ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
  ΑΪΤΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	
  ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ	
  2,	
  ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ,	
  11855,	
  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
  6946660147,	
  2103463958
E-‐MAIL:	
  costaitak@yahoo.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
  ΓΕΝΝΗΣΗΣ:	
  13/10/1988
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:	
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ
	
  
	
  
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ	
  ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	
  2015-‐	
  ΑΠΡΙΛΙΟΣ	
  2015:	
  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ	
  ΣΤΗΝ	
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ	
  ΜΟΝΑΔΑ	
  ΤΗΣ	
  
ΕΘΝΙΚΗΣ	
  ΦΡΟΥΡΑΣ	
  ΚΥΠΡΟΥ	
  (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ	
  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,	
  ΔΟΥΛΕΙΑ	
  ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
ΙΟΥΛΙΟΣ	
  2014-‐	
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	
  2014:	
  ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ	
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	
  ΓΡΑΦΕΙΟΥ	
  ΣΤΟ	
  ΔΗΜΟ	
  
ΑΙΓΑΛΕΩ	
  (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ	
  ΠΕΛΑΤΩΝ,	
  ΔΟΥΛΕΙΑ	
  ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
ΜΑΡΤΙΟΣ	
  2012-‐	
  ΙΟΥΝΙΟΣ	
  2012:	
  ΠΡΑΚΤΙΚΗ	
  ΑΣΚΗΣΗ	
  ΩΣ	
  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ	
  ΣΕ	
  ΚΕΝΤΡΟ	
  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	
  ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ	
  ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ	
  (ΛΟΓΟΣ-‐	
  ΕΡΓΟ-‐	
  ΜΑΘΗΣΗ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	
  2011-‐	
  ΜΑΡΤΙΟΣ	
  2011:	
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	
  ΑΠΟΘΗΚΗΣ	
  ΣΤΗΝ	
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
  CARE	
  
DIRECT
ΜΑΡΤΙΟΣ	
  2010-‐	
  ΙΟΥΝΙΟΣ	
  2010:	
  ΠΡΑΚΤΙΚΗ	
  ΑΣΚΗΣΗ	
  ΩΣ	
  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ	
  ΣΕ	
  ΔΗΜΟΣΙΟ	
  
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ	
  ΚΕΝΤΡΟ	
  ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ	
  ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	
  2009-‐	
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	
  2009:	
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	
  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ	
  ΚΕΝΤΡΟΥ	
  ΣΤΗΝ	
  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
  CARE	
  DIRECT	
  (EΡEYNEΣ-‐	
  ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ)	
  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	
  2012-‐	
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	
  2014:	
  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ	
  (Msc)	
  ΣΤΗΝ	
  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ	
  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	
  (EARLY	
  CHILDHOOD	
  EDUCATION)	
  ,(	
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	
  ΟΥΑΛΙΑΣ)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	
  2011-‐	
  ΙΟΥΝΙΟΣ	
  2012:	
  ΔΙΠΛΩΜΑ	
  (DIPLOMA)	
  ΣΤΙΣ	
  ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ	
  
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ	
  ΚΑΙ	
  ΤΑ	
  ΠΡΟΒΛΗΑΜΑΤΑ	
  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ	
  (EDEXCEL-‐ATHENIAN	
  COLLEGE)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	
  2006-‐	
  ΙΟΥΝΙΟΣ	
  2011:	
  ΠΤΥΧΙΟ	
  ΣΤΟ	
  ΤΜΗΜΑ	
  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ	
  (ΠΑΝΤΕΙΟ	
  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ	
  ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	
  2014:	
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ	
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ	
  ΜΕ	
  ΤΟΝ	
  
ΤΙΤΛΟ:	
  ΣΧΟΛΙΚΟΣ	
  ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ	
  ΣΤΗΝ	
  ΠΡΩΪΜΗ	
  ΣΧΟΛΙΚΗ	
  ΗΛΙΚΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ	
  2011:	
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ	
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
  ΒΑΣΙΚΟΥ	
  ΠΤΥΧΙΟΥ	
  ΜΕ	
  ΤΙΤΛΟ:	
  
ΣΩΜΑΤΙΚΗ	
  ΕΙΚΟΝΑ	
  ΚΑΙ	
  ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ	
  2013:	
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ	
  ΕΙΔΙΚΗΣ	
  ΑΓΩΓΗΣ	
  (ΕΚΠΑ-‐ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ	
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΜΑΪΟΣ	
  2012:	
  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ	
  ΤΕΣΤ	
  ΑΘΗΝΑ	
  (ATHENIAN	
  COLLEGE)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	
  2012:	
  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ	
  ΤΕΣΤ	
  WISC-‐iii	
  (ΚΕΝΤΡΟ	
  ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ)
ΜΑΪΟΣ	
  2009:	
  ΕΤΗΣΙΟ	
  ΣΥΝΕΔΡΙΟ	
  ΚΛΙΝΙΚΗΣ	
  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ	
  (ΠΑΝΤΕΙΟ	
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)	
  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ	
  ΧΡΗΣΤΗΣ	
  ΚΑΙ	
  ΑΝΑΛΥΤΗΣ	
  ΤΟΥ	
  ΤΕΣΤ	
  ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ	
  WISC-‐III	
  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ	
  ΧΡΗΣΤΗΣ	
  ΚΑΙ	
  ΑΝΑΛΥΤΗΣ	
  ΤΟΥ	
  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ	
  ΑΘΗΝΑ	
  ΤΕΣΤ	
  ΓΙΑ	
  
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ	
  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΙΠΛΩΜΑ	
  ECDL	
  (ENOTHTEΣ	
  MICROSOFT	
  WORD,	
  EXCEL,	
  POWERPOINT,	
  INTERNET,	
  
ACCESS)
ΔΙΠΛΩΜΑ	
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	
  (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	
  Β)
ΠΟΛΥ	
  ΚΑΛΗ	
  ΧΡΗΣΗ	
  ΤΩΝ	
  SOCIAL	
  MEDIA
ΒΑΣΙΚΗ	
  ΓΝΩΣΗ	
  ΤΟΥ	
  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	
  ΑΝΑΛΥΣΗΣ	
  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	
  SPSS	
  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ	
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	
  (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ,	
  ΜΠΑΣΚΕΤ,	
  ΤΕΝΝΙΣ,	
  ΠΙΝΓΚ	
  ΠΟΝΓΚ)
ΤΕΧΝΗ	
  (ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ,	
  ΘΕΑΤΡΟ,	
  ΒΙΒΛΙΑ)
ΣΩΜΑΤΙΚΗ	
  ΥΓΕΙΑ	
  (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ,	
  ΤΡΕΞΙΜΟ,	
  ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)	
  
ΓΝΩΣΗ	
  ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ	
  ΚΑΙ	
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ	
  ΚΙΘΑΡΑΣ,	
  ΣΚΑΚΙ	
  

ΓΛΩΣΣΕΣ	
  
ΑΓΓΛΙΚΑ	
  (ΚΑΤΟΧΟΣ	
  PROFICIENCY	
  –	
  UNIVERSITY	
  OF	
  MICHIGAN	
  AND	
  CAMBRIDGE)
ΓΑΛΛΙΚΑ	
  (KATOXΟΣ	
  ΠΤΥΧΙΟΥ	
  Β2	
  –	
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	
  ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ)
ΣΟΥΗΔΙΚΑ	
  (ΚΑΤΟΧΟΣ	
  ΠΤΥΧΙΟΥ	
  Α2)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	
  (ΜΗΤΡΙΚΗ	
  ΓΛΩΣΣΑ)

