εμήο καζεκάησλ: 

 Μνληέια θαη ζεσξίεο ηεο Αμηνιόγεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε 

 Βαζηθέο αξρέο πκβνπιεπηηθήο θαη δηαρείξηζεο νκάδσλ 

 

        2. Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην 

 

Από 2007-παξόλ 

 

 Μέινο ΔΠ ηνπ ΔΑΠ  ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα ΔΚΠ51 «Δθπαηδεπηηθή έξεπλα ζηε πξάμε» ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο  «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε»  (Από 2007) 

 Μέινο ΔΠ ηνπ ΔΑΠ Δπηβιέπνπζα θαη Μεηαπηπρηαθώλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε»  θαη ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

1. Δθπαηδεπηηθή έξεπλα ζηελ  Πξάμε» (Από 2005-ζήκεξα) 

2. Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ (ρεδηαζκόο, Γηνίθεζε, Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ) (Από 2009- ζήκεξα) 

 

Δπίβιεςε θαη νινθιήξσζε Μεηαπηπρηαθώλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ κε επηηπρή εμέηαζε 

 

1. ππξηδνύια Καιαβξή (2014): «Οη αληηιήςεηο ησλ Γηνηθεηηθώλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ  γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ επηκνξθώζεσλ ζρεηηθώλ κε ηε δηαρείξηζε άγρνπο  θαη ηηο επηπηώζεηο  ηνπο 

ζηελ εξγαζηαθή ηνπο θαζεκεξηλόηεηα». 
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2 .  Μαξία Παληηώξα (2014) : «Οη αληηιήςεηο  ησλ εθπαηδεπηηθώλ γ ηα ηε ζπκβνιή 

ησλ πξαθηηθώλ απηναμηνιόγεζήο  ηνπο –σο άηππεο,  καζεζηαθήο -αλαζηνραζηηθήο  

δηεξγαζίαο –  ζηελ  επαγγεικαηηθή ηνπο απηνβειηίσζε»  

3. Δπαγγειία Μπελαβέιε (2014): «Γηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπκβνιή 

ηεο βησκαηηθήο κεζόδνπ ζε νκάδεο ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ ζηε βειηίσζε ησλ γνλετθώλ 

πξαθηηθώλ ηνπο ζε ζέκαηα αλαηξνθήο θαη επηθνηλσλίαο» 

4. Κσλζηαληίλνο Αλδξηαλόπνπινο (2013): «Οη αλαπαξαζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο σο πξνο ηηο επηπηώζεηο πνπ ελέρεη ε θξηηηθή πξαθηηθή ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ ζην 

εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν» 

5. Αζελά Αξακπαηδή (2013): «Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ελεπιάθεζαλ ζην πξόγξακκα 

απηναμηνιόγεζεο ηεο ρνιηθήο κνλάδαο όζνλ αθνξά ηηο επηπηώζεηο ζηελ πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε» 

6. Νηθόιανο Γεσξγίηζεο (2013): «Aαπνηίκεζε ηνπ ηξόπνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο ησλ λέσλ αγξνηώλ θαη ηξόπνη αμηνπνίεζήο ηνπο». 

7. Κσλζηαληίλνο Γάθλεο (2013): «Αμηνιόγεζε Δπηκνξθσηηθώλ Πξνγξακκάησλ γηα αλέξγνπο ππό 

ηελ επνπηεία ηνπ ΟΑΔΓ» 

8.  Μαξία Κξηλή (2013) : «Ζ δηακόξθσζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ πξνθίι  ηνπ 

εξγαζηαθνύ πκβνύινπ ζηε Γεκόζηα ππεξεζία απαζρόιεζεο  Κύπξνπ θαη ε  

Γηεξεύλεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ »  

9. Μαξγαξίηα Κνιιάξνπ (2013): « Οη αλαπαξαζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηε ζέζε θαη ην ξόιν ηεο πνηλήο ηεο απνβνιήο ησλ καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία» 

10. Μηρειηδάθε Δύα (2013): «Οη αληηιήςεηο ησλ κειώλ ΓΔΠ ζε Παλεπηζηεκηαθό Ίδξπκα ζρεηηθά κε 

ηελ πξαθηηθή ηεο Αμηνιόγεζεο (εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο)» 

11. Βαζηιηθή Γαξόδε (2012): «Ζ επηαμία κέζα ζηε ζρνιηθή νξγάλσζε: Γηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο» 

12. Αιέμαλδξνο Γθηηδίξεο (2012): «Γηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ πνπ ζηξέθνπλ ηνπο καζεηέο ζηα 

θξνληηζηήξηα θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην απηώλ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ νξγαληζκώλ» 

13. Κπξηαθή Σξηαιώλε (2012): «O ηξόπνο εκπινθήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Πξναηξεηηθά 

Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ θηλεηξνθνδόηεζε ησλ καζεηώλ γηα ηα ελ 

ιόγσ πξνγξάκκαηα» 

14. Πνιπμέλε Γεκάθνπ (2012): «Δπηκνξθσηηθέο Γηαζηάζεηο ηεο “Απηναμηνιόγεζεο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηεο ρνιηθήο κνλάδαο (2010-2011)”ηνηρεία από ηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε» 

15. Ησάλλα Καηζαγώλε (2011): «Γηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ ηεο επηινγήο ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο θαη 

ηεο επέλδπζήο ηεο ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζώλ » 

16. πύξνο Πάγθαινο (2011):  «Γηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπο θαη ηα ζπκβνιή ηεο ζηε βειηίσζε ησλ 

επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ ηνπο» 

17. Αηθαηεξίλε παλνύ (2011):  « «Ζ εθπόλεζε ησλ ΜΓΔ ζηελ εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε: 

Αλάδεημε ησλ δπζθνιηώλ πνπ ζπλαληνύλ νη θνηηεηέο θαη αλίρλεπζε ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζήο 

ηνπο». 

18. Αζαλάζηνο Εηνύηεο (2011):   «Απόςεηο θαη αληηιήςεηο καζεηώλ Σ‟ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζην 

Ννκό Γξάκαο αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινύζεζε ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ : Μηα ζπκβνιή ζηε 

ζπδήηεζε πεξί ηειενπηηθνύ εγγξακκαηηζκνύ» 

19. Θενδώξα Αιεμίνπ (2010): «Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζηηο Μεηαπηπρηαθέο Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ ΔΑΠ:  απνηύπσζε θαη θξηηηθή αλάιπζε» 

20. Αληώλεο Παπαζηέξγηνο (2010):  «Δθπαηδεπηηθνί θαη ινγνδνζία: Σν παξάδεηγκα ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ» 

21. Μηραήι Παπαδάθεο (2010): «Οη αληηιήςεηο θαη νη εηθόλεο ησλ καζεηώλ γηα ηνλ ξόιν ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ έηζη όπσο δηακνξθώλεηαη ζήκεξα» 

22. Εαξθαλέιαο ηέξγηνο (2010): «Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζην 

ΚΔΔ Λάξηζαο θαη ζην ΚΔΚ Γήκεηξα : Οξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ» 

23. Σάζνο Καξακπίλεο (2010): «Απνηίκεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

επηκόξθσζεο Φηινιόγσλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ζηελ  εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε ζρνιεία 

ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο» 

