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Η Ευυροσύνη Κωσταρά ζπμύδαζε ζηε Φηιμζμθηθή Σπμιή ημο Γζκηθμύ θαη Καπμδηζηνηαθμύ 

Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ με εηδίθεοζε ζηεκ θιαζηθή θηιμιμγία θαη από ημ 1994 ενγάδεηαη 

ςξ εθπαηδεοηηθόξ, ανπηθά ζηεκ ηδηςηηθή εθπαίδεοζε θαη ζηε ζοκέπεηα, από ημ 1998, ζηε 

Δεοηενμβάζμηα εθπαίδεοζε. Έπεη μεηαπηοπηαθό δίπιςμα εηδίθεοζεξ με ακηηθείμεκμ ημ 

«Ανπαίμ Γιιεκηθό Θέαηνμ» από ημ Τμήμα Θεαηνηθώκ Σπμοδώκ ημο Πακεπηζηεμίμο Παηνώκ 

θαη δηδαθημνηθό ζηε Νεμειιεκηθή Φηιμιμγία θαη Θεαηνμιμγία, γηα ημ μπμίμ έιαβε δηεηή 

οπμηνμθία από ημ Ίδνομα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ. Γίκαη πηζημπμηεμέκε Γπημμνθώηνηα 

Γκειίθςκ από ημκ ΓΟΠΠΓΠ, Γπημμνθώηνηα Β΄ Γπηπέδμο ζηηξ Τ.Π.Γ., έπεη εκηαπζεί ζημ 

Μεηνώμ Κύνημο Δηδαθηηθμύ Πνμζςπηθμύ ημο Γζκηθμύ Κέκηνμο Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ θαη 

Αοημδημίθεζεξ (Γ.Κ.Δ.Δ.Α.), ζημ μεηνώμ Γπημμνθςηώκ – Πμιιαπιαζηαζηώκ ημο ΙΓΠ γηα 

ηα «Γνγαζηήνηα Δελημηήηςκ ημο 21μο αηώκα» θαη έπεη οιμπμηήζεη μεγάιμ ανηζμό 

ζεμηκανίςκ θαη ενγαζηενίςκ ζε πμηθίιεξ ζεμαηηθέξ.  

 Γηα ηνία έηε οπήνλε Γνγαζηενηαθόξ Σοκενγάηεξ ζηηξ Πναθηηθέξ Αζθήζεηξ 

Δηδαζθαιίαξ (ΠΑΔ) ζημ Γηήζημ Πνόγναμμα Παηδαγςγηθήξ Καηάνηηζεξ (Γ.Π.ΠΑΙ.Κ.) ηεξ 

ΑΣΠΑΙΤΓ, έπεη δηδάλεη ζημ πιαίζημ ημο μαζήμαημξ «Δηδαθηηθή ημο Θεάηνμο – Θεςνία 

θαη Πναθηηθή» ζημ Τμήμα Θεαηνηθώκ Σπμοδώκ Πάηναξ θαη έπεη οιμπμηήζεη ζεμηκάνηα ζε 

μεηαπηοπηαθμύξ θμηηεηέξ ζημ Ακμηπηό Πακεπηζηήμημ Κύπνμο θαη ζημ Γνγαζηήνημ 

Νεμειιεκηθήξ θαη Σογθνηηηθήξ Φηιμιμγίαξ (ΓΝΓΣΦ) ημο Τμήμαημξ Φηιμιμγίαξ Παηνώκ. 

Σομμεηείπε, επίζεξ, ςξ εθπνόζςπμξ ηεξ ΠΔΓ Δοη. Γιιάδαξ ζηε δηαδηθαζία Πηζημπμίεζεξ 

ημο Πνμγνάμμαημξ  Σπμοδώκ ημο Τμήμαημξ Θεαηνηθώκ Σπμοδώκ Πάηναξ.   

Από ημ 2014 έςξ ημ 2016 ήηακ Δηεοζύκηνηα ημο Σπμιείμο Δεύηενεξ Γοθαηνίαξ 

Πάηναξ θαη ημο πανανηήμαημξ ζημ Κ. Κ. Αγ. Σηεθάκμο. Τμ δηάζηεμα αοηό δηεηέιεζε 

Υπεύζοκε ζηεκ Απαΐα ηςκ ελεηάζεςκ «Γιιεκμμάζεηαξ» ηεξ Γεκηθήξ Γναμμαηείαξ Δηά Βίμο 

Μάζεζεξ γηα ηεκ πηζημπμίεζε γκώζεξ ηεξ ειιεκηθήξ γιώζζαξ, ηζημνίαξ θαη πμιηηηζμμύ 

ηςκ οπεθόςκ ηνίηςκ πςνώκ.  

Από ημ 2016 έςξ ημ 2020 ήηακ Υπεύζοκε Πμιηηηζηηθώκ Θεμάηςκ ηεξ ΔΔΓ Απαΐαξ. 

