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Εργασιακή εμπειρία
Φύλαξη και διαπαιδαγώγηση παιδιών [20/ 05/ 2016 - έως σήμερα]
Δημιουργική απασχόληση σε δίδυμα παιδιά 18 μηνών κι ενός κοριτσιού 6 χρονών
Ιδιαίτερα μαθήματα [14/ 09/ 2015 - 09/ 06/ 2016]
Καθημερινή προετοιμασία για τα σχολικά μαθήματα σε μαθήτρια με σύνδρομο Asperger, Δ' Δημοτικού
Φύλαξη και διαπαιδαγώγηση παιδιών [08/ 06/ 2015 – 10/ 07/ 2015]
Καθημερινή φροντίδα και δημιουργική απασχόληση σε παιδί 4 μηνών
Ίδρυμα “Θεοτόκος” [10/ 11/ 2014 – 28/ 05/ 2015 ]
Βοηθός διδασκαλίας στην διαπαιδαγώγηση, καθημερινή διαβίωση και επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με
ειδικές ανάγκες
Φύλαξη και διαπαιδαγώγηση παιδιών [03/ 06/ 2013 – 25/ 07/ 2014]
Καθημερινή φροντίδα και δημιουργική απασχόληση δύο παιδιών (1,5 - 2,5 χρονών & 0 - 7 μηνών)
Ιδιαίτερα μαθήματα [2012 – 2013]
Μαθησιακή ενίσχυση σε παιδί τυπικής ανάπτυξης Ε' Δημοτικού
Call Center [07/ 07/ 2010 – 27/ 01/ 2011]
Υποδοχή κλήσεων για ραντεβού στο ΙΚΑ
Call Center [2010]
Τηλεφωνικές πωλήσεις εκ μέρους της Forthnet
Βοηθός Διδασκαλίας στον πολυχώρο για ΑΜΕΑ, “Πυξίδα” [2009]
Βοήθεια στις εργασίες των παιδιών (μαγειρική, χορός, χειροτεχνίες, χρήση Η/Υ)
Εταιρεία Effect [07/ 03/ 08 – 10/ 08/ 08]
Προώθηση προϊόντων σε γνωστές αλυσίδες Super Market

Κατάστημα υποδημάτων Corte [01/ 06/ 2007 – 31/ 08/ 2007]
Εποχική πωλήτρια

Σύνοψη
Κατά την διάρκεια της εργασίας μου στο ίδρυμα “Θεοτόκος” βοηθούσα σε τάξεις 8-15 ενηλίκων με Δ.Α.Δ
(Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές), Ν.Υ. (Νοητική Υστέρηση), ψυχοκινητικά προβλήματα και σύνδρομο
Down για την προετοιμασία τους στην καθημερινή τους διαβίωση. Επίσης βοηθούσα στην εκμάθηση
δεξιοτήτων για την επαγγελματική τους κατάρτιση ως ξυλουργοί, γραμματείς, μάγειρες και υπάλληλοι σε
super market (διαχείριση προϊόντων).
Κατά την διάρκεια φύλαξης παιδιών σε σπίτι προετοίμαζα εργασίες για τα παιδιά (αναλόγως την ηλικία και
το επίπεδο) για την δημιουργική τους απασχόληση. Οι δραστηριότητες συμπεριελάμβαναν χειροτεχνίες,
μουσικοκινητική και πρώιμα στάδια θεατρικού παιχνιδιού.

Συστάσεις
Δυνατότητα παροχής συστάσεων κατόπιν συνεννοήσεως

Εκπαίδευση






ΙΕΚ ΑΚΜΗ – Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Για Παιδιά Με Ειδικές Ανάγκες [2012-2013]
ΙΕΚ ΑΚΜΗ – Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων & Έκφρασης [2010-2012]
Ετήσιο Σεμινάριο “Θεατρικό παιχνίδι & Θέατρο για παιδιά” [2011-2012]
Ημερήσιο Σεμινάριο “Η γλώσσα του σώματος” [17/ 06/ 2010]
Ημερήσιο Σεμινάριο “Το αγέννητο παιδί & η μητρική αγάπη” [14/ 06/ 2010]

Πρακτική
 Βοηθός παιδαγωγού για ένα χρόνο στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Ιλίου [2013]
 Βοηθός παιδαγωγού σε παιδικό σταθμό με παιδιά ηλικίας 2-5 ετών για δύο χρόνια [2010-2012]
 Συμμετοχή στην θεατρική παράσταση “Πετρόσουπα” της Κάρμεν Ρουγγέρη και της ομάδας της, ως
αποτέλεσμα του ετήσιου σεμιναρίου “Θεατρικό παιχνίδι & Θέατρο για παιδιά” [2012]

Γλώσσες
Ελληνικά (Μητρική γλώσσα)

Αγγλικά (Πτυχίο Lower, Cambridge)

Ειδικές γνώσεις
Windows, Linux, Open source, Microsoft Office, Libre/Open Office, Cloud Computing, Τηλεφωνική

υποστήριξη.

Ενδιαφέροντα
Ταξίδια, βιβλία, αρθρογραφία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μεταφράσεις, χορός, μουσική κ.α.

Εθελοντικές δραστηριότητες
Μεταφράσεις





Συμμετοχή στην μετάφραση του κοινωνικού δικτύου “Diaspora”
Συμμετοχή στην μετάφραση του παιχνιδιού δράσης “Bombic”
Συμμετοχή στην μετάφραση του λειτουργικού συστήματος “Puppy Linux”
Μετάφραση ελληνικών στίχων διαφόρων καλλιτεχνών στην Αγγλική γλώσσα

Δημοσιεύσεις
 Αρθρογραφία σχετικά με ψυχαγωγικές δραστηριότητες στις ιστοσελίδες “Viewz” και “Flik-Flok”

