
Ο Χούσος Βελισσάριος γεννήθηκε στο Θύριο Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας  και σπούδασε 

στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master)  στην “Εφαρμοσμένη 

Γλωσσολογία και Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας” από το Τμήμα Γλωσσολογίας  

της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Bedfordshire, Μ. Βρετανίας.   

Στη συνέχεια, φοίτησε στο τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 

Σχολής του ΕΚΠΑ . 

Παρακολούθησε την ετήσια επιμόρφωση του προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη 

(Επιμόρφωση Β’ επιπέδου)» του έργου «Εκπαίδευση επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα 

πανεπιστημιακά κέντρα επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)» στη Συστάδα των Ξένων Γλωσσών  στo 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πιστοποιήθηκε επιτυχώς  και εντάχθηκε   στο Μητρώο 

Πιστοποιημένων Επιμορφωτών Β΄ επιπέδου ΤΠΕ , συστάδα «ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ». 

Από το Σεπτέμβριο του 1991  εργάζεται  ως εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας στην 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Από το 1999 έχει  ασχοληθεί με την επιμόρφωση των μελλοντικών φοιτητών/ εκπαιδευτικών 

του  εκπαιδευτικού προγράμματος: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στη Διδασκαλία της 

Αγγλικής» με την ιδιότητα του ΜΕΝΤΟΡΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής, του ΕΚΠΑ.  

Έχει διδάξει επίσης την Αγγλική Γλώσσα στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ)  του 

Εθνικού  Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και  στην Εθνική 

Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Έχει συμμετάσχει ως βαθμολογητής και 

αναβαθμολογητής στους γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και της ΕΣΔΔΑ αντίστοιχα. 

Είναι  μέλος του μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού  Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α),του  Ινστιτούτου Επιμόρφωσης και της Εθνικής 

Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ).  Συμμετείχε ως μέλος ομάδας μελέτης και εκπόνησης 

Αναλυτικού Προγράμματος  Σπουδών για την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο ΙΝ.ΕΠ 

του ΕΚΔΔΑ, μέλος ομάδας εργασίας ως εμπειρογνώμονας για την εκπόνηση και 

επικαιροποίηση  εκπαιδευτικού υλικού για τα  μαθήματα  Ειδικής Φάσης Σπουδών στο τομέα 

των Ξένων Γλωσσών της ΕΣΔΔΑ και  μέλος ομάδας εργασίας για την εκπόνηση 

εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού  υλικού – σχεδίου μαθήματος για τις ανάγκες των μαθημάτων 

των Ξένων Γλωσσών της ΕΣΔΔΑ. 

Από το 2013 έως το 2018 διετέλεσε Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιφερειακής ενότητα Αχαΐας.  

Από τη  θέση του Σχολικού Συμβούλου ασχολήθηκε κυρίως με τα   εξής αντικείμενα: 

διδακτική   ξένων γλωσσών, αξιολόγηση  διδακτικού έργου-μαθητή,   εισαγωγή  και 

εφαρμογή νέων αναλυτικών προγραμμάτων και  εφαρμογή των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) 

στην εκμάθηση και διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών.  

Τα επιστημονικά και ερευνητικά  του ενδιαφέροντα σχετίζονται με  τον κλάδο της 

Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, τη διδακτική μεθοδολογία,  την παραγωγή εκπαιδευτικού 

υλικού , την  εκπαιδευτική πολιτική και   τα προγράμματα σπουδών της Αγγλικής Γλώσσας. 

Έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. 


