
 
Επώνυμο: Μπονίδης 
Όνομα: Κυριάκος 
Όνομα Πατέρα: Θεοφάνης 
Όνομα μητέρας: Πολυξένη 
Τρέχουσα θέση: Αναπληρωτής καθηγητής 

Τομέας Παιδαγωγικής 
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.  
  Υπεύθυνος  του  Κέντρου  Έρευνας  Σχολικών  Βιβλίων  και 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
‐  Υπεύθυνος  της  πρακτικής  άσκησης  των  φοιτητών  και 
φοιτητριών  του  Τμήματος  Φιλοσοφίας  και  Παιδαγωγικής 
(από το ακαδημαϊκό έτος 20112012 κ.ε.) 

Τηλέφωνο εργασίας: +31/2310 99 72 32,  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: bonidis@edlit.auth.gr 
 
 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΠΟΥΔΕΣ 
19831985  Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 
19851989  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης,  Φιλοσοφική  Σχολή,  Τμήμα: 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
Χειμερινό Εξάμηνο 198889 Ανώτατη Παιδαγωγική Σχολή του Freiburg στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Εrasmus 
19891993  Μεταπτυχιακές  σπουδές  με  πρωτεύον  μάθημα  την  Παιδαγωγική  και 

δευτερεύοντα  μαθήματα  την  Κοινωνική  Ψυχολογία  και  τη  Γνωστική   
Ψυχολογία 

Δεκέμβριος 1997 Υπότροφος του «Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας Σχολικών Βιβλίων 
‘Georg Eckert’» (Braunschweig‐Γερμανία) 

Από το 19931998 υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.  

19982000   Ειδικός επιστήμονας βάσει του Ν. 407/1980 στον Τομέα Παιδαγωγικής 
του  Τμήματος  Φιλοσοφίας  και  Παιδαγωγικής  της  Φιλοσοφικής  Σχολής 
του  Α.Π.Θ.  και  στο  Τμήμα  Εκπαιδευτικής  και  Κοινωνικής  Πολιτικής  του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

20002004  Λέκτορας  Σχολικής  Παιδαγωγικής  στο  Τμήμα  Φιλοσοφίας  και 
Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

20042013  Επίκουρος  καθηγητής  Σχολικής  Παιδαγωγικής  και  Παιδαγωγικής  της 
Ειρήνης  στο  Τμήμα  Φιλοσοφίας  και  Παιδαγωγικής  της  Φιλοσοφικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. (2004‐ 2009 επί θητεία και 2009‐2013 μόνιμος) 

2013             Αναπληρωτής καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικής της 
Ειρήνης  στο  Τμήμα  Φιλοσοφίας  και  Παιδαγωγικής  της  Φιλοσοφικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
1. Θεωρία  και  έρευνα  προγραμμάτων  σπουδών,  σχολικού  βιβλίου  και 

εκπαιδευτικού  υλικού.  Υπεύθυνος  του  Κέντρου  Έρευνας  Σχολικού  Βιβλίου 
και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

2. Κριτική  Παιδαγωγική  της  Ειρήνης  και  Οικολογική‐Συστημική  Παιδαγωγική 
της Ειρήνης 

3. Θεωρίες και επιστημολογία της Επιστήμης της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. 
Κριτική και Εποικοδομητική‐Συστημική Παιδαγωγική. 

4. Ζητήματα  μεθοδολογίας  της  ποιοτικής  και  ειδικότερα  της  κριτικής  και 
«μετα‐κριτικής» εκπαιδευτικής έρευνας. 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 
19851988:  Αναπληρωτής  δάσκαλος  σε  σχολεία  της  πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης 
19901994 και  
19961997: 

Ειδικός  Μεταπτυχιακός  Υπότροφος  (Ε.Μ.Υ.)  Παιδαγωγικής  στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. 
Ως  Ε.Μ.Υ.    συμμετοχή/διδασκαλία  σε  ασκήσεις  και  σε  μαθήματα 
του Τομέα Παιδαγωγικής  και  εποπτεία  εργασιών  και  εισηγήσεων 
που εκπονούσαν οι φοιτητές/τριες στο πλαίσιο μαθημάτων. 

19901991:  Καθηγητής  Ιστορίας  και  Κοινωνιολογίας  στο  Φροντιστήριο 
«Μπαχαράκης», Θεσσαλονίκη. 

Αύγουστος 
1991 και εξής 

Εκπαιδευτής  σε  δώδεκα  (12)  προγράμματα  επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων.  

ΜάιοςΙούνιος 
1998 

Επιμορφωτής  στο  Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.  επιμόρφωσης  εκπαιδευτικών  του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης.  

Νοέμβριος
Ιούνιος 

Επιμορφωτής  στο  πρόγραμμα  της  Ενδοσχολικής  Επιμόρφωσης 
(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ./Β΄ Κ.Π.Σ., ενέργεια 1.3.α, υπεύθυνος: Π.Δ. Ξωχέλλης). 

Ιανουάριος 
1998Απρίλιος 
1999 

Επιμορφωτής  στη  ΣΕΛΕΤΕ  (ΕΚΤ‐Ενίσχυση  και  αναβάθμιση  της 
ΣΕΛΕΤΕ).  

Απρίλιος 1999  Εκπαιδευτής  στο  ΕΠΕΑΕΚ:  «Η  ελληνική  ως  μητρική  και  ως  ξένη 
γλώσσα»  (Τομέας  Γλωσσολογίας,  υπεύθυνη  έργου:  Α. 
Αναστασιάδη‐Συμεωνίδου).   

Απρίλιος
Ιούνιος 1999 

ΣΕΠΠΕ  «Ελλάδα‐Βαλκάνια‐Ευρώπη:  λαοί  και  πολιτισμοί» 
(επιστημονικώς υπεύθυνος: Ν.Π Τερζής): 
Επιμορφωτής  και  συμμετοχή  στο  σχεδιασμό,  την  εφαρμογή  και  την 
αξιολόγηση  του  project  που  αναπτύχθηκε  στο  πλαίσιο  του 
προγράμματος, καθώς και στη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού (βλ. 
δημοσιευμένα κείμενα υπ. αρ. 17 και 18, σσ. 22 & 39‐40 και παράρτημα 
3). 

19982000  Ειδικός  επιστήμονας  βάσει  του  Ν.  407/1980  στο  Τμήμα 
Κοινωνικής  και  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  του  Πανεπιστημίου 
«Μακεδονίας»  και  στον  Τομέα  Παιδαγωγικής  της  Φιλοσοφικής 
Σχολής του Α.Π.Θ.  
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• Ως ειδικός επιστήμονας διδασκαλία των μαθημάτων:  
1) Στο  Τμήμα  Κοινωνικής  και  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  του 
Πανεπιστημίου «Μακεδονίας»: 

Ιστορία της Εκπαίδευσης (Χειμερινό εξάμηνο 1998‐1999, 4 ΩΕ). 
2)  Στον  Τομέα  Παιδαγωγικής  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  του 
Α.Π.Θ.: 
i)  Ασκήσεις  στο  μάθημα:  Εισαγωγή  στην  Παιδαγωγική 

(Χειμερινό  εξάμηνο,  2  ΩΕ)  (Διδάσκων  του  μαθήματος: 
Π.Δ.Ξωχέλλης). 
ii) Διδακτική  μεθοδολογία  του  μαθήματος  της  Ιστορίας  στη 

Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  (με  εφαρμογές)  (Χειμερινό  και  εαρινό 
εξάμηνο 1998‐1999, 4 ΩΕ από 2 ΩΕ με το Δ. Μαυροσκούφη). 
iii) Το  σχολικό  βιβλίο  ως  μέσο  διδασκαλίας  και  ως  αντικείμενο 

έρευνας (Χειμερινό εξάμηνο 1998, 3ΩΕ).  
iv) Παιδαγωγική  της  Ειρήνης  και  Εκπαίδευση  για  την  Ειρήνη 

(Εαρινό εξάμηνο 1999 και χειμερινό εξάμηνο 1999‐2000).  
v) Προγράμματα  διδασκαλίας  και  εκπαιδευτική  τεχνολογία  (με 

εφαρμογές) (Χειμερινό εξάμηνο 1999‐2000). 
 

