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Προσωπική περιγραφή 

Γεννήθηκα 19-11-1965 στην Αθήνα. Είμαι διαζευγμένη, έχω δύο κόρες 26 και 22 χρονών. 

Εργάζομαι ως εκπαιδευτικός στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1992 έως 

σήμερα. 

 

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ :       

α) Σχολή Θεολογίας - Τμήμα Θεολογικό.  

β) Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Φιλοσοφίας / Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, με κατεύθυνση 

Ψυχολογία. 

 γ) «λόγω ψυχής» Training and Research Institute for Systemic Psychotherapy 

 

Ξένες Γλώσσες 

Γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο First Certificate 

 

Επιμόρφωση 

• 1.Σεμινάριο με θέμα « Νομικά ζητήματα στη θεραπευτική διαδικασία». 

Διοργάνωση  Ινστιτούτο «λόγω ψυχής» (Φεβρουάριος 2019) 



• 2.Σεμινάριο με θέμα  «Δεξιότητες και τεχνικές στη θεραπεία ζεύγους», 

επιμορφώτρια Μπαφίτη Τσαμπίκα, Ινστιτούτο «λόγω ψυχής», Οκτώβριος 2019 

• 3. Εκπαιδευτικό Βιωματικό Σεμινάριο Δραματοθεραπείας,  Κέντρο Ψυχοθεραπείας, 

Δραματοθεραπείας «Ο Μίτος της Αριάδνης» με θέμα: «Η Χρήση Θεραπευτικών 

Καρτών στην Ψυχοθεραπεία» (2018) 

• 4.Βιωματικό- διαδραστικό σεμινάριο με θέμα «Εκπαιδεύοντας Εκπαιδευτές/τριες 

στην Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας» στο πλαίσιο του επιμορφωτικού 

προγράμματος «Επικοινωνία Δίχως Βία για Σχολεία Δίχως Βία» και του Δικτύου για 

την Σχολική Διαμεσολάβηση. Διοργανωτής Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την 

Ειρήνη, διάρκεια 55 ώρες (2016). 

• 5.Θεωρητικό και βιωματικό σεμινάριο εποπτείας στο πλαίσιο του 

προαναφερθέντος προγράμματος, διάρκειας 35 ωρών (2016) 

• 6.Σεμινάριο με θέμα, «Πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού» με 

επιμορφώτρια την κα Καραβόλτσου Αθηνά (2015) 

• 7.Σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον» με 

επιμορφώτρια την κα Καραβόλτσου Αθηνά (2015). 

• 8.Σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση τάξης: Αύξηση συνοχής ως πρόληψη της 

επιθετικότητας, Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ, διεύθυνση Καραβόλτσου Αθηνά (2014). 

• 9.Συμμετοχή σε πρόγραμμα στήριξης εκπαιδευτικής ηγεσίας, διάρκεια 80 ώρες. 

Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.(2009-2010 και 2010-2011) 

• 10.Εργαστήριο με θέμα « Portfolio Εκπαιδευτικού». Η συμβολή του στην 

επαγγελματική ανάπτυξη στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος “ International 

Teacher Leadership” Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2011) 

• 11. Εκπαίδευση στο υλικό «Στηρίζομαι στα πόδια μου» διάρκειας 20 ωρών,  

διοργάνωση κέντρο πρόληψης «Φαέθων» .(Μάρτιος 2007). 

• 12 . Επιμόρφωση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση, 

υλοποίηση από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διάρκειας 50 ωρών (2007) 

• 13.Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο “Η μάθηση 

που χρειάζεται επικοινωνία”, (Κέντρο πρόληψης κατά των ναρκωτικών νομού 

Ρεθύμνης σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ  Νοέμβριος 2004-Μάρτιος 2005) 

• 14.Επιμόρφωση σε θέματα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του έργου 

«Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την 

προώθηση της ισότητας των φύλων», υλοποίηση ΚΕΘΙ (2005). 

•  15.Εισαγωγή στους υπολογιστές. Νέες δυνατότητες διδασκαλίας και μάθησης 

(Οργάνωση 3ο ΠΕΚ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθηνών 1998) 

• 16. Σεμινάριο εκπαίδευσης στελεχών για την αποκατάσταση δυσλεξιών σε παιδιά & 

εφήβους, (Κέντρο Ψυχολογικών μελετών υπό την αιγίδα της Γεν. Γραμματείας 

Λαϊκής Επιμόρφωσης, 1995) 

• 17.Συμμετοχή σε συνέδριο με θέμα «Μαθησιακές δυσκολίες», 

(Σύλλογος Εκπαιδευτικών Λειτουργών Κολεγίου Αθηνών, 1989) 

• 18. Παρακολούθηση 5ου κύκλου μαθημάτων με θέμα «Παιδαγωγική  - Ψυχολογία», 

• (Κέντρο Παν/κών  Σπουδών Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων, 1989) 

• 19. Επιμορφωτικό σεμινάριο Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων με θέμα «Βιοηθική: 

Από την θεωρία στην πράξη» (Δεκέμβριος-Απρίλιος 2006). 