24. Άξεο Βιαζζόπνπινο (2010): «Ζ θαηάξηηζε πάλσ ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηελ εμέιημε ζηελ 

Διιάδα» 
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25. Καηεξίλα Κνηξόδνπ (2008): «Οη πξαθηηθέο αμηνιόγεζεο θαη νη Δθπαηδεπηηθνί ηεο Αλώηεξεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» 133.ζει  (επηπιένλ ηα παξαξηήκαηα) 

26. Ησάλλεο Πνύηεο, (2008): «Γηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο απέλαληη ζη θύια θαη ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν νη αληηιήςεηο απηέο επεξεάδνπλ ηηο 

αμηνινγηθέο ηνπο θξίζεηο» 228.ζει 

27. Πέηξνο Υξπζνζηνκίδεο (2008): «Οη αληηιήςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη εηδηθνύ πξνζσπηθνύ γηα 

ηε δηνίθεζε ζηα εηδηθά Γεκνηηθά ζρνιεία»  142.ζει 

 

     3. Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ  (Α.Π.ΚΤ) 

  

05 Οθησβξίνπ – 8 Οθησβξίνπ 2015  

 

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ «πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

Γηδαζθαιίεο ζην πιαίζην θηλεηηθόηεηαο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Erasmus + : 

 

 «Πξνηεηλόκελεο εξεπλεηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη θξηηηθή 

απνηύπσζε ηεο καδηθήο εξεπλεηηθήο παξαγσγήο Μάζηεξο ηνπ ΔΑΠ ζηνλ ηνκέα ησλ πνπδώλ ηεο 

Δθπαίδεπζεο» (Γηα ην εθπαηδεπηηθό θαη Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό) 

 

 Η πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο ησλ πξαθηηθώλ ζρνιηθήο αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζην πιαίζην εμ’απνζηάζεσο εθπαίδεπζε : δηαπηζηώζεηο θαη αλνηθηά 

δεηήκαηα (Γηα κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο)  

 

      4. Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Δ.Κ.Π.Α)  
«Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Θεσξία, Πξάμε θαη Αμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ» 

 

Μάξηηνο 2014 – Απξίιηνο 2014  

 

Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα 

Απηνδύλακε δηδαζθαιία ζην  ππνρξεσηηθό κεηαπηπρηαθό κάζεκα: «Πνηνηηθέο Μέζνδνη 

Αμηνιόγεζεο- Δζλνγξαθία ηνπ ρνιείνπ»  

 

       5.Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Ο.Π.Α) 

 

5 Γεθεκβξίνπ 2012   

 

Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα 

Γηάιεμε ζην Πξόγξακκα πνπδώλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ο.Π.Α ζην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Δθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε» 

 

«Οη αληηζηαζκηζηηθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη βειηίσζε ησλ ζρνιηθώλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ» 

 

        6. Αλσηάηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.) – πξώελ 

.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ 

 

Οθηώβξηνο 2003 - Ηαλνπάξηνο 2004  

  

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα (Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο) 

Απηνδύλακε δηδαζθαιία ζην κάζεκα:Δθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε  

 

        7. Département de l’Administration Economique et Sociale de l’ Université d’Orléans 

délocalisée à Athènes: 

 

Οθηώβξηνο 2000 - Ηνύληνο 2001 

 

Chargé de Cours 

Απηνδύλακε δηδαζθαιία ζηα εμήο καζήκαηα 

 Introduction à la Sociologie (D.E.U.G -1
ν
 εμάκελν) 

 Histoire des faits sociaux      (D.E.U.G - 2
ν
 εμάκελν)                           
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        8. Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο  

 

Οθηώβξηνο 1998 -Αύγνπζηνο 1999 

 

Λέθηνξαο κε ζύκβαζε ΠΓ 407/80  

Απηνδύλακε δηδαζθαιία ζηα εμήο καζήκαηα 

 Αμηνιόγεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθό ζεζκό  

 Παξαηήξεζε ζην λεπηαγσγείν (ζρεδηαζκόο θαη αλάιπζε) 

 Αλάιπζε παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ  

 Θεσξεηηθά ζεκηλάξηα ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο θαηάξηηζεο  

 

       9. Département des Sciences de l’Education - Université de PARIS-X NANTERRE  
 

Ηαλνπάξηνο 1988-Ηνύληνο 1988  

 

Conférencier    

 εκηλαξηαθά καζήκαηα ζην κεηαπηπρηαθό ηκήκα  (D.E.A.) ηνπ Département des Sciences de 

l‟Education , Université de PARIS-X NANTERRE  
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II. Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ θαη επηκνξθσηώλ 

 

i) Eπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ θαη επηκνξθσηώλ ζηελ Διιάδα  

    

 1997 - έσο ζήκεξα  

 

 Δπηκνξθώηξηα ζην πξόγξακκα ΠΑΚΔ Πεινπνλλήζνπ. «Τινπνίεζε ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ 

Δπηκνξθσηώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε» κε αληηθείκελν 

επηκόξθσζεο: «Διασείπιζη θεζμικών και ζςναιζθημαηικών θαινομένων ηων ομάδων 

επιμόπθωζηρ». Ννέκβξηνο 2011 

 

 Γηαθξαηηθό Δπξσπατθό πξόγξακκα Comenius 2.1-Socrates – Κ.Δ.Δ Δπηκόξθσζε θαζεγεηώλ 

ηεο B/βάζκηαο εθπαίδεπζεs γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζθνιηώλ δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο. (200 

ώξεο επηκόξθσζεο) Πξόγξακκα : «Πεηξακαηηθή δξάζε Δπηκόξθσζεο-Έξεπλαο πνπ αθνξά ηηο 

δπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο» Οθηώβξηνο 2001-Οθηώβξηνο 2004 

 

 Παλεπηζηήκην Αζελώλ – ΣΔΑΠΖ Δπηκόξθσζε θαζεγεηώλ ηεο Γ/βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ΔΠ 

θαη ζηε πκβνπιεπηηθή εκηλάξην: «Αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ» 

 

 Η.Γ.Δ.Κ.Δ. (Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ) Δπηκνξθώζεηο εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

Γ/βάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ην ρνιείν ηεο Γεύηεξεο Δπθαηξίαο. 

        εκηλάξηα :  

 «Η αμηνιόγεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθό ζεζκό θαη ε εθπαηδεπηηθή ζρέζε» 

 «Αλάιπζε ησλ πξαθηηθώλ αμηνιόγεζεο ησλ επηκνξθνύκελσλ εθπαηδεπηηθώλ» 

 «Φπρν-θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζρέζεο» 

 «Αλάιπζε παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ». 

