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Διδάκτορας στη Φιλοσοφία, καθηγητής στη Σχολή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Laval του 

Καναδά. Τομείς έρευνας: Αριστοτελική Λογική, Φιλοσοφία της Παιδείας, Φιλοσοφία για 

Παιδιά. Υπεύθυνος προγραμμάτων επιμόρφωσης στη φιλοσοφία για παιδιά, πρόεδρος από 

το 1997-1999 του Διεθνούς Συμβουλίου για τη φιλοσοφική έρευνα με τα παιδιά (ICPIC). Τα 

τελευταία 30 χρόνια, έχει δώσει μεγάλο αριθμό διαλέξεων σχεδόν σε όλο τον κόσμο σε ό, τι 

αφορά στη Φιλοσοφία για Παιδιά και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό σχετικών άρθρων. 

Επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια:  Montclair State University, New Jersey, Université 

Iberoamericana του Mexico και στο Université du Sud της Bohème en République Tchèque,  

Institut de formation pédagogique de Genève και μέλος διαφόρων ενώσεων ή ομάδων στο 

Βέλγιο, στη Γαλλία και στην Ελβετία στο αντικείμενο της πρακτικής σχετικά με τη Φιλοσοφία 

για Παιδιά. Έχει γίνει αποδέκτης πολλών βραβείων αριστείας, μεταξύ των οποίων και του 

Υπουργείου Παιδείας του Καναδά  (το 2007) για το διαδικτυακό μάθημά του L’observation en 

philosophie pour les enfants. 
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