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Ι. Σπουδές  
 

 Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στη Συγκριτική Εκπαίδευση (Comparative 
Education), Institute of Education - University of London. Επιβλέπων 
καθηγητής: Robert Cowen, Emeritus Professor of Education.  

 
 Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Μ.A.) στην Οργάνωση, Σχεδιασμό και Διοίκηση 

στην Εκπαίδευση (Organisation, Planning and Management in 
Education), School of Education, Faculty of Education and Community 
Studies, University of Reading – U.K.. 
Θεματικές ενότητες: 1) Comparative educational administration and 
planning, 2) Finance, planning and management in education, 3) 
Management of educational institutions, 4) Education in multi-cultural 
societies, 5) Philosophical perspectives in education, 6) Non-formal and 
continuing education. Τίτλος διπλωματικής εργασίας: A sociological study of 
the Greek education system, with special reference to “class” and access to 
higher education.  

 
 Πτυχίο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.    
 
Ξένες γλώσσες 
 

 Αγγλικά (Certificate of Proficiency – University of Cambridge).  
 Γαλλικά (D.E.L.F. B2). 

 
 

II. Βραβεία – Υποτροφίες  
 

 Βραβείο του Δικτύου Γυναικών της Comparative Education Society in Europe 
(C.E.S.E.) για αριστεία στην παρουσίαση μιας έκθεσης έρευνας στη 
Συγκριτική Εκπαίδευση (Ουψάλα, 24ο συνέδριο της C.E.S.E., 16-19 
Αυγούστου 2010). Πρόκειται για το κείμενο Prokou E., (2010), “University 



 
 

2

reform in Greece: A shift from intrinsic to extrinsic values”, in Mattheou D., 
(ed.), Changing educational landscapes. Educational policies, schooling 
systems and higher education – a comparative perspective, London: Springer, 
pp. 59-74. 

 
 Υποτροφία από το Παγχιακό Ίδρυμα Υποτροφιών «Ι. Δ. Πατέρας» για 

προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Υποτροφία από το 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για καλή σειρά εισαγωγής στο Π.Τ.Δ.Ε.. 

 
 

ΙIΙ. Δημοσιεύσεις  
 
Διδακτορική Διατριβή  
 
Prokou E., (1999), Higher education reforms in Greece, France and Germany: Α 
comparative approach with special reference to the non-university sector in Greece, 
as a European semi-periphery, Ph.D. Thesis, London: Institute of Education-
University of London.  
 
Βιβλία  
 
Vergidis D. & Prokou E., (2015), Planning, management, evaluation of adult 
education programmes: Elements of socio-economic function and institutional 
framework, vol. A, Patras: Hellenic Open University (υπό έκδοση). 
 
Koutouzis M. & Prokou E., (2015), Planning, management, evaluation of adult 
education programmes: Management of institutions, vol. C, Patras: Hellenic Open 
University (υπό έκδοση).   
 
Πρόκου Ελ., (επιμ.), (2011), Κοινωνικές διαστάσεις των πολιτικών στην ανώτατη 
εκπαίδευση: Συγκριτική και διεθνής προσέγγιση (τόμος στο πλαίσιο των εκδόσεων της 
Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής), Αθήνα: Διόνικος.   
(Με συγγραφή της εισαγωγής και δύο κεφαλαίων.)   
 
Πρόκου Ελ., (2009), Εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση στην Ευρώπη και την 
Ελλάδα, Αθήνα: Διόνικος. 
 
Βεργίδης Δ. & Πρόκου Ελ., (2005), Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων 
εκπαίδευσης ενηλίκων: Στοιχεία κοινωνικο-οικονομικής λειτουργίας και θεσμικού 
πλαισίου, τόμος Α΄, Πάτρα: ΕΑΠ.  
 
Κουτούζης Μ. & Πρόκου Ελ., (2005), Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων: Διοίκηση μονάδων, τόμος Γ΄, Πάτρα: ΕΑΠ. 
 
Άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές  
 
Prokou E., (2018), “Comparative education in Greece, as a European ‘semi-
periphery’”, Comparative Education, 54:1, pp. 1-18.   
 



 
 

3

Prokou E., (2014a), “Accreditation policies and changing patterns of higher education 
in Europe”, The International Journal of Learning in Higher Education, 20:4, pp. 87-
96.  
 
Prokou E., (2014b), “Adult education / lifelong learning policies in Greece in the early 
2010s: Influences from European education policy and national practices”, European 
Education, 46:1, pp. 34-54.  
 
Prokou E., (2013), “Equity and efficiency in Greek higher education policies in the 
past three decades: A shift of emphasis to the issue of efficiency / ‘quality assurance’ 
in the 2000s”, The Journal for Critical Education Policy Studies, 11:3, pp. 29-51.  
 
Prokou E., (2008a), “The emphasis on employability and the changing role of the 
university in Europe”, Higher Education in Europe, 33:4, pp. 387-394.  
 
Prokou E., (2008b), “A comparative approach to lifelong learning policies in Europe: 
The cases of the UK, Sweden and Greece”, European Journal of Education: Research, 
Development and Policies, 43:1, pp. 123-140. 
 
Prokou E., (2006), “Nonuniversity higher education reform in France, Germany, and 
Greece: A comparison of core and semiperiphery societies”, Comparative Education 
Review, 50:2, pp. 196-216.  
 
Prokou E., (2003), “International influences on educational policy - with special 
reference to the technological sector of higher education - in Greece as a European 
semi-periphery”, Compare, 33:3, pp. 301-313.    
 
Prokou E., (1994), “Teacher education in Greece”, Journal of Practice in Education 
for Development, 1:1, pp. 43-47. 
 
Άρθρα σε ελληνικά περιοδικά με κριτές  
 
Πρόκου Ελ., (2014), «Ανάλυση και ερμηνεία των πολιτικών που προωθεί ο νόμος 
3879/2010 υπό τον τίτλο “Ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και λοιπές διατάξεις”», 
Εκπαίδευση Ενηλίκων, 31, σσ. 8-17.  
 
Prokou E., (2011), “The aims of employability and social inclusion / active 
citizenship in lifelong learning policies in Greece”, in Psimmenos I., (ed.), 
Contemporary Social Inequalities, The Greek Review of Social Research, special 
issue 136 C´, pp. 203-223.  
 
Πρόκου Ελ., (2008), «Πολιτικές αξιολόγησης / διασφάλισης της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη και την Ελλάδα», Συγκριτική και Διεθνής 
Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 11-12, σσ. 76-106.  
 
Πρόκου Ελ., (2007), «Η ‘κυβερνητική στρατηγική’ για τη διά βίου εκπαίδευση στην 
Ευρώπη και την Ελλάδα», Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 2:2, σσ. 179-192.  
 
Πρόκου Ελ., (2004), «Παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της γνώσης και διά βίου μάθηση», 
Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2, σσ. 4-10.  
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Πρόκου Ελ., (2003α), «‘Αγορά’ - ‘κοινωνία των πολιτών’ - ‘αυτονομία’: Αλλαγές στη 
σχέση κράτους και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη δυτική Ευρώπη, την εποχή της 
ύστερης νεωτερικότητας», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 36, σσ. 82-100.   
 
Πρόκου Ελ., (2003β), «Επιλεγμένες όψεις της σχέσης κράτους και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στη δυτική Ευρώπη, από τη δεκαετία του ’60 μέχρι και τη δεκαετία του 
’90», Πανεπιστήμιο, 6, σσ. 93-114.  
 