20002004  Ως  λλέέκκττοορρααςς  «Σχολικής  Παιδαγωγικής»  στον  Τομέα 
Παιδαγωγικής  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  του  Α.Π.Θ.  διδασκαλία 
των  εξής  μαθημάτων  (βλ.  προγράμματα  σπουδών  των 
μαθημάτων στο Παράρτημα 1):  
 Προπτυχιακά μαθήματα: 
i) Φιλοσοφικές προϋποθέσεις της Αγωγής (σε συνεργασία με τη Σ. 
Ζιώγου) (Χειμερινό εξάμηνο 2002‐2003). 
ii) Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ (Χειμερινό εξάμηνο 2003‐2004) 
iii) Το σχολικό βιβλίο ως μέσο διδασκαλίας και αντικείμενο έρευνας 
(Εαρινό εξάμηνο 1999‐2000 και χειμερινό εξάμηνο 2000‐2001).  
iv)  Προγράμματα  διδασκαλίας  και  Παιδαγωγική  της  Ειρήνης 
(Εαρινό  εξάμηνο  1999‐2000  και  χειμερινό  εξάμηνο  2001‐2002, 
2002‐2003, 2003‐2004). 
v) Το  σχολικό  βιβλίο  και  η  νέα  εκπαιδευτική  τεχνολογία ως  μέσα 
διδασκαλίας  και  ως  αντικείμενα  έρευνας  (Εαρινό  εξάμηνο  2001‐
2002 και 2002‐2003).  
vi)  Η  έρευνα  των  μέσων  διδασκαλίας  και  μάθησης:  μέθοδοι  και 
τεχνικές ανάλυσης (με ασκήσεις) (Εαρινό εξάμηνο 1999‐2000 και 
χειμερινό εξάμηνο 2000‐2001). 
vii)  Θέματα  εκπαίδευσης  σε  βαλκανικές  χώρες:  συγκριτική 
προσέγγιση (Εαρινό εξάμηνο 2000‐2001). 
viii)  Η  ποιοτική  έρευνα:  μεθοδολογία,  ερευνητικές  μέθοδοι  και 
τεχνικές  (με  εφαρμογές  και  ασκήσεις)  (Χειμερινό  εξάμηνο  2001‐
2002). 
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ix)  Ανάλυση  παιδαγωγικού  και  εκπαιδευτικού  λόγου: 
Επιστημολογική  προσέγγιση  (Εαρινό  εξάμηνο  2001‐2002  και 
2002‐2003).  

- Μεταπτυχιακά μαθήματα: 
Στο ΠΜΣ «Σχολικής και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης»: 
i) Θεωρίες Αγωγής ΙΙ (σε συνεργασία με τον Π. Ξωχέλλη, Εαρινό 

εξάμηνο 2000‐2001). 
ii)  Προγράμματα  διδασκαλίας  τυπικής  εκπαίδευσης  (Χειμερινό 

εξάμηνο 2001‐2002).  
iii) Προγράμματα διδασκαλίας τυπικής εκπαίδευσης και ανάλυση 

σχολικών βιβλίων (Χειμερινό εξάμηνο 2002‐2003 σε συνεργασία με 
τους Π. Ξωχέλλη και Ν. Βαρμάζη και χειμερινό εξάμηνο 2003‐2004 
με τον Ν. Βαρμάζη). 
Στο  ΠΜΣ  «Παιδαγωγική  της  Ισότητας  των  φύλων» 

διδασκαλία ενοτήτων στα εξής μαθήματα: 
iv) Μεθοδολογία  της  Έρευνας  (Εαρινό  εξάμηνο  2002‐2003  και 

χειμερινό εξάμηνο 2003‐2004). 
v)  Νέες  Θεωρητικές  Τάσεις  και  Εκπαιδευτικοί  Προβληματισμοί 

για  την  Προώθηση  της  Ισότητας  των  Φύλων  στην  Εκπαίδευση 
(Χειμερινό εξάμηνο 2003‐2004). 

Φθινόπωρο 
2001 

Διδασκαλία  στην  εισαγωγική  επιμόρφωση  στα  ΠΕΚ 
Θεσσαλονίκης  και  Καβάλας  των  ενοτήτων:  i)  Προγράμματα 
διδασκαλίας (10 Ω), ii) Παιδαγωγική της Ειρήνης (5 Ω). 

Λευκωσία 18 
και 19.09.2002 
 

Στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου της Κύπρου 
σεμινάρια με θέμα:  i)  Το σχολικό βιβλίο ως  μέσο  διδασκαλίας  και 
ως αντικείμενο έρευνας  (στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών) 
ii) Παιδαγωγική της Ειρήνης και Εκπαίδευση για την ειρήνη, για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και το περιβάλλον  (στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών) 

20032004  Διδασκαλία στο πρόγραμμα εξομοίωσης του μαθήματος  «Σχολική 
Παιδαγωγική» (συνολικά 300 Ω):  
α)  Νηπιαγωγών  (σε  6  τμήματα,  στον  Πολύγυρο,  τις  Σέρρες,  το 
Κιλκίς, τη Βέροια, τη Σκύδρα και την Κατερίνη) (από 28 Ω). 
β)  Δασκάλων  (σε  3  τμήματα  στη  Θεσσαλονίκη  και  σε  1  στις 
Σέρρες) (από 33 Ω). 
 
• Ως εεππίίκκοουυρροοςς   κκααθθηηγγηηττήήςς διδασκαλία των εξής μαθημάτων:  

    Προπτυχιακά μαθήματα :  
 Στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 

i)  Σχολική  Παιδαγωγική  ΙΙ  [Προδιαγραφές  της  εκπαιδευτικής 
διαδικασίας  (προγράμματα  σπουδών,  σχολικά  βιβλία,  ΤΠΕ  και 
εκπαιδευτικές πρακτικές): θεωρία και πράξη] (Χειμερινό εξάμηνο 
2004‐2005, 2005‐2006, 2006‐2007) 
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ii) Το σχολικό  βιβλίο  και  η  νέα  εκπαιδευτική  τεχνολογία ως  μέσα 
διδασκαλίας  και  ως  αντικείμενα  έρευνας  (Εαρινό  εξάμηνο  2003‐
2004, 2004‐2005, 2005‐2006, 2006‐2007). 
iii)  Προγράμματα  διδασκαλίας  και  Παιδαγωγική  της  Ειρήνης 
(Εαρινό εξάμηνο 2003‐2004, 2004‐2005, 2005‐2006, 2006‐2007). 
iv) Ποιοτική  έρευνα:  ερευνητικές  τεχνικές  και  μέθοδοι  (Χειμερινό 
εξάμηνο  2004‐2005,  2005‐2006,  2006‐2007,  2008‐2009  και 
εαρινό εξάμηνο 2009‐2010) 
iv) Ποιοτική  έρευνα:  ερευνητικές  τεχνικές  και  μέθοδοι  (Χειμερινό 
εξάμηνο  2004‐2005,  2005‐2006,  2006‐2007,  2008‐2009  και 
εαρινό εξάμηνο 2009‐2010) 
v)  Ποιοτική  έρευνα  και  αξιολόγηση  των  προδιαγραφών  της 
εκπαιδευτικής  διαδικασίας:  μοντέλα  και  κριτήρια  αξιολόγησης, 
ερευνητικά μεθοδολογικά ‘παραδείγματα’  
vi) Παιδαγωγική της Ειρήνης: έρευνα, θεωρία και πράξη (Χειμερινό 
εξάμηνο  2008‐200  και  εαρινό  εξάμηνο  2009‐2010,  2010‐2011, 
2011‐2012). 
vii)  Κριτικές  μεθοδολογικές  προσεγγίσεις  στην  εκπαιδευτική 
έρευνα: θεωρία, ερευνητικές τεχνικές και μέθοδοι (Εαρινό εξάμηνο 
2010‐2011, 2011‐2012) 

 Στο Τμήμα Κινηματογράφου του Α.Π.Θ. τα μαθήματα: 
i) Θέματα Παιδαγωγικής (Χειμερινό εξάμηνο 2007‐2008) 
ii) Παιδαγωγική της Ειρήνης (Χειμερινό εξάμηνο 2007‐2008) 

- Μεταπτυχιακά μαθήματα :  
 Στο ΠΜΣ «Σχολικής και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης»: 

i) Προγράμματα  διδασκαλίας  τυπικής  εκπαίδευσης  και  ανάλυση 
σχολικών  βιβλίων  [Χειμερινό  εξάμηνο  2004‐2005  (με  την 
Αναστασία Κεσίδου), 2005‐2006, 2006‐2007]. 

 Στο ΠΜΣ «Παιδαγωγική της Ισότητας των φύλων» διδασκαλία 
ενοτήτων στα εξής μαθήματα: 
ii)  Μεθοδολογία  της  Έρευνας:  ερευνητικό  σεμινάριο  και 

εφαρμογές (Χειμερινό εξάμηνο 2004‐2005, 2005‐2006, 2006‐2007, 
2007‐2008, 2008‐09). 
iii) Νέες  Θεωρητικές  Τάσεις  και  Εκπαιδευτικοί  Προβληματισμοί 

για  την  Προώθηση  της  Ισότητας  των  Φύλων  στην  Εκπαίδευση 
(Εαρινό εξάμηνο 2003‐2004, 2004‐2005, 2005‐2006, 2006‐2007). 