 

 

ii) Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ θαη επηκνξθσηώλ ζηε Γαιιία  

      

1995 - 1998 

 

 I.R.T.S. (Institut Régional du Travail Social) ζην Melun / Δπηκόξθσζε επηκνξθσηώλ /θαζεγεηώλ 

ησλ Παηδαγσγώλ θαη ησλ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ ηνπ I.R.T.S. Θέκα ζεκηλαξίσλ : «Η 

παξαηήξεζε ζηελ έξεπλα θαη ζηελ θαηάξηηζε »  

 

 Η.N.J.E.P. (Institut National de la Jeunesse et de l‟Education Populaire) / Παηδαγσγηθνί ύκβνπινη 

ηεο Νέαο Γεληάο θαη ηεο Λατθήο Δπηκόξθσζεο (πξνζσπηθό ηνπ Τπνπξγείνπ Νέαο Γεληάο θαη 

Αζιεηηζκνύ ηεο Γαιιίαο) 

        εκηλάξηα :  

 «Οη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ επηκόξθσζε ησλ ελειίθσλ θαη νη ζεσξίεο ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδνληαη» 

 «Απόθηεζε δεμηνηήησλ θαη «επαγγεικαηνπνίεζε»» 

 

 

 G.R.I.S.E (Groupe de Recherche pour l‟application de l‟Informatique en Sciences de l‟Education)  

Αλάιπζε παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ κε Δπνπηεία (Supervision) κηαο νκάδαο επηκνξθσηώλ / 

εξεπλεηώλ αζρνινύκελε κε άηνκα έρνληα δπζθνιίεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο έληαμεο.  

 

 

III. Αλώηεξε εθπαίδεπζε ζηε Γαιιία  

 

1997 

    

 Η.R.T.S. (Institut Régional du Travail Social) ζην Melun / Δθπαίδεπζε παηδαγσγώλ θαη 

θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ Θέκα ζεκηλαξίσλ : «Η αμηνιόγεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθό ζεζκό θαη ζηελ 

θνηλσληθή εξγαζία» 

 

IV.Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα αλέξγνπο ζηε Γαιιία  
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(Πλήπηρ απαζσόληζη)  

 

1989-1992 

 

 TECHFORME Παηδαγσγηθή Τπεύζπλε θαη Δπηκνξθώηξηα 

       Αξκνδηόηεηεο : Καηάξηηζε πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο, επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο, θαη    

       επηκόξθσζε,  (επηέκβξηνο 1990-Αύγνπζηνο 1992) 

 

 A.E.F.T.I.  

       Δπηκνξθώηξηα ζε πξόγξακκα θαηάξηηζεο κεηαλαζηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο (αιθαβεηηζκόο   

       θαη επαλάθηεζε βαζηθώλ γλώζεσλ)  (επηέκβξηνο 1989-Αύγνπζηνο 1990)  

 

V. Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε  ζηελ Διιάδα  

 

επηέκβξηνο 1981- Αύγνπζηνο 1982 

      

Νεπηαγσγόο ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε 
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Β. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ 

 

Β.1 ΠΟΤΓΔ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΩΓΖ 

 

 

ΣΗΣΛΟΗ 

1998    Maître de Conference (Δπίθνπξε Καζεγήηξηα) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο από ην Conseil 

National des Universités (Δζληθό ζπκβνύιην Παλεπηζηεκίσλ ηεο Γαιιίαο) 

 

1994 Γηδάθησξ ησλ Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ PARIS VIII. 

 

 

 

1994 Γηδαθηνξηθό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ PARIS VIII Vincennes à Saint-Denis ζηηο Δπηζηήκεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο ππό ηελ επνπηεία ηνπ Καζεγεηή Jacques ARDOINO. Θέκα ηνπ Γηδαθηνξηθνύ : 

«Δμέηαζε θαη βαζκνινγία ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ : ε θαληαζηαθή 

δηάζηαζε ελόο αλαγθαίνπ θαθνύ». 

Μλεία : Άξηζηα κε ηα πγραξεηήξηα ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο 

 

1987  D.E.A. ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ PARIS X-NANTERRE 

 

1986 Πηπρίν (Maîtrise) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ PARIS X- 

              NANTERRE. Πηπρηαθή εξγαζία « Η πξάμε ηεο αμηνιόγεζεο : Πνηα ε ζεκαζία ηεο 

              ζηνλ ηνκέα ηεο αξρηθήο κόξθσζεο ησλ δαζθάισλ» ππό ηελ επνπηεία ηνπ Καζεγεηή 

              Jacky BEILLEROT 

                      

1981 Πηπρίν ηεο ρνιήο Νεπηαγσγώλ ησλ Αζελώλ ζηελ Δθάιε 

 

Ξέλεο γιώζζεο : Γαιιηθά, Ηηαιηθά (άξηζην επίπεδν), Αγγιηθά 

 

Γλώζεηο ζηελ Πιεξνθνξηθή : Word γηα Macintoch θαη  Windows, Excel  

 
 
Β2. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ-ΤΓΓΡΑΦΗΚΟ ΔΡΓΟ 

 
 
Β.2.1. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

ΓΗΑΣΡΗΒΔ 

 

1. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζην Παλεπηζηήκην PARIS VIII Vincennes à Saint-Denis ζηηο Δπηζηήκεο  

ηεο Δθπαίδεπζεο ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Καζεγεηή Jacques ARDOINO. Θέκα ηνπ Γηδαθηνξηθνύ: 

«Δμέηαζε θαη βαζκνινγία ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ: ε θαληαζηαθή 

δηάζηαζε ελόο αλαγθαίνπ θαθνύ»  

       Δπηηξνπή θξίζεο: Jacques Ardoino, Jacky Beillerot, Cornelius Castoriadis,Gerard Figari  

       Μλεία: Άξηζηα κε ηα πγραξεηήξηα ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο  

 

2. D.E.A. ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ PARIS X-NANTERRE Θέκα : «Η 

πξαθηηθή ηεο αμηνιόγεζεο ζην ζρνιείν : Μειέηε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ δάζθαινπ ζε ζρέζε κε 

ηελ  πξαθηηθή αμηνιόγεζεο» 

 

ΒΗΒΛΗΑ- ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΔ 

 

3.  Marmoz. L, Moumoulidou.M, Tsakiris D.  Stamelos. G, (Editeurs) La recherche en éducation dans   

     un monde en crise. En Grèce et ailleurs, Paris : Harmattan:246p 

 

ΓΗΔΘΝΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ, ΓΗΔΘΝΖ ΣΟΜΟΗ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑ 

 

Άξζξα ζε Γηεζλή Πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη ζπκκεηνρέο ζε Γηεζλείο ηόκνπο 



 13 

4. Tsakiris D. (2015) Réflexions sur les politiques menées dans le domaine de la recherche éducative 

à partir des thèses de deuxième et troisième cycle universitaire grec : données chiffrées et questions 

posées, in Marmoz. L, Moumoulidou.M, Tsakiris D.  Stamelos. G, (Editeurs) La recherche en 

éducation dans un monde en crise. En Grèce et ailleurs, Paris : Harmattan 

 

5. Tsakiris, D. (2014). Human capital and human action in lifelong learning: questions concerning 

the revival of a seemingly obvious theory in Zarifis G and Gravani M (edit) Challenging the 

European Area lifelong Learning: a critical responses after a decade ongoing adjustements, UK: 

Spiringer:109-119 

 

6. Marmoz. L, Moumoulidou.M, Stamelos. G, Tsakiris D. (2013). La recherche en éducation en 

temps de crise: l‟exemple grec in Revista de Pedagogie, Anul LXI.. NR.2 pp.7-22. 

