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Σπουδές 

 

Πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας-

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 

Διδακτορικό Δίπλωμα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

Πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου 

Πτυχίο της Σχολής Νηπιαγωγών Αθηνών 

Δίπλωμα διετούς Γενικής Μετεκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής του 

Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα 

 

- Φιλοσοφική Ανθρωπολογία 

- Φιλοσοφία και Ψυχανάλυση 

- Φιλοσοφία της Παιδείας και Εκπαιδευτική Πολιτική 

- Πολιτική Φιλοσοφία 

- Πολιτική – Ηθική  – Αισθητική Αγωγή 

- Φιλοσοφία του Περιβάλλοντος 

- Περιβαλλοντική Ηθική  

- Διαπολιτισμική Ηθική 

 

 Διδακτικό έργο 

 

Σε προπτυχιακό επίπεδο 

 

- Εισαγωγή στη Φιλοσοφία  

- Φιλοσοφία της Παιδείας  

- Σύγχρονη Φιλοσοφική Ανθρωπολογία 

- Κείμενα φιλοσοφικού-παιδαγωγικού προβληματισμού 

 

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο 

 



- Φιλοσοφία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη 

- Φιλοσοφία της παιδείας και εκπαίδευση για τη δημοκρατία  

- Φιλοσοφία της παιδείας και εκπαίδευση για την ηθική 

- Περιβαλλοντική ηθική 

- Επαγγελματική ηθική  

- Πολιτισμοί, ταυτότητες, δικαιώματα 

- Εκπαίδευση αξιών και περιβάλλον: Ζητήματα εφαρμοσμένης ηθικής 

- Φιλοσοφία της περιβάλλοντος και περιβαλλοντική ηθική 

- Ετερότητα και παιδεία: Ανθρωπολογικές συνιστώσες της φιλοσοφίας της 

παιδείας 

- Η ανθρώπινη χρονικότητα: το παιγνίδι 
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