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Σποσδές 

 

1990 

Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή 
ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. 

 

1993 

Γίπισκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ (DEA, Diplome d` Etudes Approfondies) ηνπ ηκήκαηνο 
Βπδαληηλήο θαη Κεηαβπδαληηλήο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ηεο νξβόλλεο ηνπ 
Παξηζηνύ. 

 

ε δηαδηθαζία εθπόλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζε ζέκα ζρεηηθό κε ην ξόιν πνπ παίδνπλ ηα 
πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ παιηλλνζηνύλησλ Πνληίσλ 
ζηελ Διιάδα θαη ηίηιν «Πόληηνη θαη Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα: Πξνζέγγηζε κέζσ ηεο 
βηνγξαθηθήο κεζόδνπ» ζην ηκήκα Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο Graduate School In Lifelong Learning ηνπ 
Roskilde University (Γαλία). 

 

Σσνέδρια – Σεμινάρια - Ανακοινώζεις 

 

1999-2002 

Πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο θαη αλαθνηλώζεηο ζε 3 πλέδξηα - εκηλάξηα, ηα νπνία δηνξγαλώζεθαλ 
από ην Graduate School in Lifelong Learning (Roskilde University) θαη ηελ Danish Research 
Academy, ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Roskilde (Γαλία): 

o 1ν Γηεζλέο Summerschool κε ζέκα “Lifelong Learning and Experience: Comparative 
challenges and danish research” (15- 27 Απγνύζηνπ 1999) 

o 2ν Γηεζλέο Summerschool κε ζέκα “Lifelong Learning and Experience” (3-12 Απγνύζηνπ 
2001) 

o 3ν Γηεζλέο Summerschool κε ζέκα “Generational and Methodological Perspectives” (6-16 
Απγνύζηνπ 2002) 



2003 

εκηλάξην εμ‟ απνζηάζεσο «Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ» (Φεβξπάξηνο – Ηνύληνο 2003) 
ην νπνίν πινπνηήζεθε από ζύκπξαμε κε leader ην ΔΑΠ θαη ην νπνίν πηζηνπνηήζεθε από ην ΔΘΔΠΗ. 

 

Πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο θαη αλαθνίλσζε ζην πλέδξην – εκηλάξην, ην νπνίν δηνξγξαλώζεθε από 
ην Σκήκα Θνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξήηεο ζην Ρέζπκλν, κε ζέκα: «Εεηήκαηα 
Κεζνδνινγίαο ηεο Έξεπλαο ζηηο Θνηλσληθέο Δπηζηήκεο» (25-28 Οθησβξίνπ 2003) 

 

2004 

Παξαθνινύζεζε ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ CEDEFOP “Vocational Education and Training Research in 
Europe to what end?”, Agora, Θεζζαινλίθε, 16-17 Φεβξνπαξίνπ 2004. 

 

πκκεηνρή θαη αλαθνίλσζε ζην πλέδξην ηνπ Life History and Biography Network, ηεο European 
Society for Research on the Education of Adults (ESREA) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Biography and 
Society Section of the International Sociological Association, ην νπνίν δηελεξγήζεθε ζην 
Παλεπηζηήκην ηνπ Roskilde (4-7 Καξηίνπ 2004), κε ζέκα “Biographical Research, Challenging the 
Boundaries: between the Social and the Psychological, Self and Other, Immediacy and Memory, 
Language and the Body, the Personnal and Professional”. 

 

πκκεηνρή θαη αλαθνίλσζε ζην 9Ο ζπλέδξην ηεο ISSEI ην νπνίν πινπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην 
Θέληξν Δπξσπατθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Navarra, ζηελ Pamplona κε ηίηιν: The 
Narrative of Modernity: Co-Existence of Differences, Pamplona, 2-7 Απγνύζηνπ 2004. Αλαθνίλσζε 
κε ηίηιν: Training Policy, centralization and national(istic) ambiguities: the case(s) of the repatriated 
pontians and the foreign immigrants in Greece (Πνιηηηθέο θαηάξηηζεο, ζπγθεληξσηηζκόο θαη 
εζληθ(ηζηηθέο) ακθηζεκίεο: ε πεξίηπσζε ησλ παιηλλνζηνύλησλ πνληίσλ θαη ησλ αιινδαπώλ 
κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα). 