 Στο  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  στην 
«Παιδαγωγική»  του  Τομέα  Παιδαγωγικής  της  Φιλοσοφικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. (20062012): 
iv)  Το  μάθημα:  Ανάπτυξη  και  αξιολόγηση  προγραμμάτων 

σπουδών  (Χειμερινό  εξάμηνο  2006‐2007,  2007‐2008,  2008‐2009, 
2009‐2010, 2010‐2011, 2011‐2012, 2012‐2013, 2013‐2014) 
v)  Την  ειδίκευση  στις  «Προδιαγραφές  της  διδασκαλίας» 

(προγράμματα  σπουδών,  σχολικά  βιβλία  και  εκπαιδευτικό 
λογισμικό) με τα εξής σεμινάρια: 
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α)  Θεωρία    και  έρευνα  των  προδιαγραφών  της  διδασκαλίας 
(Εαρινό εξάμηνο 2006‐2007, 2010‐2011) 
β)  Αξιολόγηση  και  παραγωγή  των  προδιαγραφών  της 
διδασκαλίας (Χειμερινό εξάμηνο 2007‐2008, 2011‐2012) 

 vi)  Την  ειδίκευση στην  «Κριτική Παιδαγωγική της Ειρήνης» 
με τα εξής σεμινάρια: 

α) Κριτική Παιδαγωγική  της  Ειρήνης:  παιδαγωγικοί  λόγοι  και 
παιδαγωγικές  πρακτικές    (Εαρινό  εξάμηνο  2010‐2011  και 
2011‐2012) 
β) Η έρευνα στην κριτική Παιδαγωγική της Ειρήνης (Χειμερινό 
εξάμηνο 2011‐2012)    

 Στο  ΠΜΣ  του  Τμήματος  Εκπαιδευτικής  και  Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου «Μακεδονίας» το μάθημα:  

Ποιοτική εκπαιδευτική έρευνα (Χειμερινό εξάμηνο 2006‐2007) 
 Στο  ΠΜΣ    «Σύγχρονα  περιβάλλοντα  μάθησης  και  παραγωγή 

διδακτικού υλικού»  του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την ενότητα:  

Έρευνα  και  αξιολόγηση  εκπαιδευτικού  υλικού  (Εαρινό  εξάμηνο 
2005‐2006, 2006‐2007, 2007‐2008). 

 Στο  ΠΜΣ  «Εκπαιδευτική  θεωρία,  ιστορία  και  πολιτική»  του 
Τμήματος  Φιλοσοφικών  και  Κοινωνικών  Σπουδών  του 
Πανεπιστημίου Κρήτης το μάθημα: 

Μεθοδολογία  εκπαιδευτικής  έρευνας:  Η  ποιοτική  έρευνα 
(Εαρινό  εξάμηνο  2009‐2010  και  χειμερινό  εξάμηνο  2010‐
2011). 

 Στο ΠΜΣ  «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 
Έργου»  του  Τμήματος  Φιλοσοφίας,  Παιδαγωγικής  και 
Ψυχολογίας  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  του  Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τα μαθήματα:  

α)  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  και  Σχολικό  Εγχειρίδιο:  Το  σχολικό 
βιβλίο:  Θεωρία,  έρευνα  και  αξιολόγηση  (Χειμερινό  εξάμηνο 
2009‐2010, 2010‐2011) 
β)  Μεθοδολογία  εκπαιδευτικής  έρευνας:  Η  ποιοτική  έρευνα 
(Χειμερινό εξάμηνο 2011‐2012, 2012‐2013) 
γ) Παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού (Χειμερινό 
εξάμηνο 2012‐2013) 

    Επιμορφώσεις :  
 Δια ζώσης: 

Νοέμβριος             
2006 και 2007 

Διδασκαλία στην εισαγωγική επιμόρφωση στα ΠΕΚ Θεσσαλονίκης 
της ενότητας Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις (24 Ω 2006 και 30 
Ω αντιστοίχως) 

2007  Διδασκαλία  σε  επιμορφωτικά  προγράμματα  (ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ) 
εκπαιδευτικών (συνολικά 64 Ω)   

20102012  ‐ 6 Ω επιμόρφωση σχολικών συμβούλων στη θεματική «Η έρευνα 
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δράσης και ο ρόλος του σχολικού συμβούλου ως κριτικού φίλου των 
εκπαιδευτικών»  ‐στο  πλαίσιο  της  δράσης:  Επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΕΣΠΑ 
«Εκπαίδευση  αλλοδαπών  και  παλιννοστούντων  μαθητών» 
(08.11.2010). 
‐  72  Ω  ενδοσχολική  Επιμόρφωση  εκπαιδευτικών  στην  ενότητα: 
«Διδασκαλία  και  αγωγή  στο  πολυπολιτισμικό  σχολείο»  στο  2ο 
Δημοτικό Περάμου Καβάλας (δύο επιμορφώσεις), στο 1ο Δημοτικό 
Ηρακλείας  Σερρών,  στο  Εσπερινό  Γυμνάσιο  Βέροιας  και  Βόλου, 
στο  Διαπολιτισμικό  Λύκειο  Ευόσμου,  στο  πλαίσιο  της  δράσης: 
Επιμόρφωση  εκπαιδευτικών  και  μελών  της  εκπαιδευτικής 
κοινότητας  του  ΕΣΠΑ  «Εκπαίδευση  αλλοδαπών  και 
παλιννοστούντων μαθητών». 

 Εξ αποστάσεως 
20102012  ‐  120  Ω  εξ  αποστάσεως  επιμόρφωση  εκπαιδευτικών  μέσω 

ειδικής  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  επιμόρφωσης  σε  τέσσερα 
τμήματα  (Θεματική  «Διδασκαλία  σε  ανομοιογενείς  τάξεις: 
Διαφοροποίηση  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  παιδαγωγικοί 
πόροι και παιδαγωγικές πρακτικές» (διάρκεια 6 εβδομάδες, 30 Ω 
κατά  τμήμα)  ‐στο  πλαίσιο  της  δράσης:  Επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών  και  μελών  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  του 
ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών».  

  ‐  από  16  Ω  δια  ζώσης  διδασκαλίας  στην  Κέρκυρα  και  στα 
Ιωάννινα και τρεις εβδομάδες εξ αποστάσεως σε εκπαιδευτικούς 
των  νησιών  του  Ιονίου  και  του  νομού  Ιωαννίνων‐στο  πλαίσιο 
της  δράσης:  Επιμόρφωση  εκπαιδευτικών  και  μελών  της 
εκπαιδευτικής  κοινότητας  του  ΕΣΠΑ  «Εκπαίδευση  αλλοδαπών 
και παλιννοστούντων μαθητών». 

 
• Ως  ααννααππλληηρρωωττήήςς    κκααθθηηγγηηττήήςς  διδασκαλία  των  εξής 
μαθημάτων:  

 Στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
    Προπτυχιακά μαθήματα :  

i)  Σχολική  Παιδαγωγική  ΙΙ  [Προδιαγραφές  της  εκπαιδευτικής 
διαδικασίας  (προγράμματα  σπουδών,  σχολικά  βιβλία,  ΤΠΕ  και 
εκπαιδευτικές  πρακτικές):  θεωρία  και  πράξη]  (εαρινό  εξάμηνο 
2013‐2014) 
ii)  Η  Κριτική  και  η  Οικολογική‐Συστημική  Παιδαγωγική  της 
Ειρήνης (χειμερινό εξάμηνο 2013‐2014) 
iii) Προγράμματα σπουδών και σχολικό βιβλίο (χειμερινό εξάμηνο 
2013‐2014) 

    Μεταπτυχιακά μαθήματα:  
 Στο  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  στην 

«Παιδαγωγική»  του  Τομέα  Παιδαγωγικής  της  Φιλοσοφικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. (20062012): 
i) Το μάθημα: Ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών 

(Χειμερινό  εξάμηνο  2006‐2007,  2007‐2008,  2008‐2009,  2009‐
2010, 2010‐2011, 2011‐2012, 2012‐2013, 2013‐2014) 
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ii)  Την  ειδίκευση  στις  «Προδιαγραφές  της  διδασκαλίας» 
(προγράμματα  σπουδών,  σχολικά  βιβλία  και  εκπαιδευτικό 
λογισμικό) με τα εξής σεμινάρια: 

α)  Έρευνα  και  αξιολόγηση  προγραμμάτων  σπουδών  και 
σχολικού βιβλίου (Εαρινό εξάμηνο 2013‐2014) 

 vi)  Την  ειδίκευση στην  «Κριτική Παιδαγωγική της Ειρήνης» 
με τα εξής σεμινάρια: 

