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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1987: Μερική απασχόληση για οκτώ (8) μήνες στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο στο τμήμα της Μέσης Εκπαίδευσης .
Άνοιξη-Καλοκαίρι 1991: Διορθώτρια γραπτών εξετάσεων της
Ένωσης Φροντιστών Ξένων Γλωσσών (ΡΑLSΟ).
1993-94-95: Διδάσκω τη Γαλλική γλώσσα σε φροντιστήριο και σε
ιδιαίτερα μαθήματα.
1997: Από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο εργάσθηκα ως
ωρομίσθια καθηγήτρια στο 6ο και 7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας.
Φεβρουάριος 1998: Σύμβαση με τα δημόσια ΙΕΚ Καρδίτσας στο
τμήμα «Προσχολικής αγωγής», όπου δίδαξα Παιδική Λογοτεχνία.
Μάρτιος 1998: Συνεργασία με το Πολυκλαδικό Λύκειο Καρδίτσας για
την υποβολή αίτησης με θέμα «Καινοτόμες μέθοδοι και πρακτικές
διδασκαλίας στο Λύκειο στα πλαίσια των προγραμμάτων ΣΕΠΠΕ».
Μάιος 1998- Νοέμβριος 1998: Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας για το πρόγραμμα Επαγγελματικής και Ακαδημαϊκής
Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών Α/μιας εκπαίδευσης (πρόγραμμα
εξομοίωσης) όπου δίδαξα το μάθημα «Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή
Λογοτεχνία.»
Οκτώβριος 1998 - Ιούνιος 1999: Ωρομίσθια καθηγήτρια γαλλικών στο
1ο Δημόσιο Γυμνάσιο Σοφάδων
Μάιος 1998- Νοέμβριος 1999: σύμβαση με το Παν/τήμιο Θεσσαλίας
για το πρόγραμμα επαγγελματικής-ακαδημαικής αναβάθμισης
εκπαιδευτικών Α/μιας εκπαίδευσης (πρόγραμμα εξομοίωσης),
όπου δίδαξα το μάθημα «Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία»
Σεπτέμβριος 2000-Δεκέμβριος 2000: υπεύθυνη για τη διδασκαλία
της γαλλικής γλώσσας στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο
στα Εκπαιδευτήρια Ντόλκου - Μπακογιάννη στη Λάρισα
Από το Νοέμβριο 2000 ως τον Μάιο 2002:εξέταστρια και
διορθώτρια των κρατικών γαλλικών διπλωμάτων γλώσσας DELF σε
συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
Ιανουάριος 2001- Ιούνιος 2001: σύμβαση με το Παν/τήμιο Θεσσαλίας
για το πρόγραμμα επαγγελματικής-ακαδημαικής αναβάθμισης
εκπαιδευτικών Α/μιας εκπαίδευσης (πρόγραμμα εξομοίωσης),
όπου δίδαξα το μάθημα «Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία»
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Από τον Σεπτέμβρη 2002- 2004:υπεύθυνη για τη διδασκαλία της
γαλλικής γλώσσας στο ιδιωτικό Δημοτικό και Γυμνάσιο της
Εκπαιδευτικής Εταιρείας Καρδίτσας
Φεβρουάριος 2003-Ιούνιος 2003: σύμβαση με το Παν/τήμιο
Θεσσαλίας για το πρόγραμμα επαγγελματικής-ακαδημαικής
αναβάθμισης εκπαιδευτικών Α/μιας εκπαίδευσης (πρόγραμμα
εξομοίωσης), όπου δίδαξα το μάθημα «Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή
Λογοτεχνία»
Οκτώβριος 2003-Νοέμβριος 2003: Ως επιμορφώτρια στα ΠΕΚ
Θεσσαλίας, δίδαξα το μάθημα «Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας»
Ιανουάριος 2004: σύμβαση με το Παν/τήμιο Θεσσαλίας για το
πρόγραμμα επαγγελματικής-ακαδημαικής αναβάθμισης
εκπαιδευτικών Α/μιας εκπαίδευσης (πρόγραμμα εξομοίωσης), όπου
δίδαξα το μάθημα «Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία»
Από το Σεπτέμβρη 2004: διορισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
μετά από εξετάσεις του ΑΣΕΠ.
Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2004: παρακολούθησα το πρόγραμμα Α’
Φάσης Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Π.Ε.Κ.) από το Περιφερειακό
Επιμορφωτικό Κέντρο του Πειραιά.
Από το Σεπτέμβρη 2004:μέλος της συγγραφικής ομάδας για τα
σχολικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο
γυμνάσιο (συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΛΙΒΑΝΗ)
Δεκέμβριος 2005: Επιμορφώτρια στα ΠΕΚ Θεσσαλίας.
Διδασκαλία του μαθήματος «Δειγματικές διδασκαλίες σε επίπεδο
εικονικής τάξης ή /και εργαστηρίων» και «Η αξιολόγηση ως
παιδαγωγική πράξη σε σχέση με το διδακτικό έργο»
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2005-2006:παρακολουθώ
σεμινάρια και συμμετέχω ως μέλος στις εργασίες του Έργου
«Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και παρεμβατικά Προγράμματα για
τη προώθηση των δύο φύλων»
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2005-2006: παρακολουθώ το
ταχύρρυθμο επιμορφωτικό σεμινάριο «Διαχείριση προβλημάτων
σχολικής τάξης» συνολικής διάρκειας 50 ωρών που διοργανώθηκε από
το τμήμα Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Π.Ι.
Οκτώβριος 2006:επίσημη εξετάστρια στα διπλώματα DELF και
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DALF της γαλλικής γλώσσας μετά από σεμινάρια και εξετάσεις
(habilitation) του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (I.F.A.)
Οκτώβριος 2006:Στο πλαίσιο συνεργασίας με τη σύμβουλο για τη
γαλλική γλώσσα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κα Καγκά, για την
εισαγωγή της γαλλικής στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σύνταξη
πρακτικού οδηγού διδασκαλίας για αρχάριους μαθητές της Ε΄ και
της ΣΤ΄ δημοτικού.
Φεβρουάριος 2008: Παρακολούθησα σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών για την
«Επιμόρφωση και αξιολόγηση εξεταστών-βαθμολογητών Γαλλικής» με τίτλο
«Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας» στο πλαίσιο του
προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, ώστε να γίνω επίσημη εξετάστρια στο Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
Ιούλιος 2008:Συμμετέχω στην υλοποίηση του προγράμματος «Ένταξη
παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο για τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο)» που διαχειρίζεται η Επιτροπή
Ερευνών του Α.Π.Θ.
Σεπτέμβρης 2008: Επιμορφώτρια στα ΠΕΚ Θεσσαλίας.
Διδασκαλία του μαθήματος «Ευαισθητοποίηση για τη διαχείριση
πολυμορφίας ιδιαιτεροτήτων του μαθητικού πληθυσμού»,«Το
σχολείο ως πολυδύναμο εκπαιδευτικό και πολιτισμικό» και «Η
αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη σε σχέση με το εκπαιδευτικό
έργο».
Οκτώβριος 2008: επιμόρφωση για την αξιολόγηση των διπλωμάτων
DELF, DALF και Sorbonne B2, Sorbonne C1,Sorbonne C2 της
γαλλικής γλώσσας.
Νοέμβριος 2008: εξετάστρια στο Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας στη γαλλική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα
Δεκέμβριος 2008: επίσημη εξετάστρια στα διπλώματα DELF, DALF
και Sorbonne B2, Sorbonne C1,Sorbonne C2 της γαλλικής γλώσσας.
Φεβρουάριος 2009:Διδάσκω στο τμήμα Προσχολικής Αγωγής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το μάθημα «Αναλυτικά Προγράμματα και
Σχολικά Εγχειρίδια σε μια Συγκριτική Προοπτική» με σύμβαση
βάσει του Π.Δ. 407/80.
