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ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ
Αγγλικά:
Γαλλικά:
Ιηαλικά:

Cambridge Proficiency θαη δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο, Iνχληνο 1997.
Superieur III θαη δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο, Ινχληνο 1991.
Palso Medio, Ινχληνο 1993.

ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Η/Τ:
Πιζηοποίηζη
ειζηγήζεων:

Γλψζε ρεηξηζκνχ Windows ΥΡ θαη πξνγξακκάησλ Microsoft Οffice 2002, πιζηοποίηζη
ECDL, Αχγνπζηνο 2004.
Απφ Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηψλ πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο (Δ.ΚΔ.ΠΙ. www.ekepis.gr). Αξηζκφο κεηξψνπ: ΔΑ19746

ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ
2006 – ζήμεπα:
1997- ζήμεπα :

πλεξγαζία κε ηελ εηαηξία GPSEMINARS (www.gpseminars.gr) ζηo πιαίζηo
πινπνίεζεο έξγσλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, κειεηψλ θαη δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Δλληνικό Παιδικό Μοςζείο (www.hcm.gr)
Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ:
 Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ηεο εκπαίδεςζηρ ενηλίκων (εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ
θνηλφ), Μάπηιορ 2000 – ζήμεπα
 Πξαγκαηνπνίεζε εηζεγήζεσλ ζε εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα ελειίθσλ κε πνηθίιιεο
ζεκαηηθέο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, 1999 – ζήμεπα
 Μειέηε, νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε κνπζεία
θαη επξχηεξα κνπζεηαθνχο ρψξνπο, Οθηψβξηνο 1997- Ινχληνο 1999
 Οξγάλσζε βάζεο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Δ.Π.Μ, Μάξηηνο 1997 – Ινχληνο 1999
Κέληξν Έξεπλαο & Σεθκεξίσζεο:
 Οξγάλσζε & ιεηηνπξγία βηβιηνζήθεο, αξρείνπ κειεηψλ θαη δξάζεσλ Δ.Π.Μ,
νξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζπληνληζκφο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπληνληζκφο
πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο παηδηθψλ βηβιίσλ, επηέμβπιο 2007 – ζήμεπα.
Σκήκα Αλάπηπμεο:
Τπεύθςνη Γιακοινοηικών Δπαθών (κε Γεκφζηνπο Φνξείο & Οξγαληζκνχο ζηελ
Διιάδα & Δμσηεξηθφ), Αχγνπζηνο 2001 – Φεβξνπάξηνο 2004 & Ινχληνο 2007 – ζήκεξα.
Σκήκα Δθζεζηαθνχ Υψξνπ (Παηδηθφ Μνπζείν):
 Αλάπηπμε θαη εμέιημε εθζεκάησλ ηνπ Παηδηθνχ Μνπζείνπ, Μάξηηνο – Οθηψβξηνο 1997
 Οξγάλσζε αξρείσλ εθζεζηαθνχ ρψξνπ, Μάξηηνο – Οθηψβξηνο 1997
 Τπεύθςνη Δξςπηπέηηζηρ Κοινού θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ,
Ινχληνο 1999 – Αχγνπζηνο 2001
Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ:
 Τπεύθςνη διασείπιζηρ ανθπώπινος δςναμικού, αλάπηπμεο δηθηχνπ εμσηεξηθψλ
ζπλεξγαηψλ, ππνδνρήο θαη πξψηεο επηινγήο κφληκσλ ζπλεξγαηψλ, επζχλε
ζηειέρσζεο, Αύγοςζηορ 2001 – Αύγοςζηο 2007.
 Τπεχζπλε νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο
θνηηεηψλ, ζπνπδαζηψλ θαη ππνηξφθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, Ιούνιορ 1999 – ζήμεπα.

