
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
Πέλλας Καλογιαννάκη 
 
Η κ. Καλογιαννάκη είναι κάτοχος Πτυχίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης 
(βαθμός: Άριστα) και έχει κάνει τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές της σπουδές (D.E.A. στις 
Επιστήμες της Αγωγής, βαθμός: άριστα και Doctorat Unique  στη Συγκριτική Παιδαγωγική, 
βαθμός: άριστα με επαινετική διάκριση), στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, Paris-V του 
Παρισιού υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Le Thanh Khoi.  Τα επιστημονικά και διδακτικά 
της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της συγκριτικής θεώρησης και της 
κοινωνικοποιητικής λειτουργίας του σχολείου, της πολιτικής κοινωνικοποίησης του 
σύγχρονου ατόμου και της ευρωπαϊκής και οικουμενικής διάστασης στην εκπαίδευση στην 
Ελλάδα και τον κόσμο, διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 
και έχει λάβει μέρος σε πάνω από 50 ευρωπαϊκά και παγκόσμια συνέδρια με ανακοινώσεις 
στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες.  
 
Είναι συγγραφέας επτά βιβλίων (έξι στην ελληνική και ενός στην αγγλική γλώσσα) και έχει 
συνεπιμεληθεί 10 συλλογικούς τόμους με θέματα που αφορούν την Εκπαίδευση στην 
Ευρώπη και τον Κόσμο. Είναι επίσης συγγραφέας 90 περίπου άρθρων και μελετών στην 
ελληνική, αγγλική, γαλλική, ρωσική  και αραβική γλώσσα. Σε μελέτες της για τη Συγκριτική 
Παιδαγωγική και για την εκπαίδευση στον κόσμο έχει συνεργαστεί με τον Ανδρέα Καζαμία, 
τον G. Mialaret και τον Γιώργο Ψαχαρόπουλο. 
 
Είναι μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας (Π.Ε.Ε.), της Ελληνικής Εταιρείας 
Συγκριτικής Παιδαγωγικής (ΕΛ.Ε.Σ.Ε.), της Γαλλικής Εταιρείας Συγκριτικής Εκπαίδευσης 
(AFEC), της Αμερικανικής ΄Ενωσης Παιδαγωγικής ΄Ερευνας (A.E.R.A) και της Διεθνούς 
΄Ενωσης Συγκριτικής Παιδαγωγικής (C.I.E.S) και του ΚΕΜΕΙΕΔΕ (Κέντρο Μελέτης και Έρευνας 
Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος) του  Π.Τ.Δ.Ε. 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
΄Εχει συνεργαστεί και διδάξει στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Μόρφωσης και Επιμόρφωσης 
Εκπαιδευτικών του Παρισιού και στο Πανεπιστήμιο Saint John της Νέας Υόρκης στις 
Ηνωμένες Πολιτείες για ένα εξάμηνο. ΄Εχει, επίσης, συντονίσει δύο επταετή ευρωπαϊκά 
προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης: Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RIF 11 της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας μαζί με τον Μ. Βάμβουκα ( “ Η Ευρώπη και η Πολιτιστική Κληρονομιά”) και Το 
Πρόγραμμα Jean Monnet, μαζί με τον Β. Μακράκη, ( “Η Εκπαίδευση στην Ευρώπη”), της 
Σχολής των Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
Κατά καιρούς έχει αναλάβει συντονιστικές/ διοικητικές θέσεις, όπως:  
από το ακαδημαϊκό έτος 2003 μέχρι σήμερα είναι επιστημονικός υπεύθυνος της 
Περιφέρειας Κρήτης του Προγράμματος ‘Ένταξη των Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο’, το 
οποίο αρχικά συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στην παρούσα φάση από 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, από το 2003-2006 έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής Παιδαγωγικής, το 2006-2008 Διεύθυντρια του Α΄Τομέα του 
Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Κρήτης, το 2009-2011 Αντιπρόεδρος του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, το 2010 μέχρι σήμερα Διευθύντρια του Π.Ε.Κ. Κρήτης, το 2013 Πρόεδρος του 
Διδασκαλείου ‘Μαρία Αμαριώτου’ του Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Κρήτης, ενώ από το 2009 
μέχρι το 2013 συντόνιζε την έκδοση του Περιοδικού Επιστήμες της Αγωγής του Π.Τ.Δ.Ε. του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.  
 
Η κ. Καλογιαννάκη είναι σήμερα Καθηγήτρια στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(pkalogian@edc.uoc.gr)  
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