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους - Δημοσιευμένα πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
 
Prokou E., (2018), “The European Qualifications Framework as an EU policy 
instrument for the marketisation of adult and lifelong education”, in Carney, S. & 
Schweisfurth M., (eds.), Equity in and through education: Changing contexts, 
consequences, and contestations, Rotterdam: Sense Publishers, pp. 80-96.  
 
Πρόκου Ελ., (2016), «Η μεταρρύθμιση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης υπό τις 
επιδράσεις της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και η μετατόπιση από την 
‘ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών’ στη ‘διασφάλιση της ποιότητας’», στο Φασούλης 
Κ., Πασιάς Γ., Φυριππής Εμ., Ρουσσάκης Γ. & Σαμαρά Α., (επιμ.), Ανιχνεύοντας το 
εκπαιδευτικό τοπίο, Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτρη Ματθαίου, 
Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σσ. 435-452.  
 
Πρόκου Ελ. & Πασιάς Γ., «Σύγχρονες πολιτικές για την ανώτατη εκπαίδευση στην 
Ελλάδα (2011-2013): Αλλαγή παραδείγματος και οικονομική κρίση», στο 
Καμαριανός Ι. & Σταμέλος Γ., (επιμ.), Διεπιστημονικότητα, Πάτρα: hepnet (Δίκτυο 
Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης) (υπό έκδοση).  
 
Prokou E., Michalopoulou C. & Antonopoulou A., (2015), “Explorando las cuestiones 
de “igualdad” y “eficiencia” en el sistema binario de educación superior en Grecia, 
desde 1980 hasta 2000”), en Bravo-Moreno A. (ed.) Desigualdades, diferencias y 
experiencias de (no) pertenencia en educación, Bern: Peter Lang Academic 
Publishers, pp. 195-224. 
 
Πρόκου Ελ., (2013), «Πολιτικές ‘επαγγελματοποίησης’ της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ευρώπη: Από τη ‘διαφοροποίηση’ στη ‘διά βίου μάθηση’», στον 
τόμο-αφιέρωμα στον κοινωνιολόγο Δημήτρη Γ. Τσαούση (επιμελητές εκ μέρους του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου: Μωϋσίδης Α., 
Παπαδοπούλου Δ. & Πετράκη Γ.) Κοινωνιολογία και κοινωνικός μετασχηματισμός 
στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: Gutenberg, σσ. 273-301.  
 
Πρόκου Ελ., (2011), «Πολιτικές διά βίου εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Προς την 
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού;», στο Μωϋσίδης Α. & Παπαδοπούλου 
Δ., (επιμ.), Η κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα: Εργασία, 
εκπαίδευση, κοινωνική προστασία, Αθήνα: Κριτική, σσ. 161-182.  
 
Prokou E., (2010), “University reform in Greece: A shift from intrinsic to extrinsic 
values”, in Mattheou D., (ed.), Changing educational landscapes. Educational 
policies, schooling systems and higher education – a comparative perspective, 
London: Springer, pp. 59-74. 
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Πρόκου Ελ., (2010), «Από την ‘ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών’ στις πολιτικές 
διασφάλισης της ποιότητας και τις τάσεις ιδιωτικοποίησης της ανώτατης 
εκπαίδευσης», στο Πετμεζίδου Μ. & Παπαθεοδώρου Χ., (επιμ.), Κοινωνική 
μεταρρύθμιση και αλλαγές στο μείγμα «δημόσιου»-«ιδιωτικού» στο πεδίο της 
κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 245-260.  
 
Πρόκου Ελ., (2008), «Η αποδυνάμωση της έννοιας της ‘ισότητας εκπαιδευτικών 
ευκαιριών’ στις πολιτικές για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη και την 
Ελλάδα», στα πρακτικά του 5ου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου Ιστορίας 
Εκπαίδευσης υπό τη διοργάνωση του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα 
Εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη, Πάτρα, 4-5 Οκτωβρίου 2008.  
Το κείμενο είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα: 
http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el_GR&page706=2
&itemid706=1052 
 
Καραμεσίνη Μ. & Πρόκου Ελ., (2006), «Τριτοβάθμια εκπαίδευση και απασχόληση: 
Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και εκπαιδευτική πολιτική», στα πρακτικά 
διεθνούς συνεδρίου με θέμα Η κοινωνική πολιτική σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον: 
Προκλήσεις και προοπτικές, διοργάνωση: Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου 
Πανεπιστημίου, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο, 25-26 Μαϊου 2006, σσ. 61-73. 
 
Πρόκου Ελ., (2003α), «Εμπειρίες από ένα ‘σχολείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης’: 
Πρόταση για ένα ‘πολυπολιτισμικό αναλυτικό πρόγραμμα’», στο Τρέσσου Ευαγ. & 
Μητακίδου Σ., (επιμ.), Εκπαιδευτικοί μιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις εμπειρίες τους: 
Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σσ. 237-244. 
 
Πρόκου Ελ., (2003β), «Η εμφάνιση και εξέλιξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις 
δυτικές κοινωνίες – Μια αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας», στο Γεωργογιάννης 
Π., (επιμ.), Διαπολιτισμική εκπαίδευση – Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, 5ο 
Διεθνές Συνέδριο, τόμος ΙΙΙ, Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών – Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σσ. 425-440. 
 
Πρόκου Ελ., (2002), «Η ‘ευρωπαϊκή διάσταση’ ως πολιτική νομιμοποίησης της μη-
τυπικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», ανακοίνωση στα πρακτικά του 2ου διεθνούς 
συνεδρίου με θέμα Η παιδεία στην αυγή του 21ου αιώνα: Ιστορικο-συγκριτικές 
προσεγγίσεις (Θεματική Ενότητα: «Ευρωπαϊκή διάσταση – εκπαιδευτική πολιτική 
Ευρωπαϊκής Ένωσης»), Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 4-6 Οκτωβρίου 
2002.  
(στο http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/praktika/prokou.htm) 
 
Prokou E., (1995), “The education of primary school teachers in Greece”, in Gardner, 
R., (ed.), Contemporary crises in teacher education, London: The British Association 
of Teachers and Researchers in Overseas Education (B.A.T.R.O.E.), pp. 161-172. 
 
Κείμενα σε ενημερωτικά δελτία και περιοδικά  
 
Επιμέλεια της έκδοσης του 6ου Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter) της Ε.Ε.Κ.Π. και 
συγγραφή του κειμένου: 
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Πρόκου Ελ., (2009), «Από την ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών στις πολιτικές 
διασφάλισης της ποιότητας και τις τάσεις ιδιωτικοποίησης της ανώτατης 
εκπαίδευσης», Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) της Ε.Ε.Κ.Π., 6, Μάρτιος, σ. 5. 
 
Πρόκου Ελ., (2007), «Ο νεοφιλελεύθερος μετασχηματισμός των ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων», Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) της Ε.Ε.Κ.Π., 2, Οκτώβριος, σ. 2.   
 
Πρόκου Ελ., (2000), «Μεταρρυθμίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, 
Γαλλία και Γερμανία: Συγκριτική προσέγγιση με ειδική αναφορά στο μη-
πανεπιστημιακό τομέα στην Ελλάδα, ως ευρωπαϊκή ημι-περιφέρεια», υπόμνημα 
διδακτορικής διατριβής, Πανεπιστήμιο, 1, σσ. 103-110. 
 
