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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Ι. Ν. Κανάκης (Μ.Α., Dr. Phil.) γεννήθηκε στην ΄Ολυμπο Καρπάθου. Είναι
πτυχιούχος της Π. Α. Ρόδου με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. και του Μ.Δ.Δ.Ε. Αθηνών με
άριστα, της Σχολής Στατιστικής της Α.Β.Σ. Πειραιώς και του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης της Π.Α.Σ.Π.Ε. Με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. σπούδασε Παιδαγωγική, Ψυχολογία και Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης - Ο. Δ. Γερμανίας, από
το οποίο απέκτησε το Μagister Artium και αναγορεύτηκε διδάκτωρ Φιλοσοφίας, με
άριστα. Κατέχει τη Γερμανική γλώσσα και κατανοεί κείμενα στην Αγγλική. Χειρίζεται άνετα τις εφαρμογές του M. S. Office και το πακέτο στατιστικής ανάλυσης
S.P.S.S.
Δίδαξε ως δάσκαλος σε δημοτικά σχολεία και ως Παιδαγωγός στη Ράλλειο
Παιδαγωγική Ακαδημία Πειραιά, Διδακτική - Μεθοδολογία. Είναι Καθηγητής
Παιδαγωγικής στο Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου διδάσκει από το 1987, με
ειδίκευση στην «Οργάνωση διδασκαλίας και Ο-Α μέσα διδασκαλίας και μάθησης».
Έχει διδάξει επίσης στα Π.Ε.Κ. Ηρακλείου και Δυτικής Αττικής, στο Παράρτημα της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ηρακλείου, στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: “Οργάνωση της διδασκαλίας και εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης”, “Παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, διδασκαλίας και μάθησης”, “Ιστορική εξέλιξη της εσωτερικής οργάνωσης και
λειτουργίας του νεοελληνικού δημοτικού σχολείου”.
Οργάνωσε το “Εργαστήριο έρευνας Επιστημών της Αγωγής και Ο-Α μέσων” του
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης και το διηύθυνε για πολλά χρόνια. Μέλος της
επιτροπής σπουδών του ίδιου Π.Τ.Δ.Ε. από το 1988 και συντονιστής της για πολλά
χρόνια. Μέλος της επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης
για μια διετία. Μέλος διαφόρων άλλων επιτροπών του Π.Τ.Δ.Ε. και του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Διετέλεσε 6 χρόνια διευθυντής του τομέα: «Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων, Διδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας».
Έχει εποπτεύσει πολλές μεταπτυχιακές εργασίες. Υπήρξε και είναι μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και
διδακτορικών διατριβών. Συμμετείχε και συμμετέχει ως εισηγητής ή και εκλέκτορας
σε κρίσεις για την εκλογή και την εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π. σε όλα τα Ελληνικά
Πανεπιστήμια για αντικείμενα της ειδικότητάς του.
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Συνεργάστηκε στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ERASMUS και SOKRATES. Διετέλεσε Γενικός γραμματέας της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (1987-1989), συνέβαλε στη διοργάνωση δύο διεθνών συνεδρίων της και σε συνεργασία με τον τότε
Πρόεδρο της Εταιρείας Ι. Ε. Πυργιωτάκη επιμελήθηκε την έκδοση των πρακτικών
των συνεδρίων: “Τεχνολογία και Εκπαίδευση. Αθήνα: εκδ. ΠΕΕ, 1989” και “Παγκόσμια κρίση στην εκπαίδευση: Μύθος ή πραγματικότητα; Αθήνα: εκδ. Μ. Γρηγόρη,
1992”. Υπήρξε μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών πολλών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις -ως προσκεκλημένος ή απλός εισηγητής- σε
πολλά πανελλήνια και διεθνή συνέδρια.
Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία: “Η οργάνωση της διδασκαλίας-μάθησης με ομάδες
εργασίας. Αθήνα, 1987”, “Διδασκαλία και μάθηση με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας.
Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη, 1989”, “Η σωκρατική στρατηγική διδασκαλίας-μάθησης.
Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη, 1990”, “Η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του νεοελληνικού δημοτικού σχολείου. Αθήνα: εκδ. Γρηγόρης, 1995”, λήμματα στην «Παιδαγωγική
και Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια», έρευνες και άρθρα για την οργάνωση της διδασκαλίας, τα μέσα επικοινωνίας, διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και για την ιστορική
εξέλιξη της εσωτερικής λειτουργίας των νεοελληνικών δημοτικών σχολείων.
Ρέθυμνο, Νοέμβριος 2010

