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Μαρία Βεργέτη 

Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 

 

 
 Η Μαρία Βεργέτη είναι Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Παιδαγωγικό Τµήµα 

Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (Φ.Ε.Κ. 

127/07.02.2020, τ. τρίτο, ανάληψη καθηκόντων 11.02.2020)) 

 Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήµιο της Μιννεσότα, στις Η.Π.Α. Το 1984 

ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές της σπουδές στην Κοινωνιολογία/Ανθρωπολογία στο 

Πανεπιστήµιο της Γουέστ Βιρτζίνια, στις Η.Π.Α., όπου παρουσίασε µεταπτυχιακή 

εργασία µε τίτλο Ελληνοαµερικανοί σε µικρές πόλεις. Από το 1993 είναι διδάκτωρ 

Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου. Η διδακτορική της διατριβή έχει τίτλο 

Εθνοτοπική ταυτότητα: Η περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου.  

 Είναι μέλος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης (2018-σήμερα, τοποθέτηση από τη Σύγκλητο).  

 Διευθύντρια και επιστημονικώς υπεύθυνη του διετούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ετερότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση» από το 2020 

(ορισμός από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατά την αριθμ. 9/09.06.2020 συνεδρίασή της). Ο 

πρώτος κύκλος του Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από 1.9.2020-31.8.2022. 

 Είναι επιστημονικώς υπεύθυνη του επιμορφωτικού προγράμματος 450 ωρών με τίτλο 

«Ετερότητα στο σχολείο και στην κοινωνία» που διοργανώνει Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά 

Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από 1.9.2020 έως 

31.5.2021.  

 Υπεύθυνη για τη διοργάνωση δράσεων εθελοντισμού και καλλιέργειας της κουλτούρας 

εθελοντισμού στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Συνέλευση του Τμήματος κατά 

την αριθμ. 6/11.02.2020  συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη της το αριθμ. Πρωτ. 31/12020-

ΔΠΘ/ΠΤΔΕ/32201/920 έγγραφο της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ).  

 Διευθύντρια του διετούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και 

Πολιτισμός» που λειτούργησε από 1.9.2018 μέχρι 31.8.2020 (ορισμός από τη Συνέλευση του 

Τμήματος, κατά την αριθμ. 3/06.11.2018 συνεδρίασή της). 
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 Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας για τις Σπουδές στο Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης (2016-2020 τοποθέτηση από τη Σύγκλητο).  

 Διευθύντρια και υπεύθυνη οικονομικής διαχείρισης του διετούς Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου" από το 2016-

σήμερα (εκλογή και α) απόφαση ΓΣΕΣ του ΠΤΔΕ  του ΔΠΘ κατά την υπ’ αριθμ. 4/19.01.2016 

συνεδρίασή της, β) απόφαση ΓΣΕΣ του ΠΤΔΕ  του ΔΠΘ το 2018 για δύο επιπλέον έτη θητείας). 

Ο πρώτος κύκλος του Π.Μ.Σ. λειτούργησε από 1.9.2016-31.8.2018. Ο δεύτερος κύκλος του 

Π.Μ.Σ. λειτούργησε από 1.9.2017-31.8.2019. 

 Διευθύντρια του Εργαστηρίου «Κοινωνικές Ομάδες και Παιδαγωγική του Θεάτρου» του 

Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας  (εκλογή και απόφαση ΓΣ του ΠΤΔΕ  του ΔΠΘ κατά την 

αριθμ. 6/22.03.2016 συνεδρίασή της) από το 2016 μέχρι το 2019. Εκλογή στις 11.06.2019 στην 

ίδια θέση με τριετή θητεία (Φ.Ε.Κ. 658/30.08.2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.). 

 Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Παιδαγωγική 

και Διδακτική Επάρκεια του Δ.Π.Θ. από το 2016 μέχρι το 2019 (εκλογή). Με την ανασυγκρότηση 

της Επιτροπής μέλος της  μέχρι σήμερα (Απόφαση Συγκλήτου 31/10/7.3.2019). 

 Είναι µέλος Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης του 

Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης από το 2001. Σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών 

έχει αυτοδύναµη διδασκαλία των υποχρεωτικών Μαθηµάτων Κοινωνιολογία και 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης από το 2001 µέχρι σήµερα. Έχει διδάξει στο Δ.Π.Θ. το 

µάθηµα Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (υποχρεωτικό µάθηµα στο ΤΕΕΠΗ, ακ. έτη 2014-

20015, 2015-2016). Στο ΠΤΔΕ έχει διδάξει τα µαθήµατα επιλογής Σύγχρονη Ελληνική 

Κοινωνία, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Διαπολιτισµική 

Εκπαίδευση και Διδακτική, Κοινωνιολογία του Πολιτισµού. 

Σε επίπεδο µεταπτυχιακών σπουδών έχει ή είχε αυτοδύναµη διδασκαλία 

πολλών μαθημάτων με γνωστικά αντικείμενα στη Μεθοδολογία Κοινωνικών 

Επιστημών και στην αξιοποίηση του πολιτισμού και ψηφιακών εκπαιδευτικών στα 

ΠΜΣ του ΠΤΔΕ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», «Ετερότητα και Παιδαγωγική του 

Θεάτρου» «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής.  

Έχει επιβλέψει µια διδακτορική διατριβή, η οποία παρουσιάστηκε το 2017 και 

είναι η επιβλέπουσα τριών εν εξελίξει διδακτορικών. Έχει επιβλέψει δεκάδες 

µεταπτυχιακές εργασίες. 

Στο δηµοσιευµένο έργο της συµπεριλαµβάνονται βιβλία και άρθρα σε διεθνή 

επιστηµονικά περιοδικά µε θεµατολογία που αφορά κυρίως τις έκδηλες και άδηλες 

λειτουργίες κοινωνικών θεσµών, θέµατα εθελούσιας και αναγκαστικής µετανάστευσης 

πληθυσµών, τις διαδικασίες διαµόρφωσης και µετεξέλιξης συλλογικών ταυτοτήτων 

κ.α. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται στην επιστήµη της Κοινωνιολογίας 
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και στους επιστηµονικούς κλάδους της Πολιτισµικής Κοινωνιολογίας, της 

Κοινωνιολογίας της Μετανάστευσης και της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. 


