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Σπουδές:
 2016 διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Πειραματισμός, αξίες και δημοκρατία στο έργο
του John Dewey».
 2010 πτυχίο Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης
 2009 δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης με κατεύθυνση Φιλοσοφία της Παιδείας.
 2005 πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εργασιακή Εμπειρία:
 2006 – 2021 εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορα σχολεία του
Ρεθύμνου και στο 2ο Ελληνικό Ιδιωτικό Δίγλωσσο Δημοτικό Σχολείο Μονάχου
(Πυθαγόρας) συμμετέχοντας στην πειραματική εφαρμογή των νέων δίγλωσσων
Αναλυτικών Προγραμμάτων στα ελληνικά σχολεία της Βαυαρίας.
 2019-2020 Διδασκαλία τριών μαθημάτων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής
Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης με το πρόγραμμα Απόκτησης ακαδημαϊκής
διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού.
Ερευνητική εμπειρία:
 2016 - 2019 μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης με θεματική: «Φιλελεύθερη δημοκρατία και
εκπαίδευση στο έργο του J.S. Mill και του John Dewey». Στο παραγόμενο έργο της
μεταδιδακτορικής έρευνας περιλαμβάνονται τα εξής:

o Συμμετοχή στο συνέδριο της Περιφερειακής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κρήτης «Σχολείο και κοινωνία: μία σχέση υπό
διαπραγμάτευση» (Ηράκλειο Κρήτης, 13-15 Μαΐου 2016) με την εισήγηση
«Όψεις της δημοκρατίας στο εργαστηριακό σχολείο του John Dewey».
o Συμμετοχή στο συνέδριο (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο
Πανεπιστήμιο, Ιούνιος 10-11 2016) «Θεωρία της δημοκρατίας» με την
εισήγηση «Δημοκρατία και ανάπτυξη του ατόμου στους J.S. Mill και J.
Dewey».
o Συμμετοχή στη διεθνή επιστημονική συνάντηση «Function and Meaning:
Their Role in Constituting and Representing Knowledge» (Εργαστήριο
Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης και ΙΤΕ, Ρέθυμνο, 6-10 Ιουνίου), με
εισήγηση «Function and experience in Dewey’s experimentalism».
o Η έκδοση του βιβλίου John Dewey: Πειραματισμός και δημοκρατία, εκδ.
Τόπος, Αθήνα 2018 το οποίο αποτελεί μια επανεπεξεργασία της
διδακτορικής διατριβής με βάση το νέο υλικό της μεταδιδακτορικής
έρευνας.
o Η δημοσίευση της βιβλιοκρισίας Τζων Ντιούι (John Dewey): Δημοκρατία και
Εκπαίδευση. Μια εισαγωγή στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης (εισαγωγή–
μετάφραση Φώτης Τερζάκης). http://www.philosophica.gr/critica/201703.html
o Συμμετοχή στο Colloquium της Philosophish-Pӓdagogische Fakultӓ του
Katholische Universitӓt Eichstӓtt-Ingolstadt (Μάιος 2018) με την εισήγηση
“The Hegelian deposit in Dewey’s conception of freedom”.
o Η δημοσίευση του άρθρου «Το εγελιανό κατάλοιπο στη σκέψη του John
Dewey», στο Αριάδνη, τχ. 25/26 2018-19/2019-20, σσ. 173 – 197.
o Κατατέθηκε προς κρίση για δημοσίευση στο περιοδικό Επιστήμη και
Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας με τίτλο «Η
ελευθερία στην παιδαγωγική σκέψη του John Dewey». Αναμένεται η κρίση
των ανώνυμων κριτών.
 Μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος «Τελολογικές προσεγγίσεις στη
φιλοσοφία της ιστορίας και του πολιτισμού» του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
(Κ.Α.: 3814, από 1/2013 έως 6/2014) με επιστημονικά υπεύθυνο τον αναπλ. καθ. Κ.
Καβουλάκο.

Δημοσιεύσεις:



«Η εκπαίδευση ως εργαστήριο της φιλοσοφίας», στον τόμο των πρακτικών του
συνεδρίου «Συζητάμε για την εκπαίδευση. Δυσκολίες, προκλήσεις, προοπτικές», επιμ.
Αγ. Καστρινάκη, Ελ. Κατσαρού, Ρέθυμνο 2021.