α) Η  Κριτική  Παιδαγωγική  της  Ειρήνης:  Έρευνα,  θεωρία  και 
πράξη (Εαρινό εξάμηνο 2013‐2014) 

 Στο ΠΜΣ  «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 
Έργου»  του  Τμήματος  Φιλοσοφίας,  Παιδαγωγικής  και 
Ψυχολογίας  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  του  Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τα μαθήματα:  

α)  Μεθοδολογία  εκπαιδευτικής  έρευνας:  Η  ποιοτική  έρευνα 
(Χειμερινό εξάμηνο 2013‐2014) 
β) Παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού (Χειμερινό 
εξάμηνο 2013‐2014) 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
1. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ (σημαντικότερες) 

i) «Ο εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος (1874‐1912)». (Στο Συμπόσιο 
με θέμα: Τα ελληνικά σχολεία της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, 
Θεσσαλονίκη 8‐9 Νοεμβρίου 1991). 

ii) «H δραστηριότητα των φιλεκπαιδευτικών συλλόγων στη Μακεδονία κατά τον 
τελευταίο  αιώνα  της  Τουρκοκρατίας».  (Στο  Συμπόσιο  με  θέμα:  Η  Εκπαίδευση  στη 
Μακεδονία  κατά  τον  τελευταίο  αιώνα  της  Τουρκοκρατίας,  Θεσσαλονίκη  10‐11 
Απριλίου 1992). 

iii)  «Οι  μακεδονικοί φιλεκπαιδευτικοί  σύλλογοι  κατά  την  περίοδο  1869‐1914». 
(Στο Συμπόσιο με θέμα: Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά τον τελευταίο αιώνα της 
Τουρκοκρατίας, Καβάλα, 13 Νοεμβρίου 1993). 

iv)  «Οι  άλλοι  λαοί  στα  σχολικά  βιβλία  Γλώσσας  και  Ιστορίας  του  ελληνικού 
Δημοτικού  Σχολείου».  (Στην  Ημερίδα  με  θέμα:  Σχολικά  βιβλία  βαλκανικών  χωρών, 
Θεσσαλονίκη, 17 Απριλίου 1994). 

v)  (Με  την  Ελένη  Χοντολίδου)  «Έρευνα  σχολικών  βιβλίων:  από  την  ποσοτική 
Ανάλυση  Περιεχομένου  σε  ποιοτικές  μεθόδους  ανάλυσης.  Το  παράδειγμα  της 
Ελλάδας».  (Στο  Ζ'  Διεθνές  Συνέδριο  της Παιδαγωγικής  Εταιρείας  Ελλάδος  με  θέμα: 
Παιδαγωγική  επιστήμη  στην  Ελλάδα  και  στην  Ευρώπη:  τάσεις  και  προοπτικές, 
Ρέθυμνο, 3‐5 Νοεμβρίου 1995). 

vi)  «Η  Διεθνής  Εκπαίδευση  στο  γλωσσικό  μάθημα  του  σύγχρονου  ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου». (Στη Διημερίδα που οργάνωσε το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για 
την Ειρήνη με θέμα: Οι νέοι για την ειρήνη, Θεσσαλονίκη 16‐17 Δεκεμβρίου 1996). 

vii)  (Με  τον  Σ.  Χατζησαββίδη)  «Η  εικόνα  του  ‘άλλου’  στα  σχολικά  βιβλία 
γλωσσικής διδασκαλίας των βαλκανικών χωρών». (Στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Η 
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εικόνα  του  άλλου/του  γείτονα  στα  σχολικά  βιβλία  των  βαλκανικών  χωρών, 
Θεσσαλονίκη 16‐18 Οκτωβρίου 1998).  

viii)  «Ζητήματα  έρευνας  του  περικειμένου  των  βιβλίων:  Εθνικά  αυτο‐
στερεότυπα και ετεροστερεότυπα στην εικονογράφηση των βιβλίων ‘η Γλώσσα μου’ 
του  Δημοτικού  Σχολείου».  (Στο  συνέδριο  της  Παιδαγωγικής  Εταιρείας  Ελλάδος  με 
θέμα: Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα, Ναύπακτος, 13‐15 Νοεμβρίου 
1998). 

ix) (Με τον Σ. Παλάσκα και την Κ. Μπαλαμπάνη) «Εθνικισμός και εκπαίδευση: Η 
διάχυση της Μεγάλης  Ιδέας  του  ελληνισμού μέσω της  εκπαίδευσης στο  ευρωπαϊκό 
τμήμα της οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά τα τέλη του 19ου αιώνα».  (Στο Διεθνές 
Συνέδριο  με  θέμα:  Η  εκπαίδευση  στα  Βαλκάνια:  από  το  Διαφωτισμό  στην  ίδρυση 
εθνικών κρατών, Θεσσαλονίκη, 19‐20 Μαρτίου 1999). 

x)  (Με  την  Α.  Καλογεράκη)  «Ο  πολιτισμικός  ρατσισμός  ως  θέμα  διερεύνησης 
στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Το παράδειγμα σχεδιασμού και εκτέλεσης ενός 
project,  που  διεξήχθη  στο  πλαίσιο  του  μαθήματος  «Παιδαγωγική  της  Ειρήνης  και 
Εκπαίδευση για την Ειρήνη», με θέμα τον πολιτισμικό ρατσισμό προς τα ομοφυλόφιλα 
άτομα».  (Στην  1η  Διεπιστημονική  διημερίδα  για  την  Ομοφυλοφιλία  και  την 
Ομοφυλοφοβία  «Η  κατάσταση  στην  Ελλάδα  και  οι  προοπτικές  βελτίωσής  της» 
Θεσσαλονίκη, 9 & 10 Οκτωβρίου 2000). 

xi)  «Η  Ανάλυση  Περιεχομένου  στην  έρευνα  των  σχολικών  βιβλίων».  (Στην 
Ημερίδα  με  θέμα:  Μεθοδολογικά  ζητήματα  στην  έρευνα  των  σχολικών  βιβλίων, 
ΚΕΣΒΙΔΕ 27 Μαΐου 2000, Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ.). 

xii)  «Η  μεθοδολογία  της  έρευνας  των  βαλκανικών  σχολικών  βιβλίων  στο 
ΚΕΣΒΙΔΕ».  (Στην  Ημερίδα  με  θέμα:  Μεθοδολογικά  ζητήματα  στην  έρευνα  των 
σχολικών βιβλίων, ΚΕΣΒΙΔΕ 27 Μαΐου 2000, Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ.) 

xiii)  «Ο  εθνικός  ‘εαυτός’  και  ο  εθνικός  ‘άλλος’  στο  κείμενο  και  στο περικείμενο 
των  εν  χρήσει  ελληνικών  και  τουρκικών  σχολικών  βιβλίων  του  γλωσσικού 
μαθήματος.  Συγκριτική  προσέγγιση».  Στη  διημερίδα  με  θέμα:  Βαλκάνια  2000. 
Αλληλοεντυπώσεις – Μέλλον,  Νεάπολη Λασιθίου 6‐7 Μαΐου 2000).  

xiv)  (Με  τις  Δέσποινα  Λουκίδου,  Φλωρεντία  Αντωνίου,  Κατερίνα Μπαλαμπάνη 
και  τον Όθωνα Μπουραντά)  «Το μάθημα της  Ιστορίας στη Γ΄  τάξη  του Γυμνασίου: 
μία έρευνα δράσης με στόχο την ποιοτική αναβάθμισή του». (στο Συνέδριο με θέμα: 
Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής, Πάτρα, 4‐6 Μαΐου 2001). 

xv)    (Με  τη  Φλωρεντία  Αντωνίου  και  τον  Όθωνα  Μπουραντά)  «Ο  εθνικός 
‘εαυτός’  και  ο  εθνικός  ‘άλλος’  στην  εικονογράφηση  των  ελληνικών  και  τουρκικών 
σχολικών  βιβλίων  του  γλωσσικού  μαθήματος».  (Στο  διεθνές  συνέδριο  με  θέμα: 
Σχολικά βιβλία και Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Έδεσσα, 18‐20 Οκτωβρίου 2001). 

 xvi) «Όψεις εθνοκεντρισμού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: η σχολική ζωή 
στις  εθνικές  επετείους  της 28ης Οκτωβρίου και  της 25ης Μαρτίου».  (Στο 2ο διεθνές 
συνέδριο  της  Παιδαγωγικής  Εταιρείας  Ελλάδος  με  θέμα:  Εκπαίδευση  και 
παγκοσμιοποίηση, Ναύπλιο, 8‐10 Νοεμβρίου 2001). 

