
Η Ίριδα Τσεβρένη είναι απόφοιτος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα από το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η διδακτορική της διατριβή έχει θέμα τη συμμετοχή 
των παιδιών στον αστικό σχεδιασμό μέσα από την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Στη 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχει 
εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα τη διαμόρφωση αρχών σχεδιασμού των 
χώρων παιχνιδιού για παιδιά με αναπηρία, με υποτροφία του ΙΚΥ.  
Έχει ερευνητική δραστηριότητα και έχει διδάξει το αντικείμενο της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην εκπαίδευση 
ενηλίκων και στη μη τυπική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το 
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει συμμετάσχει στη διδασκαλία μαθημάτων και στην 
παρακολούθηση διπλωματικών εργασιών του Π.Μ.Σ. «Θεωρία, Πράξη και 
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
για την Αειφορία» του ΕΚΠΑ. 
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
την κριτική παιδαγωγική, τη συμμετοχή των παιδιών στον σχεδιασμό του 
περιβάλλοντός τους, την προσέγγιση «τα παιδιά ως ερευνητές» και την ενδυνάμωση 
της σχέσης των παιδιών με τη φύση.  
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