 

7. Σsakiris, D. (2005). «Psyché et imaginaire » - Penser aujourd‟hui avec Castoriadis in Sciences de 

l’homme et Sociétés,  no 80, pp.37-40 

 

8. Eurydice-Directorate-General for Education and Culture European Commission, (2002). “Key 

Competencies”– Participation in manuscript preparation pp. 79-83 

 

9. Tsakiris, D. (2001). «Evaluation et systèmes éducatifs dans les pays de l‟Union Européenne», Les 

Dossiers des Sciences de l’Education, Ν.6 : 105-119 

 

10. Tsakiris, D. (2000). “Imaginaire et relation pédagogique : Recherche sur la dimension  imaginaire 

du contrôle scolaire” in Education, Communication and Conseling, Μ.Malikiosi-Loizos (Ed.), 

Athènes: Διιεληθά Γξάκκαηα 98-112. 

 

11. Tsakiris, D. (1997). «L‟imaginaire dans la référence à l‟éthique», Recherche et formation, 24 : 83-87 

 

Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ κε θξηηέο  

 

12. Tsakiris D, (ππό-δεκνζίεπζε 2016), La pratique évaluative de l‟enseignant en tant que faire 

social : Esquisse d‟une approche de la complexité à partir d‟une pratique scolaire, in  XXII ème 
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ηνπ Σκήκαηνο κε ζηόρν ηελ Αμηνιόγεζε ηνπ Μαζήκαηνο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

εμέιημεο ησλ κειώλ ΓΔΠ. Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο: Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ 

http://www.elliepek.gr/Documents/4o_Synedrio_Eisigiseis/372_379.pdf
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53. Σζαθίξε Γέζπνηλα (Τπεύζπλε θαη ζπληάθηξηα ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο), 

(2011). Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, Κόξηλζνο, 262ζει. 

       http://dsep.uop.gr/attachments/Ekth.es.axiologisis.Final.27-03-11.pdf 

 

54. Σζαθίξε Γέζπνηλα. (Μέινο Οκάδαο Έξγνπ), (2007). Δξγαιεία αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηκνξθσηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο : ύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο-δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο, Φνξέαο Αλάζεζεο: Ο.ΔΠ.ΔΚ-ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ 2006-2007, Καζεγεηήο Β. Κνπιατδήο, 

Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Πξνγξάκκαηνο, ζει.23 

 

55. Σζαθίξε Γέζπνηλα (Τπεύζπλε Έξεπλαο), (2005). «Απνηύπσζε εξεπλώλ γηα εθπαηδεπηηθά 

ζέκαηα πνπ εθπνλήζεθαλ από ην 1996-2001 από ειιεληθά ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαη εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα», Φνξέαο Αλάζεζεο: Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 150ζειίδεο 

        http://www.kee.gr/html/research_main.php 

 

56. Tsakiris D. (Coordinatrice Trasnationalle), Giust-Desprairies F, Kaneklin C, (2005). 

« Processus et résultats d‟une recherche-formation pour des enseignants ayant des difficultés dans 

la gestion de leurs classes. Approche psychosociale clinique », Φνξέαο Αλάζεζεο Comenius 2.1 

Socrates , 245 ζειίδεο 

       http://www.isoc.siu.no./isocii.nsf/webEdit/942672001Project 

       http://www.kee.gr/html/research_main.php 

 

57. Σζαθίξε, Γ. (Τπεύζπλε Έξεπλαο), (2001). Πόξηζκα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο «πζηήκαηα 

πηζηνπνίεζεο γισζζνκάζεηαο Ξέλσλ γισζζώλ ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο», Φνξέαο 

Αλάζεζεο : Κένηπο Εκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ Υποςπγού Εθνικήρ Παιδείαρ 

και Θπηζκεςμάηων, 81ζειίδεο  

       http://www.kee.gr/html/research_main.php 

 

58. Σζαθίξε, Γ. (Τπεύζπλε Έξεπλαο), (2001). Πόξηζκα εκπεηξηθήο έξεπλαο «Υξεζηκόηεηα θαη 

ηξόπνο αμηνπνίεζεο ησλ  βηβιίσλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ πνπ εθπνλεί ην Κ.Δ.Δ » 

Φνξέαο Αλάζεζεο : Κένηπο Εκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ - Πξόγξακκα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ, Έξγν : 1.2(γ)2, 

86 ζειίδεο 

       http://www.kee.gr/html/research_main.php 

 

59. Σζαθίξε, Γ. (Τπεύζπλε Έξεπλαο) (2000). Μειέηε : «Αμηνιόγεζε θαη εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. πγθξηηηθή κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιόγεζεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο » (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Υ. Μηθξνγηαλλάθε)  Φνξέαο Αλάζεζεο : Κένηπο 

Εκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, 81ζειίδεο 

       http://www.kee.gr/html/research_main.php 
 

60. Σζαθίξε, Γ. (Τπεύζπλε Έξεπλαο), (1998). Πόξηζκα έξεπλαο : “Δθαξκνγή θαη απνηειέζκαηα 

ησλ λέσλ ηξόπσλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ηεο Α´ Λπθείνπ ζηα Πεηξακαηηθά ζρνιεία ”. Φνξέαο 

Αλάζεζεο :Κένηπο Εκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ, Πξόγξακκα ΔΠΔΑΔΚ, Έξγν : 1.2(γ)2, 110 ζειίδεο. 

        http://www.kee.gr/html/research_main.php 

 

61. Tsakiris, D. (Τπεύζπλε Έξεπλαο), (1997). Πόξηζκα αμηνιόγεζεο πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο: 

“Rapport d‟évaluation des formations «Prévention du VIH-SIDA» à l‟intention de personnes 

ressources santé et de médecins inspecteurs”. Φνξέαο Αλάζεζεο : Ministère de la Jeunesse et des 

Sports (Γαιιία) θαη ην I.N.J.E.P (Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire), 

252 ζειίδεο. 

 

62. Tsakiris, D. (Μέινο Οκάδαο Έξγνπ), (1997). Πόξηζκα έξεπλαο : “La problématique de 

formation chez les Professeurs débutants ”.  Ministère de l’Education Nationale (Γαιιία),  37 

ζειίδεο (θαη παξάξηεκα 156 ζειίδσλ)  

 

http://dsep.uop.gr/attachments/Ekth.es.axiologisis.Final.27-03-11.pdf
http://www.kee.gr/html/research_main.php
http://www.isoc.siu.no./isocii.nsf/webEdit/942672001Project
http://www.kee.gr/html/research_main.php
http://www.kee.gr/html/research_main.php
http://www.kee.gr/html/research_main.php
http://www.kee.gr/html/research_main.php
http://www.kee.gr/html/research_main.php
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ΔΚΘΔΔΗ ΑΠΟ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΟΜΑΓΔ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ 

ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΗΓΔΗΑ  

 
63. Tsakiris, D. (Expert) (2003). “Second Report on the activities of the Working Group on Basic 

Skills, Foreign Language Teaching and Entrepreneurship – 1.2 Developing skills for the 

knowledge society, 3.2 Developing the spirit of enterprise, 3.3 Improving foreign language 

learning”, πκκεηνρή ζηελ επεμεξγαζία θαη ζύληαμε ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Δζληθνύ 

εκπεηξνγλώκνλα, Commission expert group on “Key competencies” (ππνβάιιεηαη βεβαίσζε) 

Ηνύληνο 2003, 37 ζειίδεο. 

