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 Ο Φαπάλαμπορ Κωνζηανηέλλιαρ γεννήθηκε ζηον Κιζζό Πηλίος (Μαγνηζία). Αποθοίηηζε 

από ηο 2
ο
 Γςμνάζιο (εξαηάξιο) Βόλος. Δίναι απόθοιηορ ηος Ιζηοπικού και Απσαιολογικού 

Τμήμαηορ ηηρ Φιλοζοθικήρ Σσολήρ ηος Δ.Κ.Π.Α. (1980) και διδάκηωπ ηος ίδιος 

πανεπιζηημίος (2014). Η διδακηοπική διαηπιβή ηος με ηίηλο: Δημήηριος Βικέλας. Ἀησπος 

πρεζβεσηὴς ηῶν ἐθνικῶν θεμάηων καὶ ηῶν ἑλληνικῶν γραμμάηων (Μὲ βάζη ἀνέκδοηες 

ἀρτειακὲς πηγὲς) εκδόθηκε ηο 2018. 

 Δίναι κάηοσορ Πιζηοποιηηικού Μεηαπηςσιακήρ Δπιμόπθωζηρ ηος Δ.Α.Π. ζηη Θεμαηική 

Δνόηηηα «Ανοικηή και εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη» (2001). 

 Παπακολούθηζε μαθήμαηα (ωρ εγγεγπαμμένορ θοιηηηήρ) ζηο Τμήμα Γαλλικήρ Γλώζζαρ και 

Φιλολογίαρ ηος Δ.Κ.Π.Α. καθώρ και Ιζηοπία ζηο Πανεπιζηήμιο Johann Wolfgang Goethe  

ηηρ Φπαγκθούπηηρ. 

 Έσει δημοζιεύζει άπθπα ζηο πεπιοδικό ηος Σςλλόγος ππορ διάδοζιν Ωθελίμων Βιβλίων, Η 

Μελέηη, καθώρ και ζηην επεηηπίδα ηηρ Societat Verdaguer, Anuari Verdaguer, ηηρ 

Καηαλονίαρ. 

 Μιλάει και γπάθει αγγλικά,γαλλικά και γεπμανικά. 

 

 Γιοπίζηηκε ζηο Γςμνάζιο με Λςκειακέρ Τάξειρ Κέαρ (1985), όπος και διεηέλεζε 

αναπληπωηήρ διεςθςνηήρ για δύο σπόνια (1986-1988). Έσει επγαζηεί ζε ζσολικέρ μονάδερ 

(Γςμνάζια και Λύκεια) ζηην Δλλάδα και ζηη Γεπμανία (με απόζπαζη). 

 Έσει διαηελέζει Υπεύθςνορ Σσολικήρ Βιβλιοθήκηρ ζηην Δςαγγελική Σσολή Σμύπνηρ (1999-

2000) και ζηο 2
ο
 ΓΔ.Λ. Αλίμος (2004-2011). 

 Έσει ζςμμεηάζσει ωρ ςπεύθςνορ ή μέλορ ομάδαρ ζε πολλά και ποικίλα εςπωπαϊκά 

ππογπάμμαηα καθώρ και ζε ππογπάμμαηα ζσολικών δπαζηηπιοηήηων. 

 Δίναι πιζηοποιημένορ εκπαιδεςηήρ ενηλίκων ηος Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. με διδακηική εμπειπία άνω 

ηων 1400 ωπών, κςπίωρ ζε εςπαθείρ ομάδερ. 

 Έσει ζςμμεηάζσει ωρ αξιολογηηήρ ζε εξεηάζειρ για ηην «Πιζηοποίηζη ηηρ γνώζηρ ηηρ 

ελληνικήρ γλώζζαρ και ζηοισείων ηηρ ελληνικήρ ιζηοπίαρ και ηος ελληνικού πολιηιζμού ηων 

ςπηκόων ηπίηων σωπών» ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ δια Βίος Μάθηζηρ (Γ.Γ.Γ.Β.Μ.). 

 Έσει διαηελέζει Ανηιππόεδπορ, Γενικόρ και Οπγανωηικόρ Γπαμμαηέαρ ηηρ Δ.Λ.Μ.Δ. Έζζηρ 

Γεπμανίαρ (1989-1994). 

 Από ηον Σεπηέμβπιο 2018 ςπηπεηεί ωρ Σςνηονιζηήρ Δκπαιδεςηικού Έπγος, κλάδος ΠΔ 02 

Φιλολόγων ζηο 1
ο
 Πεπιθεπειακό Κένηπο Δκπαιδεςηικού Σσεδιαζμού (ΠΔ.Κ.Δ.Σ.) ηηρ 

Πεπιθεπειακήρ Γιεύθςνζηρ Ππωηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Νοηίος 

Αιγαίος με έδπα ηη Σύπο. 
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