Νικολζτα Παπαϊωάννου
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‘Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ και γενναιοδωρία που λειτουργεί καλά τόςο με τον εαυτό τθσ αλλά
και μζςα ςε μια ομάδα. Εργάηεται για τθν ανάπτυξθ μιασ ςταδιοδρομίασ ςτθν κοινωνικι φροντίδα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ δεξιοτήτων και ικανοτήτων
• Δίγλωςςθ – Μίλω άπταιςτα τόςο ταελλθνικά όςο και τα αγγλικά.
• Άριςτεσ δεξιότθτεσ ΗΤ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ μζςω του διαδικτφου
και τθ χριςθ των προγραμμάτων του Microsoft Office.
• Πολφ οργανωμζνθ και παραγωγικι - Ζχω ολοκλθρϊςει ζνα διαπιςτευμζνο μάκθμα ςτο
πανεπιςτιμιο με τίτλο «διαχείριςθ τθσ δικισ ςασ μάκθςθσ», το οποίο αφοροφςε τθν ανάπτυξθ
ςτρατθγικϊν ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ του χρόνου, ερευνθτικϊν δεξιοτιτων και τθν ομαδικι
εργαςία.
• Αξιόπιςτθ – το παρελκόν οι ςυνεργάτεσ μου ζχουν πάντα ςχολιάςει ότι μποροφν να εξαρτϊνται
από μζνα ςε μια ποικιλία καταςτάςεων.
• Εξαιρετικά δθμιουργικι - Μου αρζςει να επιςκζπτομαι γκαλερί και μουςεία με τθν ελπίδα τθσ
εκμάκθςθσ κάτι πρωτότυπου, επίςθσ μου αρζςει να ταξιδεφω, να διαβάηω λογοτεχνία, ποίθςθ
αλλά και θ φωτογράφια.
• Επίλυςθ προβλθμάτων - Είμαι ςυχνά ςε κζςθ να καταλιξω ςε νζεσ λφςεισ ςε κακθμερινά
προβλιματα και προβλιματα ςχετικά με μακθτζσ.
• Τπομονετικι και προςεκτικι - Παίρνω μεγάλθ προςοχι κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων, ϊςτε
να μπορϊ να είμαι ςίγουρθ ότι μπορϊ να τα ολοκλθρϊςω με το καλφτερο των ικανότιτων μου.
• Ενκουςιϊδθσ και πολφ πρόκυμθ να μάκω νζα πράγματα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΙΣΛΩΝ
• MSc ςτθν Ψυχολογία ςε Παιδιά με Ειδικζσ Ανάγκεσ, Work Based Learning (WBL) πουδϊν ςτο
Πανεπιςτιμιο του Middlesex, Λονδίνο
• Πτυχίο απόφοιτοσ ψυχολογίασ του Πανεπιςτθμίου Middlesex, Λονδίνο
• Δίπλωμα (Diploma) ςτθν ομιλία και γραφι ςτα αγγλικά ςε ακαδθμαϊκό επίπεδο του
Πανεπιςτθμίου Middlesex, Λονδίνο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Σίτλοσ εργαςίασ: Κοινωνική και ςυναιςθηματική ανάπτυξη ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ ςτην
κοινότητα
Οργάνωςθ: Εκελοντιςμόσ
επτζμβριοσ 2014 – Παρόν

Κφρια κακικοντα: Κοινωνικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ ενθλίκων ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ
και νοθτικι υςτζρθςθ ςτθν κοινότθτα με τθ βοικεια ςπιςκζψεων ςε δθμιουργικά πλαίςια όπωσ
μουςεία, διαδραςτικά κζντρα, ανάπτυξθ του αιςκιματοσ ανεξαρτθτοποίθςθσ με δραςτθριότθτεσ
ςτθν κοινότθτα και τθ χριςθ μζςων μαηικισ μεταφοράσ για τθν ομαλι και ουςιαςτικι ζνταξθ του
ατόμου ςτο κοινωνικό πλαίςιο.