 

64. Tsakiris, D. (Expert) (2002). “The key competencies in a knowledge-based economy : Afirst step 

toward selection, definition and description”, πκκεηνρή ζηελ επεμεξγαζία θαη ζύληαμε ηνπ 

θεηκέλνπ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Δζληθνύ εκπεηξνγλώκνλα, Commission expert group on “Key 

competencies”, (ππνβάιιεηαη βεβαίσζε) 27 Μαξηίνπ 2002, 26 ζειίδεο,.  

 

 

B.2.2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

 (Μέινο Οκάδαο Έξγνπ) «Δθπόλεζε Δπηκνξθσηηθνύ πιηθνύ κε ζέκα ύγρξνλεο Γηδαθηηθέο 

Πξνζεγγίζεηο γηα ηελ Αλάπηπμε Κξηηηθήο –Γεκηνπξγηθήο θέςεο» : Τπεύζπλνο πξνγξάκκαηνο : 

Καζεγεηήο Βαζίιεο Κνπιατδήο, Φνξέαο αλάζεζεο: ΟΕΠΕΚ-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ,  2006-2007 

 

 (Τπεύζπλε Έξεπλαο) «Απνηύπσζε εξεπλώλ γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα πνπ εθπνλήζεθαλ από ην 

1996-2001 από ειιεληθά ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα»,  

Φνξέαο Αλάζεζεο: Κένηπο Εκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ, 2001-2005 

 

 (πληνλίζηξηα ηνπ δηαθξαηηθνύ Δπξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο θαη Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Διιάδα) : «Πεηξακαηηθή δξάζε κηαο Δπηκόξθσζεο 

Έξεπλαο γηα εθπαηδεπηηθνύο κε  δπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο». Φνξέαο Αλάζεζεο: 

COMENIUS 2.1-SOCRATES, Σςνηονιζηικό Ίδπςμα : Κένηπο Εκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ, Δηαίξνη: 

Université de Paris 8, Universita Cattolica di Milano, Οθηώβξηνο 2001 – Οθηώβξηνο 2005 

 

 (Μέινο Οκάδαο Έξγνπ) «Αμηνιόγεζε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο ελέξγεηαο 3.2.β «Έξεπλα» 

ΔΠΔΑΔΚ», Φνξέαο Αλάζεζεο : Κένηπο Εκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ, Μάηνο-Ηνύληνο 2001  

 

 (Μέινο Οκάδαο Έξγνπ) Έξγν 1.2.(γ)2 : «Αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ λέσλ κεζόδσλ αμηνιόγεζεο 

ησλ καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ» Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ., Φνξέαο Αλάζεζεο : Κένηπο Εκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ, 

1998-2000. 

       Αλάζεζε θαζεθόλησλ : 

 Τπεύζπλε γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ 1.2.(γ)2 : «Αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ 

λέσλ κεζόδσλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ Λύθεην» 

 Τπεύζπλε γηα ην ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε  δπν εξεπλώλ ζρεηηθώλ κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ κέηξσλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ:  

α) «Δθαξκνγή θαη απνηειέζκαηα ησλ λέσλ ηξόπσλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ηεο Α´ Λπθείνπ 

ζηα Πεηξακαηηθά ζρνιεία»  

β) «Υξεζηκόηεηα θαη ηξόπνο αμηνπνίεζεο βηβιίσλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ πνπ 

εθπνλεί ην Κ.Δ.Δ»,  

 (Δκπεηξνγλώκσλ-Αμηνινγήηξηα θαη  Δπηζηεκνληθόο ύκβνπινο) ηνπ Δπηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο : «Evaluation des Formations “Prévention du VIH-SIDA”» γηα ην πξνζσπηθό ηνπ 

Τπνπξγείνπ Νεόηεηαο θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Γαιιίαο (Παηδαγσγηθνί ύκβνπινη θαη Ηαηξνί 

Δπόπηεο), θαη. Φνξέαο Αλάζεζεο : Ministère de la Jeunesse et des Sports, Secrétariat d’Etat à la 

Santé et à la Sécurité Sociale et l’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire,  

1996-1997 
 

 (Μέινο Οκάδαο Έξγνπ) « La problématique de formation chez les professeurs débutants» κε 

εξεπλεηηθό άμνλα : «Prise de fonction, condition de travail et formation. Les débuts dans le métier 

des professeurs du second degré». Μέινο νκάδαο ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Φνξέαο 

Αλάζεζεο : Ministère de l’Education Nationale (Γαιιίαο)θαη εηδηθόηεξα D.L.C. (Direction des 

Lycées et des Collèges) θαη M.A.F.P.E.N. (Mission Académique à la Formation 

Professionnelle des personnels de l’Education Nationale), 1994-1998 
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Β2.3 ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ ΚΑΗ ΖΜΔΡΗΓΔ 

 

1. ΔΑΠ (ΜΠ πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε) Δπηζηεκνληθή εκεξίδα κε ζέκα Πξόγγξακκα PISA- 

Δγγξακκαηηζκόο θαη επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο Πνιηηηζηηθό Κέληξν ΔΚΠΑ 06/06/2015 

Δηζήγεζε (ζε ζπλεξγαζία κε Νηθήηα Γ-Π)  : Παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA 

από ηνλ ειιεληθό εκεξήζην Σύπν & αλάδεημε ησλ θνηλσληθώλ ζεκαζηώλ πνπ δηακνξθώλνπλ ηε ζρέζε 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κε ην παγθνζκηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

 

2. Παλεπηζηήκην Κξήηεο (Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο) Δπηζηεκνληθό πλέδξην 

κε ζέκα «Δθπαίδεπζε θαη Δπηκόξθσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ» από ηελ ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο, 22-23 

Μαΐνπ 200, Ρέζπκλν 

Δηζήγεζε : «Η έξεπλα γηα ηελ ζρνιηθή αμηνιόγεζε   θαη ε αλάιπζε ησλ αμηνινγηθώλ πξαθηηθώλ: δπν 

πξαγκαηηθόηεηεο πνπ αιιεινδηαπιέθνληαη» 

 

3. 21
ème

 Colloque de l’ADMEE-EUROPE (Association pour lε Développement des Méthodologies 

d’Evaluation en Education), Université Catholique de Louvain, 21-23/01/2009, 

Δηζήγεζε : « Le développement professionnel des enseignants face aux enjeux sociétaux de l’évaluation 

scolaire: constatations de recherche et perspectives » 

 

4. Διιεληθή  Ραδηνθσλία θαη  ην Πεξηνδηθό Ραδηνηειεόξαζε,  Γεκόζηνο δηάινγνο κε ζέκα: 

«Ραδηνηειενπηηθόο θαη παηδηθόο θόζκνο» Ακθηζέαηξν ηνπ Απνζηνινπνύιεηνπ Πλεπκαηηθνύ θέληξνπ 

Σξίπνιεο, 1/11/08 

Δηζήγεζε : «Η ηειεόξαζε θαη ην θαληαζηαθό ησλ παηδηώλ : αληρλεύνληαο κηα λέα ζρέζε κε ηηο 

ηειενπηηθέο εηθόλεο» 

 

5. ESREA Life History and Biographical Research Network : Canterbury Christ Church University,  6-

9/03/2008  

Δηζήγεζε :  «La pratique du contrôle et de la notation des connaissances des élèves : une épreuve 

identitaire pour les enseignants» ,  

 