 

IV. Διδακτικό έργο και ερευνητική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο 
 
Διδακτικό έργο στο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
 
Αρχικά ως λέκτορας (ΦΕΚ διορισμού 245/τνπδδ/13-10-2004), στη συνέχεια ως 
επίκουρη καθηγήτρια (ΦΕΚ διορισμού 91/τ.Γ΄/21-2-2011 και ΦΕΚ μονιμοποίησης 
αριθ. 281/τ.Γ΄/02-04-2015), και σήμερα ως αναπληρώτρια καθηγήτρια (ΦΕΚ 
διορισμού 1031/τ.Γ΄/18-10-2017) διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.  
 
Tο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, διδάσκει τα εξής μαθήματα του Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.):  

 Εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική (μάθημα υποχρεωτικό)  
 Συγκριτική εκπαίδευση και ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική (σεμινάριο) 
 Διά βίου εκπαίδευση (μάθημα επιλογής) 

 
Στο παρελθόν, δίδασκε τα εξής μαθήματα του Π.Π.Σ.:  

 Συγκριτική εκπαιδευτική πολιτική (μάθημα επιλογής) 
 Διά βίου εκπαίδευση (μάθημα επιλογής) 
 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (μάθημα επιλογής) έως το ακαδ. έτος 2014-

2015 και Εκπαίδευση και κοινωνία (μάθημα υποχρεωτικό) την περίοδο 
2015-2017. Από το ακαδ. έτος 2017-2018, διδάσκει το υποχρεωτικό μάθημα 
Εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική. 

 Κοινωνικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής (μάθημα επιλογής)  
 
Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, διδάσκει το εξής μάθημα του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάλυση και εφαρμογή κοινωνικής 
πολιτικής»:  

 Συγκριτική εκπαιδευτική πολιτική 
 
Την περίοδο 2012-2018, δίδαξε το εξής μάθημα του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κοινωνική 
πολιτική: Μέθοδοι και εφαρμογές»:  

 Πολιτικές στην ανώτατη εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων / διά 
βίου μάθηση 
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Την περίοδο 2007-2012, δίδαξε στα εξής μαθήματα του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Μεθοδολογία και εφαρμογές στην κοινωνική πολιτική»:  

 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής 
ένταξης (συνδιδασκαλία με την επιστημονικά υπεύθυνη, καθηγήτρια 
Δέσποινα Παπαδοπούλου).  

 Νέες τεχνολογίες, οργάνωση της εργασίας και πολιτικές εκπαίδευσης / 
κατάρτισης (συνδιδασκαλία με την επιστημονικά υπεύθυνη, καθηγήτρια 
Γεωργία Πετράκη). 

 
Διδακτικό έργο στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Ε.Α.Π.)  
 

 Καθηγήτρια - σύμβουλος στη Θεματική Ενότητα ΕΚΕ51 «Σχεδιασμός, 
διοίκηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων» του 
Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση ενηλίκων» του Ε.Α.Π.: 

2018 – 2019: επίβλεψη διπλωματικών εργασιών (κυρίως στο πλαίσιο της Θεματικής 
Ενότητας ΕΚΠ64 «Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων» του Π.Μ.Σ. «Σπουδές 
στην εκπαίδευση»)  
2017 - 2018: επίβλεψη διπλωματικών εργασιών (κυρίως στο πλαίσιο της Θεματικής 
Ενότητας ΕΚΠ64 «Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων» του Π.Μ.Σ. «Σπουδές 
στην εκπαίδευση»)  
2016 - 2017: επίβλεψη διπλωματικών εργασιών  
2015 - 2016: επίβλεψη τμήματος φοιτητών/-τριών και διπλωματικών εργασιών  
2014 - 2015: επίβλεψη τμήματος φοιτητών/-τριών και διπλωματικών εργασιών  
2013 - 2014: επίβλεψη τμήματος φοιτητών/-τριών και διπλωματικών εργασιών  
2012 - 2013: επίβλεψη τμήματος φοιτητών/-τριών και διπλωματικών εργασιών  
2010 - 2011: επίβλεψη τμήματος φοιτητών/-τριών και διπλωματικών εργασιών  
2009 - 2010: επίβλεψη τμήματος φοιτητών/-τριών και διπλωματικών εργασιών  
2008 - 2009: επίβλεψη τμήματος φοιτητών/-τριών και διπλωματικών εργασιών  
2007 - 2008: επίβλεψη τμήματος φοιτητών/-τριών και διπλωματικών εργασιών  
2006 - 2007: επίβλεψη διπλωματικών εργασιών   

 Καθηγήτρια - σύμβουλος στη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ64 «Εισαγωγή στην 
εκπαίδευση ενηλίκων» του Π.Μ.Σ. «Σπουδές στην εκπαίδευση» του 
Ε.Α.Π.: 

2005-2006: επίβλεψη τμήματος φοιτητών/-τριών και διπλωματικών εργασιών  
2004-2005: επίβλεψη τμήματος φοιτητών/-τριών και διπλωματικών εργασιών  
2003-2004: επίβλεψη δύο τμημάτων φοιτητών/-τριών και διπλωματικών εργασιών  
2002-2003: επίβλεψη τμήματος φοιτητών/-τριών 
 
Διδακτικό έργο σε άλλα Πανεπιστήμια 
 

 2006 – 2007: Διδασκαλία του μαθήματος «Θεωρία και πράξη της διά βίου 
εκπαίδευσης στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο Μαράσλειο 
Διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 2001 – 2002: Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και διοίκηση του 
εκπαιδευτικού συστήματος» στο Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). 

 1999 – 2000: Διδασκαλία (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του 
λέκτορα) του μαθήματος «Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης» στο 
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Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. 

 
Μη διδακτική (διοικητική κ.λπ.) δραστηριότητα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο  
 

 Μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ο.Μ.Ε.Α.) του Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής (2018 - ).   

 Μέλος της Επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγραφής των υπό 
“Μετεγγραφή Φοιτητών” και εισαγωγής Ειδικών Κατηγοριών (2017 - ).  

 Μέλος της Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών (2015 - ).  
 Μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (2008 - 

2011, 2012 – ).  
 Τακτικό μέλος της Επιτροπής Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα με απόφαση 

Συγκλήτου στη Συνεδρίαση στις 09-02-2018.  
 Υπεύθυνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής για το πρόγραμμα Erasmus+ 

(2014 - 2018).  
 Μέλος της Επιτροπής για την ετήσια διεξαγωγή έρευνας αποφοίτων του 

Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (ορίστηκε το 2015).  
 Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής για την εξέταση των αιτήσεων 

υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2012 – 2013, 2014 - 2015).    
 Εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στη Σύγκλητο του 

Παντείου (2007 – 2008). 
 Αναβαθμολογήτρια στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Κοινωνικής 

Πολιτικής, στο μάθημα «Εισαγωγή στην οργάνωση και τη δυναμική της 
κοινωνίας» (ορίστηκε το 2007). 

 Εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στην Επιτροπή Σπουδών 
του Παντείου Πανεπιστημίου (ορίστηκε το 2006). 

 Μέλος της Επιτροπής του Παντείου Πανεπιστημίου για το «Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων» [European Credit Transfer System 
(E.C.T.S.)] (ορίστηκε το 2005).  

