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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Προσωπικές Πληροφορίες 

 

Επώνυμο: ΣΑΜΙΟΥ  

Όνομα: ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Πατρώνυμο: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Διεύθυνση: Ριζάρη 15Β ΙΩΑΝΝΙΝΑ TK:45221 

Έτος/Τόπος Γέννησης: 1971, Αθήνα 

Εθνικότητα: Ελληνική 

Oικογενειακή κατάσταση: Διαζευγμένη με δύο παιδιά 

Τηλέφωνο Γραφείου: 26510-05189 

Τηλέφωνο οικίας: 26510-72423, 

Κινητό τηλέφωνο: 6974456549 

Ηλ/κή Δ/νση: asamiou@uoi.gr, a_samiou@otenet.gr 

 

Ιδιότητα: Μέλος Ε.ΔΙ.Π. στο τμήμα Φιλολογίας (τομέας ΜΝΕΦ) της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Φιλολογία» από 19/4/2019 

 

Σπουδές 

1977-1989: Φοίτηση στο Αρσάκειο Τοσίτσειο Εκάλης 

1989-1993: Πτυχίο «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ» της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με επίδοση «Λίαν Καλώς». 

1994-1995: D.E.A στη ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ στο Πανεπιστήμιο LUMIÈRE LYON 2 
(Υποτροφία ERASMUS). 

2005: Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στον 
τομέα της Λογοτεχνίας του 19

ου
 αιώνα με άριστη επίδοση.  

Θέμα διατριβής: «L’image des Grecs modernes à travers les récits des voyageurs en langue française 
de 1830 à 1860» - «Η εικόνα των Νεοελλήνων μέσα από τα κείμενα των περιηγητών στη γαλλική 
γλώσσα από το 1830 έως το 1860» Υπότροφος του Ιαπωνικού Ιδρύματος SASAKAWA κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 1997-1998. 

 

Επαγγελματική Εμπειρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

1992-1994, 1995-1998: Διδασκαλία Γαλλικής και Αγγλικής Γλώσσας σε 
φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Αναγνώριση προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα: 2 έτη, 6 μήνες 

1998-2019: Μόνιμη εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ05 στη Β/θμια Εκπ/ση, διορισθείσα με το 
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 1998. 
Στα πλαίσια συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου διδασκαλία Σ.Ε.Π., Ιστορίας, 
βιωματικών δράσεων στο Γυμνάσιο και ερευνητικών εργασιών στο Λύκειο, καθώς και υλοποίηση 
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας και 
Πολιτιστικών Θεμάτων. 
Εξετάστρια παραγωγής προφορικού λόγου της γαλλικής γλώσσας στο δίπλωμα Certificat PALSO 
και στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, επί σειρά ετών. 
 

Εμπειρία διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

2005-2007: Αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ05 με διδακτικά καθήκοντα στο 
τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδασκαλία Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού 16

ου
, 17

ου 
και 19

ου
 αιώνα. 

2007-2012, 2013-2014, 2017-2019: Μέλος Σ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Επιβλέπουσα διπλωματικών εργασιών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης καθηγητών της 
Γαλλικής γλώσσας. 

2015-2019: Μέλος Σ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου-Καθηγήτρια Σύμβουλος στην 
ενότητα «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας» στο προπτυχιακό τμήμα του Ευρωπαϊκού 
Πολιτισμού. 

 

 

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια-Δημοσιεύσεις 

  Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο Η διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση που διοργανώθηκε από το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το 
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Εμπόριο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου στις 9 και 10 Ιουνίου 2005 με θέμα: 
«Διαθεματικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μεθοδολογικά εργαλεία της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης και της 
ένταξης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας». Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου, Αθήνα, 
εκδόσεις Διόνικος, 2006. 

 Εισήγηση με θέμα «Γαλλική Γλώσσα και σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία» στο 1
ο
 

Εκπαιδευτικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Ηπείρου, από 12 έως 14 Μαïου 2006 στα Ιωάννινα, με θέμα: «Το Ελληνικό Σχολείο 
και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας». (Τα πρακτικά εκδόθηκαν σε CD) 

 «La Méditerranée dans la représentation de l’altérité grecque à travers la littérature de voyage 
française au dix-neuvième siècle», Mediterana, Cluj-Napoca, εκδόσεις Limes, 2006. 

 Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο Η Γλώσσα σε έναν κόσμο που αλλάζει που διοργανώθηκε από το 
Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών, 9 έως 11 Δεκεμβρίου 2005 με θέμα: «Ο 
ρόλος του λογοτεχνικού κειμένου στη διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας σε μια σύγχρονη και διαρκώς 
εξελισσόμενη πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική κοινωνία», Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 
Συνεδρίου, Αθήνα, 2008. 

  «Γνώριμες και παράδοξες εικόνες στο «Ελληνικό Καλοκαίρι» του Jacques Lacarrière» στην 
Ημερίδα-Αφιέρωμα στο Φιλέλληνα Jacques Lacarrière που διοργανώθηκε από τον Τομέα Ιστορίας του 
Γαλλικού Πολιτισμού του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστημίου Αθηνών, την 1

η
 Απριλίου 2006, Αθήνα, 2008. 

 «L’Autre dans La 628-E8 d’Octave Mirbeau» στο Cahiers d’Octave Mirbeau n. 15, édités par la 
Société Octave Mirbeau, Angers, mars 2008. 

 «Impressions familières et étranges dans l’Été grec de Jacques Lacarrière». στην Collection 
durriellienne intitulée «Hommage à Jacques Lacarrière: Durrell et Lacarrière, rencontre au bord du 
Styx», Presses Universitaires Paris 10, 2008. 

 «Pierre de Tchihatchef: un voyageur franco-russe dans Le Bosphore et Constantinople», Écrivains 
franco-russes, textes réunis par Murielle Lucie Clément, Faux Titre 318, Amsterdam, New-York, NY, 
éd. Rodopi, 2008. 

 «Le paraître domestique et public des Grecs modernes à travers les récits des voyageurs français 
au XIXe siècle; approche romantique ou réaliste?», άρθρο στο ετήσιο, διεθνές, επιστημονικό περιοδικό 
Διακείμενα, ετήσια έκδοση του Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας Α.Π.Θ., Δεκέμβριος 2008. 

 «La réception d’Octave Mirbeau en Grèce» στο Cahiers d’Octave Mirbeau n. 16, édités par la 
Société Octave Mirbeau, Angers, mars 2009. 

 «French travellers to Greece and the representation of Modern Greeks in the nineteenth century» 
στο επιστημονικό περιοδικό Journal of European Studies, December 2009, Vol. 39, No. 4. 

 Συγγραφή του λήμματος “Grèce” στο λεξικό Dictionnaire Octave Mirbeau, εκδόσεις l’Âge d’Homme, 
2011. 

 L’influence de la guerre de l’Indépendance (1821) sur la représentation de l’altérité grecque par les 
voyageurs français» στο διεθνές συνέδριο «De l’Interprétation de l’Histoire: Révolutions au XIXe siècle, 
Violence et Identité», που διοργανώθηκε από το Centre de Recherches Révolutionnaires et 
Romantiques στο Clermont-Ferrand της Γαλλίας, από 10 έως 12 Μαΐου 2006, δημοσιεύτηκε στο 
Révolutions au XIXe siècle Violence et Identité, études réunies et présentées par François Marotin, 
CELIS, Presses Universitaires Blaise Pascal, troisième trimestre 2011. 

 Εισήγηση με θέμα «La langue de l’«Autre» en tant que miroir de l’altérité étrangère dans les récits 
de voyage français en Grèce au XIXe siècle»  στο συνέδριο «Le XIXe siècle et ses langues» που 
διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ρομαντικών Σπουδών 19

ου
 αιώνα στο Παρίσι, από 24 έως 26 

Ιανουαρίου 2012. (δημοσίευση στην ιστοσελίδα του συλλόγου http://etudes-romantiques.ish-
lyon.cnrs.fr/langues.html ) 

 «L’exploitation du récit de voyage en vue de la formation d’une conscience interculturelle chez 
l’étudiant grec» στο επιστημονικό περιοδικό Travaux de didactique du FLE no 65-66, décembre 2012. 

