
Ο Δρ. Μουστάκας Λουκάς είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η 

έρευνά του αναφέρεται σε ζητήματα καινοτομίας της εκπαίδευσης. Στη διδακτορική του διατριβή 

μελέτησε τη σχέση της δια βίου εκπαίδευσης και της αειφόρου ανάπτυξης. Διδάσκει στο 

προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού τα μαθήματα «Εκπαίδευση Ενηλίκων», «Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα» καθώς 

επίσης τα ερευνητικά μαθήματα «Εκπαιδευτικό παιχνίδι και αειφόρος ανάπτυξη» και «Εκπαίδευση 

& αγορά εργασίας» σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Συμμετέχει επίσης στη 

διδασκαλία του μαθήματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

«Νέες μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» και του μαθήματος «Σχεδιασμός και Διαχείριση 

Προγραμμάτων για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη» στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Παράλληλα διδάσκει στα εξ αποστάσεως προγράμματα δια βίου 

μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου μαθήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπαιδευτικών τεχνικών, 

κοινωνικής έρευνας και χρήσης του λογισμικού SPSS. Έχει συν-επιμεληθεί τρεις συλλογικούς 

τόμους, έχει συμμετάσχει στην οργάνωση επιστημονικού συνεδρίου και σε επιστημονικά 

ερευνητικά προγράμματα. Οι ανακοινώσεις και οι δημοσιεύσεις του είναι εστιασμένες στις 

θεματικές της εκπαίδευσης ενηλίκων, της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και της 

κοινωνικής έρευνας. 
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