
 

Σπούδασε Φιλοσοφία στην Ελλάδα και στη Γαλλία (Ε.Κ.Π.Α. & Πανεπιστήμια François 

Rabelais/Tours, René Descartes/Poitiers). Eπισκέπτρια & προσκεκλημένη καθηγήτρια στα: 

Université Paris 8/Vincennes-St Denis και Université de Rouen Laboratoire CiViiC -  Master 

Européen de Recherche en Sciences de l’Education (Merse) και προσκεκλημένη καθηγήτρια 

στα Universidad do Porto Escola Superior de Educação Paula Frassinetti-Portugal, Université 

Catholique de l’Ouest, στο Universidade do Estado do Rio de Janeiro και στο Instituto Superior 

de Ciencias de la Educacion del Estado del Mexico-Mexico, University of Haifa/Dep. of 

Learning, Instruction & Teacher Education, Faculty of Education Israel, Université de 

Sherbrook, Σχολή Ιατρικής & Επιστημών της Υγείας. Μέλος ομάδων έρευνας στο πλαίσιο 

ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών, ιδρυτικό μέλος της Sofphied (Γαλλόφωνη Εταιρεία 

της Φιλοσοφίας της Παιδείας), εγγεγραμμένη ως ξένη ερευνήτρια στο FCT (Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia- Ministério da Ciência, Tecnologia e ensino superior) της Πορτογαλίας 

και στο National Foundation of Research of Brazil (CNPq - Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), ιδρυτικό μέλος της «Association francophone 

internationale d'éthique de la relation d'aide et de la santé mentale» (Afierasm) μέλος της 

επιστημονικής επιτροπής της έδρας της Unesco  «Πρακτικές Φιλοσοφίας με τα παιδιά: μία 

εκπαιδευτική βάση για τον διαπολιτισμικό διάλογο και τον κοινωνικό μετασχηματισμό». 

Ιδρύτρια  και συντονίστρια του διεθνούς δικτύου «Philosophie de l’Education en Praxis» 

(Re.Phe.dEn. Prax./ https://rephedenprax.blogspot.gr/) και της ερευνητικής ομάδας Ού-τις 

(για την πρακτική στο σχολείο). Διευθύντρια του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και 

Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) του Παν/μίου Αιγαίου 

(http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/), δραστηριοποιείται ερευνητικά & συγγραφικά 

στα πεδία της πρακτικής φιλοσοφίας και των πολύτροπων μορφών της καθώς και της ηθικής 

φιλοσοφίας και των εφαρμοσμένων τρόπων της στην εκπαίδευση. Επιστημονική επιμελήτρια 

σειράς συλλογικών τόμων με διεθνείς συμμετοχές στη φιλοσοφία της παιδείας, εισήγαγε 

στον ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο το διάλογο σχετικά με τη φιλοσοφία με παιδιά και έχει 

την επιστημονική & οργανωτική ευθύνη σειράς διεθνών ημερίδων, συνεδρίων και 

πολυάριθμων εργαστηρίων στα παραπάνω πεδία (μεταξύ των οποίων της 1ης Διεθνούς 

Biennale στην Πρακτική Φιλοσοφία).  Μέλος επιστημονικών επιτροπών σε διεθνή περιοδικά,  

έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά, γαλλικά, ισπανικά και αγγλικά. 
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