6. ΠΟΔΤ θαη ύγρξνλε Γειθηθή Ακθηθηηνλία (ΜΚΟ), πλέδξην Αθηέξσκα ζην Κνξλήιην 

Καζηνξηάδε, «Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο : ζηνραζηήο ηεο απηνλνκίαο», 2-4/11/2007, Αζήλα, Δζληθό 

Ίδξπκα Δξεπλώλ 

Δηζήγεζε : «Θεζκόο, ππνθείκελν, παηδεία» 

 

7. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο) Κνηλόηεηεο κάζεζεο θαη 

επαγγεικαηηθή επεμία ησλ εθπαηδεπηηθώλ : Παξαδείγκαηα από ην δηεζλή ρώξν θαη ηελ Διιάδα, Βόινο, 8-

9 Μαξηίνπ 2007 

Δηζήγεζε : Δζσηεξηθή αμηνιόγεζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλ. Καζεγήηξηα 

Άλλα Σζαηζαξώλε θαη ηελ «Οκάδαο Πξνβιεκαηηζκνύ-Δξγαζίαο» ηνπ Ν. Κνξηλζίαο) 

 

8. Παλεπηζηήκην Παηξώλ (Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Λεόληεην Λύθεην, 

Αζήλα 12-14/01/2007 

Δηζήγεζε : «Οκάδα Πξνβιεκαηηζκνύ-Δξγαζίαο ζηελ Κόξηλζν σο ηόπνο γηα  ηε δηαύγαζε, ηνλ 

αλαζηνραζκό θαη ηελ αιιαγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ»  

 

9. 8
ème

 Biennale de l’Education et de la formation, Lyon, 11-14/04/2006 

Δηζήγεζε :  «Recherche Européenne sur les difficultés des enseignants dans la gestion de la classe- 

Approche psychosociale clinique ». 

 

10. ESREA Colloque du Réseau Histoires de Vie et Biographie : Université de Thessalie, 2-5/03/2006 

Δηζήγεζε : «Pratique narrative et initiation à  la pratique de la recherche : croisements possibles »  

 

11. Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, Κηιθίο 21-22/012005 

Δηζήγεζε : «Η αλάιπζε ησλ παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ σο θαηλνηόκνο επηκνξθσηηθή δξαζηεξηόηεηα»,  

 

12. Παλεπηζηήκην  Παηξώλ –(Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ) : Δθπαηδεπηηθέο αιιαγέο. Η 

παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ ζρνιείνπ, Πάηξα, 8-10/04/2005 
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Δηζήγεζε : «Η αλάιπζε παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ : ζεσξεηηθά δεηήκαηα, εξεπλεηηθέο δηαπηζηώζεηο, 

αλνηθηά εξσηήκαηα» 

 

13. Κνιιέγην Αζελώλ, Δπηκνξθσηηθή εκεξίδα «Η Αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή», Φπρηθό,29/06/2004 

Δηζήγεζε : «Η αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ : αλζξσπνινγηθέο δηαζηάζεηο κηαο νξζνινγηθήο πξαθηηθήο» 

 

14. Δπηζηεκνληθή θαη Παηδαγσγηθή Καζνδήγεζεο Β΄ζκηαο Δθπ/ζεο πεξηθ. Ηνλίσλ λήζσλ, 

Ννκαξρία Κεθαιιελίαο θαη Γήκνο Αξγνζηνιίνπ,  Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζε, Κνξγηαιέλεηνο Βηβιηνζήθε Αξγνζηνιίνπ, 29/03/2004 

Δηζήγεζε : «Παξνπζίαζε ελόο επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

δπζθνιηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα δηαρεηξηζηνύλ ηε ηάμε» 

 

15. COMENIUS 2.1-SOCRATES, Σςνηονιζηικό Ίδπςμα: Κένηπο Εκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ 

Αληρλεύνληαο ηελ ηαπηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζήκεξα, Μνπζείν Ηζηνξίαο Παλ/κηνπ Αζελώλ 12-

13/03/2004 

Δηζήγεζε: «Γηαθξαηηθή Δπηκόξθσζε Έξεπλα πνπ αθνξά ηηο δπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο : 

πξνέιεπζε, εμέιημε, αλνηρηά εξσηήκαηα» 

 

16. ύιινγνο Διιήλσλ Κνηλσληνιόγσλ πλέδξην κε ζέκα : «Σερληθέο δηδαθηηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη 

ν ξόινο ηνπ θνηλσληνιόγνπ εθπαηδεπηηθνύ», Πάληεην Παλ/κην, 7-8/112003 

Δηζήγεζε : «Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη νη ηδηαηηεξόηεηέο ηνπ : Φπρνθνηλσληθή πξνζέγγηζε 

ελόο «αδύλαηνπ» επαγγέικαηνο»  

 

17. Παλεπηζηήκην  Παηξώλ –(Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ) Ο εθπαηδεπηηθόο θαη ε επξσπατθή 

δηάζηαζε ζηε Δθπαίδεπζε, Πάηξα, 17-19/05/2002  

Δηζήγεζε : «Θεσξεηηθό πιαίζην θαη εγθάξζηα πξνζέγγηζε κηαο «Δπηκόξθσζεο Έξεπλαο»,  

          

18. 6
ème

  Biennale de l’Education et de la Formation, Παξίζη, 3-6 /07/2002 

Δηζήγεζε : « Les systèmes de certification en langues étrangères dans les pays de l’Union 

Européenne» 

 

19. Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, «Παλειιήλην πλέδξην : Έξεπλα γηα ηελ Διιεληθή Δθπαίδεπζε», 

21-23/09/2000.  

Δηζήγεζε : «πλνπηηθή παξνπζίαζε δεδνκέλσλ θαη πνξηζκάησλ εξεπλώλ γηα ην λέν ζύζηεκα 

αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ζην Δληαίν Λύθεην» 

 

20. Γαιιηθό  Ηλζηηηνύην Αζελώλ θαη Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, «Αξρηθή εθπαίδεπζε θαη 

επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Διιάδα θαη ηε Γαιιία : Δξεπλεηηθέο Γηαπηζηώζεηο θαη 

πξννπηηθέο», 17-18/03/2000,  

Δηζήγεζε : «Η ζπκβνιή ηεο έξεπλαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ζηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ» 

(πληνλίζηξηα ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηεο Διιελνγαιιηθήο δηεκεξίδαο) 

 

21. Salon de l’Education ζην Παξίζη, 24-28/111999,  

πληνλίζηξηα ηεο ζπλάληεζεο «Αgora» ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Salon de 

l‟Education  

Δηζήγεζε : «Les nouvelles formes de l’évaluation à l’école :premières constatations» 

 

22. 13
ème

 Colloque d’ADMEE-EUROPE (Association pour le Développement des Méthodologies 

d‟Evaluation en Education), Evaluation des politiques d’éducation, Université de Dijon, 13-15 /9/1999 

Δηζήγεζε : «La réforme du système d’évaluation des élèves du Lycée : Premières  

 Evaluations» (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζεγεηή Μηράιε Καζζσηάθε) 

 

23. Κ.Δ.Δ, Π.Η, ΟΛΜΔ, ΟΗΔΛΔ «Απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δπν ρξόλσλ εθαξκνγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ αιιαγώλ», 11/07/1999,   

Δηζήγεζε : “Η εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε θαη ην λέν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ. Οη πξώηεο 

δηαπηζηώζεηο κηαο έξεπλαο ζρεηηθήο κε ην ππνζηεξηθηηθό πιηθό γηα ηελ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ 

Δληαίνπ Λπθείνπ» 

 

 24.Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociαles Rencontre autour des idées mères de Cornelius 

Castoriadis, Παξίζη, 24 –25/061999  
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Δηζήγεζε : « La paideia comme étayage mutuel de l’imagination radicale et de l’imaginaire social. 