Καηά ημ δηάζηεμα αοηό οπήνλε μνγακώηνηα θαη ζοκημκίζηνηα 24 ημπηθώκ ζεμαηηθώκ 

δηθηύςκ ζπμιείςκ ηεξ Απαΐαξ, εγθεθνημέκςκ από ημ Υπμονγείμ Παηδείαξ, εκώ ζε 

ζοκενγαζία με ημ Πακεπηζηήμημ Παηνώκ, ημ ΤΓΙ Δοη. Γιιάδαξ, ηεκ Γθμνεία Ανπαημηήηςκ 

Απαΐαξ, ημκ Πμιηηηζηηθό Ονγακηζμό Δ. Παηνέςκ (Δηεζκέξ Φεζηηβάι Πάηναξ) θαη άιιμοξ 

θμνείξ ζομμεηείπε ζηε δημνγάκςζε θαη ημ ζοκημκηζμό ζεηνάξ πμιηηηζηηθώκ εθδειώζεςκ, 

μαζεηηθώκ θεζηηβάι θαη εθπαηδεοηηθώκ δνάζεςκ. 



 Έπεη, επίζεξ, ζομμεηάζπεη μέζς εθπαηδεοηηθώκ δνάζεςκ ζημ Γονςπασθό Δίθηομ 

«ALDA European Association for Local Democracy», ζημ Δηεζκέξ Δίθηομ 

«InterCultutral Cities-ICC» ημο Σομβμοιίμο ηεξ Γονώπεξ θαη ζημ Δηαθναηηθό Γονςπασθό 

ένγμ «URBACT III/ ARRIVAL CITIES». Σομμεηείπε, επίζεξ ζημ Γονςπασθό Πνόγναμμα 

Leonardo Da Vinci: “Pratique de l’ orientation” ζηε Γαιιία (Vénissieux, Lyon), εκώ έπεη 

οιμπμηήζεη επί ζεηνά εηώκ Πνμγνάμμαηα Σπμιηθώκ Δναζηενημηήηςκ. Γπηπιέμκ, έπεη 

ιάβεη μένμξ ζε ενεοκεηηθό πνόγναμμα ειεθηνμκηθήξ ηεθμενίςζεξ ημο ανπαίμο ζεάηνμο 

οπό ηε δηεύζοκζε ημο μμόηημμο θαζεγεηή ανπαίαξ ειιεκηθήξ θηιμιμγίαξ ηςκ 

Πακεπηζηεμίςκ Θεζζαιμκίθεξ θαη Νέαξ Υόνθεξ θ. Γ. Σεθάθε, με ακηηθείμεκμ ηε 

ζογθέκηνςζε θαη θαηαγναθή οιηθμύ γηα ημ ανπαίμ δνάμα, θαη ζηεκ «Πακειιήκηα 

επηζηεμμκηθή ένεοκα HBSC/WHO γηα ηεκ ογεία εθήβςκ – μαζεηώκ» ημο Γνεοκεηηθμύ 

Πακ/θμύ Ικζηηημύημο Ψοπηθήξ Υγείαξ (Γ.Π.Ι.Ψ.Υ.) ζημ πιαίζημ ημο δηαθναηηθμύ ενεοκεηηθμύ 

πνμγνάμμαημξ «Health Behavior in School-aged Children».  

Έπεη δηαηειέζεη μέιμξ επηζηεμμκηθώκ, μνγακςηηθώκ θαη θνηηηθώκ επηηνμπώκ 

πακειιεκίςκ θαη δηεζκώκ ζοκεδνίςκ, όπςξ θαη μαζεηηθώκ δηαγςκηζμώκ ζε ημπηθό, 

πενηθενεηαθό θαη πακειιήκημ επίπεδμ. Μεγάιμξ ανηζμόξ μειεηώκ θαη άνζνςκ ηεξ έπεη 

δεμμζηεοζεί ζε ειιεκηθά θαη δηεζκή επηζηεμμκηθά πενημδηθά θαη ζε πναθηηθά ζοκεδνίςκ, 

εκώ έπεη ζομμεηάζπεη ςξ εηζεγήηνηα ζε εμενίδεξ, επηζηεμμκηθά ζομπόζηα θαη ζοκέδνηα.  

Τα ενεοκεηηθά ηεξ εκδηαθένμκηα ημ δηάζηεμα αοηό εκημπίδμκηαη ζηεκ εθανμμγή 

μεζμδμιμγηθώκ ζημηπείςκ ηεξ εθπαίδεοζεξ εκειίθςκ ζηε δεοηενμβάζμηα εθπαίδεοζε, 

ζηεκ αλημπμίεζε ηεξ αηζζεηηθήξ εμπεηνίαξ μέζς ηεξ ηέπκεξ ζηε δηδαθηηθή πνάλε 

(μεηαζπεμαηίδμοζα μάζεζε) θαη ζε εθανμμγέξ ηεξ ζομβμοιεοηηθήξ ροπμιμγίαξ ζηεκ 

εθπαίδεοζε.  


