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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
2014 - 2016 ׃Παράλληλη στήριξη σε μαθήτρια με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
στο Νηπιαγωγείο
2012 - 2015 ׃Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού με ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες
2009 - 2010 ׃Υπεύθυνη εκπαίδευσης στο Ζάννειο Ίδρυμα παιδικής προστασίας και
αγωγής σε θέματα που αφορούν μαθητές δημοτικού ,γυμνασίου και λυκείου
2006 - 2009 ׃Παιδαγωγός στο Ζάννειο Ίδρυμα παιδικής προστασίας και αγωγής
➔ Ενισχυτική διδασκαλία των παιδιών του ιδρύματος με μαθησιακές δυσκολίες
➔ Υπεύθυνη καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και θεραπευτικής τέχνης για τα
παιδιά
2008 - 2009 ׃Μαθήματα ελληνικών σε ομάδα εθελοντών του εξωτερικού στο χώρο
του ιδρύματος
2004 - 2006 ׃Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
και κυρίως σε μαθητές με μαθησιακά προβλήματα
➔ Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών παιδιών με νοητική υστέρηση
2002 - 2004 ׃Γραμματέας σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης
➔ Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες

ΣΠΟΥΔΕΣ
2015 - 2016 ׃Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

στο τμήμα Ειδικής αγωγής του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας
1998 - 2002 ׃Σπουδές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα
Θεολογίας με βαθμό αποφοίτησης 6,08
1997: Αποφοίτηση από το Γενικό Λύκειο Αχαρνών
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
2016: Παρακολούθηση εξάμηνου σεμιναρίου στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα του
Παν/μίο Αθηνών με τίτλο « Αυτισμός ,συμπτώματα και θεραπεία».
2014: Συμμετοχή στο σεμινάριο τρίμηνης διάρκειας με τίτλο: “Μαθησιακές
Δυσκολίες- Δυσλεξία», υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών της Δώρας
Μαυρομμάτη
1999- 2001: Παρακολούθηση διετούς προγράμματος ζωγραφικής στο Εργαστήριο
Ζωγραφικής Δήμου Χαλανδρίου
Λοιπά:
➔ Επιμορφωτικό 6μηνο σεμινάριο εξ αποστάσεως για την διδασκαλία των
θρησκευτικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
➔ 8ωρο σεμινάριο για τις μαθησιακές δυσκολίες από το εργαστήρι “Πολύτεχνο”
➔ Παρακολούθηση του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής από το Πανεπιστήμιο
Αθηνών με θέμα “ ׃Η ειδική αγωγή στην κοινωνία της γνώσης”
➔ Παρακολούθηση του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας από το
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με θέμα “ ׃Συμβουλευτική Ψυχολογία στους Άνδρες”
➔ Διήμερο σεμινάριο στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα με θέμα “ ׃Παιδική προστασία και
υποστηρικτικές παρεμβάσεις”
➔ Παρακολούθηση ημερίδας στο Υπουργείο Παιδείας με θέμα: “Η εκπαιδευτική
φροντίδα παιδιών που μεγαλώνουν μακριά από την οικογένεια”
➔ Σεμινάριο 16 ωρών από την ένωση Ψυχολόγων με θέμα “ ׃Μικροί Μεγάλοι ενάντια
στη βία”
➔ Συμμετοχή με εργασία στο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό συνέδριο
➔ Συμμετοχή διετή σε σχολή γονέων
➔ Συμμετοχή και σε άλλες παιδαγωγικές ημερίδες

ΓΛΩΣΣΕΣ - ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
➔ Γνώση Η/Υ: windows, word, excel 2000, internet
➔ Αγγλικά: μέτριο επίπεδο

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
➔ Εργασία με θέμα: “Ποιμαντική ψυχολογία και Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία” στο
περιοδικό ‘Ψυχιατρική’

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
➔ Παρακολούθηση διετούς προγράμματος ζωγραφικής
➔ Ταξίδια, μουσική
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