Le rôle des significations imaginaires  » 

 

25. Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο «Γηεκεξίδα Δπηκόξθσζεο Πνιιαπιαζηαζηώλ γηα ηελ Αμηνιόγεζε 

ησλ Μαζεηώλ»  2–3/09/1998 

Δηζήγεζε : «πλζεηηθέο Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεs» 

 

26. 4
ème

 Biennale de l’Education et de la Formation, Παξίζη, 15 -18 /04/1998  

Δηζήγεζε : «L’évaluation d’une formation sur la “Prévention du VHI-Sida. Point d’appui d’une 

problématisation sur la complexité et la spécificité de la démarche de ce type de formation». 

 

267 3ème Biennale de l’Education et de la Formation, Παξίζη, 18 –21/04/1996 

Δηζήγεζε : «L’imaginaire du contrôle des élèves par et dans les livrets scolaires » 

 

28. 10
ème

 Colloque de l’ADMEE-EUROPE (Association pour le Développement des Méthodologies 

d‟Evaluation en Education) Dix années de travaux de recherché en évaluation ? Quelles lignes de force 

? Quelles perspectives ? Université de Grenoble, 18 -29 /09/1996. 

Δηζήγεζε : «La dimension imaginaire du contrôle et de la notation des connaissances des élèves de 

l’école primaire». 

 

29. 9
ème

 Colloque de l’ADMEE-EUROPE L’évaluation de et dans la formation des enseignants 

Université Catholique de Louvain , 13-15/09/1995. 

Δηζήγεζε : «De la pratique de l’évaluation scolaire à la formation des enseignants à l’évaluation ». 

 

 

Β.2.4. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΔΗ 

 

 Μέινο ηεο AFIRSE (Association Francophone Internationale de la Recherche Scientifique en 

Education) ( έδξα Παξίζη) 

 

 Μέινο ηεο ESREA (European Society for Research the Education of Adults) Network on Life 

History and Biographical Research (έδξα Linkoping University - νπεδία) 

 

 Μέινο ηεο ADMEE-EUROPE (Association pour le Développement des Méthodologies 

d‟Evaluation en Education (έδξα Neuchâtel- Διβεηία) 

 

 Μέινο ηνπ  C.I,R.F.I.P (Centre International de Recherche, Formation et Intervention 

Psychosociologiques) (έδξα ζην Παξίζη) 

 

Β3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ/ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

 

Β3.1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

 

1. ηελ Διιάδα (1998-2005) 

 

Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ.) 
Δξεπλήηξηα Γ´ ησλ Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο κε επηζηεκνληθό αληηθείκελν «Δθπαηδεπηηθή 

αμηνιόγεζε» 

 

2. ηελ Γαιιία (1994- 2004) 

 

 Université de Paris 8 – Laboratoire C.R.I.S.E (Centre de Recherche sur l‟Imaginaire Social et 

l‟Education) 

             Chercheur Associé : 2003-2004  

 

 I.N.J.E.P. (Institut National de la Jeunesse et de l‟Education Populaire). Δκπεηξνγλώκσλ 

αμηνινγήηξηα θαη Δπηζηεκνληθόο ύκβνπινο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «La Prévention 

du VIH-SIDA» γηα ηνπο Παηδαγσγηθνύο πκβνύινπο θαη Ηαηξνύο Δπόπηεο   (πξνζσπηθό ηνπ 

Τπνπξγείνπ Νεόηεηαο θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Γαιιίαο ). Φνξέαο Αλάζεζεο :Ministère de la Jeunesse 
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et des Sports, Secrétariat d‟Etat à la Santé et à la Sécurité Sociale, Institut National de la Jeunesse 

et de l‟Education Populaire, 1996-1997 

 ρεδηαζκόο, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο “ La Prévention du VIH-SIDA ”  

 Αλάπηπμε Μεζνδνινγίαο θαη κεζνδνινγηθώλ εξγαιείσλ κε πνηνηηθνύο θαη πνζνηηθνύο 

δείθηεο 

 ύληαμε ηνπ πνξίζκαηνο αμηνιόγεζεο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

 ύκβνπινο (Consultant) ππνπξγηθώλ ππεπζύλσλ ζην ζρεδηαζκό ηεο επηκόξθσζεο 

(παηδαγσγηθνί ζηόρνη, κέζνδνη, πεξηερόκελν επηκόξθσζεο) 

 πλερήο παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

 Κξηηήο ζηελ Αμηνινγηθή Δπηηξνπή γηα ηνπο νξγαληζκνύο επηκόξθσζεο πνπ ζα 

αλαιάκβαλαλ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 Université de Paris X- Nanterre - Centre de Recherche pour l’Education et la Formation. 

            Chercheur associé – Μέινο ηεο Δξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ Gilles FERRY: 1994-1998 

 

Β.3.2 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ (Κ.Δ.Δ.) 

 

Δξεπλήηξηα Γ´ ησλ Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο κε επηζηεκνληθό αληηθείκελν : «Εκπαιδεςηική 

αξιολόγηζη» (1998 – 2005) 
 

 Τπεύζπλε έξεπλαο γηα ην έξγν πνπ αθνξά ηελ απνηύπσζε εξεπλώλ ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα πνπ 

δηεμάγνληαη ζηελ Διιάδα από ην 1996-2001, Φνξέαο πινπνίεζεο : ΚΔΔ, 2001-2005 

 

 Τπεύζπλε νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο κηαο Δπηκόξθσζεο-Έξεπλαο γηα εθπαηδεπηηθνύο κε  

δπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο πνπ δηεμήρζε κε ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Γηαθξαηηθνύ 

Δπξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο : Φνξέαο πινπνίεζεο : ΚΔΔ, 2001-2005 

 

 Τπεύζπλε από ην Κ.Δ.Δ., γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή ηνπ δηθηύνπ Δπξπδίθε ηνπ ΤΠΔΠΘ 

θαη γηα ηελ ζύληαμε θεηκέλνπ πνπ αθνξά ηνλ νξηζκό, ηελ επηινγή θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

βαζηθώλ δεμηνηήησλ ζηελ Διιάδα. (Eurydice-Directorate-General for Education and Culture-

European Commission- 2002)  

 

 πληάθηξηα εξεπλεηηθήο πξόηαζεο (πεξηγξαθή θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ, ζρεδηαζκόο εθηέιεζεο θαη 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο έξγνπ, νηθνλνκηθά ζηνηρεία) κε ζέκα «Πεηξακαηηθή δξάζε κηαο 

Δπηκόξθσζεο-Έξεπλαο γηα εθπαηδεπηηθνύο κε  δπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο»πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε από ην δηαθξαηηθό Δπξσπατθό πξόγξακκα (SOCRATES-COMENIUS 2.1) 

Φνξέαο πινπνίεζεο : ΚΔΔ 

 

 πληάθηξηα εξεπλεηηθώλ  πξνηάζεσλ (πεξηγξαθή θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ, ζρεδηαζκόο Δθηέιεζεο 

θαη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο έξγνπ) γηα ρξεκαηνδόηεζε εξεπλώλ από ην ΔΠΔΑΔΚ 

 

 πληνλίζηξηα εξεπλεηηθήο νκάδαο, επηζηεκνληθή ππεύζπλε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο θαη ζπληάθηξηα ηνπ πνξίζκαηνο κε ζέκα : « πζηήκαηα πηζηνπνίεζεο γισζζνκάζεηαο 

μέλσλ γισζζώλ  ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο», Φνξέαο πινπνίεζεο: ΚΔΔ, 2001.  