 Στο πλαίσιο προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II, επίβλεψη της πρακτικής άσκησης 
των φοιτητών/-τριών: α) στον Δήμο Κορυδαλλού και στο Ωνάσειο (2006 - 
2007) και β) στον Δήμο Κορυδαλλού (2005 - 2006).  

 
Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών 
 

 Επιβλέπουσα 2 διδακτορικών διατριβών, που βρίσκονται σε εξέλιξη:  
- Δουργκούνας Γ., Η συμμετοχή στη διά βίου μάθηση και η ένταξη στην αγορά 

εργασίας στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης (έναρξη: Ιούνιος 
2014, λήψη υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. από τον Μάιο του 2017).   

- Ψαρέλη Β. Η συμμετοχή στη διά βίου μάθηση στη Νότια Ευρώπη, πριν και 
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης (έναρξη: Μαϊος 2017).  

 Μέλος των τριμελών επιτροπών 2 διδακτορικών διατριβών (σε εξέλιξη).  
 Μέλος των τριμελών επιτροπών 2 διδακτορικών διατριβών, καθώς και μέλος 

των επταμελών επιτροπών αξιολόγησης και κρίσης 5 διδακτορικών διατριβών, 
που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς.  

 Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, επιβλέπουσα 
10 διπλωματικών εργασιών καθώς και μέλος της τριμελούς επιτροπής 11 
διπλωματικών εργασιών, που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς.   
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Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ε.Α.Π., πρώτη επιβλέπουσα 31 
διπλωματικών εργασιών, που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Επίσης, σύμφωνα με 
τον κανονισμό του Ε.Α.Π., υπήρξε δεύτερη επιβλέπουσα σε ισάριθμες περίπου 
διπλωματικές εργασίες.  
 
Εκπαιδευτικές/επιστημονικές άδειες  
 
Επισκέπτρια ερευνήτρια (με διεξαγωγή διδασκαλίας) στο Τμήμα Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης (διάρκεια: 1/03/2012 - 31/05/2012). Συνεργάστηκε 
με την ακαδημαϊκή ομάδα Adult learning and working life education, με επικεφαλής 
την Prof. Dr. Agnieszka Bron, καθώς και με το Institute of International Education, 
με επικεφαλής τον Prof. Dr. Vinayagum Chinapah.       
 
Συμφωνίες Erasmus+  
 
Συμφωνία για κινητικότητα ακαδημαϊκού προσωπικού με το Πανεπιστήμιο της 
Στοκχόλμης και τον αναπληρωτή καθηγητή Πέτρο Γουγουλάκη (περίοδος 2015-2016 
και ανανέωση της συμφωνίας για την περίοδο 2017-2021). Στο πλαίσιο αυτής της 
συμφωνίας κινητικότητας, πραγματοποιήθηκαν δύο μετακινήσεις για διδασκαλία (η 
μία από τον κ. Γουγουλάκη στο Πάντειο και η δεύτερη από την ίδια στο Πανεπιστήμιο 
της Στοκχόλμης).  
 
Συμφωνία για κινητικότητα ακαδημαϊκού προσωπικού με το Πανεπιστήμιο Paris 13 
και τον επίκουρο καθηγητή Daniel Verba (περίοδος 2014-2021). Στο πλαίσιο αυτής 
της συμφωνίας κινητικότητας, πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση για διδασκαλία του κ. 
Verba στο Πάντειο.  
 
Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα - Αξιολογήσεις προγραμμάτων κ.λπ. 
 

 2018-2019: Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του 
προγράμματος Eurograduate, που αφορά στη σύγκριση συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης σε έναν μεγάλο 
αριθμό ευρωπαϊκών χωρών (επιστημονικά υπεύθυνη: Μαρία Συμεωνάκη, 
αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής / επιστημονική 
σύμβουλος: Μαρία Καραμεσίνη, καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής.   

 
 2014: Συνέντευξη ως ειδική επιστήμονας σε θέματα εκπαίδευσης και 

εκπαιδευτικής πολιτικής στην καθηγήτρια Βασιλική Καντζάρα,  η οποία είχε 
καθήκοντα τη συγγραφή κειμένου εθνικής έκθεσης για την Κρίση και την 
εκπαίδευση στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος με 
τίτλο: “Educational challenges in Southern Europe. Equity and efficiency 
in a time of crisis”. Κύριος φορέας και διαχείριση: University Institute of 
Lisbon, Πορτογαλία.  

 
 2012: Συνεργασία, ως μέλος Δ.Ε.Π., στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο 

«Λόγοι και πολιτικές μεταρρύθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(1997-2014)», υπό τη διοργάνωση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 
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και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών (επιστημονικά 
υπεύθυνος: καθηγητής Γεώργιος Πασιάς).   

 
 2011 - 2015: Συμμετοχή σε δι-ιδρυματική αυτοχρηματοδοτούμενη έρευνα, 

υπό τη διοργάνωση του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής 
Πολιτικής (ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π.) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του 
Παντείου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τα Τμήματα Κοινωνιολογίας και 
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου, το Τμήμα 
Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, την Ακαδημία 
Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γενικό θέμα της έρευνας: «Κρίση: 
Επιπτώσεις, κατανόηση και κοινωνικές δράσεις» (επιστημονικά 
υπεύθυνος: καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος). Ειδικό θέμα έρευνας: 
«Διερεύνηση της σύνδεσης του φαινομένου της κρίσης με τις πρόσφατες 
πολιτικές για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα» (σε συνεργασία με 
τον Γεώργιο Πασιά).   

 
 2008: Συμμετοχή ως εμπειρογνώμων στις εργασίες του Θεματικού 

Εργαστηρίου ΙΙΙ με τίτλο «Προδιαγραφές, κριτήρια και μεθοδολογία 
εφαρμογής και ενσωμάτωσης ολοκληρωμένων συστημάτων Διά Βίου 
Μάθησης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL (β΄ κύκλος) (επιστημονικά 
υπεύθυνος: Θανάσης Καραλής, καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της 
Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου 
Πατρών).  

 
 2007 – 2008: Συμμετοχή ως μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου με 

τίτλο «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή 
θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία» 
(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Πράξη 4.1.1.δ), που ενέκρινε το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και 
υλοποιήθηκε στον Τομέα Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(επιστημονικά υπεύθυνη: επίκουρη καθηγήτρια Ελένη Μαραγκουδάκη). 

 
 2007 – 2008: Μέλος της ομάδας εξωτερικής αξιολόγησης του έργου 

«Εξωτερική αξιολόγηση έργου “Προγράμματα συμβουλευτικής και 
επαγγελματικού προσανατολισμού με την οπτική του φύλου”» 
(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Ενέργεια 4.1.1.β), που υλοποιήθηκε στο ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π. 
(επιστημονικά υπεύθυνη: Κούλα Κασιμάτη, ομότιμη καθηγήτρια του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου). 

 
 2006 – 2008: Μέλος της ερευνητικής ομάδας, αποτελούμενης από τακτικά 

μέλη της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που ανέλαβε τη 
«Μελέτη αξιολόγησης του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης», για λογαριασμό του 
Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. Το έργο αφορούσε στην αξιολόγηση 
προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών που υλοποιήθηκαν στα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης το 2007 (επιστημονικά υπεύθυνος: Αλέξιος 
Κόκκος, καθηγητής στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π.).  