 Συγγραφή του λήμματος “Mires” στο Bestiaire fantastiques des voyageurs, sous la direction de 
Dominique Lanni, εκδόσεις Arthaud, Paris, 2014. 

 Επιμορφωτικό εργαστήριο με τίτλο «Les projets de recherche au lycée et l’interculturalité: une 
nouvelle perspective pour les professeurs du FLE» στα πλαίσια του ετήσιου επιμορφωτικού σεμιναρίου 
«Rentrée 2013: enseignants et futurs enseignants FLE, on s’informe et se (ré)forme»  που οργάνωσε ο 
Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής επιστημονικής κατάρτισης και η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Συνεργασίας 
της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και έλαβε χώρα στο Γαλλικό Ινστιτούτο της  Ελλάδας στην Αθήνα 
από τις 3 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2013. Δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο ενημερωτικό και επιστημονικό 
περιοδικό του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. Ελλάδας Contact

 +
 no 65, mars-avril-mai 

2014. 

 «Diverses représentations de la grécité chez les voyageurs français en Grèce (XVI–XX siècles)» 
στο Studii si cercetari filologice, seria limbi romanice/Études et recherches en philologie, série langues 
romanes no 19/2016, «Voyage et Littérature». 

http://etudes-romantiques.ish-lyon.cnrs.fr/langues.html
http://etudes-romantiques.ish-lyon.cnrs.fr/langues.html
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 Εισήγηση με θέμα «L’exploitation du récit de voyage français en vue de l’initiation des apprenants à 
la lecture et à l’écriture créative dans une société interculturelle» στο πλαίσιο των εργασιών του 8

ου
 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Γαλλικής που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από 26 έως 
28 Σεπτεμβρίου 2013. (Δεν εκδόθηκαν πρακτικά.) Δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο ενημερωτικό και 
επιστημονικό περιοδικό του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. Ελλάδας Contact

 +
 no 75, 

septembre-octobre-novembre 2016. 

 Συλλογή και επιμέλεια μεταφρασμένων στα ελληνικά διηγημάτων του Οκτάβιου Μιρμπώ στο 
περιοδικό λογοτεχνίας Αιολικά Γράμματα  τον Ιανουάριο 2017, 
http://aiolikagrammata.blogspot.gr/2017/01/16.html 

 «Hommage au centième anniversaire de la mort d’Octave Mirbeau. Un grand démystificateur de 
l’humanité au tournant du XXème siècle» στο τριμηνιαίο ενημερωτικό και επιστημονικό περιοδικό του 
Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. Ελλάδας Contact

 +
 no 79, septembre-octobre-novembre 

2017. 

 Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο «Octave Mirbeau Postérité et Modernité» με τίτλο «Octave Mirbeau 
et Constantin Théotokis: auteurs de l’enfer et de l’injustice au tournant du XXème siècle» στο Cahiers 
d’Octave Mirbeau n. 25, édités par la Société Octave Mirbeau, Angers,  mai 2018. 

 Άρθρο με τίτλο « La traduction d’Octave Mirbeau en Grèce » που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 
2018 στα ψηφιακά πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου για την μετάφραση του Οκτάβιου Μιρμπώ με θέμα 
«Octave Mirbeau en toutes langues», το οποίο έλαβε χώρα στη Γρανάδα τον Νοέμβριο 2017 και 
διοργανώθηκε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γρανάδας και La Maison de France, 
http://www.mirbeau.org/doc/Grenade-Actes.pdf 

 «Les récits de voyage français en Grèce (XIXe siècle). Citations et souvenirs» στο περιοδικό Parole 
rubate. Rivista internazionale di studi sulla citazione/Purloined Letters. An International Journal of 
Quotation Studies www.parolerubate.unipr.it, (décembre 2018). 
«De Bruxelles à Constantinople de René Spitaels; une vision flamande de la Grèce moderne dans 
les années 1836-1837» dans la revue Studii si cercetari filologice, seria limbi romanice/Études et 
recherches en philologie, série langues romanes, intitulée «Voyage et Voyageurs», Éditions 
Université de Pitesti, no 24/2018. 