Απρίλιος-Μάιος 2009: συνεργάζομαι με το Παιδαγωγικό Τμήμα του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως βοηθός στη διδασκαλία
«Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας» στο μεταπτυχιακό τμήμα του
Μαρασλείου Διδασκαλείου δημοτικής Εκπαίδευσης

4

Μάιος 2009: εξετάστρια στο Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας στη γαλλική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα
Σεπτέμβριος 2009: Συμμετέχω στην επιστημονική ομάδα του καθηγητή
Κυρίου Ματσαγγούρα, στο Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.
Νοέμβριος 2009: εξετάστρια στο Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας στη γαλλική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα.
Φεβρουάριος 2010:Διδάσκω στο τμήμα Προσχολικής Αγωγής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το μάθημα «Αναλυτικά Προγράμματα και
Σχολικά Εγχειρίδια σε μια Συγκριτική Προοπτική» με σύμβαση
βάσει του Π.Δ. 407/80.
Σεπτέμβριος 2010: Μετά από κρίση, παίρνω οργανική θέση στο
Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων.
Νοέμβριος 2010: στο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, αναλαμβάνω
ως συντονίστρια την υλοποίηση του πολιτιστικού προγράμματος
«Αθήνα-Παρίσι: συγκριτική μελέτη των δύο πόλεων» (πράξη 12η /30-112010)
Το σχολικό έτος 2010-2011: συμμετέχω στην αξιολόγηση των
Εκπαιδευτικών Έργων στο πλαίσιο της Πράξης «Θεσμός Αριστείας και
ανάδειξη καλών πρακτικών στη Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση»
Μάιος 2011: εξετάστρια στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
στη γαλλική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα.
Το σχολικό έτος 2011-2012: συμμετέχω στην αξιολόγηση των
Εκπαιδευτικών Έργων στο πλαίσιο της Πράξης «Θεσμός Αριστείας και
ανάδειξη καλών πρακτικών στη Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση»
Σεπτέμβριος 2011: παρακολουθώ επιμορφωτικό εργαστήριο 14 ωρών
στο ετήσιο διευρυμένο Πανελλήνιο επιμορφωτικό σεμινάριο
Καθηγητών Γαλλικής (A.P.F.) με θέμα «Le rôle de l’ enseignant de
français dans le nouveau contexte éducatif :politiques éducatives et
pratiques de classe »
Οκτώβριος 2011:στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων,
αναλαμβάνω ως συντονίστρια την υλοποίηση του πολιτιστικού
προγράμματος «Μεσαιωνικές και Αναγεννησιακές πόλεις της Ιταλίας:
συγκριτική μελέτη πόλεων» (πράξη 13η / 24-10-2011)
Κατά το σχολικό έτος 2011-2012: αναλαμβάνω το συντονισμό του
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μαθήματος «Ερευνητική Εργασία» με τα παρακάτω θέματα:
α΄ τετράμηνο: «Πόλεις του κόσμου»
τετράμηνο: «Γλώσσες της Ευρώπης»
Οκτώβριος 2012:στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων,
αναλαμβάνω ως συντονίστρια την υλοποίηση του πολιτιστικού
προγράμματος «μελέτη πόλεων» (πράξη 13η / 24-10-2011)
Μάρτιος 2012: ως συντονίστρια στην υλοποίηση του πολιτιστικού
προγράμματος «Μεσαιωνικές και Αναγεννησιακές πόλεις της Ιταλίας:
συγκριτική μελέτη πόλεων» (πράξη 13η / 24-10-2011), συμμετέχω ως
αρχηγός της πενταήμερης εκδρομής στη περιοχή της Τοσκάνης με τους
μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα (πράξη 20η /23-1-2012)
Μάιος 2012: παρακολούθησα επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 5
ωρών για την επιμόρφωση αξιολογητών της Γαλλικής που οργάνωσε η
Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.
