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Ο Γιάννης Χριστάκης γεννήθηκε στη Λάρισα. Σπούδασε στην παιδαγωγική Ακαδημία Λάρισας και
πραγματοποίησε εξομοίωση του πτυχίου του στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Φοίτησε στην Ανώτατη Παιδαγωγική Σχολή Ludwigsburg Γερμανίας
και έλαβε κατόπιν εξετάσεων την ισοτιμία με το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και την
Παραγωγή Διδακτικού Υλικού με κατεύθυνση τις θετικές επιστήμες και Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Ακόμη είναι κάτοχος πτυχίων επιπέδου
Γ1 στη γερμανική και Β2 στην αγγλική γλώσσα όπως και πιστοποίησης στις Τ.Π.Ε. (επίπεδο Α και
Β).
Από το 1985 ως αναπληρωτής δάσκαλος και από το 1987 ως μόνιμος έχει διδάξει σε όλους
σχεδόν τους τύπους δημοτικών σχολείων στην Ελλάδα και για 5 έτη σε σχολεία μητρικής γλώσσας
στη Γερμανία. Υπηρέτησε ως προϊστάμενος σε ολιγοθέσια σχολεία, ως διευθυντής σε 12/θέσιο
Δημοτικό Σχολείο της Λάρισας και στη συνέχεια για δέκα έτη ως Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής
Εκπαίδευσης εκ των οποίων τα τρία στην περιφέρεια των Τρικάλων και τα υπόλοιπα επτά στην
περιφέρεια της Λάρισας.
Έχει παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης, εκ των οποίων κάποια ετήσιας ή
εξαμηνιαίας διάρκειας με θεματικές που αφορούσαν στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, τις νέες
τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων
σχολικής βίας και εκφοβισμού, στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, στην περιβαλλοντική
εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στην επαγγελματική εκπαίδευση.
Έχει συμμετάσχει ως επιμορφωτής σε προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του
Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων όπως και σε επιμορφωτικές ημερίδες, διημερίδες με διοργανωτές πανεπιστήμια,
κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Έχει λάβει μέρος σε επιστημονικές ημερίδες και διημερίδες ως συνδιοργανωτής και σε
επιστημονικά συνέδρια με εισηγήσεις δημοσιευμένες στα πρακτικά τους και με θέματα που
αφορούν στον παιδαγωγικό σχεδιασμό λογισμικών, τα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και την
παραγωγή διδακτικού υλικού για τα μαθηματικά του δημοτικού, τον διεθνή εκπαιδευτικό λόγο και
την ανάλυση των εκπαιδευτικών πολιτικών.
Υπήρξε μέλος συγγραφικών ομάδων για την παραγωγή διδακτικών εγχειριδίων και
εκπαιδευτικού υλικού διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και άρθρων συγκριτικής παιδαγωγικής.
Συμμετείχε σε πανεπιστημιακό ερευνητικό πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και σε
πρόγραμμα της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
στον τομέα του πολιτισμού και δημιουργία αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην οικοδόμηση σύγχρονων περιβαλλόντων
διδασκαλίας και μάθησης με αξιοποίηση πολλαπλών αναπαραστάσεων, την διαπολιτισμική
εκπαίδευση, την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και ειδικότερα την ανάλυση
εκπαιδευτικών πολιτικών.