1997 – 2000:

1997:
1994:

ςνηονιζμόρ δπάζεων επεςνηηικού ππογπάμμαηορ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Η “Δπηκφξθσζε θαη
επαηζζεηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε
ΑκΔΑ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε” (Υξεκαηνδφηεζε: Β‟ ΚΠ -ΔΠΔΑΔΚ), 10/1997 – 6/2000
Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε γξαθείνπ ηνπ πλδέζκνπ “Θεξαπεπηηθή Ιππαζία Διιάδαο”
(κεξηθή απαζρφιεζε), 3/1997 – 11/1997
Οκαδάξρεο θαη ζχκβνπινο πξνγξάκκαηνο ζηελ Παηδηθή Καηαζθήλσζε ηεο ΟΤΟ
Αχγνπζηνο 1994

1

ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΜΙΝΑΡΙΑ – ΤΝΔΓΡΙΑ – ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002
2001
1999

1998

- Παξαθνινχζεζε εκεξίδαο κε ζέκα «Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ην
πεξηβάιινλ», δηνξγάλσζε ICOM-CECA, Ινχληνο 2009.
- Δηζήγεζε κε ζέκα «Σν παηρλίδη σο εξγαιείν κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο» ζε εξγαζηήξη γηα
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Η Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Ματνο 2009.
- Δηζήγεζε κε ζέκα «Ο ξφινο ηεο κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο ζηελ αξκνληθφηεξε κεηάβαζε ησλ
παηδηψλ απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ ζρνιείν», ζε εθπαηδεπηηθνχο Α‟ζκηαο Δθπ/ζεο Αλαηνιηθήο
Αηηηθήο, επηέκβξηνο 2008.
- Δηζήγεζε κε ζέκα «Σν παηρλίδη σο εξγαιείν κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο» ζε εξγαζηήξη γηα
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Η Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Ματνο 2008.
- Παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ «Μνπζεία θαη Δθπαίδεπζε», δηνξγάλσζε Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο,
Ννέκβξηνο 2007
- Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ «Γηαρείξηζε θξίζεσλ», δηνξγάλσζε ΔΔΓΔ, Μάξηηνο 2007.
- Δηζήγεζε & νξγάλσζε εθπαηδεπηηθνχ εξγαζηεξίνπ κε ζέκα: «Μειέηε, νξγάλσζε &
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εθζέκαηνο «Σα Ιάκαηα ηνπ Αζθιεπηνχ», δηνξγάλσζε Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ,
Ιαλνπάξηνο 2007
- Παξαθνινχζεζε Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, δηνξγάλσζε ΔΔΓΔ,
Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 2006.
- Δηζεγήζεηο ζε ζεκηλάξηα «Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ», δηνξγάλσζε INFOTEST, Ινχιηνο –
Ννέκβξηνο 2006.
- Δηζήγεζε κε ζέκα: «Η αμηνιφγεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία» ζην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ
«Δθπαίδεπζε ζηα Μνπζεία», δηνξγάλσζε Δ.Π.Μ., Απξίιηνο 2006.
- Δηζήγεζε κε ζέκα: «ηνηρεία θαιήο νξγάλσζεο θαη εηθφλαο – Άηππεο δεκφζηεο ζρέζεηο ησλ
εκςπρσηψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε κνπζεία θαη επξχηεξα κνπζεηαθνχο ρψξνπο»,
Φεβξνπάξηνο 2006.
- Παξαθνινχζεζε εκεξίδαο κε ζέκα: «Δθπαίδεπζε θαη λενειιεληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά – λέα
πξνγξάκκαηα, λέεο πξνζεγγίζεηο», δηνξγάλσζε ICOM CECA, Γεθέκβξηνο 2005.
- Δηζήγεζε κε ζέκα: «ρεδηαζκφο θαη εθπαηδεπηηθή ρξήζε ησλ κνπζεηνζθεπψλ» ζε εκεξίδα κε
«Τγεία – Γηθαίσκα ησλ παηδηψλ, ππνρξέσζε ησλ ελειίθσλ», δηνξγάλσζε ΔΑΓΑΠ, Ννέκβξηνο 2005.
- Δηζήγεζε κε ζέκα: «Η αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαηξνθήο κέζσ δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζην
