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Γελλήζεθα θαη κεγάιωζα ζηελ Πάηξα. Δίκαη πηπρηνύρνο ηνπ ηκήκαηνο 
Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ 
Αζελώλ, θάηνρνο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ κε ζέκα: Μεηαπηπρηαθή Δηδίθεπζε 
Καζεγεηώλ Γαιιηθήο Γιώζζαο από ην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην – 
ρνιή Αλζξωπηζηηθώλ πνπδώλ θαη πηπρηνύρνο ηνπ ηκήκαηνο Θεαηξηθώλ 
πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ – ρνιή Αλζξωπηζηηθώλ θαη 
Κνηλωληθώλ Δπηζηεκώλ. 

 Από ην 1993 ωο ην 1996 εξγάζηεθα ζε θξνληηζηήξηα μέλωλ γιωζζώλ θαη 
από ην 1996 ωο ην 1999  ωο αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Γιώζζαο 
ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν 1999  δηνξίζηεθα ωο κόληκε εθπαηδεπηηθόο 
ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  
 Γλωξίδω πνιύ θαιά ηελ Αγγιηθή γιώζζα ελώ έρω θαιή γλώζε ειεθηξνληθνύ 
ππνινγηζηή. 
Ήκνπλ ππνδηεπζύληξηα ζρνιηθήο κνλάδαο από ην 2009  έωο ην 2011 ζην 16ν 
Γπκλάζην Πάηξαο θαη Γηεπζύληξηα ζρνιηθήο κνλάδαο από ην 2013 έωο ην 2015 
ζην 13ν Γπκλάζην Πάηξαο θαη από ην 2017 έωο ην 2018 ζην 16ν Γπκλάζην 
Πάηξαο. 
Καηέρω βεβαίωζε πηζηνπνίεζεο ηεο θαζνδεγεηηθήο επάξθεηαο εθπαηδεπηηθνύ 
κεηά από παξαθνινύζεζε ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ επηκνξθωηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο «Δπηκόξθωζε ζε ζέκαηα επηζηεκνληθήο θαη παηδαγωγηθήο 
θαζνδήγεζεο γηα ηελ απόθηεζε πηζηνπνηεηηθνύ θαζνδεγεηηθήο επάξθεηαο 
εθπαηδεπηηθώλ Α/βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο» από ην Δζληθό Κέληξν 
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, Ιλζηηηνύην Δπηκόξθωζεο θαη έρω 
παξαθνινπζήζεη επηκνξθώζεηο, ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα ελώ έρω ζπκκεηάζρεη 
ωο εηζεγήηξηα ζε εκεξίδεο. 
Έρω αλαιάβεη πξωηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθό έξγν, ηελ 
πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάηωλ θαη ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ. 
πκκεηείρα ζην Γίθηπν ρνιηθήο Καηλνηνκίαο ηεο Μνξθωηηθήο θαη 
Αλαπηπμηαθήο Πξωηνβνπιίαο από ην  2008 ωο ην 2011 ωο ππεύζπλε γηα ηε 
ζρνιηθή κνλάδα θαη ήκνπλ ππεύζπλε γηα ην πξόγξακκα Δληζρπηηθήο 
δηδαζθαιίαο ηνπ 16νπ Γπκλαζίνπ Παηξώλ θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2004-2005 θαη 
2005-2006. 
Τινπνίεζα ηξία πξνγξάκκαηα Comenius θαη πξαγκαηνπνίεζα κεηαβάζεηο 
ζηηο ρώξεο Ρνπκαλία(2000), νπεδία(2005) θαη Γεξκαλία(2006) ελώ 
ππνδερζήθακε θαη απνζηνιέο ζην ζρνιείν καο θαη ηελ πόιε καο από ηηο 
παξαπάλω ρώξεο. 
Δπηπιένλ ζπκκεηείρα  ζε Πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα, Πνιηηηζηηθά θαη  
Αγωγήο Τγείαο. 