 xvii)  «Η  Παιδαγωγική  της  Ειρήνης  και  τα  προγράμματα  διδασκαλίας  στα 
σχολεία  των  βαλκανικών  χωρών».  (Στο  1ο  βαλκανικό  συνέδριο  που  οργάνωσε  η 
Εταιρεία  Επιστημών  Αγωγής  Δράμας  και  η  Βαλκανική  Εταιρεία  Παιδαγωγικής  και 
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Εκπαίδευσης  με  θέμα: Προγράμματα  διδασκαλίας  στην  εκπαίδευση  των βαλκανικών 
χωρών, Δράμα, 8 Νοεμβρίου 2002). 

xviii)    «Τα  εν  χρήσει  προγράμματα  διδασκαλίας  και  σχολικά  βιβλία  στην 
Ελλάδα». (Στο 1ο βαλκανικό συνέδριο που οργάνωσε η Εταιρεία Επιστημών Αγωγής 
Δράμας  και  η  Βαλκανική  Εταιρεία  Παιδαγωγικής  και  Εκπαίδευσης  με  θέμα: 
Προγράμματα  διδασκαλίας  στην  εκπαίδευση  των  βαλκανικών  χωρών,  Δράμα,  8 
Νοεμβρίου 2002). 

xix)    «Ζητήματα  μεθόδευσης  της  διδασκαλίας  στη  Διαθεματική  Προσέγγιση». 
(Στην  Ημερίδα  με  θέμα:  Εκπαιδευτικές  και  παιδαγωγικές  καινοτομίες  στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κοζάνη, 22 Νοεμβρίου 2002). 

 xx)  «Η  αξιολόγηση  των  σχολικών  βιβλίων:  διαδικασία  και  κριτήρια 
αξιολόγησης».  (Στο  Συνέδριο  που  οργάνωσε  το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο  με  θέμα: 
Διδακτικό  βιβλίο  και  εκπαιδευτικό  υλικό  στο σχολείο:  Προβληματισμοί,  δυνατότητες, 
προοπτικές, Θεσσαλονίκη 17‐19 Φεβρουαρίου 2005). 

xxi)  «Οι επίσημες προδιαγραφές της διδασκαλίας της μεταπολίτευσης: ιστορικο‐
συγκριτική  και  κριτική  προσέγγιση».  (Στο  Συνέδριο  με  θέμα:  Μεταπολίτευση  και 
εκπαιδευτική πολιτική, Θεσσαλονίκη 7‐8 Οκτωβρίου 2005). 

 xxii)  «Ταυτότητα και  ετερότητα στην  εθνική  επέτειο  της 25ης Μαρτίου».  (Στη 
Διημερίδα  με  θέμα:  Εθνική  ταυτότητα  &  ετερότητα:  πολλαπλές  ταυτότητες  στη 
μετανεωτερική εποχή,  Θεσσαλονίκη 18 ‐ 19 Μαΐου 2007). 

xxiv)  «Έρευνα  αξιολόγησης  των  σχολικών  βιβλίων».  (Στο  
Παγκύπριο  Εκπαιδευτικό  Συνέδριο με  θέμα:  Εκπαιδευτικοί  και  σχολικά  βιβλία. 
Σχεδιασμός – Διδασκαλία – Αξιολόγηση, Λευκωσία  20 Μαρτίου 2010). 

xxv)  «Κριτική  Ανάλυση  εκπαιδευτικών  πολυτροπικών  κειμένων».  (Στο  2ο 
Πανελλήνιο  Συνέδριο  Επιστημών  Εκπαίδευσης  –Στρογγυλό  τραπέζι  με  θέμα:  Ο 
κριτικός  εγγραμματισμός  στην  εκπαίδευση:  αναζητώντας  τις  κοινωνικές  λειτουργίες 
και τις πρακτικές του λόγου,  Αθήνα 27 ‐ 30 Μαΐου 2010). 

xxvi) «Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται σε σχολεία Ενιαίου 
Αναμορφωμένου  Προγράμματος:  Παρουσίαση  των  «ποιοτικών»  ευρημάτων  της 
έρευνας».  (Στην  Ημερίδα  που  οργάνωσε  το  ΙΠΕΜ  της  ΔΟΕ  με  θέμα:  Εμπειρίες  και 
απόψεις  εκπαιδευτικών  που  εργάζονται  σε  σχολεία  Ενιαίου  Αναμορφωμένου 
Προγράμματος,  Κατερίνη 10 Ιουνίου 2011). 

xxvii) «The image of the Balkan «other»/the neighbor in the Greek school». (Στο 
16  Διεθνές  Συνέδριο  που  οργάνωσε  η  Βαλκανική  Εταιρεία  Παιδαγωγικής  και 
Εκπαίδευσης  με  θέμα:  “The  Image of  the  “Other”/  the Neighbour  in  the Educational 
Systems of the Balkan Countries (19982013)”, Θεσσαλονίκη 26‐29 September 2013. 

 
2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ‐ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

i)  Μέλος  της  οργανωτικής  επιτροπής  του  Συμποσίου  με  θέμα:  Τα  ελληνικά 
σχολεία  της  Θεσσαλονίκης  κατά  τη  διάρκεια  της  Τουρκοκρατίας,  Θεσσαλονίκη  8‐9 
Νοεμβρίου 1991.  

ii) Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Συμποσίου με θέμα: Η Εκπαίδευση στη 
Μακεδονία  κατά  τον  τελευταίο  αιώνα  της  Τουρκοκρατίας,  Θεσσαλονίκη  10‐11 
Απριλίου 1992. 
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iii)  Μέλος  της  οργανωτικής  επιτροπής  της  Ημερίδας  με  θέμα:  Σχολικά  βιβλία 
βαλκανικών χωρών, Θεσσαλονίκη, 17 Απριλίου 1994.  

iv) Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Η εικόνα 
του άλλου/του γείτονα στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών λαών, Θεσσαλονίκη, 16‐18 
Οκτωβρίου 1998.  

v) Συλλογή υλικού, επεξεργασία και επιμέλεια των εκδόσεων του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης:  α)  Γενική  Επετηρίδα  και  β)  Το  πανεπιστήμιό  μας, 
Λιθογραφία, Θεσσαλονίκη 1998. 

vi)  Επιμέλεια  της  πανηγυρικής  έκδοσης  της  Γενικής  Επετηρίδας  του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Λιθογραφία, Θεσσαλονίκη 1999. 

vii)  (με  τον  Α.  Καψάλη  και  την  Α.  Σιπητάνου)  Επιμέλεια  των  πρακτικών  του 
Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Η εικόνα του άλλου/του γείτονα στα σχολικά βιβλία των 
βαλκανικών λαών, εκδόσεις: Τυπωθήτω‐Γώργος Δαρδανός, Αθήνα 2000. 

viii)  (με  τους  Α.  Εμβαλωτή  και  Γ.  Ανδρουλάκη)  Επιμέλεια  του  τόμου 
παρουσίασης  της  έρευνας  του  ΙΠΕΜ  με  θέμα  του  Διεθνούς  Συνεδρίου  με  θέμα: 
Εμπειρίες  και  απόψεις  εκπαιδευτικών  που  εργάζονται  σε  σχολεία  Ενιαίου 
Αναμορφωμένου Προγράμματος, ΙΠΕΜ‐ΔΟΕ, Αθήνα 2011. 

 
3.  ΜΕΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ‐  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ/  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
(ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

i) Μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας (από το 1996 κ.ε.). 
ii)  Μέλος  της  Βαλκανικής  Εταιρείας  Παιδαγωγικής  και  Εκπαίδευσης  (από  το 

1997 κ.ε.). 
iii)  Συμμετοχή  στις  ερευνητικές  δραστηριότητες  του  Κέντρου  Έρευνας 

σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (από το 1992 κ.ε.) (Τομέας 
Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.):  

iv)  1998:  συμμετοχή  στο  ΕΠΕΑΕΚ  του  Τομέα  Γλωσσολογίας:  «Η  ελληνική  ως 
μητρική και ως ξένη γλώσσα». 

v) 1998: συμμετοχή στην υποδράση 4.5.  (σύνδεση των Α.Ε.Ι με το σχολείο) του 
ΕΠΕΑΕΚ «Δημιουργία ηλεκτρονικού κόμβου για την υποστήριξη των διδασκόντων το 
μάθημα  της  γλωσσικής  αγωγής  και  συμπεριφοράς  (μητρική  γλώσσα)  στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με έμφαση στο Λύκειο)».  

vi) Μέλος του ερευνητικού δικτύου που λειτουργεί στο πλαίσιο του «Ινστιτούτου 
Διεθνούς έρευνας σχολικών βιβλίων ‘Georg Eckert’». 

vii) 1999‐2000:  Συμμετοχή  στο  ΣΕΠΠΕ  «Ελλάδα‐Βαλκάνια‐Ευρώπη:  λαοί  και 
πολιτισμοί» . 