• 20. Σεμινάριο με θέμα “Παλαιά Διαθήκη-Θέσεις και αντιθέσεις” (Πανελλήνιος 

΄Ενωση Θεολόγων, 2004) 

 

Ημερίδες – Συνέδρια 

• 11th International Conference on the Dialogical Self ( Barcelona 7-10 June 2021) 

Συμμετοχή με παρουσίαση πόστερ με τίτλο:  «if your pain had a voice, what it would 

say?» 

• Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Η Αναπτυξιακή Παιδιατρική Σήμερα – Σύγχρονες 

Τάσεις & Απόψεις» 3 & 4 Απριλίου 2021, Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της 

Β’ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ,3&4/4/2021 

 

• 10η Ημερίδα της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος με θέμα «Περί 

Ψυχοθεραπείας Παιδιών και Εφήβων Σύγχρονα δεδομένα και προοπτικές», 10 

εκπαιδευτικές ώρες  (2020) 

• 10th EFTA-SIPPR conference, “Visible and Invisible: Bordering Change in Systemic 

Family Therapy” (Naples 2019) 

• Αφιέρωμα του  KinderDocs με θέμα Ντοκιμαντέρ ως εκπαιδευτικό εργαλείο- 

Ανοίγοντας Νέους Δρόμους στη Μη Τυπική Εκπαίδευση (5 και 6/9 2019) 

• Ημερίδα με θέμα : «Ψυχοθεραπεία και Σεξουαλικότητα» ΕΛΕΣΥΘ(2018) 

• 6η Ημερίδα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης με θέμα «Το ταξίδι του «Αριάδνη» 

συνεχίζεται…», διοργάνωση Μονάδα Εφηβικής Υγείας (2017) 

• 10ο Εντατικό Σεμινάριο Στην Εφηβική Ιατρική, διοργάνωση Μονάδα Εφηβικής 

Υγείας (2017). 

• Εκδήλωση με θέμα «Το Δέντρο της Διαφορετικότητας: Καινοτόμες Δράσεις για το 

Σχολείο που Ονειρευόμαστε», διοργάνωση Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την 

Ειρήνη (2017). 

• Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Κοινωνική Μάθηση και Ψυχική Ανθεκτικότητα: 

καινοτόμες πρακτικές και βιωματικές δράσεις στο σχολείο για όλους» ,διοργάνωση 

ΙΕΠ (Μάιος 2017) 

• Ημερίδα υπαρξιακής συστημικής σκέψης του κέντρου παιδοψυχικής υγιεινής 

Αθήνας με θέμα «50 χρόνια ταξιδεύοντας και ανακαλύπτοντας την ομορφιά των 

ανθρώπων».(2017) 

• Εκδήλωση με θέμα « Στο σχολείο… με  χιούμορ & το Θεατροπαιδαγωγικό 

Πρόγραμμα- « Στον κόσμο του», διοργάνωση Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την 

Ειρήνη (2016). 

• Επιμορφωτική ημερίδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENABLE- ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ με 

θέμα «Ενδυναμώνοντας τα παιδιά- Αντιμετωπίζοντας τον Εκφοβισμό», διοργάνωση 

Μονάδα Εφηβικής Υγείας .(2016) 

• Διημερίδα Enable-Ενδυναμώνω με θέμα «Ενδυναμώνοντας τα παιδιά-

Αντιμετωπίζοντας τον εκφοβισμό», διοργάνωση Μονάδα εφηβικής υγείας Β΄ 



Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Παν. & Αγλ. 

Κυριακού»(2015) 

• Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες: προσέγγιση και 

τρόποι αξιολόγησης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία» .Διοργάνωση  Δ\νση ΔΕ  

Γ΄Αθήνας (2015). 

• 3ο Διεθνές βιωματικό – διαδραστικό συνέδριο δραματοθεραπείας με θέμα «Η 

Δραματοθεραπεία και η Παιγνιοθεραπεία στον κόσμο. Συνάντησης ,Σύνθεσης, 

Συνέργειας ΤΟΠΟΣ».(2013) 

• Επιστημονική συνάντηση θεολόγων με θέμα «Η διαχρονική αξία της Αγίας Γραφής» 

(Μάρτιος 2006). 

• Παγκρήτιο θεολογικό συνέδριο με θέμα «Η αγωγή των νέων :Θρησκευτική και 

κοινωνική προσέγγιση» (Οκτώβριος 2006) 

• Παγκρήτιο θεολογικό συνέδριο με θέμα «Εκκλησία και Εργασία» ( Οκτώβριος2005) 

• Παγκρήτιο  θεολογικό συνέδριο με θέμα “Εξουσία και διακονία στην Εκκλησία” 

(Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης,2004) 

• Συνάντηση Θεολόγων Καθηγητών, διημερίδα με θέμα «Θρησκευτική παιδεία και 

σύγχρονη κοινωνία. Θέσεις και αντιθέσεις». (Γερμανική Σχολή Αθηνών 5 και 6 

Μαΐου 2000) 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

• Πρόγραμμα αγωγής υγείας «Στηρίζομαι στα πόδια μου» (2019-2020) 

• Πρόγραμμα αγωγής υγείας «Επικοινωνία δίχως βία – διαμεσολάβηση» (2016-

2019).    

