
 

Σπούδασε τις Επιστήμες Προσχολικής Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα). Έλαβε δίπλωμα διετούς κύκλου μετεκπαίδευσης 

Διδασκαλείου στη Γενική Αγωγή (2002) και κατόπιν διδακτορικό δίπλωμα (2003) στο ίδιο 

Πανεπιστήμιο, με ερευνητικό αντικείμενο στο πεδίο της Παιδαγωγικής Επικοινωνίας στην 

Προσχολική Εκπαίδευση, με έμφαση στη μη λεκτική επικοινωνία.  

Εργάστηκε ως δάσκαλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντής σχολείου, προϊστάμενος 

γραφείου εκπαίδευσης και σχολικός σύμβουλος (1989-2011). Διδάσκει στο Τμήμα 

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, στη Ρόδο, αρχικά ως συμβασιούχος διδάσκων από το 2004  και αργότερα ως 

Λέκτορας το 2012 (εκλέχτηκε από το 2009), Επίκουρος Καθηγητής το 2014 και 

Αναπληρωτής Καθηγητής το 2018. Διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική 

Επικοινωνία στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση». 

Συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων και άρθρων, κριτής και μέλος συντακτικών επιτροπών 

σε διεθνή περιοδικά. Τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται 

στην Παιδαγωγική Επικοινωνία, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.  

Έχει βραβευθεί από τοπικές και εθνικές, ελληνικές αρχές και θεσμούς για το συγγραφικό του 

έργο σχετικά με τη ροδιακή ιστορία, λαογραφία και πολιτισμό καθώς και για τη συμβολή του 

στην τοπική κοινωνία. Επί πολλά χρόνια έχει συμμετάσχει σε κοινωνικές δραστηριότητες ως 

Πρόεδρος ή / και Μέλος Δημοτικών Οργανισμών που σχετίζονται με την Εκπαίδευση και τον 

Πολιτισμό (τοπική ιστορία και εθνογραφία). Διετέλεσε πρόεδρος ή/και μέλος επιτροπών, 

ενώσεων, βιβλιοθηκών και άλλων υπηρεσιών που εποπτεύονται από τις τοπικές δημοτικές 

αρχές ή/και από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
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