 Εισήγηση με θέμα «Βιωματικές, ερευνητικές ή δημιουργικές εργασίες και το μάθημα της Γαλλικής 
Γλώσσας στη Δ/θμια Εκπ/ση» στο πλαίσιο των εργασιών του 4

ου
 Επιστημονικού Συνεδρίου της 

Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 
2017 στα Ιωάννινα χωρίς να προχωρήσει στην έκδοση πρακτικών. Το κείμενο της εισήγησης 
δημοσιεύτηκε στο 11

ο
 τεύχος του διαδικτυακού περιοδικού «Νέος παιδαγωγός» τον Μάρτιο 2019. 

http://neospaidagogos.online/files/11_Teyxos_Neou_Paidagogou_Martios_2019.pdf  
«Rencontres de cultures dans la littérature de voyage française en Grèce (XVI-XXsiècles) dans la 
revue Studii si cercetari filologice, seria limbi romanice/Études et recherches en philologie, série 
langues romanes, intitulée «Latinités», Éditions Université de Pitesti, no 25/2019. 

 
 

Υλοποίηση Επιμορφώσεων 

2009, 2010: Επιμορφώτρια στην Α΄ και Β΄-Γ΄ Φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης  Νεοδιορίστων 
Εκπ/κών που πραγματοποίησε το Π.Ε.Κ. Ιωαννίνων με θέμα: Διδασκαλίες (6 ώρες) 

2014-2015: Εισηγήτρια σε βιωματικά σεμινάρια με θέμα την παιδαγωγική διαχείριση των 
βιωματικών δράσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Σπουδών και την αξιολόγηση 
των μαθητών που διοργανώθηκε σε σχολεία του Ν. Ιωαννίνων από το Σχολικό Σύμβουλο Φυσικών 
Επιστημών της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου (3 ώρες) 

2016, 2018: Εισηγήτρια σε επιμορφωτικές διημερίδες με θέμα την «οργάνωση βιωματικών 
δράσεων και παιδαγωγικών πρακτικών στη σύγχρονη τάξη» (1,5 ώρες), «τη διδασκαλία της 
γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού σε ανομοιογενές σχολικό περιβάλλον» (1 ώρα) και 
«τη φαντασία, δημιουργικότητα και (διά)δραση στην τάξη της Γαλλικής» (1,5 ώρες)  που οργάνωσε 
ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην Αθήνα. 
 

Συμμετοχή ως κριτής σε συνέδρια 

 2015-2019: Μέλος της Επιτροπής Κριτών των εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο 
1

ο
 και 3

ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής που διοργανώθηκε στη 

Λάρισα από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την Επιστημονική 
Ένωση για την προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή 
Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και 
στο 3

ο
, 4

ο
, 5

ο
 και 6

ο
 συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός» στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Παιδείας.  
 

http://aiolikagrammata.blogspot.gr/2017/01/16.html
http://www.mirbeau.org/doc/Grenade-Actes.pdf
http://www.parolerubate.unipr.it/
http://neospaidagogos.online/files/11_Teyxos_Neou_Paidagogou_Martios_2019.pdf
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Διάφορες Επιμορφώσεις 

 Στη Διδασκαλία της Αγγλικής και Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 

1992: Σεμινάριο διάρκειας 70 ωρών στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας «INTRODUCTORY 
METHODS COURSE» που διοργανώθηκε από το PALSO στην Αθήνα. 
Παρακολούθηση μαθημάτων διάρκειας 80 ωρών στη γραπτή και προφορική γαλλική γλώσσα, στην 
ιστορία, στη λογοτεχνία και στη διδακτική που διοργανώθηκαν από το πανεπιστήμιο LUMIÈRE LYON 2 
στην Λυόν. 