• Πρόγραμμα αγωγής υγείας «Enable- Ενδυναμώνω» με την υποστήριξη και εποπτεία 

της Μονάδας Εφηβικής υγείας της Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών 

Νοσοκομείου Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού»  (2015-2016). 

• Πρόγραμμα αγωγής υγείας «Στηρίζομαι στα Πόδια μου» , με την υποστήριξη και 

εποπτεία του συμβουλευτικού κέντρου «Φαέθων»  (2008-2015) 

• Ευθύνη διοργάνωσης και διεκπεραίωση προγράμματος στήριξης μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες στο γυμνάσιο Κοξαρές με την υποστήριξη της διευθύντριας, 

κυρίας Μαρίας Δρυμάκη (σχολ.έτος 2004-2005) 

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΚΕΘΙ με τίτλο «Ισότητα; ποια ισότητα;» 

Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την 

προώθηση της ισότητας των δύο φύλων», (Διεύθυνση δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και Κέντρο συμβουλευτικής και προσανατολισμού Ρεθύμνου, 2004-

2005) 

  

Εισηγήσεις-Ανακοινώσεις  

❖ Εισήγηση σε εργαστήριο τριών ωρών με θέμα «το Δέντρο της Διαφορετικότητας: 

καινοτόμες Δράσεις για το Σχολείο που ονειρευόμαστε». Θέμα της εισήγησης 

«ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ και υποστηρίζω» (3-3-2017). 



❖ Εισήγηση σε ημερίδα για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Enable- 

Ενδυναμώνω με θέμα «Ενδυναμώνοντας τα παιδιά- Αντιμετωπίζοντας τον 

εκφοβισμό» διοργάνωση Μονάδα Εφηβικής Υγείας (28-6-2016). 

❖ Προφορική ανακοίνωση στην 9η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης των 

εξαρτήσεων με θέμα «για μια τάξη που συνεργάζεται και εκφράζεται» (5-8 Ιουνίου 

2013) 

❖ Εισήγηση σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Σχεδιάζοντας τις πρώτες 

διδακτικές συναντήσεις-βιωματικό εργαστήρι» (1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων,3ο 

γυμνάσιο Περιστερίου Σεπτέμβριος 2012)           

❖ Συντονισμός βιωματικού εργαστηρίου με θέμα «Καινοτόμες δράσεις στο χώρο της 

σχολικής τάξης» και εισήγηση με θέμα : 1.Εφαρμογή του σχεδίου δράσης 

«Στηρίζομαι στα πόδια μου» στο σχολικό περιβάλλον και 2. Καινοτόμες δράσεις στο 

χώρο της σχολικής τάξης, «Ακούω τα συναισθήματά μου, μαθαίνω διαφορετικά», 

στα πλαίσια εκπαίδευσης καθηγητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία 

με το κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχικής υγείας 

«Φαέθων».(23-11-2011) 

  

   

Συμβουλευτική 

▪ Συμβουλευτική σε ομάδα εκπαιδευτικών του κέντρου μελέτης «ΔΙΑΒΑΖΩ» με θέμα 

διαχείριση τάξης  (2017-2020) 

▪ Συμβουλευτική σε ομάδα γονέων στο κέντρο ξένων γλωσσών – Άννα 

Παπαβασιλείου με θέμα « Ανοίγουμε τις κλειστές πόρτες των παιδιών μας… 

μιλώντας τη γλώσσα της καρδιάς» (2020) 

▪ Συμβουλευτική σε ομάδα εκπαιδευτικών του κέντρου μελέτης «Πολιτεία» με θέμα 

διαχείριση τάξης (2019). 

▪ Συμβουλευτική σε ομάδες γονέων  στο κέντρο μελέτης «ΔΙΑΒΑΖΩ» 2017 και 2018, 

κύκλος  10 συναντήσεων. 

▪ Συμβουλευτική σε ομάδες παιδιών και εφήβων με θέμα το άγχος και τα όρια. 

               Ατομική συμβουλευτική σε εφήβους και γονείς. 

Εποπτεία 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος υγείας «Στηρίζομαι στα πόδια μου» 

πραγματοποιήθηκαν εβδομαδιαίες δίωρες επιμορφωτικές συναντήσεις στο Κέντρο 

Πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ συνολικής διάρκειας 46 ωρών για το σχολικό έτος 2012-2013 και 36 

ωρών για το σχολικό έτος 2013-2014. 

Ινστιτούτο «λόγω ψυχής», 2017-2021 

Ατομική εποπτεία 2021 έως σήμερα 

 