Δεξιότθτεσ: Οργάνωςθ, υπομονι, επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, μζκοδοι διδαςκαλίασ,
δθμιουργικότθτα.

Σίτλοσ εργαςίασ: υνοδόσ καταςκήνωςησ Αγ. Ανδρζα για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ
Οργάνωςθ: Ειδικό χολείο Πεντζλθσ
Αφγουςτοσ 2014

Κφρια κακικοντα: Η 24ωρθ φρόντιδα και επίβλεψθ ζφθβθσ καταςκθνϊτριασ με ειδικζσ ανάγκεσ και
κρίςεισ επιλθψίασ. Τπιρξα υπεφκυνθ για τθν τακτικι φαρμακευτικι αγωγι τθσ ζφθβθσ, τισ
κακθμερινζσ δραςτθριόθτεσ ςτο πρόγραμμα τθσ καταςκινωςθσ όπωσ το κολφμπι ςτθ κάλαςςα, οι
απογευματινζσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, τα γεφματα κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ αλλά και θ
νυχτερινι διαςκζδαςθ με διαγωνιςμοφσ χοροφ και τραγοφδια. Η κοινωνικοποίθςθ και θ ζνταξθ ςτο
πλαίςιο με τουσ υπόλοιπουσ καταςκθνωτζσ ιταν επίςθσ κφριο μζλθμά μου.

Δεξιότθτεσ: υπομονι, γνϊςεισ ςτθν νόςο τθσ επιλθψίασ, 24ωρθ φροντίδα εφιβου με ειδικζσ
ανάγκεσ, υπευκυνότθτα, οργάνωςθ.

Σίτλοσ εργαςίασ: Βοηθόσ εκπαιδευτικοφ ςε τάξη προςχολικήσ αγωγήσ
Οργάνωςθ: Harrington Hill Δθμοτικό χολείο - Λονδίνο
Νοζμβριοσ 2013 - Ιοφλιοσ 2014

Κφρια κακικοντα: Με τθν κακοδιγθςθ του δαςκάλου τθσ τάξθσ, εργαηόμουν ςε κακθμερινι βάςθ
με μια ομάδα από δφο μακθτζσ, με βάςθ το πρόγραμμα ςπουδϊν του δαςκάλου. Τπεφκυνθ για τθν
παροχι βοικειασ ςε δφο μακθτζσ ΑΜΕΑ ςτθν τάξθ προςχολικισ αγωγισ, 4 ζωσ 5 ετϊν ςτθν

γλϊςςα, τα μακθματικά, τισ τζχνεσ και βιοτεχνίεσ, κακϊσ και τθν κοινωνικι και ςυναιςκθματικι
ανάπτυξθ. Τπεφκυνθ επίςθσ ωσ προσ τθ διαχείριςθ μιασ επιπλζον Γλωςςικισ ομάδασ τεςςάρων
μακθτϊν, τρεισ θμζρεσ τθν εβδομάδα, για τθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ, τθσ ομιλίασ αλλά και τισ
κοινωνικζσ τουσ δεξιότθτεσ.
Δεξιότθτεσ: Makaton, υπομονι, μζκοδοι διδαςκαλίασ, οργάνωςθ, εμπιςτοςφνθ, γνϊςθ ειδικϊν
αναγκϊν, δθμιουργικότθτα.

Σίτλοσ εργαςίασ: Βοηθόσ εκπαιδευτικοφ ςε τάξη Σρίτησ Δημότικου
Οργάνωςθ: Nightingale Δθμοτικό χολείο - Λονδίνο
επτζμβριοσ 2013 - Οκτϊβριοσ 2013

