ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΖΑΛΙΜΙΔΟΥ
Διεύθυνση: Καραϊσκάκη (πάροδος) 17, Σέρρες, Τ.Κ. 62121
Τηλέφωνα: 6989162188 (κινητό) 2321054997(σταθερό)
E-mail & Skype:
eliezalimidou@Gmail.com
Ημ. Γέννησης: 27/11/1989
Οικ. Κατάσταση: Άγαμη

Εκπαίδευση
2009-2012

Πτυχίο Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής &
Εκπαίδευσης, Τομέας Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία, Παιδαγωγική
Σχολή, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βαθμός
πτυχίου: 7,8

Πτυχιακή εργασία: «Πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης στο περιβάλλον γειτονιάς μαθητή
με νοητική ανεπάρκεια που φοιτά σε ειδικό σχολείο»
2015-2016

Μεταπτυχιακό Πανεπιστημίου Λευκωσίας στον Τομέα: Ε
 ιδική
Εκπαίδευση

2005-2008

Απολυτήριο 5ου Ενιαίου Λυκείου Σερρών. Βαθμός απολυτηρίου:
19 & 1/10

Επαγγελματική εμπειρία
12/2013-6/2014

12ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς – Πρόγραμμα εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία
ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ειδική νηπιαγωγός
Παράλληλη στήριξη μαθητή νηπιαγωγείου με αυτισμό

2013-2014

Εκπαιδευτικό-ψυχολογικό πρόγραμμα «Μαγικός κύκλος»
Παιδαγωγός - Εμψυχώτρια
● Ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων
σχεδιασμένο για παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, με
μαθησιακές δυσκολίες, με γενικευμένες δυσκολίες ή σύνδρομα.
● Συνεργασία με ψυχολόγο – υπεύθυνη προγραμμάτων Ε.
Γιαννοπούλου
● Συμμετοχή στην ανάπτυξη προγράμματος «Παραμύθια
συναισθημάτων» που διεξήχθη στην περιφερειακή βιβλιοθήκη της
Χαριλάου

5/2014

Δημοτική Περιφερειακή Βιβλιοθήκης Χαριλάου
● Υπεύθυνη προγράμματος αφήγησης παραμυθιού και οργανωμένης
εικαστικής δραστηριότητας για παιδιά ηλικίας 5-8 ετών. (μαύρος
ουρανός με ροζ σύννεφα)
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6/2015
●

Δημοτική Παιδική Βιβλιοθήκη Σερρών
Υπεύθυνη προγράμματος «Διαφορετικότητας». Περιελάμβανε
αφήγηση παραμυθιού, συζήτηση και οργανωμένη εικαστική
δραστηριότητα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών. (Κάρολος στο
σχολείο δράκων & ΈΛΜΕΡ ο πολύχρωμος ελέφαντας)

Εθελοντική εργασία
2012-2015

ΚΔΑΠ Μέα Σώμα Φίλων ΑΜεΑ Δράση για το Κάτι Άλλο
Ειδική παιδαγωγός/ Συνοδός - Εθελοντική Εργασία
● Σχεδιασμός & υλοποίηση προγράμματος παρέμβασης σε άτομο με
νοητική ανεπάρκεια
● Συνοδός Ατόμων – Παιδιών ΑΜεΑ

4/2013

Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος (ΕΣΒΕ) Εθελοντική
εργασία
● Συνοδός Ατόμων – Παιδιών ΑΜεΑ σε εξόδους

2011-2012
●
●
●
●

4ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης Πρακτική Άσκηση Ειδικής Αγωγής
Διδασκαλία μαθητών που φοιτούν σε τμήμα ένταξης.
Εξατομικευμένο πρόγραμμα ανάπτυξης γλωσσικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων σχεδιασμένο για παιδί με μαθησιακές δυσκολίες.
Εφαρμογή προγράμματος διδασκαλίας με θέμα την
διαπολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα
Διδασκαλία και διαχείριση τμήματος νηπίων : Υλοποίηση project
θέματος «Άνοιξη».

Πρακτική άσκηση
2011

Άγιος Παντελεήμων, 10ο Δημοτικό Σχολείο Βαρήκοων,
ΕΛΕΠΑΠ 1ο  Ε.Ε.Ε.Κ. Θέρμης, Δημοτικό σχολείο Αυτισμού Πρακτική Άσκηση Ειδικής Αγωγής
● Επίσκεψη και μελέτη δράσης φορέων ειδικής αγωγής

2010-2011
●
2009-2010

2ο Νηπιαγωγείο Τριανδρίας - Πρακτική Άσκηση
Πειραματικές εφαρμογές οργανωμένων δραστηριοτήτων μουσικής
και φυσικών επιστημών

113ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης – Πρακτική Άσκηση
● Παρατήρηση του χώρου, των διαδικασιών και
οργάνωσης της
τάξης