 
 2005 – 2006: Συμμετοχή στην ομάδα του υποέργου «Αναμόρφωση Π.Π.Σ. 

(Αυτεπιστασία) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου 
Πανεπιστημίου» στο πλαίσιο του έργου «Αναμόρφωση Προγράμματος 
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Προπτυχιακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου» του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 
ΙΙ (επιστημονικά υπεύθυνος: Σάββας Ρομπόλης, ομότιμος καθηγητής). 

 
 1998 – 1999: Βασική ερευνήτρια σε ερευνητικό πρόγραμμα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 

Ι με τίτλο «Τα ελληνικά Α.Ε.Ι. και η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης» ή 
«Τα ελληνικά Α.Ε.Ι. εν όψει της νέας χιλιετίας». Φορέας υλοποίησης του 
έργου: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (επιστημονικά υπεύθυνος: καθηγητής 
Γεώργιος Τσαμασφύρος). Η συμμετοχή της αφορούσε στο Υποπρόγραμμα ΠΕ 
4: «Κινητικότητα πανεπιστημίων. Διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία. Η 
ιδιομορφία της Ελλάδας», που υλοποιήθηκε στο Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου (επιστημονικά υπεύθυνος: 
καθηγητής Παναγιώτης Γετίμης).  

 
 1998 – 1999: Επιστημονική συνεργάτρια σε ερευνητικό πρόγραμμα του 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι με τίτλο «Διοίκηση και οργάνωση των πανεπιστημίων στην 
εποχή της παραγωγικής αναδιάρθρωσης», που υλοποιήθηκε στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο (επιστημονικά υπεύθυνη: καθηγήτρια Πηνελόπη Φουντεδάκη).  

 
 

V. Άλλη επαγγελματική δραστηριότητα   
 

 Εθελόντρια εισηγήτρια στο πλαίσιο μιας σειράς σεμιναρίων της Θεματικής 
Ενότητας 104 Κοινωνική Πολιτική του Σύγχρονου Λαϊκού Πανεπιστημίου του 
Δήμου Ν. Σμύρνης. Τίτλος εισηγήσεων: «Πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων / 
διά βίου μάθησης στην Ελλάδα» (7 Απριλίου και 16 Δεκεμβρίου 2014, 3 
Μαϊου 2017). 

 Διορισμένη από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
(1996-2004). 

 Επιμορφώτρια σε προγράμματα που απευθύνονταν σε μειονότητες, υπό τη 
διοργάνωση των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) 
της Αθήνας και της Δυτικής Αττικής (1990-1992).  

 
Επιμόρφωση - Πιστοποίηση 
 

 2011: Ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών - Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού 
Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) - νυν Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) - για την αξιολόγηση των αναλυτικών 
προγραμμάτων σπουδών των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.  

 2003: Επιτυχής ολοκλήρωση του «Προγράμματος Εκπαίδευσης των 
Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων» (πρωτοβουλίας του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και 
σε συνεργασία με το Ε.Α.Π.) και κατάταξή της: α) στο Γενικό Υπομητρώο 
Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων και β) στο Υπομητρώο 
Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών (ΑΜ: 10938, ημερομηνία 
πιστοποίησης 23-2-2006, με ανανέωσή της έως τις 23-2-2016).  
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VI. Ανακοινώσεις σε συνέδρια με κριτές – Εισηγήσεις ως 
προσκεκλημένη ομιλήτρια  
  
Λευκωσία, 29 Μαϊου – 1 Ιουνίου 2018 
“The European Union higher education policy in an age of crisis”, ανακοίνωση στο 
28ο συνέδριο της Comparative Education Society in Europe (C.E.S.E.) με θέμα 
Identities and education: Comparative perspectives in an age of crisis (Working 
Group 5: Higher education). 
 
Αθήνα, 11-12 Μαϊου 2018 
«Διεθνείς επιδράσεις στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση και οικονομική κρίση», 
εισήγηση ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα 
Πανεπιστήμιο και κρίσεις υπό τη διοργάνωση του Ιστορικού Αρχείου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  
 
Αθήνα, 29 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου 2017  
“‘Quality’ versus ‘equity’ in European higher education policies”, ανακοίνωση στο 
13th Conference of the European Sociological Association (E.S.A.) με θέμα 
(UN)Making Europe: Capitalism, solidarities, subjectivities (Research Network: 
Sociology of education). 
 
Πάτρα, 3 Ιουνίου 2017  
«Η πιστοποίηση των προσόντων ως πολιτική προώθησης ενός “κατευθυνόμενου από 
την αγορά” μοντέλου διά βίου μάθησης», εισήγηση ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 
σεμινάριο του Ενδοπανεπιστημιακού Διεπιστημονικού Δικτύου Πολιτικές για την 
Ανώτατη Εκπαίδευση του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών.  
 
Αθήνα, 19 Μαϊου 2017  
Παρέμβαση στο Θεματικό Εργαστήριο / Ανοικτή Συζήτηση με τίτλο Εργασία και 
κρίση, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π. του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.  
 
Ρώμη, 2 Δεκεμβρίου 2016 
“The European Qualifications Framework as an EU policy instrument for the 
construction of a market-driven model of lifelong learning”, εισήγηση σε ημερίδα με 
τίτλο Geographies of education in new landscapes. Political and cultural issues, υπό 
τη διοργάνωση του Πανεπιστημίου της Ρώμης Tor Vergata, του Ιταλικού Τμήματος 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συγκριτικής Εκπαίδευσης και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Συγκριτικής Εκπαίδευσης.  
 
Αθήνα, 24-26 Ιουνίου 2016 
“The European Qualifications Framework as an obstacle to “dialogue” in adult 
education contexts”, ανακοίνωση στο 2ο συνέδριο της European Society for Research 
on the Education of Adults (E.S.R.E.A.) - Network on interrogating transformative 
processes in learning and education: an international exchange, υπό τη διοργάνωση 
της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.Ε.). Γενικό θέμα του 
συνεδρίου: The role, nature and difficulties of dialogue in transformative learning. 
 
Γλασκώβη, 31 Μαϊου – 3 Ιουνίου 2016  
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“The European Qualifications Framework as an EU policy instrument for the 
marketisation of adult and lifelong education”, ανακοίνωση στο 27ο συνέδριο της 
C.E.S.E. με θέμα Equity in and through education: Changing contexts, consequences, 
and contestations: The World in Europe – Europe in the World (Working Group 1: 
Education, knowledge, and economy). 
 
Θεσσαλονίκη, 27-28 Ιουνίου 2015 
«Εκπαιδευτική πολιτική και διά βίου μάθηση», εισήγηση ως προσκεκλημένη 
ομιλήτρια σε στρογγυλό τραπέζι (συνομιλητές: Δ. Βεργίδης, Γ. Μπαγάκης, Α. 
Υφάντη, Π. Γουγουλάκης) του 1ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Διά Βίου 
Μάθησης, υπό τη διοργάνωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θέμα του συνεδρίου: 
Διά βίου μάθηση και σύγχρονη κοινωνία: Τοπική αυτοδιοίκηση, εκπαίδευση και 
εργασία.  
 