 

 Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε γηα ηελ εθπόλεζε ζπγθξηηηθήο κειέηεο θαη ζπληάθηξηα ηνπ πνξίζκαηνο 

κε ζέκα : «Αμηνιόγεζε θαη εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο»Φνξέαο 

πινπνίεζεο : ΚΔΔ, 2000. 

 

 Μέινο ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ (Β) 1.2.(γ)2 : «Αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ λέσλ 

κεζόδσλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ» Φνξέαο πινπνίεζεο : ΚΔΔ 1998-2000. 

 

 Τπεύζπλε ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ έξγνπ 1.2.(γ)2  θαη ππεύζπλε γηα ην ζρεδηαζκόο θαη 

πινπνίεζε εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ κέηξσλ αμηνιόγεζεο, 

Φνξέαο πινπνίεζεο : ΚΔΔ, 1998-2000. 

 

 πληνλίζηξηα εξεπλεηηθήο νκάδαο, επηζηεκνληθή ππεύζπλε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζία θαη ζπληάθηξηα ηνπ πνξίζκαηνο  ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο «Υξεζηκόηεηα θαη ηξόπνο 
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αμηνπνίεζεο ησλ βηβιίσλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ πνπ εθπνλεί ην ΚΔΔ» Φνξέαο 

πινπνίεζεο : ΚΔΔ, 2001.  

 

 Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε ηεο έξεπλαο θαη ζπληάθηξηα ηνπ πνξίζκαηνο : “Δθαξκνγή θαη 

απνηειέζκαηα ησλ λέσλ ηξόπσλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ηεο Α´ Λπθείνπ ζηα Πεηξακαηηθά 

ζρνιεία» Φνξέαο πινπνίεζεο : ΚΔΔ, 1998. 

 

 Γηαρεηξηζηηθέο αξκνδηόηεηεο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα  
 

 πληνλίζηξηα ηνπ δηαθξαηηθνύ Δπξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο (SOCRATES- COMENIUS 2.1) : 

«Πεηξακαηηθή δξάζε κηαο Δπηκόξθσζεο-Έξεπλαο γηα εθπαηδεπηηθνύο κε  δπζθνιίεο ζηε 

δηαρείξηζε ηεο ηάμεο». πληνληζηηθό Ίδξπκα : Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο(Διιάδα) , 

Δηαίξνη : Université de PARIS VIII (Γαιιία)  θαη Universita Catholica de Milano, (Ηηαιία),  

2001-2005 

 

 Τπεύζπλε ηνπ ππνέξγνπ 6 ηνπ έξγνπ 1.2.(γ)2 : “Αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ λέσλ κεζόδσλ 

αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ” Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ κε αληηθείκελν ηελ εζσηεξηθή 

Αμηνιόγεζε :  

 Μεληαία Γειηία παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ 1.2(γ)2 

 ύληαμε ηξηκεληαίσλ Γειηίσλ παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ : 1.2.(γ)2 (Φπζηθή 

πξόνδνο ηνπ έξγνπ, νηθνλνκηθά ζηνηρεία, δείθηεο απνξξόθεζεο θαη θπζηθήο 

πξνόδνπ, πξνγξακκαηηζκόο ηνπ έξγνπ, πξνβιέςεηο δαπαλώλ). 

 Δηήζηεο εθζέζεηο πξνόδνπ ηνπ έξγνπ 

 Σξνπνπνηήζεηο Σερληθώλ Γειηίσλ,  

     Φνξέαο πινπνίεζεο : Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 1998-2000 

  

 

 Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

 Αλάπηπμε ειιελνγαιιηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ έξεπλα ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο  

 

 Πξόζθιεζε από ην Service de Coopération Educative (Τπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο 

πλεξγαζίαο ηεο Γαιιηθήο Πξεζβείαο) γηα ζπκκεηνρή ζην Salon de l‟Education 

(Παξίζη 21-25/11/2001). 

 

 πλαληήζεηο κε ππεύζπλνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Γαιιίαο D.P.D. (Direction  

de la Programmation et du Développement) θαζώο επίζεο θαη κε εξεπλεηέο 

ππεύζπλνπο εξεπλεηηθώλ νκάδσλ ηνπ INRP ( Institut National de Recherche 

Pédagogique) 

 

 πλαληήζεηο κε ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ Service de Coopération Educative (Τπεξεζία 

Δθπαηδεπηηθήο πλεξγαζίαο ηεο Γαιιηθήο Πξεζβείαο) γηα ηελ ζπγθξόηεζε ζρεδίνπ 

δξάζεο κε ζηόρν ηελ ακνηβαία πξνώζεζε εκπεηξηώλ θαη πξνβιεκαηηζκώλ όπσο 

επίζεο θαη πξσηνθόιισλ ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαηά ην έηνο 2000-2001 

 

 πληνλίζηξηα ηεο νξγάλσζεο ηεο Διιελνγαιηθήο δηεκεξίδαο κε ζέκα :”Αξρηθή 

εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Γαιιία : 

Δξεπλεηηθέο δηαπηζηώζεηο θαη πξννπηηθέο ” (Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ 17-

18/03/2000) 

 

 Τπεύζπλε έθδνζεο πξαθηηθώλ ηεο δηεκεξίδαο 

 

 Τπεύζπλε ηεο απνζηνιήο ηνπ Κ.Δ.Δ ζην Salon de l‟Education (Παξίζη 24-

28/11/1999). 

 

 Οξγάλσζε κηαο εκεξίδαο «Agora» ζην Salon de l‟Education 25/11/1999 κε ζέκα : 

« L‟évaluation des élèves du Lycée en Grèce : Recherches éducatives et ressources 

pédagogiques ». 
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 πλαληήζεηο κε Τπεύζπλνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Γαιιίαο, Φνξείο θαη 

Δπηζηήκνλεο ζην πιαίζην ηνπ Salon de l‟Education, 24-28/11/1999 

 

 πκκεηνρή ζηηο ελαξθηήξηεο εξγαζίεο επηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ κεηαθέξνληαο ραηξεηηζκνύο 

εθ κέξνπο ηνπ Γ ηνπ ΚΔΔ  

 

 

Β.3.3. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ 

ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

Οξίζζεθα κε Τπνπξγηθή απόθαζε Δζληθόο εκπεηξνγλώκνλαο γηα λα ζπκκεηάζρσ ηελ νκάδα εξγαζίαο 

«Βαζηθέο δεμηόηεηεο» θαη «Γείθηεο θαη θξηηήξηα αλαθνξάο (benchmarks)» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

πνπ αθνξά ηελ Δθπαίδεπζε,   Ηαλνπάξηνο 2002 – Μάξηην 2004. 

 

 

 