 

πκκεηνρή θαη αλαθνίλσζε ζην 9Ο ζπλέδξην ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ηζηνξηθνύ Αξρείνπ Λενειιεληθήο θαη 
Γηεζλνύο Δθπαίδεπζεο, ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Παηξώλ, κε ηίηιν: Δπηζηεκνληθό πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή «Ηζηνξία Δθπαίδεπζεο», Πάηξα, 1-3 
Οθησβξίνπ 2004. Από θνηλό αλαθνίλσζε κε ηνλ Λ. Λαγόπνπιν κε ηίηιν: Δθαξκνδόκελεο 
εξεπλεηηθέο κεζνδνινγίεο ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε – θαηάξηηζε: Ηζηνξηθή επηζθόπεζε θαη 
ζύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο. 

 

2006 

Πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο θαη αλαθνηλώζε ζε πλέδξην - εκηλάξην, ην νπνίν δηνξγαλώζεθε από ην 
Graduate School in Lifelong Learning (Roskilde University) θαη ηελ Danish Research Academy, ζην 
Παλεπηζηήκην ηνπ Roskilde (Γαλία): 6ν Γηεζλέο Summerschool κε ζέκα “Learning Democracy and 
Social Changes” (1-11 Απγνύζηνπ 2006) 

 

 

 

 



2007 

πκκεηνρή ζε ζεκηλάξην κε ζέκα „Social and cultural psychological research perspectives on the 
intersection between individualization – identity – ethnicity‟, Department of Psychology and 
Educational Studies (Roskilde University, 24-26 Οθησβξίνπ 2007). 

 

Writing workshop, ζεκηλάξην ζρεηηθό κε ηε γξαθή ην νπνίν πινπνηήζεθε από ηε Andersen L., ζην 
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηώλ νη νπνίνη εθπνλνύλ δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο 
ζην Graduate School of Lifelong Learning, Department of Psychology and Educational Studies 
(Roskilde University, Λνέκβξηνο 2007). 

 

2008 

Βησκαηηθό εξγαζηήξην «Ζ πνιύπιεπξε ρξήζε ηεο θσηνγξαθίαο ζηελ εθπαίδεπζε», ην νπνίν 
εθπνλήζεθε από ηελ εθπαηδεύηξηα Γ. Παπαδνπνύινπ (Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ, Κάηνο 2008). 

 

Επαγγελμαηική Εμπειρία 

1995 έσο ζήκεξα 

Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Θέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δξγαζίαο ηεο 
Γ..Δ.Δ. (Θ.Δ.Θ.-ΗΛ.Δ./Γ...Δ.Δ), Σνκέαο Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. 

πληνλίζηξηα Δλεξγεηώλ Θαηάξηηζεο ηνπ ΘΔΘ-ΗΛΔ/ΓΔΔ. 

 

Θύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο 

 ρεδηαζκόο, Τινπνίεζε, Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάησλ Θαηάξηηζεο θαη εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζην 

πιαίζην 

α) ηνπ Δ.Π. «πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο θαη Πξνώζεζεο ηεο Απαζρόιεζεο» 

β) ηνπ Δ.Π. «Θαηαπνιέκεζεο ηνπ Απνθιεηζκνύ από ηελ Αγνξά Δξγαζίαο» 

γ) Οινθιεξσκέλσλ Πξνγξακκάησλ θαη Θνηλνηηθώλ Πξσηνβνπιηώλ (π.ρ. Θ.Π. Adapt, Θαηλνηνκηθό 
Πξόγξακκα ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ Θαλνληζκνύ Δ.Θ.Σ., Equal, Leonardo Da Vinci θ.ιπ.). 

 Γηνίθεζε / Γηαρείξηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε θεληξηθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν. 

 πκκεηνρή ζε πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο, ηόζν ζε εζληθό όζν θαη ζε δηαθξαηηθό επίπεδν, όπσο: 

- Δθπόλεζε εξεπλεηηθνύ έξγνπ, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηηο εππαζείο 
θνηλσληθά νκάδεο / ηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θ.ιπ. 

- πγγξαθή εγρεηξηδίσλ, νδεγώλ, ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ θ.ιπ. θαζώο θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ 
πιηθνύ. 

- Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ, θύθισλ ζπδεηήζεσλ, workshops, εθπξνζώπεζε ηνπ θνξέα 
κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε επηηξνπέο θ.ιπ. 



- Αλάπηπμε δξάζεσλ δηθηύσζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

- Παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ ζηήξημεο αλέξγσλ, εξγαδνκέλσλ θαη εππαζώλ θνηλσληθά 
νκάδσλ (ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο, πξνώζεζεο ηεο απαζρόιεζεο θ.ιπ.). 

 

 Πξόζθαηε επαγγεικαηηθή εκπεηξία (2005-08): 

πληνληζκόο ελεξγεηώλ θαηάξηηζεο ζην πιαίζην δηαθόξσλ Δ.Π. όπσο «Θαηάξηηζεο θαη Πξνώζεζεο 
ηεο Απαζρόιεζεο», «Αληαγσληζηηθόηεηαο», «Θνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο», «Δθπαίδεπζεο θαη 
Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο». 

ρεδηαζκόο, πινπνίεζε, ζπληνληζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Θαηάξηηζεο ζηειερώλ ζηελ παξνρή 
ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο κεηαλαζηώλ – πξνζθύγσλ» ην νπνίν εθπνλήζεθε ζην ζην πιαίζην ηεο 
πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ EQUAL „Equality‟ (ΘΔΘ-ΗΛΔ/ΓΔΔ, 2005-2006). 

ρεδηαζκόο, πινπνίεζε, ζπληνληζκόο ηνπ ζρεδίνπ Leonardo Da Vinci «Inter-Tie, Οινθιεξσκέλν 
ύζηεκα Θαηάξηηζεο Δθπαηδεπηώλ ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε» (2005-08). 

 

Εκπαιδεσηική Εμπειρία 

Από ην 1995 έσο ζήκεξα, παξνρή εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζε αλέξγνπο – εξγαδνκέλνπο – θνηλσληθά 
εππαζείο νκάδεο. Βαζηθά αληηθείκελα: Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ, Ηδηαηηεξόηεηεο Δππαζώλ Θνηλσληθά 
Οκάδσλ, Θεζκηθό Πιαίζην Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο, Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, Κεηαλάζηεπζε 
ζηελ Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα έρσ δηδάμεη ελόηεηεο όπσο: Ηδηαηηεξόηεηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 
πκκεηνρηθή Φηινζνθία θαη Κεζνδνινγία ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ν ξόινο ηνπ Δθπαηδεπηή 
Δλειίθσλ, Δθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ, ύζηεκα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα, 
ρεδηαζκόο-Τινπνίεζε- Αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, ρεδηαζκόο – Τινπνίεζε – 
Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ε Γηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, Εεηήκαηα 
πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο, Θέκαηα ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα θ.ιπ. 

Από ηηο 12/01/02, εληαγκέλε ζην κεηξών εθπαηδεπηώλ ηνπ Δζληθνύ Θέληξνπ Πηζηνπνίεζεο σο 
εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ, πηζηνπνηεκέλε θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο, κε 
αξηζκό πηζηνπνίεζεο 410143. Σα αληηθείκελα πηζηνπνίεζεο είλαη ηα αθόινπζα: 

o ύκβνπινη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη αζθνύληεο ζπλαθή επαγγέικαηα 

o Αλαιπηέο έξεπλαο αγνξάο θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ κ.α.θ. 

o Οηθνλνκνιόγνη, θνηλσληνιόγνη θαη αζθνύληεο ζπλαθή επαγγέικαηα 

o Φηιόζνθνη, ηζηνξηθνί θαη πνιηηηθνί επηζηήκνλεο 

o Ινγηζηέο θαη άιια ζηειέρε επηρεηξήζεσλ 

Από ην 2003, πηζηνπνηεκέλε από ην ΔΘΔΠΗ εθπαηδεύηξηα εθπαηδεπηώλ. 



 

 Πξόζθαηε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία (2005-08): 

 πληνλίζηξηα – βαζηθή εθπαηδεύηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Θαηάξηηζεο ζηειερώλ ζηελ παξνρή 
ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο κεηαλαζηώλ – πξνζθύγσλ» ην νπνίν εθπνλήζεθε ζην ζην πιαίζην ηεο 
πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ EQUAL „Equality‟ (ΘΔΘ-ΗΛΔ/ΓΔΔ, 2005-2006). 