Αθήνα, 22-24 Ιουνίου 2015  
“Investigating the ‘efficiency’ of the binary system of higher education in Greece 
based on graduates’ employment: Evidence from the European Social Survey before 
and during the economic crisis” (with K. Michalopoulou), ανακοίνωση στο 36o 
συνέδριο της International Working Party on Labour Market Segmentation 
(I.W.P.L.M.S.), υπό τη διοργάνωση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και της 
Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής (Ε.Ε.Κ.Π.). Γενικό θέμα του 
συνεδρίου: Long-term trends in the world of work and effects of the economic crisis.  
 
Αθήνα, 27-29 Ιουνίου 2014  
“Lifelong learning policies of the European Union and transformative learning: 
complementary or conflicting situations?”, ανακοίνωση στο συνέδριο της European 
Society for Research on the Education of Adults (E.S.R.E.A.), υπό τη διοργάνωση της 
Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.Ε.). Γενικό θέμα του 
συνεδρίου: What’s the point of transformative learning?    
 
Freiburg - Γερμανία, 10-13 Ιουνίου 2014  
“Paradigm shift, economic crisis and recent higher education policies in Greece” (with 
G. Pasias), ανακοίνωση στο 26ο συνέδριο της Comparative Education Society in 
Europe (C.E.S.E.) με θέμα Governing educational spaces: Knowledge, teaching, and 
learning in transition (Working Group 1: Governing knowledge and the politics of 
education). 
 
Freiburg - Γερμανία, 10-13 Ιουνίου 2014  
“The Bologna Process, the Lisbon Strategy and university reform in Greece” (with G. 
Pasias), ανακοίνωση στο 26ο συνέδριο της C.E.S.E. με θέμα Governing educational 
spaces: Knowledge, teaching, and learning in transition (Cross-Thematic Session 7: 
Global educational governance without a soul: Revisioning the cognitive hypothesis 
of UNESCO, OECD, and the Bologna Process).  
 
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014  
«Η σύνδεση του φαινομένου της οικονομικής κρίσης με τις πρόσφατες πολιτικές για 
την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα», εισήγηση (με Γ. Πασιά) στο διεπιστημονικό 
σεμινάριο για την κρίση (http://interdisci.blogspot.gr/), Πάντειο Πανεπιστήμιο.  
 
Ρόδος, 11-13 Ιουλίου 2013  
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“Accreditation policies and changing patterns of higher education in Europe”, 
ανακοίνωση στο 20th International Conference on Learning, υπό τη διοργάνωση του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γενικό θέμα Celebrating the 20th learning conference, 
two decades of exploring innovation in education (Theme: Learning in higher 
education).  
 
Ρόδος, 11-13 Ιουλίου 2012  
“Equity and efficiency in Greek higher education policies in the past three decades: A 
shift of emphasis to the issue of efficiency / ‘quality assurance’ in the 2000s”, 
ανακοίνωση στο 2nd International Conference on Critical Education, υπό τη 
διοργάνωση του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.  
 
Σαλαμάνκα, 18-21 Ιουνίου 2012  
“Adult education / lifelong learning policies in Greece at the beginning of the 2010s: 
Influences from European education policy and national practices”, ανακοίνωση στο 
25ο συνέδριο της C.E.S.E. με θέμα Empires, post-coloniality, and interculturality: 
Comparative education between past, post, and present (Working Group 1: Education 
and empires).  
 
Στοκχόλμη, 29 Μαρτίου 2012 
“Some issues, challenges and lessons learned from higher education policies in a 
comparative perspective: The case of Greece”, εισήγηση ως προσκεκλημένη 
ομιλήτρια στο πλαίσιο των σεμιναρίων του Institute of International Education, 
Department of Education, University of Stockholm.  
 
Πάτρα, 22 Οκτωβρίου 2011  
«Διερευνώντας τη μετατόπιση από την ‘ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών’ στην 
‘αποδοτικότητα’, στις πολιτικές για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα», 
εισήγηση ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο σεμινάριο του Ενδοπανεπιστημιακού 
Διεπιστημονικού Δικτύου Πολιτικές για την Ανώτατη Εκπαίδευση του Π.Τ.Δ.Ε. του 
Πανεπιστημίου Πατρών.  
 
Αθήνα, 12-16 Ιουλίου 2011 
“Higher education and ‘lifelong learning’ in Europe in the era of globalisation”, 
ανακοίνωση στο 1st International Conference on Critical Education, υπό τη 
διοργάνωση του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.  
 
Μυτιλήνη, 2-3 Ιουνίου 2011  
«Η ‘ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών’ έναντι της ‘αποδοτικότητας’ στις πολιτικές 
για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα», εισήγηση στη διημερίδα του Π.Μ.Σ. του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με συμμετοχή του 
ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π. & του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου 
Πανεπιστημίου.  
 
Αθήνα, 2 Απριλίου 2011  
“Social solidarity in Greece: Τhe case of lifelong learning”, εισήγηση (με Δ. 
Παπαδοπούλου) στο “How to Progress European Solidarity” (HO.P.E.S.) European 
Research Network – Spring workshop and meeting: Social solidarity and 
sustainability across the Euro-mediterranean partnership, Πάντειο Πανεπιστήμιο.    
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Ουψάλα, 16-19 Αυγούστου 2010  
“Higher education policies in the knowledge societies: From differentiation to lifelong 
learning”, ανακοίνωση στο 24ο συνέδριο της C.E.S.E. με θέμα Enlightenment, 
creativity and education: Polities, policies, performances (Working Group 2: Social 
models and economies).  
 
Αθήνα, 27-28 Νοεμβρίου 2009  
«Οι στόχοι της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ένταξης / ενεργού ιδιότητας 
του πολίτη στις πολιτικές για τη διά βίου εκπαίδευση στην Ελλάδα», ανακοίνωση στο 
πανελλήνιο διεπιστημονικό συνέδριο με θέμα Κοινωνικές ανισότητες στη σύγχρονη 
Ελλάδα, υπό τη διοργάνωση του Παντείου Πανεπιστημίου και της Επιστημονικής 
Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη.  
 
Αθήνα, 15 Μαϊου 2009  
Ομιλία στην ημερίδα που διοργάνωσε η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής 
Πολιτικής (Ε.Ε.Κ.Π.) με θέμα Κρίσεις του 21ου Αιώνα: Η πρόσβαση στην ανώτατη 
εκπαίδευση (μαζί με Δ. Ματθαίου και Ε. Σιάνου).  
 
Αθήνα, 24-25 Οκτωβρίου 2008  
«Από την ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών στις πολιτικές διασφάλισης της 
ποιότητας και τις τάσεις ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης» ανακοίνωση 
στο 3ο διεθνές συνέδριο της Ε.Ε.Κ.Π. με θέμα Κοινωνική μεταρρύθμιση και αλλαγές 
στο μείγμα «δημόσιου»-«ιδιωτικού» στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής.  
 
Πάτρα, 4-5 Οκτωβρίου 2008  
«Η αποδυνάμωση της έννοιας της ‘ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών’ στις πολιτικές 
για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα», ανακοίνωση στο 5ο διεθνές επιστημονικό 
συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης, υπό τη διοργάνωση του Π.Τ.Δ.Ε. του 
Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα Εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη.  
 
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2008  
«Διά βίου εκπαίδευση και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες», ομιλία σε ημερίδα με θέμα 
Σύγχρονες προοπτικές κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων, υπό την αιγίδα του 
Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τη στήριξη του Οργανισμού 
Πρόνοιας και Πολιτικής Προστασίας Αμαρουσίου και του Παντείου Πανεπιστημίου. 
 
