
Είναι πτυχιούχος Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Έχει 

μεταπτυχιακό δίπλωμα DEA στη Διδακτική των Μαθηματικών από το Παν/μιο Louis Pasteur  

του Στρασβούργου, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Είναι διδάκτορας 

του Τμήματος Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών του Παν/μίου Κρήτης, με υποτροφία 

του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. 

Έχει διδάξει από το 1997 έως το 2014 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και από το 2014-2015 διδάσκει στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου μαθήματα σχετικά με την εκπαιδευτική έρευνα και αξιολόγηση. 

Έχει διδάξει και συνεχίζει να διδάσκει σε πολλά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 

(Παν/μια Αθηνών, Κρήτης, Αιγαίου). Έχει συμμετάσχει, ακόμη, σε ποικίλα προγράμματα 

επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών, όπως: Π.Ε.Κ., ΠΑ.Τ.Ε.Σ., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, 

Διδασκαλεία, προγράμματα εξομοίωσης εκπαιδευτικών, κ.λπ. 

Έχει συγγράψει 2 βιβλία, έχει επιμεληθεί την έκδοση 6 συλλογικών τόμων/πρακτικών 

συνεδρίων, έχει συγγράψει 33 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, έχει δημοσιεύσει 17 

εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων και έχει συγγράψει 21 άρθρα σε 

ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

έργου και εκπαιδευτικών, αποτελεσματικότητα σχολείου, αξιολόγηση σχολικών μονάδων, 

αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σχολική βελτίωση, αξιολόγηση μαθητών, 

σχολική αποτυχία, ποσοτική και ποιοτική έρευνα, μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. 

εφαρμοσμένη στατιστική, κ.λπ.  

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών ή αξιολογικών προγραμμάτων και έργων, 

όπως: «Ευρωπαϊκή διάσταση – κατάρτιση προγραμμάτων και επιμόρφωση εκπαιδευτικών», 

«Παιδεία Ομογενών», «Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά», 

«Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των Εκπαιδευομένων στα Κέντρα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων», «ΘΑΛΗΣ - Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Μελέτη των 

κοινωνικών, εκπαιδευτικών και θεσμικών διαστάσεων της ζήτησης Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, των προβλημάτων και των πολιτικών ικανοποίησής της», «Εκπαίδευση των 

παιδιών Ρομά», κ.λπ.  

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίστηκε το 2012 ως 

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την κατάθεση πρότασης για ένα σύστημα αξιολόγησης της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού, διαδικασιών και 

ανθρώπινου δυναμικού). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίστηκε 

το 2014 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) με τετραετή θητεία. 

 