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ κνπζείνπ θαη αιινχ» ζην πιαίζην δηεκεξίδαο «Δθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο θαη
ε
επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ», δηνξγάλσζε 36 Πεξηθέξεηα Α‟ζκηαο Δθπαίδεπζεο, επηέκβξηνο 2005.
- Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ «Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ», δηνξγάλσζε INFOTEST, Ινχιηνο 2005.
- Παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ «Δπηζηήκε θαη ηέρλε – Δλφηεηα κνπζεηνπαηδαγσγηθήο» δηνξγάλσζε
Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθψλ, Ινχληνο 2005.
- Παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ «Δθπαηδεπηηθέο αιιαγέο, ε παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ
ζρνιείνπ» κε παξάιιειε εηζήγεζε κε ηίηιν: «Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ
Μνπζείνπ» ζε ζπλέδξην ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ Πάηξαο, Απξίιηνο 2005.
- Δθπαηδεπηηθφ ηαμίδη ζηελ Αγγιία (Λνλδίλν, Bristol) κε παξάιιειεο επηζθέςεηο ζε Μνπζεία θαη
επαθέο κε εηδηθνχο ηνπ κνπζεηνπαηδαγσγηθνχ ρψξνπ σο εθπξφζσπνο ηνπ Δ.Π.Μ, Ιαλνπάξηνο 2005.
- Παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ «Μνπζεία 2004», δηνξγάλσζε ΓΜΠ Μνπζεηνινγίαο Αξηζηνηειείνπ
Παλ/κίνπ, Μάξηηνο 2004
- Παξαθνινχζεζε εκεξίδαο «Η αμηνιφγεζε ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν», ρνιή Μσξατηε, Μάξηηνο 2004
- Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ κνπζεηνινγίαο, δηνξγάλσζε Δ.Λ.Π, Μάξηηνο-Ματνο 2004
- Παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ: «Δθπαίδεπζε θαη Σχθισζε: χγρξνλεο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο»,
δηνξγάλσζε Σ.Δ.Α.Π.Η, Φεβξνπάξηνο 2004
- Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ “Παξνπζηάζηε απνηειεζκαηηθά”, δηνξγάλσζε Α.Κ.Α, Οθηψβξηνο 2003
- Παξαθνινχζεζε Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ-πληνληζηψλ ζρνιψλ γνλέσλ, δηνξγάλσζε Π...Γ,
Ιαλνπάξηνο - Ινχληνο 2003
- Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ “Σειεθσληθή ζπκπεξηθνξά θαη αληηκεηψπηζε παξαπφλσλ”,
δηνξγάλσζε Δ.Δ.Γ.Δ, Ματνο 2003
- Παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ “Σν Μνπζείν σο ρψξνο εθπαίδεπζεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο”,
νξγάλσζε Π.Σ.Γ.Δ, Απξίιηνο 2003
- Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ “Marketing”, δηνξγάλσζε F.B.S, 2/2002 – 5/2002
- Δθπξνζψπεζε ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ Μνπζείνπ ζε δηεηέο πξφγξακκα αληαιιαγήο εξγαδνκέλσλ
Μνπζείσλ (IPAM) θαη εθπαηδεπηηθφ ηαμίδη ζε πφιεηο ησλ Η.Π.Α, δηνξγάλσζε Α.Α.Μ. 7/1999 – 9/2001
- Δθπξνζψπεζε ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ Μνπζείνπ ζε πξφγξακκα STAGE ζην Παξίζη κε ζέκα «Les
classes de villes européennes” δηνξγάλσζε Τπνπξγεία Παηδείαο, Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ ηεο
Γαιιίαο, Ινχιηνο 1999
- Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ “Δθπαίδεπζε ζηα Μνπζεία”, δηνξγάλσζε Δ.Π.Μ, Οθηψβξηνο 1997 –
Ινχληνο 1999.
- Δθπαηδεπηηθφ ηαμίδη ζηε Γεξκαλία (Βεξνιίλν), ηελ Οιιαλδία (Άκζηεξληακ, Οπηξέρηε, Υάγε, κε
παξάιιειεο επηζθέςεηο ζε Μνπζεία θαη επαθέο κε εηδηθνχο ηνπ κνπζεηνπαηδαγσγηθνχ ρψξνπ σο
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1995