Αθήνα, 7-10 Ιουλίου 2008  
“University reform in Greece: A shift from intrinsic to extrinsic values”, ανακοίνωση 
στο 23ο συνέδριο της C.E.S.E. με θέμα Changing landscapes, topographies and 
scenarios: Educational policies, schooling systems and higher education (Working 
Group 4: Quality: accreditation and assessment).  
 
Γλασκώβη, 3-6 Σεπτεμβρίου 2007  
“Interpreting policies of introduction of an evaluation and quality assurance 
framework in Greek higher education”, ανακοίνωση στο 8th Annual Conference of 
the European Sociological Association (E.S.A.) με θέμα Conflict, citizenship and civil 
society (Research Network: Sociology of education). 
 
Γρανάδα, 3-6 Ιουλίου 2006  
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“Regulation or deregulation in Greek lifelong education?”, ανακοίνωση στο 22ο 
συνέδριο της C.E.S.E. με θέμα Changing knowledge and education: Communities, 
information societies and mobilities (Working Group 5: Old empires and new 
empires). 
 
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2006  
«Η ποιότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων», ομιλία σε ημερίδα που διοργάνωσε η 
Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.Ε.). 
 
Αθήνα, 25-26 Μαϊου 2006  
«Τριτοβάθμια εκπαίδευση και απασχόληση: Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων 
και εκπαιδευτική πολιτική» (με Μ. Καραμεσίνη), ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο 
με θέμα Η κοινωνική πολιτική σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον: Προκλήσεις και 
προοπτικές, που διοργάνωσε το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου 
Πανεπιστημίου.  
 
Ρέθυμνο, 18-19 Μαρτίου 2005  
«Τάσεις στις πολιτικές διά βίου μάθησης στην Ευρώπη: Οι περιπτώσεις του 
Ηνωμένου Βασιλείου, της Σουηδίας και της Ελλάδας» ανακοίνωση στο 2ο διεθνές 
συνέδριο της Ε.Ε.Κ.Π. με θέμα Κοινωνική πολιτική και κοινωνική μεταβολή στην 
Ελλάδα του νέου αιώνα.  
 
Aθήνα, 22-23 Οκτωβρίου 2004  
«Η σχέση εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαίδευσης από απόσταση», παρέμβαση στην 
εισήγηση του Phil Race στο 1ο διεθνές συνέδριο της E.E.E.E..  
 
Πάτρα, 4-6 Οκτωβρίου 2002  
«Η ‘ευρωπαϊκή διάσταση’ ως πολιτική νομιμοποίησης της μη-τυπικής τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης», ανακοίνωση στο 2ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο Ιστορίας 
Εκπαίδευσης που διοργάνωσε το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα Η 
παιδεία στην αυγή του 21ου αιώνα: Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις (Θεματική 
Ενότητα: Ευρωπαϊκή διάσταση – Εκπαιδευτική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
 
Θεσσαλονίκη, 18-30 Αυγούστου 2002  
“Universities and non-universities: Past and future”, διάλεξη στο Socrates/Erasmus 
Network on Comparative Education - Intensive Programme, με θέμα Knowledge 
societies, lifelong learning and changing higher education, που διοργάνωσε το Α.Π.Θ. 
και το Westfalische Wilhems – Universität Münster (Co-ordinating University). 
 
Πάτρα, 12-14 Ιουλίου 2002  
«Η εμφάνιση και εξέλιξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις δυτικές κοινωνίες – 
Μια αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας», ανακοίνωση στο 5ο διεθνές 
επιστημονικό συνέδριο που διοργάνωσε το ΚΕ.ΔΕ.Κ. του Π.Τ.Δ.Ε. του 
Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα Διαπολιτισμική εκπαίδευση – Ελληνικά ως δεύτερη ή 
ξένη γλώσσα (Ομάδα εργασίας: Διαπολιτισμική εκπαίδευση και γλώσσα). 
 
Θεσσαλονίκη, 1-2 Ιουνίου 2002  
«Εμπειρίες από ένα ‘σχολείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης’: Πρόταση για ένα 
πολυπολιτισμικό αναλυτικό πρόγραμμα», ανακοίνωση στο 2ο συνέδριο για την 
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«Εκπαίδευση των γλωσσικών μειονοτήτων» που διοργάνωσε το Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. 
με θέμα Εκπαιδευτικοί μιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις εμπειρίες τους. 
 
Groningen, 5-10 Ιουλίου 1998  
“Selected aspects of the relationship between the state and higher education in western 
Europe, from the 1960s up to the 1990s”, ανακοίνωση στο 18ο συνέδριο της C.E.S.E. 
με θέμα State – market - civil society: Models of social order and the future of 
European education (Working Group 3: Equity, autonomy and efficiency: Τhe notion 
of ‘public service’ and European traditions of democracy and liberalism). 
 
Λονδίνο, 10-12 Ιουνίου 1998  
“‘Market’-‘civil society’-‘autonomy’: Τhe role of the state in late modern western 
European higher education systems and the ideology of human capital theory”, 
ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο (υπό τη διοργάνωση της ακαδημαϊκής ομάδας 
Culture, Communication & Societies του Institute of Education - University of 
London) με θέμα Education in late modernity: Beyond narrowing agendas. 
 
Αθήνα, 13-18 Οκτωβρίου 1996  
“Greek higher technical education: Αn illustration of centre-periphery relationships?”, 
ανακοίνωση στο 17ο συνέδριο της C.E.S.E. με θέμα Education and the structuring of 
the European space: Centre - periphery, north - south, identity – otherness (Working 
Group 1: Centre - periphery: structural cleavages and exchange dynamics). 
 
Λονδίνο, 28-30 Μαρτίου 1994  
“The education of primary school teachers in Greece”, ανακοίνωση στο διεθνές 
συνέδριο που διοργάνωσε η British Association of Teachers and Researchers in 
Overseas Education (B.A.T.R.O.E.) σε συνεργασία με το Department of International 
and Comparative Education (D.I.C.E.) του Institute of Education - University of 
London, με θέμα Contemporary crises in teacher education.  
 
 

VII. Αξιολογήσεις άρθρων – βιβλιοκριτικές – μεταφράσεις   
 
Κρίση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά  
 

 Compare: A Journal of Comparative and International Education  
 

 Studies in Higher Education    
 

 Critical Studies in Education  
 

 European Education  
 
 The International Journal of Learning in Higher Education    
 
 The International Journal of Educational Organization and Leadership  
 
 Academia (περιοδικό του Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Δικτύου 

Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης) 
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 Italian Journal of Sociology of Education 

 
 Κοινωνική Πολιτική (περιοδικό της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής 

Πολιτικής), ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής   
 

 Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (περιοδικό του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικών Ερευνών)  

 
 Comparative Education Review (ημερομηνία πρόσκλησης: 16-11-2009)  
 
 Εκπαίδευση Ενηλίκων (τετραμηνιαία έκδοση της Επιστημονικής Ένωσης 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων) 
 
Βιβλιοκριτικές  
 

 Themelis S., (2013), Social change and education in Greece: A study in class 
struggle dynamics, London: Palgrave Μacmillan. Παρουσίαση του βιβλίου στο 
ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π. (8 Μαρτίου 2013).  