Κατά το σχολικό έτος 2012-2013: αναλαμβάνω το συντονισμό του
μαθήματος «Ερευνητική Εργασία» με το παρακάτω θέμα:
α΄ τετράμηνο: «Ιστορίες γλωσσών»
1/3/2013: συμμετείχα στο σεμινάριο της Δ.Ε.Β΄ Αθήνας με θέμα «Το
πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών για τη ξένη γλώσσα και η
εφαρμογή του στη τάξη»
Νοέμβριος 2013: αναλαμβάνω ως συντονίστρια την υλοποίηση του
πολιτιστικού προγράμματος «Παρίσι, η πόλη που αγαπάμε» σύμφωνα με
την υπ. αριθμόν 26807/23-12 Β’ Αθήνας.
Μάιος 2013: εξετάστρια στο Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας στη γαλλική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα
Νοέμβριος 2014: εξετάστρια στο Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας στη γαλλική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα.
Κατά το σχολικό έτος 2013-2014: αναλαμβάνω το συντονισμό του
μαθήματος «Ερευνητική Εργασία» με τα παρακάτω θέματα:
α΄ τετράμηνο: «Ζωγράφοι του 20ου αιώνα»
β’ τετράμηνο: «Η ιστορία της μόδας»
Μάρτιος 2014: Ως εκπαιδευτικός του Πρότυπου Πειραματικού Λύκειο
πραγματοποίησα καινοτόμο διδασκαλία διαθεματικού περιεχομένου με
θέμα «Ο μοντερνισμός και τα κινήματα της Πρωτοπορίας στη
ποίηση. Εισαγωγή στο έργο του Ζακ Πρεβέρ»
9-11/3/2013: παρακολούθησα επιμορφωτικό σεμινάριο 10 ωρών με θέμα
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τα εργαλεία για τη παρουσίαση μαθήματος μέσω υπολογιστή, που
οργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε.&Δ.Ε. Αττικής
Δεκέμβριος 2013: Παρακολούθησα σεμινάριο 10 ωρών, με θέμα
«Εμπλουτισμός της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας με νέο διδακτικό
υλικό και αξιολόγηση του μαθήματος» που οργάνωσε η Β/θμια Β’
Αθήνας.
Μάιος 2014: εξετάστρια στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
στη γαλλική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα.
Σεπτέμβριος 2015: εξετάστρια στο Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας στη γαλλική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μάιος 1990: Παρακολούθηση εργασιών του Β΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου
Ψυχολογικής Έρευνας
Φεβρουάριος 1993: Παρακολούθηση εργασιών της Expolangue με θέμα
τη διάδοση και τη διδασκαλία των γλωσσών.
Νοέμβριος 1993: Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο των καθηγητών Γαλλικής
με θέμα «Ποιά γαλλικά στην Ελλάδα σήμερα»
Φεβρουάριος 1994: Παρακολούθηση εργασιών της Expolangue για 2η
συνεχή χρονιά.
Το έτος 1993-1994 έχω συμμετάσχει σε διάφορα σεμινάρια διδασκαλίας
της γαλλικής γλώσσας ως ξένης, καθώς και:
1)Στο διεθνές συνέδριο καθηγητών της γαλλικής γλώσσας στις 2628/11/1993.
2)Στο Διεθνές Συμπόσιο Διδασκαλίας των Γλωσσών και Ευρωπαϊκής
Αλληλοκατανόησης στις 17-18/12/1993.
3)Στο συνέδριο της ΠΕΦ (Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων) με θέμα
«ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ» στις 13-15/1/1994.
Οκτώβριος 1997: Παρακολούθησα το Πανελλήνιο Συνέδριο που
οργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα
«Λογοτεχνία και Εκπαίδευση».