Κφρια κακικοντα: Βοθκόσ εκπαιδευτικοφ ςτθν Σρίτθ δθμοτικοφ, με μακθτζσ θλικίασ από 7 ζωσ 8
ετϊν, ςτθν γλϊςςα, τα μακθματικά, τθ φυςικι, τισ τζχνεσ και βιοτεχνίεσ και υπαίκριεσ
δραςτθριότθτεσ. Τπεφκυνθ για διάφορεσ ομάδεσ μακθτϊν ζωσ 8 ατόμων κάκε φορά που
εργάηονταν για τθν ολοκλιρωςθ εργαςιϊν μζςα ςτθν τάξθ. Επίςθσ εργάςτθκα 1: 1 με τουσ μακθτζσ
που απαιτοφνταν ειδικι ςυμμετοχι και υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ ςε όλα τα
κζματα, όταν αυτό κρίκθκε απαραίτθτο.
Δεξιότθτεσ: Οργάνωςθ, υπομονι, επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, μζκοδοι διδαςκαλίασ,
δθμιουργικότθτα.

Σίτλοσ εργαςίασ: Εθελοντήσ Βοηθόσ εκπαιδευτικοφ ςε Ειδικό χολείο
Οργάνωςθ: Παμμακάριςτοσ Δθμοτικό χολείο για παιδιά με Ειδικζσ Ανάγκεσ
επτζμβριοσ 2012 - Ιοφνιοσ 2013

Κφρια κακικοντα: Βοθκόσ εκπαιδευτικϊν ςε δθμοτικό ςχολείο ειδικϊν αναγκϊν (κυρίωσ αυτιςμό)
με μακθτζσ θλικίασ μεταξφ 6 εωσ 13 ετϊν για τθ διεξαγωγι των μακθμάτων τθσ γλϊςςασ, τθσ
ανάγνωςθσ, αρικμθτικισ, των τεχνϊν αλλά και τα ειδικά ςχεδιαςμζνα μακιματα για τθν κοινωνικι
εκπαίδευςθ και τισ αλλθλεπιδράςεισ του μακθτι.
Δεξιότθτεσ: Makaton (Ελλθνικά), υπομονι, μζκοδοι διδαςκαλίασ, οργάνωςθ, εμπιςτοςφνθ, γνϊςθ
ειδικϊν αναγκϊν, δθμιουργικότθτα.

Σίτλοσ εργαςίασ: Κοινωνική και ςυναιςθηματική ανάπτυξη ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ ςτην
κοινότητα
Οργάνωςθ: MacIntyre φιλανκρωπικι οργάνωςθ - Οξφόρδθ
Οκτϊβριοσ 2011 - Μάρτιοσ 2012

Κφρια κακικοντα: Η MacIntyre φιλανκρωπικι οργάνωςθ λειτουργεί ωσ κινθτό κολζγιο για μακθτζσ
με ειδικζσ ανάγκεσ θλικίασ άνω των 16 ετϊν οι οποίοι δεν είναι ςε κζςθ να ανταπεξζλκουν μζςα ςε
ζνα κανονικό ςχολικό περιβάλλον. Ο ρόλοσ τθσ εκμάκθςθσ ςτθν κοινότθτα εργάηεται 1:1 με τουσ
ζφθβουσ μακθτζσ με αυτιςμό και μακθςιακζσ δυςκολίεσ, υποςτθρίηοντάσ τουσ ςτο εςωτερικό τθσ
κοινότθτασ, βοθκάει τθν ανάπτυξθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων και τθν εμπιςτοςφνθ ανάμεςα ςτισ
οικογζνειεσ των μακθτϊν και των εργαηομζνων περίκαλψθσ. Η δουλειά μου, ειδικότερα, υπιρξε ο
ςχεδιαςμόσ κακθμερινϊν προγραμμάτων και θ ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν εργαςιϊν για ζνα ευρφ
φάςμα κεμάτων όπου οι μακθτζσ κα μποροφςαν να ακολουκιςουν βοθκϊντασ τουσ να
αναπτφξουν βαςικζσ δεξιότθτεσ ηωισ, όπωσ θ κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ και το ξεπζραςμα
τθσ κοινωνικισ φοβίασ.
Δεξιότθτεσ: Τπομονι, μζκοδοι διδαςκαλίασ, ςχεδιαςμόσ μακιματοσ, οργάνωςθ, εποπτεία,
εμπιςτοςφνθ, γνϊςθ ειδικϊν αναγκϊν.