viii) 2004‐2008:  Συντονιστής  της  ομάδας  έργου  με  αντικείμενο  την  οργάνωση 
των δομών ΣΕΠ στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ» (ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ)    ‐ Προωθώντας 
την ισότητα των φύλων κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας: 
δράσεις  συμβουλευτικής  και  επαγγελματικού  προσανατολισμού  με  την  οπτική  του 
φύλου, το οποίο εντάσσεται στον Άξονα 4 «Βελτίωση της Πρόσβασης των Γυναικών 
στην Αγορά Εργασίας» και στο Μέτρο 4.1 «Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες». 
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ix) 2006‐2007:  Συμμετοχή  στη  συγγραφή  της  μελέτης  και  της  έρευνας  ‐στην 
ενότητα  «Το  παιδαγωγικό  πλαίσιο:  Περιεχόμενο  Σπουδών  και  Διδακτική  Πράξη»‐ 
που διεξήχθη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με 
αντικείμενο «Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος Α/θμιας και 
Β/θμιας  εκπαίδευσης»,  μέτρο  2.1.  «Αναβάθμιση  της  ποιότητας  της  παρεχόμενης 
εκπαίδευσης»,  ενέργεια  2.1.2.  «Αξιολόγηση  εκπαιδευτικού  έργου»,  κατηγορία 
πράξεων  2.1.2.β.  «Αποτίμηση  του  τρόπου  λειτουργίας  των  υπηρεσιών  και  των 
θεσμοθετημένων οργάνων της εκπαίδευσης».  

x)  2007‐2008:  Εξωτερικός  αξιολογητής  στο  Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ  «Ευρυδίκη  ‐  Θετικές 
Ενέργειες υπέρ των γυναικών»,  μέτρο 4.1  «Προγράμματα υποστήριξης  της αρχικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για γυναίκες». 

vi) 2010 κ.ε. μέλος της ερευνητικής ομάδας του  ΙΠΕΜ της ΔΟΕ στις  έρευνες: α) 
«Τα νέα βιβλία  του Δημοτικού Σχολείου: Απόψεις και  εμπειρίες δασκάλων»    και β)  
«Εμπειρίες  και  απόψεις  εκπαιδευτικών  που  εργάζονται  σε  σχολεία  Ενιαίου 
Αναμορφωμένου Προγράμματος». 

vi) Φεβρουάριος 2011–Δεκέμβριος 2013: μέλος του προγράμματος  «DIALOGUE‐ 
Bridges  between  Research  and  Practice  in  ULLL»  (510799‐LLP‐1‐2010‐1‐BE‐
GRUNDTVIG‐GNW).  

vii) Φεβρουάριος  2011  –Δεκέμβριος  2013:  μέλος  του προγράμματος  «BACK TO 
WORK:  Counselling  returning  migrants  and  unemployed»  (2010‐1‐RO1‐LEO05‐
07460).  

viii) Νοέμβριος  2009  –  Οκτώβριος  2011:  μέλος  του  προγράμματος  «PALADIN:  
Promoting  Active  Learning  and  Ageing  of  Disadvantage  Seniors»  (502217‐LLP‐1‐
2009‐1‐PT‐GRUNDTVIG‐GMP).  

ix) Υπεύθυνος  του  Κέντρου  Έρευνας  Σχολικών  Βιβλίων  και  Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευησς (από το 2013 κ.ε.) 

 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ  

1. Επόπτης 2 διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί και 5 εν εξελίξει .  
2. Δεύτερο ή τρίτο μέλος τριμελούς επιτροπής 7 διδακτορικών διατριβών  
3. Επόπτης 45 μεταπτυχιακών εργασιών. 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

1. Διδακτορική  διατριβή  (1998) Έρευνα  των  προδιαγραφών  της  διδασκαλίας 
στην Ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η ανάλυση των εν χρήσει σχολικών βιβλίων 
του γλωσσικού μαθήματος υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης. 
 

• ΒΙΒΛΙΑ: 
2. (1996) Οι ελληνικοί φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι ως φορείς εθνικής παιδείας και 

πολιτισμού  στη  Μακεδονία  (18691914),  ΙΑΝΕ,  1,  Θεσσαλονίκη:  Αφοι  Κυριακίδη, 
σελίδες 269. 

3.  (2004),  Το  περιεχόμενο  του  σχολικού  βιβλίου  ως  αντικείμενο  έρευνας: 
διαχρονική  εξέταση  της  σχετικής  έρευνας  και  μεθοδολογικές  προσεγγίσεις,  Αθήνα: 
Μεταίχμιο, σελίδες 223. 



Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  13 

4.  (2011) (σε συνεργασία με τους Α. Ανδρουλάκη, Α. Εμβαλωτή, Δ. Σταμοβλάση 
και Σ. Κακλαμάνη), Εμπερίες και απόψεις εκπαιδευτικών αναφορικά με τη λειτουργία 
των  Ολοήμερων  Σχολείων  Ενιαίου  Αναμορφωμένου  Εκπαιδευτικού  Προγράμματος  – 
Μια πρώτη ανάγνωση των ευρημάτων, Αθήνα: Έκδοση του ΙΠΕΜ, σελίδες 295. 

5. (2012) (σε συνεργασία με τους Α. Εμβαλωτή, Ό. Μπουραντά και Μ. Κοντοβά), 
Τα νέα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου: Απόψεις και εμπειρίες δασκάλων – Η ποιοτική 
προσέγγιση, Αθήνα: Έκδοση του ΙΠΕΜ, σελίδες 271. 

6.  (υπό  έκδοση)  Παιδαγωγική  της  Ειρήνης.  Η  θεωρία  και  η  πράξη  μιας 
εκπαίδευσης που αποβλέπει στην ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικολογία, 
Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 
• ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: 
7.  (1994)  «Ο  εν  Θεσσαλονίκη  Φιλεκπαιδευτικός  Σύλλογος»,  στο:  Πρακτικά 

Συμποσίου με θέμα  ‘Τα ελληνικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη κατά τον τελευταίο αιώνα 
της  Τουρκοκρατίας’,  Θεσσαλονίκη:  Έκδοση  Κέντρου  Ιστορίας  του  Δήμου 
Θεσσαλονίκης, σσ. 93‐116. 

8.  (1995)  «Κοινωνική  και  πολιτιστική  δραστηριότητα  των  ελληνικών 
φιλεκπαιδευτικών  συλλόγων  στη  Μακεδονία  (1869‐1914)»,  στο:  Επιστημονική 
Επετηρίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Α.Π.Θ. 19891995, τ. Α΄, Θεσσαλονίκη, σσ. 191‐220. 

9. (1995) «Οι άλλοι λαοί στα σχολικά βιβλία Γλώσσας και Ιστορίας του ελληνικού 
Δημοτικού  Σχολείου»,  στo:  Πρακτικά  της  Ημερίδας  με  θέμα:  Σχολικά  βιβλία 
βαλκανικών  χωρών,  Μονάδα  Έρευνας  Σχολικού  Βιβλίου,  Θεσσαλονίκη:  Αφοι 
Κυριακίδη, σσ. 15‐33. 

10. (1995) «Η κατανόηση εννοιών και φράσεων χρόνου από παιδιά ηλικίας 8‐11 
ετών ‐ εμπειρική έρευνα», στο: Παιδαγωγική Επιθεώρηση,  τ. 22, Θεσσαλονίκη: Αφοι 
Κυριακίδη, σσ. 173‐213. 

11.  (1997) «Η δραστηριότητα των ελληνικών φιλεκπαιδευτικών συλλόγων στη 
Μακεδονία κατά την περίοδο 1869‐1914», στο: Ν.Π. Τερζής, Σ. Ζιώγου‐Καραστεργίου 
(επιμ.), Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία. Πρώτη προσέγγιση και 
απογραφή, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, σσ. 57‐100. 

12.  (Σε  συνεργασία  με  την  Ελένη  Χοντολίδου)  (1997)  «Έρευνα  σχολικών 
βιβλίων:  από την ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου σε ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης 
‐  το  παράδειγμα  της  Ελλάδας»,  στο:  Μ.  Βάμβουκας,  Α.  Χουρδάκης  (επιμ.), 
Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στη ΕυρώπηΤάσεις και προοπτικές, Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα, σσ. 188‐224. 

13.  (1998)  «Ζητήματα  έρευνας  του  περικειμένου  των  βιβλίων:  Εθνικά  αυτο‐
στερεότυπα και ετερο‐στερεότυπα στην εικονογράφηση των βιβλίων ‘η Γλώσσα μου’ 
του Δημοτικού Σχολείου», Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Ελληνική 
παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα», Αθήνα: Ατραπός, σσ. 239‐246. 