1994

εθπξφζσπνο ηνπ Δ.Π.Μ, Ματνο 1998.
- Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ “Οξγάλσζε παηρληδνηφπσλ θαη θχθινο αηζζεηηθήο αγσγήο”,
δηνξγάλσζε Διιελν-Ακεξηθάληθε Έλσζε, Οθηψβξηνο 1994 – Φεβξνπάξηνο 1995
- Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ “Δηθαζηηθέο Σέρλεο ζην Νεπηαγσγείν”, δηνξγάλσζε Καηεξίλα
Γειαπφξηα, επηέκβξηνο 1994 - Μάτνο 1995
- Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ “Mνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή θαη Ρπζκηθή”, δηνξγάλσζε Μαξία Κπλεγνχ,
επηέκβξηνο 1993 - Ινχληνο 1994
- Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ “Καηαζθεπή θαη θίλεζε θνχθιαο”, δηνξγάλσζε Αληηγφλε Παξνχζε,
Φεβξνπάξηνο - Ινχληνο 1994

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΡΔΤΝΔ – ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ
2008

2007

2006

2005

1999

- πγγξαθή άξζξνπ κε ηίηιν: «Ο ξφινο θαη ε αμία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζην ζρεδηαζκφ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ» (δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ Σύγσπονο Νηπιαγωγείο, 66, ΝνέκβξηνοΓεθέκβξηνο 2008.
- πγγξαθή άξζξνπ κε ηίηιν: «Έθζεκα: «Σα Ιάκαηα ηνπ Αζθιεπηνχ» ζην Παηδηθφ Μνπζείν. Έλα
παξάδεηγκα εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο θαη ε απνηίκεζε ηεο πξνζπάζεηαο» (ππφ έθδνζε απφ ηηο
εθδφζεηο ΜΔΣΑΙΥΜΙΟ).
- πγγξαθή άξζξνπ κε ηίηιν: «Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεη ην Διιεληθφ Παηδηθφ
Μνπζείν σο πεξηβάιινλ κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο κε έκθαζε ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα
ζρνιηθέο νκάδεο» (δεκνζίεπζε ζην βηβιίν ηνπ Μπαγάθε, Γ. (επηκ.) (2006) Εκπαιδεςηικέρ Αλλαγέρ, η
Παπέμβαζη ηος Εκπαιδεςηικού και ηος Σσολείος, Αζήλα: Μεηαίρκην).
- πγγξαθή άξζξνπ κε ηίηιν: «Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν
ηνπ Μνπζείνπ» (δεκνζίεπζε ζην βηβιίν ησλ Κφθθνηα, Π & Πιαθίηζε, Κ. (επηκ). (2005)
Μοςζειοπαιδαγωγική και Εκπαίδεςζη ζηιρ Φςζικέρ Επιζηήμερ: Θεωπία και Ππάξη, Αζήλα: Παηάθεο).
- πγγξαθή άξζξνπ κε ηίηιν: «Μειέηε ησλ αληηιήςεσλ ησλ Διιελίδσλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ην
ξφιν ηνπο θαη ηηο έλλνηεο «εθπαηδεπηηθφο επαγγεικαηηζκφο» θαη «επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε» ησλ
εθπαηδεπηηθψλ» (δεκνζίεπζε ζην βηβιίν ηεο Ο.Μ.Δ.Ρ. – Κνληνγηάλλε, Α. (επηκ. 1999) ΜΕΤΑ –
πηςσιακά: Εξελίξειρ και πποοπηικέρ ζηην πποζσολική και ππωηοζσολική αγωγή, Αζήλα: Διιεληθά
Γξάκκαηα.

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1993 – ζήμεπα

Γελ. Γξακκαηέαο ηεο OMEP (Παγθφζκηα Οξγάλσζε γηα ηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή),
παξάξηεκα Αζήλαο, 1993 -1995.
Μέινο, 1993 - ζήκεξα.

1992 – ζήμεπα

Γελ. Γξακκαηέαο ηεο AEGEE (Κίλεζε Φνηηεηψλ γηα ηελ Έλσζε ηεο Δπξψπεο), παξάξηεκα
Αζήλαο, 1994 - 1995.
Τπεχζπλε Οξγάλσζεο Δπξσπατθψλ Δθδειψζεσλ - Θεξηλψλ Παλεπηζηεκίσλ, 1993 - 1999.
Μέινο 1992 – ζήκεξα (επίηηκν πιένλ).

1988 – 1996

Μέινο ζε νκάδεο βφιιευ (εξαζηηερληθά θαη εκη-επαγγεικαηηθά) θαη ηέλληο (εξαζηηερληθά)
Κνιχκβεζε, θηλεκαηνγξάθνο, ηαμίδηα
ηαζεξή εζεινληηθή πξνζθνξά αίκαηνο θαη αηκνπεηαιίσλ.
Γσξήηξηα νξγάλσλ
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