Σίτλοσ εργαςίασ: Εθελοντήσ βοηθόσ εκπαιδευτικοφ
Οργάνωςθ: Saint Josephs Pastoral Centre - Λονδίνο
Ιανουάριοσ 2011 - Ιοφλιοσ 2011

Κφρια κακικοντα: τιριξθ των ενθλίκων με μακθςιακζσ δυςκολίεσ κατά τθν καταςκευι
κοςμθμάτων, το μαγείρεμα και τάξεισ κθπουρικισ. Βοικθςα τουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν
κοςμιματα για πικανι πϊλθςθ, τθν οικοδόμθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ τουσ και τισ δθμιουργικζσ τουσ
ικανότθτεσ. Τπιρξα επίςθσ υπεφκυνθ για τθν εποπτεία κατά τθ διάρκεια υπαίκριων
δραςτθριοτιτων και εξορμιςεισ κυρίωσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κθπουρικισ και τθσ κθπευτικισ.
Δεξιότθτεσ: Οργάνωςθ, εμπιςτοςφνθ, δθμιουργικότθτα, multitasking, υπομονι, μζκοδοι
διδαςκαλίασ, Makaton (αγγλικά).

Σίτλοσ εργαςίασ: Εθελόντησ Βοηθόσ εκπαιδευτικοφ
Οργάνωςθ: Λαϊκι υμμαχία Αναπθρίασ για ανκρϊπουσ απο τθν Αςία (Asian People Disability
Alliance) - Λονδίνο
Οκτϊβρθσ 2010 - Φεβρουάριοσ 2011
Κφρια κακικοντα: Βοθκόσ ςε ειδικευμζνουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν παροχι τθσ αρικμθτικισ, τθσ
ανάγνωςθσ, πλθροφορικισ και τισ τζχνεσ. ε προγράμματα για νζουσ και θλικιωμζνουσ ενιλικεσ με
μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Όφειλα να εξθγιςω και να κακοδθγιςω τουσ μακθτζσ ςτισ μακθςιακζσ τουσ
ανάγκεσ . Ενϊ εργαηόμουν ςτθ Λαϊκι υμμαχία Αναπθρίασ για ανκρϊπουσ απο τθν Αςία, ζλαβα ζνα
βραβείο για τθν εκελοντικι μου εργαςία από το διμο Brent «Ενεργοί Πολίτεσ».
Δεξιότθτεσ: Ηγεςία, εμπιςτοςφνθ, υπομονι, μζκοδοι διδαςκαλίασ, ενκουςιαςμόσ, επίλυςθ
προβλθμάτων (ιδιαίτερα με τουσ μακθτζσ που ζχουν δυςκολία ςτθ ςυγκζντρωςθ).

Σίτλοσ εργαςίασ: Εθελοντήσ Βοηθόσ ψυχολόγου
Οργάνωςθ: Αγγζλια (ξενϊνασ για αυτιςτικοφσ εφιβουσ)
Μάιοσ 2010 - Αφγουςτοσ 2010

Κφρια κακικοντα: Βοθκόσ ψυχολόγου κατά τθ διάρκεια των κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων, όπωσ
τα διαδραςτικά παιχνίδια, τισ τζχνεσ και τισ βιοτεχνίεσ, το μαγείρεμα και τθ μουςικι. Επιπλζον,
υπιρξα βοθκόσ ςτθν επίβλεψθ των παιδιϊν κατά τισ εξόδουσ, τισ υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ και
κατά τθ διάρκεια του γεφματοσ.
Δεξιότθτεσ: Τπομονι, εποπτεία, εμπιςτοςφνθ, γνϊςθ ειδικϊν αναγκϊν.

υςτατικζσ επιςτολζσ διακζςιμεσ κατόπιν αιτιματοσ.