«Δημοκρατία και ανάπτυξη του ατόμου στους J.S. Mill και J. Dewey», στον τόμο
πρακτικών του συνεδρίου «Θεωρία της Δημοκρατίας», υπό έκδοση.



«Το εγελιανό κατάλοιπο στη σκέψη του John Dewey», στο Αριάδνη, τχ. 25/26 201819/2019-20, σσ. 173 – 197.



John Dewey: Πειραματισμός και δημοκρατία, εκδ. Τόπος, Αθήνα 2018.



“Dogmatism and Experimentalism in Crisis”, στο Philosophy and Crisis. Responding to
Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, vol. 2, (επιμ. G. Maggini, V.
Solomou-Papanikolaou, H. Karabatzaki, K. Koskeridis), Washighton D.C. 2018, σσ.
469-478.



«Όψεις της δημοκρατίας στο εργαστηριακό σχολείο του John Dewey» στον Α’ τόμο
Πρακτικών του συνεδρίου Σχολείο και κοινωνία: μία σχέση υπό διαπραγμάτευση.
Ηράκλειο

2017.

http://synedria.pdekritis.gr/docs/1o-synedrio/Πρακτικά%20e-

book%20Τόμος%20Α.pdf


Τζων Ντιούι (John Dewey): Δημοκρατία και Εκπαίδευση. Μια εισαγωγή στη φιλοσοφία
της

εκπαίδευσης (εισαγωγή–μετάφραση

Φώτης

Τερζάκης).

http://www.philosophica.gr/critica/2017-03.html

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
πραγματισμός, κριτική θεωρία, κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία, θεωρία της παιδείας,
προοδευτική και κριτικήπαιδαγωγική
Συνέδρια – Συναντήσεις:
 Διάλεξη στο Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών
Επιστημών Κοσμά Ψυχοπαίδη με τίτλο «Ελευθερία και φιλελευθερισμός στον John
Dewey» (18/2/2021)
 Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι για τη φιλοσοφία στο συμπόσιο της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης «Συζητάμε για την Εκπαίδευση: Δυσκολίες,

προκλήσεις, προοπτικές» (Ρέθυμνο, 29/11-1/12/2019) με θέμα «Η εκπαίδευση ως
εργαστήριο της φιλοσοφίας».
 Συμμετοχή με εισήγηση στο «2o Πανελλήνιο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης» τον
Απρίλιο του 2019 με θέμα «Η ελευθερία στη δημοκρατική αγωγή του John Dewey».
 Συμμετοχή στο συνέδριο (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο
Πανεπιστήμιο, Ιούνιος 10-11 2016) «Θεωρία της δημοκρατίας» με την εισήγηση
«Δημοκρατία και ανάπτυξη του ατόμου στους Mill και Dewey».
 Συμμετοχή με εισήγηση στο διεθνές Συμπόσιο «Παιδαγωγική της Χαράς. Προς ένα
αντισυμβατικό σχολείο» το Μάιο του 2015 με θέμα «Δημοκρατικό σχολείο και
αξίες: Τα όρια της δημοκρατικής θεωρίας του John Dewey».
 Συμμετοχή

με

εισήγηση

στο

διεθνές

συνέδριο

«Φιλοσοφία

και

κρίση.

Ανταποκρινόμενοι σε προκλήσεις τρόπων του βίου στον σύγχρονο κόσμο» με θέμα
«Dogmatism and Experimentalism in Crisis».

Λοιπή αρθρογραφία:


John Dewey: «Δημοκρατία και εκπαιδευτική διοίκηση», μτφ. Δ. Αλεξάκης, στο
Εκπαιδευτική Λέσχη, 2021.

https://www.e-lesxi.gr/δημοκρατια-και-εκπαιδευτικη-

διοικησ/


«Για ένα δημοκρατικό σχολείο σε μετά-δημοκρατικά καθεστώτα», στο Ευτοπία, τχ. 27,
2020



«Μετανάστευση και δίγλωσσα ελληνικά σχολεία στη Βαυαρία», στο Εκπαιδευτική
Λέσχη, 2019. https://www.e-lesxi.gr/μεταναστευση-και-διγλωσσα-ελληνικα-σ/

Ξένες γλώσσες:
 Αγγλικά: πιστοποίηση καλής γνώσης της γλώσσας
 Γαλλικά: πιστοποίηση καλής γνώσης της γλώσσας
 Γερμανικά: πιστοποίηση μέτριας γνώσης της γλώσσας