Άλλη Επαγγελματική Εμπειρία
08/2016-11/2016 Vasiliadis travel (Πρακτική άσκηση - Πρόγραμμα voucher
τουρισμού)
● Γραμματειακή υποστήριξη ταξιδιωτικού γραφείου και υπεύθυνη
παρουσιάσεων ενοικιαζόμενων τουριστικών καταλυμάτων
(ξενοδοχεία και βίλες) στον Η/Υ για ανάρτηση τους σε
επαγγελματική ηλεκτρονική ιστοσελίδα.
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6/4/2013

●
9/2013-11/2013
●
●

Εργαστήριο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο Σεμινάριο «Παιχνίδι και κοινωνικές δεξιότητες»
Καθηγ. Καρδαράς
Γραμματειακή υποστήριξη
ΚΕΚ ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ ΑΕ Πρακτική άσκηση - Πρόγραμμα voucher
Οργάνωση, προγραμματισμός και υλοποίηση επιμορφωτικού
σεμιναρίου ΕΦΕΤ με επαγγελματίες επιχειρήσεων εστιάσεων
Γραμματειακή υποστήριξη

Ξένες γλώσσες
Αγγλικά

Άριστη γνώση Αγγλικών(C2). Τest of Ιnteractive Εnglish,
(Proficiency) 2014

Γαλλικά:

Καλή γνώση Γαλλικών DELF A1, A2, A3, A4

Άλλες γνώσεις
Η/Υ

Άριστη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows, Προγράμματα:
Word, Internet, Excel,Access, PowerPoint. Πιστοποίηση
ECDL Vellum (2014)

Νοηματική Γλώσσα

 , Β’, Γ’, Δ’ Κύκλος σπουδών, Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής
Α
Γλώσσας.

Συνεχής Κατάρτιση
2016:

Θεωρητική κατάρτιση τις υπηρεσίες υποδοχής τουρισμού και στην
εργασία σε ταξιδιωτικούς και τουριστικούς τομείς εργασίας.

2016:

Ενεργή συμμετοχή στο σεμινάριο δημιουργικής γραφής με θέμα
«Το παραμύθι» διάρκειας 16 ωρών που διοργανώθηκε από το Λαϊκό
Πανεπιστήμιο Σερρών 1/2/2016-29/2/2016

2014:

Σεμινάριο: «Χορήγηση κριτηρίων Detroit, Λα-Τω, κριτήρια
μαθηματικής επάρκειας σε 20 παιδιά (10 ηλικίας 5-7 ετών και 10
ηλικίας 7,5-16 ετών)
Ικανή να διαγνώσει μαθησιακές δυσκολίες ή άλλα μαθησιακά
προβλήματα που εμφανίζουν μαθητές με τη χρήση των κριτηρίων.

2013-2014

Σεμινάριο Εξειδίκευσης: «Μαθησιακές δυσκολίες και νοητική
ανεπάρκεια». Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δ
 ιάρκεια:
620 ωρών
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●
●
●
●

6/2012
●
●

Ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια και διαλέξεις που ασχολούνται με:
παιδαγωγικά θέματα (διαχείριση τάξης, συμπεριφορών, οργάνωση
προγράμματος, χειροτεχνίες κ.α.)
ειδική αγωγή(τραυλισμός, δυσλεξία, υπερκινητικότητα, αυτισμός
κ.α.)
συμμετοχή σε σεμινάρια που σχετίζονται με τη λογοτεχνία και το
παιχνίδι, την αφήγηση παραμυθιών
Σεμινάριο: Συνοδός για Κατασκήνωση ΑΜΕΑ, ΕΟ (πρακτική)Ιούνιος
2012
παρακολούθηση και συνεχής ενημέρωση για διαχείριση και
κοινωνική ένταξη ατόμων με νοητική ανεπάρκεια
θεωρητική κατάρτιση στις βασικές αρχές εργατικού δικαίου,
marketing και στις αγοραπωλησίες μέσω του προγράμματος
voucher(Σεπτέμβριος 2013).

Δεξιότητες
●
●
●
●
●
●

●
●

Ικανότητα γρήγορης προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα
Ευχέρεια στη σύναψη σχέσεων εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με άτομα όλων
των ηλικιών.
Υπευθυνότητα και συνέπεια
Προθυμία ανάληψης ευθυνών και όρεξη για εργασία.
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Ευρηματικό και δραστήριο πνεύμα στην οργάνωση χώρου και δραστηριοτήτων
και με ευχέρεια λόγου και πειθούς στην επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων
και ενδοιασμών.
Οργάνωση χώρου και γραφείου επιλύοντας χωροταξικά ζητήματα
δημιουργία ενδιαφέροντος κλίματος

Προσωπικά Ενδιαφέροντα
●
●
●
●
●
●
●

Φιλαναγνωσία
Μαγειρική
Μουσική
Κατασκευές-χειροτεχνίες
Τεχνολογία
Κινηματογραφικό ενδιαφέρον
Διακόσμηση

Συστάσεις και βεβαιώσεις
Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν
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