14.  (Σε  συνεργασία  με  τους/ις  Π.Δ  Ξωχέλλη,  Α.  Καψάλη,  Σ.  Χατζησαββίδη,  Α. 
Ισμυρλιάδου,  Δ.  Λουκίδου)  (1999)  «Η  εικόνα  του  ‘άλλου’  στα  σχολικά  βιβλία 
γλωσσικής διδασκαλίας των βαλκανικών χωρών», περ. Νέα Παιδεία, τ. 87, σσ. 59‐88.  
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15.  (Σε  συνεργασία  με  τους/ις  Π.Δ  Ξωχέλλη,  Α.  Καψάλη,  Σ.  Χατζησαββίδη,  Α. 
Ισμυρλιάδου, Δ. Λουκίδου) (1998) «Η εικόνα του ‘άλλου’ στα σχολικά βιβλία Ιστορίας 
των βαλκανικών χωρών», περ. Νέα Παιδεία, τ. 92, σσ. 15‐47.  

16.  (Σε  συνεργασία  με  τους/ις  Π.Δ.  Ξωχέλλη,  Α.  Καψάλη,  Α.  Ισμυρλιάδου,  Δ. 
Λουκίδου,  Σ.  Χατζησαββίδη)  (2000)  «Η  εικόνα  του  ‘άλλου’  στα  σχολικά  βιβλία 
γλωσσικής  διδασκαλίας  των  βαλκανικών  χωρών»,  στο:  Καψάλης,  Α.,  Μπονίδης,  Κ., 
Σιπητάνου,  Α.,    Η  εικόνα  του  'άλλου'/γείτονα  στα  σχολικά  βιβλία  των  βαλκανικών 
χωρών.  Πρακτικά  διεθνούς  συνεδρίου  με  θέμα:  Η  εικόνα  του  'άλλου'/γείτονα  στα 
σχολικά  βιβλία  των  βαλκανικών  χωρών,  Αθήνα:  τυπωθήτω‐Γιώργος  Δαρδανός,  σσ. 
43‐66. 

17.  (Σε  συνεργασία  με  τους/ις  Π.Δ.  Ξωχέλλη,  Α.  Καψάλη,  Α.  Ανδρέου,  Α. 
Ισμυρλιάδου,  Δ.  Λουκίδου,  Σ.  Χατζησαββίδη)  (2000)  «Η  εικόνα  του  ‘άλλου’  στα 
σχολικά βιβλία  Ιστορίας  των βαλκανικών  χωρών»,  στο:  Καψάλης, Α., Μπονίδης, Κ., 
Σιπητάνου,  Α.,    Η  εικόνα  του  'άλλου'/γείτονα  στα  σχολικά  βιβλία  των  βαλκανικών 
χωρών.  Πρακτικά  διεθνούς  συνεδρίου  με  θέμα:  Η  εικόνα  του  'άλλου'/γείτονα  στα 
σχολικά  βιβλία  των  βαλκανικών  χωρών,  Αθήνα:  τυπωθήτω‐Γιώργος  Δαρδανός,  σσ. 
67‐99. 

18.  (Σε  συνεργασία  με  τους  P.  Xochellis,  A.  Kapsalis,  Α.  Ismyrliadou,  S. 
Hatzisavvides, D Loukidou) (2001), «The image of the ‘other’ in language textbooks in 
Balkan schools», στο: Xochellis, P., Toloudi, F. (ed.), The image of the ‘other’/neighbour 
in  the  school  textbooks of  the Balkan  countries, Typothito‐George Dardanos: Athens, 
σσ. 15‐41.  

19.  (Σε  συνεργασία  με  τους  P.  Xochellis,  A.  Kapsalis,  Α.  Ismyrliadou,  S. 
Hatzisavvides,  D  Loukidou)  (2001),  «The  image  of  the  ‘other’  in  the  school  history 
textbooks of  the Balkan countries», στο: Xochellis, P., Toloudi, F.  (ed.), The  image of 
the ‘other’/neighbour in the school textbooks of the Balkan countries, Typothito‐George 
Dardanos: Athens, σσ. 43‐74. 

20.  (Σε  συνεργασία με  τους  S.  Palaskas,  K.  Balabani)  (2000),  «Nationalism  and 
Education:  The  propagation  of  the  'Great  Idea'  of  Greek  Nationalism  through 
Education  in  the  European  Territories  of  the  Ottoman  Empire  in  the  late  19th 
Century», στο: Terzis, N.  (ed.), Education  in  the Balkans: From  the Enlightenment  to 
the  Founding  of  the NationStates,  Education  and  Pedagogy  in  Balkan  Countries  2, 
Thessaloniki: Kyriakidis Brothers s.a, σσ. 209‐234. 

21.  (Σε  συνεργασία  με  το  Ν.Π.Τερζή)  (2000)  «Παιδαγωγικές  σπουδές»,  στο:  
Φιλοσοφική  Σχολή  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης.  Τα  πρώτα  75  χρόνια,  University 
Studio Press: Θεσσαλονίκη, σσ. 143‐154. 

22.  (Σε  συνεργασία  με  το  Ν.Π.Τερζή  και  την  Ε.  Δέλτσιου)  (2001)  «Ελλάδα‐
Βαλκάνια‐Ευρώπη:  Λαοί  και  πολιτισμός»,  στο:  Διαθεματικό  Εκπαιδευτικό  Υλικό  για 
την  Ευέλικτη  Ζώνη  Καινοτόμων  Δράσεων,  Γυμνάσιο,  Τόμος  Β’  –  Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση, Εκφάνσεις Τέχνης, ΥΠΕΠΘ‐ΠΙ: Αθήνα, σσ. 11‐73. 

23. (2001) «Ο σχεδιασμός του project ‘Ο κύκλος του Πάσχα’ και η εφαρμογή του 
στα ελληνικά σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα ‘Ελλάδα‐Βαλκάνια‐Ευρώπη: 
Λαοί  και  πολιτισμός’»,  στο: Διαθεματικό  Εκπαιδευτικό  Υλικό  για  την  Ευέλικτη  Ζώνη 
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Καινοτόμων  Δράσεων,  Γυμνάσιο,  Τόμος  Β’  –  Διαπολιτισμική  Εκπαίδευση,  Εκφάνσεις 
Τέχνης, ΥΠΕΠΘ‐ΠΙ: Αθήνα, σσ. 73‐79. 

24.  (Σε  συνεργασία  με  τους/ις  Δ.  Λουκίδου,  Φ.  Αντωνίου,  Κ.  Μπαλαμπάνη,  Ό. 
Μπουραντά),  (2002)  «Το  μάθημα  της  Ιστορίας  στη  Γ'  τάξη  του  Γυμνασίου:  Μία 
έρευνα  δράσης  με  στόχο  την  ποιοτική  αναβάθμισή  του»,  περ.  Νέα  Παιδεία,  τ.  101, 
Αθήνα, σσ. 140‐151. 

25. (Με τη Φλωρεντία Αντωνίου και τον Όθωνα Μπουραντά) (2002) «Ο εθνικός 
‘εαυτός’  και  ο  εθνικός  ‘άλλος’  στην  εικονογράφηση  των  ελληνικών  και  τουρκικών 
σχολικών βιβλίων του γλωσσικού μαθήματος», περ. Μακεδνόν, τ. 10, σσ. 77‐92.  

26.  (2003)  «Τα  σύγχρονα  προγράμματα  διδασκαλίας  και  σχολικά  βιβλία  στην 
Ελλάδα:  διαδικασία  παραγωγής,  μορφή  και  περιεχόμενο,  'πραγματικό'  πρόγραμμα, 
προοπτικές», περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 131, σσ. 25‐40. 

27. (2003) «Η Παιδαγωγική και η Εκπαίδευση της ειρήνης ως φορείς σχεδιασμού 
και  διάχυσης  ενός  κοινωνικού  νεωτερισμού  στη  ΝΑ  Ευρώπη»,  περ.  Επιστήμες 
Αγωγής, τ. 3, σσ. 87‐99. 

28.  (2004)  «Τα  σύγχρονα  προγράμματα  διδασκαλίας  και  σχολικά  βιβλία  στην 
Ελλάδα:  διαδικασία  παραγωγής,  μορφή  και  περιεχόμενο,  'πραγματικό'  πρόγραμμα, 
προοπτικές», στο: Β. Χατζηθεοδωρίδης, Ν. Γεωργιάδης, Π. Δεμίρογλου, Προγράμματα 
διδασκαλίας  στην  εκπαίδευση  βαλκανικών  χωρών,  Πρακτικά  1ου  Βαλκανικού 
Συνεδρίου  που  οργάνωσε  η  Εταιρεία  Επιστημών  Αγωγής  Δράμας,  Δράμα: 
Επιμελητήριο, σσ. 41‐74. 

