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Διδάκτορας στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και Καθηγήτρια Διδακτικής και Ειδικής Αγωγής 
στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του 
Università degli Studi di Padova. Οι μελέτες της εστιάζουν στο διάλογο και την 
επιχειρηματολογία σχετικά με τις διαδικασίες κατασκευής της  γνώσης και την έρευνα για 
την κοινωνική αλληλοεπίδραση ως γνωστική δυνατότητα για τη μάθηση. Ειδικεύεται στη 
συζήτηση στην τάξη κ ως μέθοδο αλλά και ως πλαίσιο για την ανάπτυξη πολύπλοκων 
δεξιοτήτων σκέψης και αναστοχαστικών ικανοτήτων. Είναι ειδικός στη «Φιλοσοφία για 
Παιδιά», ένα αντικείμενο για το οποίο διεξήγαγε  εμπειρικές έρευνες μεγάλου εύρους με 
στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας  της φιλοσοφικής μεθόδου στο πλαίσιο των 
κοινοτήτων έρευνας  για την ανάπτυξη της κριτικής, δημιουργικής και εμφρόντιδας  σκέψης 
καθώς και για την κατασκευή ενταξιακών κοινωνικών περιβαλλόντων. Mελετά τον 
αυτοσχεδιασμό ως διαδικασία και συγκείμενο στην εκπαίδευση.  
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