Οκτώβριος 2002: διάλεξη στους φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/τημίου
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Θεσσαλίας θέμα «Διδακτικές προσεγγίσεις σε κείμενα της Ευρωπαικής
Λογοτεχνίας»
Μάρτιος 2003: συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου που οργάνωσε ο
σύλλογος Εκπ/κών Α΄βάθμιας Μαγνησίας και το Π. Τ. Δ. Ε. του
Παν/τημίου Θεσσαλίας με θέμα «Γλώσσα και λογοτεχνία στο σχολείο:
διδακτικές προσεγγίσεις»
Απρίλιος 2004: συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου γενετικής
γλωσσολογίας που οργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας GLOW σε
συνεργασία με το Τμήμα Γερμανικής γλώσσας και Φιλολογίας
Σεπτέμβριος 2005: Παρακολούθησα επιμορφωτικά σεμινάρια διάρκειας
17,5 ωρών που οργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής
(A.P.F.) σε συνεργασία με το μορφωτικό τμήμα της γαλλικής πρεσβείας.
Νοέμβριος 2005: Παρακολούθησα το σεμινάριο που οργάνωσε ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Πτυχιούχων Παν/τημίου
σε συνεργασία με το Παν/τημιο Πειραιά με θέμα «Η διδασκαλία της
γαλλικής γλώσσας σήμερα»
Απρίλιος 2006: συμμετοχή στις εργασίες του επιμορφωτικού συνεδρίου
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Παν/τημίου Αθηνών με θέμα «Οι
ξένες γλώσσες στη Δημόσια Υποχρεωτική Εκπαίδευση: δεδομένα και
προοπτικές»
Ιούνιος 2006: Παρακολούθησα τις εργασίες της ημερίδας που οργάνωσε
ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής (Apf) με θέμα «Η γαλλική γλώσσα:
δεδομένα και προοπτικές»
Σεπτέμβριος 2007: Συμμετείχα στις εργασίες του 6ου Πανελλήνιου
Συνέδριου Καθηγητών Γαλλικής με θέμα «L’ enseignement du français
aujourd’ hui :nouvelles perspectives»
Σεπτέμβριος 2006:Παρακολούθησα σεμινάριο αξιολόγησης του
γαλλικού υπουργείου παιδείας για να μπορώ να συμμετέχω ως
εξετάστρια στα γαλλικά διπλώματα γλώσσας DELF και DALF.
Νοέμβριος 2006: Παρακολούθησα το1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο που
οργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Βιέννης με θέμα «le français, une langue
qui fait la différence».
Σεπτέμβριος 2007: Ως εκπαιδευτικός του γυμνασίου Μαγούλας,
συμμετείχα στο δίκτυο http://eTwinning.sch.gr
Δεκέμβριος 2007:Ως εκπαιδευτικός του γυμνασίου Μαγούλας, συμμετείχα στο
Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας που οργανώνει η Μορφωτική και Αναπτυξιακή
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Πρωτοβουλία και ασχολήθηκα με θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού.
Ανάρτηση του εκπαιδευτικού σχεδίου (πρότζεκτ): «Για ένα εναλλακτικό
αναλυτικό πρόγραμμα: η διδασκαλία των ξένων γλωσσών, αφορμή για
μάθημα πολιτισμού».
Ιανουάριος 2008: Συμμετείχα στις εργασίες του 9ου συνεδρίου του
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Παν/τημίου Πατρών με θέμα «Ένα
χρόνο μετά την εφαρμογή των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τι άλλαξε;»
Φεβρουάριος 2008: Ως εκπαιδευτικός του γυμνασίου Μαγούλας,
-συμμετέχω ως συντονιστής για τη κατάθεση πρότασης για το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Cοmenius με θέμα «Για το περιβάλλον: ένας κόσμος πιο
καθαρός».
-συμμετέχω στη κατάθεση πρότασης για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα
«Καλλιστώ» με θέμα «Η αειφόρος ανάπτυξη»
- συμμετέχω ως συντονιστής στην υλοποίηση του περιβαλλοντικού
προγράμματος «Καλλιστώ» με θέμα «Η αειφόρος ανάπτυξη»
Σεπτέμβριος 2008:Εργάζομαι για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού
προγράμματος Cοmenius με θέμα «Για το περιβάλλον: ένας κόσμος πιο
καθαρός».
