
Ο Γιώργος Φεσάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
του Ε.Κ.Π. Αθήνας (1994) καθώς και του διετούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
με τίτλο «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα» του ίδιου τμήματος (1996 - υποτροφία 
επίδοσης του ΙΚΥ). Κατέχει επίσης πτυχίο παιδαγωγικής (1999) από την ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ 
Πατρών και διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Διδακτική της Πληροφορικής από το ΤΕΠΑΕΣ 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2003). Εργάσθηκε το διάστημα 1994-1996 ως επιστημονικός 
συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Ενώ από το 1998 
είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής 
Μηχανικής (http://ltee.aegean.gr) του ΤΕΠΑΕΣ και συμμετείχε στην υλοποίηση σημαντικού 
αριθμού Ελληνικών και διεθνών ερευνητικών έργων. Το διάστημα 1999-2006 υπηρέτησε ως 
μόνιμος καθηγητής Πληροφορικής την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα δίδαξε 
βάσει του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στα έτη 2004-2006. 
Στο ίδιο τμήμα εκλέχτηκε Λέκτορας το 2007 και από τότε διδάσκει ανελλιπώς μέχρι και 
σήμερα ως Καθηγητής (εκλογή 2020). Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε Ελληνικά 
και διεθνή συνέδρια και περιοδικά ενώ έχει συμμετάσχει στην οργάνωση σχετικών 
συνεδρίων. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του είναι διαθέσιμες στο 
http://ltee.aegean.gr/gfesakis.  
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