1994-2018: Παρακολούθηση πλήθους επιμορφώσεων στη Διδασκαλία της Γαλλικής, ως ξένης 
γλώσσας, που διοργανώθηκαν από το ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ σε συνεργασία με τη 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ, από σχολικούς συμβούλους, από το Υ.Π.Ε.Π.Θ., το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και 
τον Σύνδεσμο καθηγητών Γαλλικής. Συμμετοχή σε πανελλήνια συνέδρια-Ημερίδες για τη διδασκαλία της 
Γαλλικής γλώσσας, τις νέες τεχνολογίες και την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας. 

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

2011: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του έργου 
“Ο Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και 
στελεχών δια βίου μάθησης”, (100 ώρες) που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Διαρκούς 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στα Ιωάννινα.  

2015: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Ικανότητα Διαχείρισης Συγκρούσεων 
στο Χώρο Εργασίας» που διοργανώθηκε από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ 
στα Ιωάννινα (70 ώρες). 

2016: Παρακολούθηση του Διαδικτυακού Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Διδασκόντων του ΕΑΠ διάρκειας 25 
ωρών με αντικείμενο «Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση» και πιστοποίηση με δια ζώσης 
διαδικασία. 

Στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

2012: Παρακολούθηση σεμιναρίου ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης 30 ωρών στα πλαίσια υλοποίησης του 
ευρωπαïκού προγράμματος Comenius «Δια Βίου Μάθηση» από το ΙΚΥ στα ακόλουθα θέματα: Έννοιες 
ταυτοτήτων, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Μειονοτικοί πολιτισμοί, εθνικοί και υπερεθνικοί πολιτισμοί στην 
Ευρώπη, Η Ευρώπη, ένας διαπολιτισμικός χώρος, Η διαπολιτισμικότητα στη Ευρώπη στις 
παιδαγωγικές πρακτικές, καθώς και συμμετοχή στις αντίστοιχες με τα παραπάνω θέματα πολιτισμικές 
δραστηριότητες. Η επιμόρφωση διοργανώθηκε από την Association Tree-Europe στη Challans της 
Γαλλίας  

Στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την Αναργύρειο και 
Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών 

Στη Συμβουλευτική και την Αγωγή Σταδιοδρομίας από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και το Κέντρο Συμβουλευτικής 
& Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων 

 Στην Αγωγή Υγείας από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Ιωαννίνων «Σχεδία», το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων και το Γραφείο Συντονισμού Δράσεων 
Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού της Περιφερειακής Δ/νσης Π.& Δ. Εκπ/σης Ηπείρου. 

 Στα Παιδαγωγικά από το Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
και Επικοινωνίας του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Π.Ε.Κ. Ιωαννίνων. 

 

Ξένες Γλώσσες 

Γαλλικά-1992: DIPLÔME D’ÉTUDES FRANÇAISES-SORBONNE 3  

Αγγλικά-1991: CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH 

Ισπανικά-1999: DIPLOMA SUPERIOR DE ESPAGNOL 

 

Γνώσεις Πληροφορικής 

2010: Πιστοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών-
πιστοποιημένη επιμόρφωση Α΄ επιπέδου (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ/Ο.ΕΠ.ΕΚ.) 

2014: Σεμινάριο με θέμα «Ψηφιακή Ξενόγλωσση τάξη στην πράξη» Moodle που υλοποιήθηκε με την 
υποστήριξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΙΤΥΕ) στα Ιωάννινα, με τη μέθοδο της Ανοικτής και εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευσης (10 ώρες δια ζώσης και 32 ώρες για μελέτη.) 

2016: Παρακολούθηση του Διαδικτυακού Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Διδασκόντων του ΕΑΠ διάρκειας 13 
ωρών με αντικείμενο «Τεχνολογίες Πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) του ΕΑΠ» και πιστοποίηση 
με δια ζώσης διαδικασία. 

2018: Παρακολούθηση του προγράμματος «Εισαγωγική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική 
αξιοποίηση Τ.Π.Ε.» (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.) συνολικής διάρκειας 36 διδακτικών ωρών, με χαρακτηριστικά 
μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης, από 26/04/2018 έως 09/07/2018 στο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης 
PRACTICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ιωάννινα). 
 

Άλλα Ενδιαφέροντα 
Γραμματέας του ελληνογαλλικού Συλλόγου Ιωαννίνων από τον Οκτώβριο 2017 