Οκτώβριος 2008:Παρακολούθησα τις εργασίες του 3ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου με θέμα «Γυναίκα και Παράδοση»
Οκτώβριος 2008: Παρακολούθησα την ημερίδα «Πολιτισμική ετερότητα στο
ελληνικό γυμνάσιο: εκπαιδευτικές δράσεις-εκπαιδευτική πολιτική»
Φεβρουάριος 2009:Διδάσκω το μάθημα «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
και Σχολικά εγχειρίδια σε μια συγκριτική προοπτική» με το Π.Δ. 407/1980 στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Μάιος 2010: Συμμετείχα στις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Επιστημών Εκπαίδευσης
Οκτώβριος 2010:
 εισήγηση με θέμα « Un regard critique sur les enjeux didactiques des
instructions officielles pour l’enseignement du F.L.E. à l’ école
primaire et au collège grecs » στο διεθνές συνέδριο 7ème congrès

9



Σεπτέμβριος 2011: Παρακολούθησα επιμορφωτικό
εργαστήριο, διάρκειας 14 ωρών στο πλαίσιο της κατάρτισης
επιμορφωτών για το Σύνδεσμο καθηγητών γαλλικής (APF)

29/1/2011: Παρακολούθησα σεμινάριο με θέμα « Τα τεστ και τα
διαγωνίσματα στη Γαλλική Γλώσσα ως μέσο αξιολόγησης.
Ιδιαιτερότητες και δυσκολίες » στην ημερίδα που διοργανώθηκε
από τους Σχολικούς Συμβούλους Δ/θμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας.
Ιούνιος- Δεκέμβριος 2011: Παρακολούθησα το «Μείζον Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών», διάρκειας 200 ωρών
Οκτώβριος- Νοέμβριος 2011: Παρακολούθησα τις εργασίες του τέταρτου
κύκλου σεμιναρίων Θεατρικής Παιδείας που οργάνωσε η Δ/νση Δ/θμιας Β’
Αθήνας.
Ιούλιος 2012: Παρακολούθησα επιμορφωτικό εργαστήριο, διάρκειας 25 ωρών
στο πλαίσιο της κατάρτισης επιμορφωτών για το Σύνδεσμο καθηγητών
γαλλικής (APF)
Σεπτέμβριος 2012: εισήγηση με θέμα «L’ interdisciplinarité dans la
classe du FLE» στο 9ο ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο Καθηγητών
Γαλλικής (A.P.F.) με θέμα «Le professeur du FLE : créateur-innovateurefficace : pratiques et gestion de classe»
Οκτώβριος 2012: Συμμετείχα στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού
Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.)
Νοέμβριος 2012: Συμμετείχα στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής
Εταιρείας
2013-2014: Παρακολούθησα το ετήσιο επιμορφωτικό διάρκειας 26
ωρών με θέμα «Ρητορική και Εκπαίδευση- εφαρμογές στα καινοτόμα
προγράμματα και δράσεις» που οργάνωσε η Δ/νση Δ/βάθμιας
Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας
6/3/2013: Παρουσίαση δειγματικής διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας
στο Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης
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14/5/2013: Παρακολούθησα το σεμινάριο με θέμα «Οι διαδραστικοί πίνακες
κατά τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας» που οργανώθηκε από τη Δ.Ε. Β’
Αθήνας.
15-16/6/2013: Συντονίζω βιωματικό εργαστήριο με θέμα « Δημιουργική
γραφή μετά μουσικής», στο πλαίσιο της διημερίδας «Από την
ανάγνωση στη δημιουργική γραφή» που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση
για τη Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση με την
υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων Φιλολόγων Πειραιά και των
υπεύθυνων γραφείων Πολιτιστικών θεματων Β’ Αθήνας και Πειραιά.
Ιανουάριος 18/1/2014: Παρακολούθησα το επιμορφωτικό ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Jean Monet «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο
σχολείο»
Από 12/3/2014- 1/6/2014: Παρακολούθησα το σεμινάριο «Ψηφιακή
Ξενόγλωσση Τάξη στη Πράξη», πάνω στη πλατφόρμα Moodle, που
οργανώθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2578/21.2..2014 έγκριση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής, διάρκειας 42 ωρών.
