ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ

O Δρ. Πέτρος Πασιαρδής είναι καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Από το 1992 εργάσθηκε στο Πανεπιστήμιο Kύπρου από όπου απεχώρησε ως
Aναπληρωτής Kαθηγητής Eκπαιδευτικής Διοίκησης το 2006 για να εργαστεί στο Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Tο 1996 εργάστηκε ως Σύμβουλος του Yπουργείου Eθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων της Eλλάδος σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και πολιτικής. Επίσης, έχει
εργασθεί ως σύμβουλος του Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας για θέματα αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού έργου. Επίσης, εργάστηκε ως Kαθηγητής,
Επισκέπτης Καθηγητής και Ερευνητής στην Eκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση σε διάφορα
πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Πανεπιστήμια στο Τέξας), της Ευρώπης (Lincoln University,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, University of Munster) και της Αφρικής (University of Stellenboch,
University of Praitoria). Το 2013-14 διετέλεσε Επισκέπτης Καθηγητής στο Κέντρο Ανάπτυξης
Διευθυντικών Στελεχών του Umeå University στη Σουηδία. Eίναι μέλος των επιτροπών εκδόσεων
και κριτής άρθρων πολλών επιστημονικών περιοδικών, όπως Educational Management,
Administration and Leadership, International Studies in Educational Administration, Leadership
and Policy in Schools και International Journal of Educational Management. Eίναι εξωτερικός
εξεταστής για διδακτορικές διατριβές πανεπιστημίων της Aγγλίας, Aυστραλίας, Iνδιών και Νοτίου
Αφρικής. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε αμερικανικά, αγγλικά και ελληνικά
επιστημονικά περιοδικά, καθώς και αριθμό βιβλίων στην Ελληνική και στην Αγγλική. Ο
καθηγητής Πασιαρδής, διετέλεσε Πρόεδρος του Commonwealth Council for Educational
Administration and Management για την περίοδο 2004-2008. Tα κυριότερα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα επικεντρώνονται γύρω από θέματα στρατηγικού προγραμματισμού και
σχεδιασμού στην εκπαίδευση, θέματα αποτελεσματικής εκπαιδευτικής ηγεσίας, διαδικασίες
λήψεως αποφάσεων, αποτελεσματικά σχολεία, και θέματα αξιολόγησης προσωπικού και
προγραμμάτων. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του στην Ελληνική με τίτλο, «Επιτυχημένοι Διευθυντές
Σχολείων. Διεθνείς Ερευνητικές Τάσεις & η Ελληνική Πραγματικότητα» έχει εκδοθεί το 2012 από
τον Εκδοτικό Όμιλο «Ίων». Eπίσης, μαζί με τη σύζυγό του, Γεωργία Πασιαρδή, έχει συγγράψει
βιβλίο με τίτλο "Aποτελεσματικά Σχολεία: Πραγματικότητα ή Oυτοπία", που εξεδόθη από τον
εκδοτικό οίκο Gutenberg-Tυπωθήτω το 2000. Tο 2001 εξεδόθη το βιβλίο του με τίτλο
“International Perspectives on Educational Leadership”, από τον εκδοτικό οίκο του Hong-Kong
University. Το 2008, υπήρξε ένας από τους εκδότες και συγγραφείς του διεθνούς τόμου
«International Handbook on the Preparation and Development of School Leaders», μαζί με την
καθηγήτρια Jacky Lumby και τον καθηγητή Gary Crow. Το 2014 έχει εκδοθεί το βιβλίο του
«Modeling School Leadership Across Europe: In Search of New Frontiers» από τις εκδόσεις
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Springer. Επίσης, το 2015 έχει επανεκδοθεί το βιβλίο του «Εκπαιδευτική ηγεσία: Από την περίοδο
της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή» από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο.
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