
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Μαρίνας Μπέση 

Η Μαρίνα Μπέση είναι Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα «Πρακτικές εκπαιδευτικών και στελεχών 

εκπαίδευσης προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, στο πλαίσιο της μετάβασης 

από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Μια πανελλήνια έρευνα», με επιβλέπουσα 

καθηγήτρια την κ. Μαρία Σακελλαρίου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Διαπανεπιστημιακού- Διατμηματικού 

προγράμματος «Γνωστική και κινητική ανάπτυξη», του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήματος Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην 

κατεύθυνση Γνωστική Ανάπτυξη. 

Είναι πτυχιούχος  του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων και κάτοχος Διπλώματος διετούς Μετεκπαίδευσης στη Γενική Αγωγή από 

το Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι επίσης πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής, 

Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

Έχει παρακολουθήσει ετήσια προγράμματα εξειδίκευσης: 

- Στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Έρευνα, στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιο Πατρών,  

- Στην  Αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγχρονης και Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας μέσα 

από το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle, από τη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και 

- Στην Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Ανάπτυξη Ατομικών και Κοινωνικών 

Δεξιοτήτων, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. 

Έχει παρακολουθήσει Πιστοποιημένα Προγράμματα Εκπαίδευσης του Εθνικού 

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ): 

- «Επιμόρφωση σε θέματα επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης για την 

απόκτηση πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρκειας εκπαιδευτικών Α/βαθμιας & 

Β/βαθμιας εκπαίδευσης», 



- «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Ηγεσία και Διοίκηση στην Εκπαίδευση», 

- «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», 

- «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης σε Θέματα Διακρίσεων και Ισότητας των Φύλων», 

- «Ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων: διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού». 

Έχει πτυχία αγγλικών και γαλλικών επιπέδου Β2 και διαθέτει πιστοποίηση ΤΠΕ Α΄ 

και Β΄ επιπέδου του Υ.ΠΑΙ.Θ. στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην ομαλή μετάβαση των παιδιών από 

το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, στη συνεργασία σχολείου-οικογένειας, στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και γενικότερα σε θέματα εκπαίδευσης των παιδιών στο 

Νηπιαγωγείο. 

Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων «Συνεργασία Νηπιαγωγείου-αλλοδαπής οικογένειας. 

Θεωρία και έρευνα» και «Η εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο. Αντιλήψεις και προσδοκίες 

δίγλωσσων γονέων».  Έχει επίσης συμμετοχή στο βιβλίο των Γρίβα, Ε. & Στάμου, Α. 

(2014) «Ερευνώντας τη διγλωσσία στο σχολικό περιβάλλον. Οπτικές εκπαιδευτικών, 

μαθητών και μεταναστών γονέων». Έχει λάβει μέρος σε ένα μεγάλο αριθμό 

πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων με κριτές και έχει δημοσιεύσει άρθρα, έρευνες 

και μελέτες σε έγκυρα ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Υπήρξε 

επιμορφώτρια σε Π.Ε.Κ., σε δημόσια Ι.Ε.Κ., σε επιμορφωτικά προγράμματα του 

Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και σε δεκάδες ημερίδες ή 

σεμινάρια επιμόρφωσης. 

Υποστήριξε την υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος του ΥΠΕΠΘ με τίτλο 

«Διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό». Ακόμη, 

συμμετείχε στην έρευνα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  «ΘΑΛΗΣ: 

Αξιολόγηση της ποιότητας στην προσχολική αγωγή. Προσαρμογή των κλιμάκων 

ECERS-R & ECERS-E στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα». 

Έχει υπηρετήσει ως νηπιαγωγός σε πολλές σχολικές μονάδες του Νομού Θεσπρωτίας 

και ως Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Θεσπρωτίας. Διετέλεσε δύο θητείες Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής, στις 

περιφέρειες της Άρτας και της Θεσπρωτίας. Από το 2016 είναι η Διευθύντρια της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. 


