
Διονύσης Γουβιάς 
 
Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του «Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών 

Ερευνών» (ΕΕΚΕ) του Τομέα «Κοινωνιολογίας, Οικονομίας, Πολιτικής της Εκπαίδευσης και 

Σπουδών Φύλου» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ειδίκευση στην «Εκπαιδευτική Πολιτική» 

και την «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης». Έχει δεκαοκταετή διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση και άνω των 20 ετών συνολική εκπαιδευτική εμπειρία. Έχει άνω των 14 ετών 

διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με χρήση μικτών μεθόδων μάθησης 

(παραδοσιακής και ηλεκτρονικής / e-learning), απασχολούμενος σε δύο (2) ΠΜΣ του ΤΕΠΑΕΣ: α) 

στο «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» 

(ακαδ. έτη 2003/04 – 2013/14), και Β) στο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» (ακαδ. έτη 

2014/15 – σήμερα). 

Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο εστιάζεται (κυρίως) σε θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Ανισοτήτων στην Εκπαίδευση, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης καθώς και σε θέματα της Έμφυλης 

Διάστασης στην Εκπαίδευση. Έχει δύο δημοσιευμένα βιβλία και έχει επιμεληθεί την έκδοση άλλων 

τεσσάρων. Έχει επιβλέψει μέχρι σήμερα δεκάδες διπλωματικές εργασίες σε μεταπτυχιακό επίπεδο 

και επιβλέπει την εκπόνηση δύο διδακτορικών διατριβών, ενώ έχει συμμετάσχει και σε ένδεκα 

(11) τριμελείς επιτροπές επίβλεψης διδακτορικών διατριβών. 

Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και του 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), και είναι επιμορφωτής 

προγραμμάτων ευαισθητοποίησης σε θέμα Φύλου που εκπονούν οι οργανισμοί αυτοί. 

Είναι μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία και είναι η 

πρώτη θεσμοθετημένη  ανάλογη επιτροπή σε ελληνικό ΑΕΙ με απόφαση Πρύτανη, από το 

Σεπτέμβριο του 2014. 
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He is Associate Professor and Director of the "Laboratory of Educational & Social Research" of 

the Department of Preschool Education and Educational Design (TEPAES), with specialization on 

"Educational Policy" and "Sociology of Education". He has eighteen years of teaching experience 

in Higher Education and more than twenty years of general educational experience. He has 

taught for more than 14 years in Adult Education programs, using blended-learning (i.e. 

traditional & e-learning) methods. He has worked in two (2) of TEPAES’ Master's programs: a) 

in “Gender and New Educational and Workplace Environments in the Information Society" 

(academic years: 2003/04 - 2013/14), and b) in “New Forms of Education and Learning" 

(academic years: 2014/15 - today). 

His research and writing focus (mainly) on Educational Policy, Inequalities in Education, 

Intercultural Education and Gender in Education. He has published two books and has edited the 



publication of four collective volumes. He has supervised dozens of postgraduate theses and is 

supervising the preparation of two doctoral theses. He has also participated in eleven doctoral 

supervisory committees. 

He is a Gender expert and is a registered trainer of the Center for Equality Issues (KETHI) and 

the National Center for Public Administration & Local Government (EKDDA). 

He is a member of the Gender Equality Committee of the University of the Aegean, which is the 

first statutory committee established in a Greek university with Rector's decision, in September 

2014. 