29.  (2004)  ««Η  Παιδαγωγική  και  η  Εκπαίδευση  της  ειρήνης  ως  φορείς 
σχεδιασμού  και  διάχυσης  ενός  κοινωνικού  νεωτερισμού  στη  ΝΑ  Ευρώπη»,  στο:  Β. 
Χατζηθεοδωρίδης,  Ν.  Γεωργιάδης,  Π.  Δεμίρογλου,  Προγράμματα  διδασκαλίας  στην 
εκπαίδευση βαλκανικών χωρών, Πρακτικά 1ου Βαλκανικού Συνεδρίου που οργάνωσε 
η Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας, Δράμα: Επιμελητήριο, σσ. 128‐144. 

30.  (Με  την  Α.  Καλογεράκη)  (2004),  «Ο  πολιτισμικός  ρατσισμός  ως  θέμα 
διερεύνησης  στην  εκπαίδευση  των  εκπαιδευτικών:  Το  παράδειγμα  σχεδιασμού  και 
εκτέλεσης ενός project, που διεξήχθη στο πλαίσιο του μαθήματος  ‘Παιδαγωγική της 
Ειρήνης και Εκπαίδευση για την Ειρήνη’, με θέμα τον πολιτισμικό ρατσισμό προς τα 
ομοφυλόφιλα άτομα», στο: Παπαζήση, Θ., Χατζητρύφων, Ν., Κτενίδης, Θ.  (επιμ.), Το 
Φύλο  και  η  Συμπεριφορά  του:  νομικές,  ψυχολογικές  και  κοινωνικές  διαστάσεις  της 
ομοφυλοφιλίας και της ομοφυλοφοβίας. Πρακτικά 1ης Διεπιστημονικής Διημερίδας για 
την  Ομοφυλοφιλία  και  την  Ομοφυλοφοβία  «Η  κατάσταση  στην  Ελλάδα  και  οι 
προοπτικές  βελτίωσής  της»  Θεσσαλονίκη,  9  &  10  Οκτωβρίου  2000,  Θεσσαλονίκη: 
Παρατηρητής, σσ. 135‐144. 

31. (2004) «Όψεις εθνοκεντρισμού στη σχολική ζωή της ελληνικής εκπαίδευσης: 
Οι  εθνικές  επέτειοι  της  28ης  Οκτωβρίου  και  της  25ης  Μαρτίου»,  περ.  Σύγχρονη 
Εκπαίδευση, τ. 134, σσ. 27‐42. 

32.  (2005)  «Η  αξιολόγηση  των  σχολικών  βιβλίων:  διαδικασία  και  κριτήρια 
αξιολόγησης»,  στο:    Βέικου  (επιμ.)  Διδακτικό  βιβλίο  και  εκπαιδευτικό  υλικό  στο 
σχολείο:  Προβληματισμοί,  δυνατότητες,  προοπτικές  (Πρακτικά  συνεδρίου  που 
οργάνωσε  το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο:  Θεσσαλονίκη  17‐19  Φεβρουαρίου  2005), 
Θεσσαλονίκη: Ζήτη , σσ. 106‐119. 
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33.    (2005)(σε  συνεργασία  τον  Γεώργιο  Ζαρίφη)  «Are  educatia  vreun  rol  in 
stabilitatea  si  denocratizarea  in  Balcani?  O  perspective  critica  scopurilor  si 
publicatiilor  BA.SO.P.ED.  (1997‐2004)»,  ‘Buletin  Stiintific  Seria  Stiintele  Educatiei’, 
2/2005. Universității din Piteşti  [ROMÂNIA]. σσ. 49‐67. 

34.    (2006)(σε  συνεργασία  τον  Γεώργιο  Ζαρίφη)  «The  role  of  education  in 
promoting  stability  and  democratization  in  the  Balkans:  A  critical  review  of 
BASOPED’s role and publications, 1997‐2004’», ‘European Journal of Education’, 41/2, 
σσ. 323‐340. 

35.  (2007),  «Οι  επίσημες  προδιαγραφές  της  διδασκαλίας  (προγράμματα 
διδασκαλίας  και  σχολικά  βιβλία)  της  μεταπολίτευσης:  ιστορικο‐συγκριτική  και 
κριτική προσέγγιση». Στο: Χαραλάμπους, Δ. (επιμ.) Μεταπολίτευση και εκπαιδευτική 
πολιτική, Αθήνα:  Ελληνικά Γράμματα, σσ. 265‐297. 

36.  (2008) «Ταυτότητα και ετερότητα στην εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου». 
Στα πρακτικά της διημερίδας με θέμα: «εθνική ταυτότητα & ετερότητα: πολλαπλές 
ταυτότητες  στη  μετανεωτερική  εποχή»  (σε  ψηφιακή  μορφή  στο  διαδίκτυο). 
http://edlitpened.web.auth.gr/doc/hmerida/anakoinwsis/bonidis.pdf 

37.  (2009)  «Κριτικές  μεθοδολογικές  προσεγγίσεις  στην  έρευνα  των  σχολικών 
βιβλίων:  θεωρητικές  παραδοχές  και  ‘παραδείγματα  ανάλυσης»,  Συγκριτική  και 
Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τ. 13, σσ. 86‐122. 

38.    (βιβλίο)  (2010),  Προδιαγραφές  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας:  Θεωρία  και 
πράξη, Θεσσαλονίκη: Γράφημα, σ. 201. 

39.  (2014)  «Η  ποιοτική  Ανάλυση Περιεχομένου ως  μια  συνθετική    προσέγγιση 
ανάλυσης κειμένων», στο: Μ. Πουρκός (επιμ.),  Δυνατότητες και Όρια της Μείξης των 
Μεθοδολογιών  στην  Κοινωνική  και  Εκπαιδευτική  Έρευνα:  Διευρύνοντας  τις 
Προοπτικές στον Ερευνητικό Σχεδιασμό», Αθήνα: Ίων, σσ. 473‐497. 

 
• Άλλα δημοσιευμένα κείμενα: 
40.  (1999)  «Βαλκάνια:  ομοιότητες  και  διαφορές.  Η  εικόνα  των  βαλκάνιων  στα 

σχολικά εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας». Καθημερινή 07.02.1999.  
41.  (2008)  (σε  συνεργασία  με  τον Μ.  Μυλωνά)  Ενημερωτικό  Τεύχος  Α’  για  τις 

Δομές του ΣΕΠ:  Τοπικές και Περιφερειακές Δομές Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε 
Γυναίκες. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ‐ Έργο Καλλιρόη. 

42. (2008) (σε συνεργασία με τον Α. Κουτούρη)  Ενημερωτικό Τεύχος Β ΄  για τις 
Δομές του ΣΕΠ:   Σπουδές και η Σύνδεσή τους με την Αγορά Εργασίας:η Διάσταση του 
Φύλου. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ‐ Έργο Καλλιρόη. 

43.  (2008)    (σε  συνεργασία  με  τον Μ. Μυλωνά)  Ενημερωτικό  Τεύχος  Γ΄ για  τις 
Δομές του ΣΕΠ:  Τοπικές Αγορές Εργασίας για τη Γυναικεία Απασχόληση στην Ελλάδα. 
Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ‐ Έργο Καλλιρόη. 

44.  (2008) (σε συνεργασία με τον Α. Κουτούρη)   Ενημερωτικό Τεύχος Δ΄ για τις 
Δομές  του  ΣΕΠ:  Γυναικεία  Αγορά  Εργασίας  στην  Ευρώπη  και  στην  Ελλάδα. 
Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ‐ Έργο Καλλιρόη. 

45. (2008) (σε συνεργασία με τον Σ. Καραστέργιο) Ενημερωτικό Τεύχος Ε΄ για τις 
Δομές του ΣΕΠ:   Δικτυακές Βάσεις Δεδομένων για την Ισότητα στην Αγορά Εργασίας. 
Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ‐ Έργο Καλλιρόη.  
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46.  (2008)  (σε  συνεργασία  με  τους/ις    Χ.  Βέικου,  Χ.  Παπαρίζο,  Ε.  Βαρέση,  Α. 
Σιγανού,  Ε.  Παπασταμούλη,  Β.  Τσάφος,  Α.  Πατούνα,  Ν.  Κακαβέλας),  «Παιδαγωγικό 
Πλαίσιο:  Περιεχόμενο  Σπουδών  και  Διδακτική  Πράξη»,  στο:  Η  Ποιότητα  στην 
Εκπαίδευση, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ‐ΠΙ., σσ.  89‐106. 

 
• ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 

47.  Η  Έρευνα  και  η  αξιολογική  Έρευνα  των  σχολικών  βιβλίων:  Το  πεδίο,  οι 
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