
Γιώργος Δ. Μπίκος 
Τίτλοι σπουδών:  
Πτυχία: πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης (ΕΚΠΑ), κοινωνιολογίας 
(Πάντειο) και παιδαγωγικών (ΑΣΠΑΙΤΕ), μεταπτυχιακό στη Δημόσια πολιτική 
(ΕΚΠΑ) και διδακτορικό στη διδακτική των πολιτικών επιστημών στη δ/θμια 
εκπ/ση (Πάντειο) 

Διδασκαλία στην  τριτοβάθμια εκπαίδευση: 
2017-σήμερα: διδάσκει πολιτική επικοινωνία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ, «Ρητορική: 
Θεωρία και πράξη». 
2014-σήμερα: διδάσκει σε προπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ, Ιστορία της Εκπαίδευσης. 
2010-σήμερα: διδάσκει στο τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας (νυν Παν/μιο Δυτ Αττικής) ως 
συμβασιούχος στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, Σχολικές Βιβλιοθήκες και εκπαίδευση: 
κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, Θεωρία και Ιστορία της ανάγνωσης, Ψυχολογία της ανάγνωσης, 
Διοικητικοί θεσμοί και παραγωγή αρχείων. 
2002-04: δίδαξε ως εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας, το 
μάθημα Πληροφορική και κοινωνία. 
2009-2017: διδάσκει στην ΑΣΠΑΙΤΕ Διδακτική μεθοδολογία και 2017-σήμερα: επόπτης σε 
Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας εκπαιδευτικών, στο ίδιο Ίδρυμα. 
Έχει διατελέσει επιμορφωτής στο ΠΕΚ Πειραιά, στο ΕΚΔΔΑ και εκπαιδευτής ενηλίκων στο ΙΔΕΚΕ και 
σε ΔΙΕΚ. 

Επαγγελματική εμπειρία: Από το 2011 είναι λυκειάρχης σε δημόσια σχολεία και διευθυντής και 
επιστημονικός υπεύθυνος δύο σειρών βιβλίων, στις εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ. 

Εκπονητής ΑΠΣ ως συνεργάτης του ΙΕΠ: Αξιολογητής Προγράμματος Σπουδών, αξιολογητής σχολ. 
βιβλίου και συν-συγγραφέας σχολικού βιβλίου – στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες στο 
Λύκειο. 

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής περιοδικών: 

 Educational Research and Reviews (2016 – ),  

 Journal of Public Administration and Policy Research (2016 –  )  

 Ιnternational Journal of Library and Information Science (2016 –  )  

 SCIREA Journal of Education (2018 – ) 

 International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences (2019 -  ) 

 International  Journal of Humanities & Social Science  (2019 - ) 

 International  Journal of Educational Research (2019 - ) 

 ΕΡΚΥΝΑ της ΠΑΠΕΔΕ (2015 –  ) 
    

Συγγραφικό έργο: 15 τίτλοι (1 μονογραφία, 5 σχολ. βοηθήματα, 6 συλλογικοί τόμοι και 2 ατομικά 
έργα) 
Ενδεικτικά: Το βιβλίο ως διδακτικό μέσο και οι κυρίαρχοι τρόποι ανάγνωσης (εκδ. Γρηγόρη, 2011), 
Περί Σχολικών Βιβλιοθηκών (2014, εκδ. Γρηγόρη), μαζί με τη Giota Papadimitriou, Βοοk Exchange 
Libraries: Aspects of the Phenomenon (2017, εκδ. Lambert). 


