
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ  Γ. ΛΕΖΕ 

 

Η Ευαγγελία Γ. Λεζέ γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από το Άργος 

Αργολίδας. 

Είναι πτυχιούχος της Ελληνικής (Κλασσικής) Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και Διδάκτωρ Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών (με 

μεταπτυχιακή υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών-Ι.Κ.Υ.).   

Υπήρξε διδάσκουσα (βάση του Π.Δ. 407/’80) στο Τμήμα Ψυχολογίας (2001-2003) 

και στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (2011-

2012), στο Παιδαγωγικό Τμήμα  Ειδικής Αγωγής (2004-2009) και στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Προσχολικής Εκπαίδευσης (2010-2011) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα Τμήματα 

Φιλολογίας (2008-2009) και Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 

(2008-2011) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Τμήμα Φιλολογίας (2005-2008), στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (2010 κ΄ 2013) και στο Τμήμα Επιστημών της 

Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (2010-2011 κ΄ 2013) του 

Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 

Ασιατικών Σπουδών (2016-2017) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στους προπτυχιακούς 

φοιτητές/-τριες των ανωτέρω πανεπιστημιακών τμημάτων δίδαξε μαθήματα ψυχολογίας, 

παιδαγωγικής, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διγλωσσίας και επόπτευσε τις πρακτικές 

ασκήσεις φοιτητών/-τριών-υποψηφίων δασκάλων.     

 Ακόμη, δίδαξε το μάθημα της «Διαπολιτισμικής Ηθικής» (2009-2014) στο 

Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Ηθική Φιλοσοφία» του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τμήμα Φιλολογίας) και Αθηνών (Τμήμα Φ.Π.Ψ.) και υπήρξε 

επόπτρια καθηγήτρια αρκετών διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών 

του εν λόγω προγράμματος. 

Επίσης, δίδαξε την ελληνική γλώσσα στο Τ.Ε.Ε. του Α΄ Κύκλου Βοηθών 

Νοσηλευτών «Σοφία Σλήμαν» του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Η 

Σωτηρία» στην Αθήνα (2005-2006) καθώς και την ελληνική ως «δεύτερη» γλώσσα σε 

αλλοδαπούς μαθητές σχολείων της Αττικής,  στα πλαίσια σχετικών ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) / (2004, 2006-2007). 

Δραστηριοποιήθηκε, παράλληλα, ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων στο πρόγραμμα 

«Συμβουλευτικής Γονέων» στο νομό Αττικής (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. του Υπ. Παιδείας) και στο 

πρόγραμμα «Εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού 

για ενηλίκους μετανάστες» (πρόγραμμα «Οδυσσέας» του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Υπ. Παιδείας / 

(2005-2009 / 2010-2011 κ΄ 2014-2015 αντίστοιχα).   

Υπήρξε επιμορφώτρια ενηλίκων (π.χ. εκπαιδευτικών Α΄θμιας και Β΄θμιας 

εκπαίδευσης, σωφρονιστικών υπαλλήλων, στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοτικών 

αστυνομικών) στα πλαίσια διαπολιτισμικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2006-2007 κ΄ 2010-2011), του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Ειδικής  Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2009-2010), ιδιωτικού Κ.Ε.Κ. (Κέντρου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών (2011) και του 

Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη Γ.Σ.Ε.Ε. (2012). Επιπλέον, ως εκπαιδεύτρια 

του Ο.Κ.Α.Ν.Α. (Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών) συμμετείχε στην υλοποίηση του 

Προγράμματος: «Κατάρτιση Αστυνομικών σε θέματα εξαρτήσεων» (2014-2015).  

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά (εκπαιδευτικά και διαπολιτισμικά) προγράμματα 

της Ακαδημίας Αθηνών (2002-2003), του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών 

(2004, 2011-2012) και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2015).  

Δίδαξε στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αθήνας (2015-2016), στο παράρτημα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Λιβαδειά (2016-

2017) και  στο παράρτημα της Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. στο Άργος (2014-2015, 2015-2016, 2016-

2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021), στα πλαίσια σχετικών προγραμμάτων 

κατάρτισης ενηλίκων (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π.). 



Είναι εκπαιδεύτρια του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Ε.Κ.Π.Α (από το 2019).  

Είναι μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και της Παιδαγωγικής Εταιρείας 

Ελλάδος. 

Έχει δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους 

καθώς και σε πρακτικά πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων.  

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν θέματα: διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

ψυχολογίας, διγλωσσίας και επιμόρφωσης-εκπαίδευσης ενηλίκων.        

 

(email Ευαγγελίας Λεζέ: lilianleze@yahoo.gr)  

 

 

  