 Δθπαηδεύηξηα ζε δύν ζεκηλάξηα κεηθηήο (δηα δώζεο θαη εμ απνζηάζεσο) εθπαίδεπζεο 
εθπαηδεπηώλ, εμάκελεο δηάξθεηαο, ηα νπνία πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ ΔΘ (ΔΔΓΔ, 2006-2007). 

 Δθπαηδεύηξηα ζε ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο ζπλδηθαιηζηώλ ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο 
«Κεηαλάζηεπζε θαη Απνθιεηζκόο από ηελ Αγνξά Δξγαζίαο» θαη «Πνιηηηζκηθή Δηεξόηεηα», ηα νπνία 
πινπνηνύληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηα βίνπ εθπαίδεπζεο» (ΘΔΘ-ΗΛΔ/ΓΔΔ, 2008). 

 

Λοιπές Δημοζιεύζεις / Ερεσνηηική Δραζηηριόηηηα 

 «Κύζνο θαη Ηζηνξία ζηε Ινγνηερλία: ε πεξίπησζε ελόο κπζηζηνξήκαηνο ηνπ Ηζ. Θαληαξέ», ζην 
Γνθηκέο, Αζήλα: Ηαλνπάξηνο 1994, η. 1, ζει. 57-80. 

«The “Repatriated” Pontians: Biographies of Greek Immigrants in Greece», in Kirsten Weber (eds), 
Lifelong Learning and Experience, Papers and Perspectives of the First International Summer School 
of the Graduate School in Lifelong Learing, Roskilde University & the Danish Research Academy, vol. 
1, August 1999, p. 273-279. 

πκκεηνρή ζηε δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ Γηαζηάζεηο θαη Πξννπηηθέο ηεο πκκεηνρηθήο Κεζνδνινγίαο 
ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, Θαηλνηνκηθό Πξόγξακκα ηνπ Άξζξνπ 6, Δπξσπατθό Θνηλσληθό Σακείν, 
Θ.Δ.Θ.-ΗΛ.Δ./Γ..Δ.Δ., Αζήλα 1999. 

πκκεηνρή ζηελ εθπόλεζε ηνπ Οδεγνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκηνπξγία Θηλεηήο Κνλάδαο 
πκβνπιεπηηθήο Πιεξνθόξεζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο, Θαηλνηνκηθό Πξόγξακκα ηνπ 
Άξζξνπ 6, Δπξσπατθό Θνηλσληθό Σακείν, Θ.Δ.Θ.-ΗΛ.Δ./Γ..Δ.Δ., Αζήλα 1999. 

Παπαδνπνύινπ Γ. Γεκνπιάο Θ. Κπακπαλέινπ Γ. θαη Σζηώιεο Γ. 2002, Από ηελ θνηλσληθή εππάζεηα 
ζηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό, ΗΛΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, Κειέηεο αξ. 16, Αζήλα 2002. 

Αλάπηπμε εμ‟ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζρεηηθνύ κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο εθπαίδεπζεο ηεο 
νκάδαο Κεηαλάζηεο, Παιηλλνζηνύληεο, Πξόζθπγεο ζην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο ύκπξαμεο πνπ 
αλέιαβε ην ζρεδηαζκό ηνπ έξγνπ «Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ» θαη ηνπ ζρεηηθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ 
(2003). 

πκκεηνρή ζηελ επηζηεκνληθή νκάδα αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ «Δθπαίδεπζε Αμηνινγεηώλ 
Πηζηνπνηεκέλσλ Φνξέσλ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο – Πξόγξακκα ΔΘΔΠΗ» (2003). 

Κπακπαλέινπ Γ. Λαγόπνπινο Λ. 2004, «Ζ έλλνηα ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο ζηελ επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε», Δπηζεώξεζε Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ, η. 36, ζο. 41-59. 



Κάγνο Θ., Κπακπαλέινπ Γ., εθπόλεζε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή 
εθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ, ζε κνξθή cd, βαζηζκέλνπ ζην πξόγξακκα παξαγσγήο 
πνιπκεζηθνύ πιηθνύ Mediator, κε ηίηιν «Δηζαγσγηθόο Οδεγόο: Ζ Γηαπνιηηηζκηθή Γηάζηαζε ζηε 
πλερηδόκελε Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε» (2008). 
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