
 

Ο Δρ. Ηλίας Βασιλείου εξειδικεύτηκε στη Γλωσσολογία, στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
αριστεύσασα διπλωματική στο πεδίο της Γλωσσολογίας της Ελληνικής 
Νοηματικής Γλώσσας. Είναι αριστούχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Σπουδών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ στην 
“Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία και Συμβουλευτική” και επιπλέον διαθέτει 
μεταπτυχιακό τίτλο με “Merit” από το Nottingham Trent University στο πεδίο 
του “Behaviour Management”. Η Διδακτορική του Διατριβή, επίσης στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει λάβει ομοφώνως 
άριστα και κινείται στο πεδίο της παρέμβασης στην παραγωγή γραπτού 
λόγου σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, ενώ είναι από τις 
πρώτες διατριβές στην Ελλάδα με παρεμβατικές μεθόδους και προτάσεις για 
τις Μαθησιακές Δυσκολίες σε εφήβους. Συγγραφικά, έχει πλήθος 
δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια, έχει υπάρξει 
μέλος οργανωτικών επιτροπών και έχει επιμεληθεί την έκδοση τόμων 
πρακτικών συνεδρίων με διεθνή συμμετοχή.  

Έχει επιμορφώσει εκατοντάδες εκπαιδευτικούς στη χρήση των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Ειδική Αγωγή σε σχολικές 
περιφέρειες της χώρας, έχει διδάξει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδικής 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε προγράμματα εξειδίκευσης στην 
Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
αλλά και επί σειρά ετών διδάσκει στο University of East London, τόσο σε 
προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει επίσης συνεργαστεί με 
πλήθος εκπαιδευτικών φορέων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με ειδικά 
σχολεία, ιδρύματα για το παιδί, κέντρα υποστήριξης και συλλόγους για 
μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, για άτομα με προβλήματα 
όρασης, ακοής, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές κλπ.  

 

 

 

 

 



 

Ο Αλέξανδρος Κατσάνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Από μικρή ηλικία, 
ασχολήθηκε με τη μεγάλη του αγάπη τη μουσική και ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του στο ωδείο (ανώτερα θεωρητικά, κιθάρα και πιάνο). Στη 
συνέχεια, σπούδασε στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης Μηχανικός 
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής. Η θέληση του για γνώση τον οδήγησε 
να ολοκληρώσει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, το ένα στη 
Μουσικολογία (με ειδίκευση μουσική τεχνολογία) και το άλλο στην 
Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών.  
Από το 2009 ασχολείται ενεργά με τη διδασκαλία της μουσικής τόσο στην 
Γενική, όσο και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Επίσης, είναι 
πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) και διδάσκει σε δημόσια 
και ιδιωτικά ΙΕΚ από το 2009.  
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