
Ο Περικλής Γεωργιάδης είναι καθηγητής Πληροφορικής σε δημόσια σχολεία από το 
1992. Έχει διδάξει στο Ενιαίο Πολυκλαδικό και στο μετέπειτα 3ο Λύκειο Κομοτηνής, 
το 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής, το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου (επιλογή από ΚΥΣΔΕ, 
2000) και το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου (επιλογή από ΚΥΣΔΕ, 2008, και 
θετική αξιολόγηση ΠΠΣ για 5ετή θητεία το 2012-13). Είναι υποδιευθυντής του σχολείου 
του για δεύτερη θητεία, ενώ διετέλεσε και μέλος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμ-

βουλίου του. Επί 13 εξάμηνα δίδαξε αντικείμενα Πληροφορικής στο Δημόσιο ΙΕΚ Κομοτηνής, όντας 
και εξεταστής πιστοποίησης. Το ακαδ. έτος 1996-97 ήταν εργαστηριακός βοηθός στην Στατιστική Α-
νάλυση με SPSS στο ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης, όπου είχε αποσπαστεί, ενώ, κατά τα 
σχολικά έτη 2003-2007, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των διδακτορικών σπουδών του, παρείχε επι-
κουρία και εργαστηριακή διδασκαλία στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Παν/μίου Κρήτης.  
Είναι πτυχιούχος (1988) του τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Παν/μίου Πατρών. Στο 
πλαίσιο διδακτορικών σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Παν/μίου Κρήτης (2003-2008) 
εκπλήρωσε με επιτυχία τις σχετικές υποχρεώσεις του (επικουρία, πρωτότυπη ερευνητική εργασία, 12 
μεταπτυχιακά μαθήματα, Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις), αλλά δεν ολοκλήρωσε τη συγγραφή της 
διδακτορικής του διατριβής για σοβαρούς λόγους υγείας.  
Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του ACM, και του IEEE Computer Society. Πιστο-
ποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων, επιμορφωτής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, του Παιδα-
γωγικού Ινστιτούτου, του ΠΕΚ Ηρακλείου, και συνεργάτης Υποστήριξης Κατάρτισης στη δράση Εκπαί-
δευσης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Προγράμματος ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ (ανάδοχος το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης). Έχει διδάξει σε πλήθος σεμιναρίων για καθηγητές και στελέχη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στα πλαίσια διαφόρων προγραμμάτων, καθώς και σε σεμινάρια Πληροφορικής διαφόρων άλλων φο-
ρέων.  
Υπήρξε συνεργάτης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως συντονιστής του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ στο 
Ν. Ροδόπης, και ως μέλος επιτροπών αξιολόγησης 5 διδακτικών πακέτων μαθημάτων Πληροφορικής 
Ενιαίου Λυκείου και Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων. Παράλληλα, συνεργάστηκε με ομάδα 
ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού για το Ενιαίο Λύκειο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  
Έχει ο ίδιος παρακολουθήσει πλήθος επιμορφώσεων -υποχρεωτικών, αλλά κυρίως προαιρετικών- ως 
καθηγητής Πληροφορικής, καθώς και μακρόχρονο σεμινάριο Management του Ελληνικού Κέντρου Πα-
ραγωγικότητας. Έχει παρακολουθήσει και πιστοποιηθεί επιτυχώς την Επιμόρφωση Β’  Επιπέδου για 
την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη. 
Στις επιστημονικές του δραστηριότητες στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών και της Εκπαίδευσης, έχει 
λάβει μέρος, με, αξιολογημένες από κριτές, ανακοινώσεις, σε 11 Διεθνή και Πανελλήνια Συνέδρια με 
διεθνείς συμμετοχές. Οι εισηγήσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί στα αντίστοιχα πρακτικά των συνε-
δρίων. Κατά τις διδακτορικές του σπουδές, συμμετείχε με αξιολογημένες από κριτές εισηγήσεις, σε 4 
διεθνή, και 1 πανελλήνιο, συνέδρια και εργαστήρια, όπου παρουσίασε τα πρωτότυπα ερευνητικά του 
αποτελέσματα. Τα συνέδρια αυτά θεωρούνται διεθνώς κορυφαία στον κλάδο των Βάσεων Δεδομένων 
(ICDE, SIGDOC, PersDL/UM, Delos). Παράλληλα έχει συγγράψει 2 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά πε-
ριοδικά.  
Συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ στην κατασκευή και 
συντήρηση διαδικτυακών τόπων διαφόρων διεθνών προγραμμάτων. Σε όλα τα σχολεία που έχει υπη-
ρετήσει προσφέρει μηχανογραφική υποστήριξη, αναπτύσσει απαραίτητες εφαρμογές, καθώς και κατα-
σκευάζει και συντηρεί διαδικτυακούς τόπους και ιστολογία. Έχει συγγράψει βιβλίο Πληροφορικής για 
τη Β΄ Τάξη του ΕΠΛ Κομοτηνής, το οποίο χρησιμοποίησε με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, ενώ 
δημιούργησε και περιβάλλον εκμάθησης προγραμματισμού για τη Γ΄ Γυμνασίου με χρήση της javascript 
(παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση σε Πανελλήνιο Συνέδριο).  
Συμμετείχε, στα τριετή ευρωπαϊκά προγράμματα Comenius “Being Young in Europe” με το Πειραμα-
τικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, και Erasmus+ KA2 (Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών 
Πρακτικών) Geo Future Excellence Programme (συντονιστής του σχολείου).  
Στα παιδαγωγικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η διαθεματικότητα και η οριζόντια χρήση της 
Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών, η αξιολόγηση της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής, και 
η ενδοσχολική διαπροσωπική αλληλοεπιμόρφωση. Συμμετέχει ενεργά σε κάθε πιλοτικό πρόγραμμα που 
αναλαμβάνει το εκάστοτε σχολείο όπου υπηρετεί. 
http://users.sch.gr/perge 