 
 Καντζάρα Β., (2008), Εκπαίδευση και κοινωνία: Κριτική διερεύνηση των 

κοινωνικών λειτουργιών της εκπαίδευσης, Αθήνα: Πολύτροπον. Κριτική του 
βιβλίου στο περιοδικό Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 4:2, 2009, σσ. 231-
234.  

 
 Δονάτος Γ., Γιαννίτσης Α., Καζάκος Π. & Μπρεδήμας Α., (2006), 

Μεταρρύθμιση στην ανώτατη εκπαίδευση, Αθήνα - Κομοτηνή: Σάκκουλας. 
Κριτική του βιβλίου στο περιοδικό Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική 
Επιθεώρηση, 8, 2007, σσ. 97-113.   

 
 Rogers A., (1992), Adults learning for development, London: Cassell. 

Παρουσίαση του βιβλίου στο περιοδικό Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2, 2004, σ. 31.  
 

 Green A., Wolf A. & Leney T., (1999), Convergence and divergence in 
European education and training systems, London: Institute of Education – 
University of London. Παρουσίαση του βιβλίου στο περιοδικό Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, 1, 2004, σ. 41.  

 
Κριτική ανάγνωση τόμων 
 

 Παπακωνσταντίνου Γ., (2005), Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων: Διοίκηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τόμος Δ΄, Πάτρα: ΕΑΠ. Ο τόμος 
αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ62 
του Π.Μ.Σ. «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του Ε.Α.Π..  

 
Μεταφράσεις  
 

 Επιμέλεια της αγγλικής μετάφρασης των τεσσάρων τόμων του εκπαιδευτικού 
υλικού της Θεματικής Ενότητας ΕΚΕ51 «Σχεδιασμός, διοίκηση και 
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αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων» του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση 
ενηλίκων» του Ε.Α.Π. (2014 - 2015). 

 
 Μετάφραση (από τα αγγλικά) τριών κεφαλαίων εντός του βιβλίου Πρόκου 

(2011).  
 
Κριτικές των βιβλίων της  
 

 Γεώργιος Σταμέλος. Κριτική του βιβλίου Πρόκου (2011) στο περιοδικό 
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 9:1, 2014, σσ. 90-92. 

 
 Θανάσης Καραλής. Κριτική (στα αγγλικά) του βιβλίου Πρόκου (2009) στο 

περιοδικό Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (Social Cohesion and 
Development), 7:2, 2012, pp. 159-162.  

 
 

VIII. Διοργάνωση συνεδρίων – σεμιναρίων – διαλέξεων  
 
 Ως Μέλος της Executive Committee της Comparative Education Society in 

Europe (C.E.S.E.), συνέβαλε στη διοργάνωση του 28ου συνεδρίου της CESE 
(βλ. https://www.cese-europe.org/2018). Θέμα του συνεδρίου: Identities and 
education: Comparative perspectives in an age of crisis (Λευκωσία, 29 Μαϊου 
– 1 Ιουνίου 2018).  

 
 Διοργάνωση της διάλεξης του Πέτρου Γουγουλάκη, αναπληρωτή καθηγητή 

του Τμήματος Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, στο πλαίσιο 
των σεμιναρίων του ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 
του Παντείου Πανεπιστημίου. Τίτλος διάλεξης: Διά βίου μάθηση και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων σε μια κοινωνία που αλλάζει (Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2016).  

 
 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Πανελληνίου Επιστημονικού 

Συνεδρίου Διά Βίου Μάθησης, υπό τη διοργάνωση του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Θέμα του συνεδρίου: Διά βίου μάθηση και σύγχρονη κοινωνία: 
Τοπική αυτοδιοίκηση, εκπαίδευση και εργασία (Θεσσαλονίκη, 27-28 Ιουνίου 
2015). 

 
 Διοργάνωση της διάλεξης του Daniel Verba, επίκουρου καθηγητή στο 

Πανεπιστήμιο Paris 13, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τίτλος διάλεξης: “Social, 
racial and gender segregation in french school: Why some pupils are not 
Charlie...” (Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015).    

 
 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του διεπιστημονικού σεμιναρίου για την 

κρίση, στο πλαίσιο της δι-ιδρυματικής αυτοχρηματοδοτούμενη έρευνας με 
γενικό θέμα Κρίση: Επιπτώσεις, κατανόηση και κοινωνικές δράσεις, υπό τη 
διοργάνωση του ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του 
Παντείου (Αθήνα, Δεκέμβριος 2013 - Μάρτιος 2015).  

 
 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 4ου διεθνούς συνεδρίου που 

διοργάνωσε η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής (Ε.Ε.Κ.Π.). 
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Θέμα: Ο ρόλος της Κοινωνικής Πολιτικής σήμερα: Κριτικές προσεγγίσεις και 
προκλήσεις (Αθήνα, 10-11 Νοεμβρίου 2011). 

  
 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου που διοργάνωσε το Τμήμα 

Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Θέμα: Κοινωνική 
πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση: Τάσεις και προοπτικές (Αθήνα, 13-14 Μαϊου 
2010).  

 
 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 3ου διεθνούς συνεδρίου που 

διοργάνωσε η Ε.Ε.Κ.Π.. Θέμα: Κοινωνική μεταρρύθμιση και αλλαγή στο μείγμα 
“δημόσιου – ιδιωτικού” στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής (Αθήνα, 17-18 
Οκτωβρίου 2008).  

 

 Μέλος της Local Organising Committee του 23
ου 

παγκόσμιου συνεδρίου της 
Comparative Education Society in Europe (C.E.S.E.). Θέμα: Changing 
landscapes, topographies and scenarios: Schooling systems and higher 
education. Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής και Διεθνούς 
Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Σ.Δ.Ε.) με την επιστημονική και οργανωτική συνδρομή 
του Εργαστηρίου Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, 7-10 Ιουλίου 
2008). 

  
 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου που διοργάνωσε 

το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Θέμα: Η 
κοινωνική πολιτική σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον: Προκλήσεις και 
προοπτικές (Αθήνα, 25-26 Μαϊου 2006). 

 
 

IX. Συμμετοχές σε Επιστημονικές Εταιρείες – Ενώσεις  
 

 Τακτικό μέλος της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (2017-).  
 

 Συνεργαζόμενο εξωτερικό μέλος Δ.Ε.Π. του Διεπιστημονικού 
Διαπανεπιστημιακού Δικτύου Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(hepnet.upatras.gr/) (2011-).  

 
 Τακτικό μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής (2005-).  

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 2008-2010 (ταμίας).  
Μέλος του Δ.Σ. 2006-2008 (αναπληρώτρια ταμίας).  

 
 Ιδρυτικό και τακτικό μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (2004-).  
 

 Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής και Διεθνούς 
Εκπαίδευσης (1999-).  
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 2017-2019. 
Μέλος του Δ.Σ. 2015-2017. 
Μέλος του Δ.Σ. 2013-2015. 
Μέλος του Δ.Σ. 2011-2013. 
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Μέλος του Δ.Σ. 2009-2011. 
 Μέλος του Δ.Σ. 2005-2007.  

 
 Μέλος της Alumni - Institute of Education - University of London (1999-).  

 
 Τακτικό μέλος της Comparative Education Society in Europe (1996-).  

Αντιπρόεδρος της Executive Committee της C.E.S.E. (2018-2020).  
Μέλος της Executive Committee της C.E.S.E. (2016-2018).  