22/3/2014: διεύθυνα σεμινάριο 6 ωρών με θέμα «Αξιοποίηση της
λογοτεχνίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση», στο πλαίσιο του
προγράμματος της συνεχούς κατάρτισης καθηγητών του Γαλλικού
Ινστιτούτου
10/4/2014: Παρακολούθησα επιμορφωτικό σεμινάριο της Δ.Δ. Β΄
Αθήνας με θέμα «Σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία της γαλλικής
γλώσσας και αξιοποίηση των διδακτικών προσεγγίσεων »
1-6/9/2014: εργαστήρια στο 11ο ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο
Καθηγητών Γαλλικής (A.P.F.) «Rentrée 2014 :enseigner le FLE en
période de crise :nouvelles conditions, nouveaux défis » με θέμα «faire
du poème et du conte une pièce théâtrale »
1-6/9/2014: παρουσίαση καινοτόμου δράσης στο forum καλών
πρακτικών στο πλαίσιο του 11ου ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο
Καθηγητών Γαλλικής (A.P.F.) «Rentrée 2014 :enseigner le FLE en
période de crise :nouvelles conditions, nouveaux défis »
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26-28/9/2014 : παρακολούθησα τις εργασίες του 1ου Συνεδρίου της
Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
με θέμα «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Απαντώντας στις προκλήσεις
του σήμερα, ανιχνεύοντας τις προοπτικές του αύριο».
29/11/2014: διεύθυνα επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 6 ωρών με
θέμα «Καινοτόμες πρακτικές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια:
τρόποι σχεδιασμού μαθήματος για τη παιδαγωγική αξιοποίηση
λογοτεχνικού κειμένου», στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης των
καθηγητών γαλλικής που οργανώνει ο σύνδεσμος καθηγητών γαλλικής
και το τμήμα εκπαιδευτικής συνεργασίας της γαλλικής πρεσβείας.
12/12/2014: Συμμετείχα σε σεμινάριο με θέμα «Σενάριο διδασκαλίας για
τη γαλλική γλώσσα με θέμα ανακαλύπτω και δημιουργώ», που οργάνωσε
η Β/θμια Β’ Αθήνας
7/3/2015: διεύθυνα εργαστήριο με θέμα «Δραματοποίηση ποιημάτων του
Jacques Prévert» στο επιστημονικό συνέδριο «Ακαδημαική Αριστεία
και Χάρισμα: Νέες τάσεις στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα» που
οργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη» με το Τμήμα Φ.Π.Ψ.
του ΕΚΠΑ.
6/5/2015: Παρακολούθησα επιμορφωτικό σεμινάριο της Δ.Δ. Β΄ Αθήνας
με θέμα «Προετοιμασία εξετάσεων για τη γαλλική γλώσσα και
αξιολόγηση των μαθητών»
1-5/9/2015: διεύθυνα εργαστήριο με θέμα «Du théâtre avec Guy de
Maupassant » στο 12ο ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο Καθηγητών
Γαλλικής (A.P.F.)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.- Δεκέμβριος 1997: Δημοσίευση αποσπάσματος της συγκριτικής
μελέτης του Γαλλικού και του Ελληνικού Πολυκλαδικού Λυκείου στα
πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας ΔΡΑΣΗ 1,2,3 του
Πολυκλαδικού Λυκείου Καρδίτσας στο σχετικό ενημερωτικό έντυπο
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του Υπουργείου Παιδείας (τεύχος 2ο, σελ. 16-17) με θέμα
«Συγκριτική μελέτη του ελληνικού Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου και
του Γαλλικού Montesquieu»
2.-Φθινόπωρο 2003: δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό
«Γλώσσα»,τεύχος 57,58 με θέμα «Δύο γενιές σχολικών εγχειριδίων για
το μάθημα της γλώσσας στο γυμνάσιο: από το 1982 μέχρι σήμερα.»
3.-Ιούλιος 2005: δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό «Νέα
Παιδεία»,τεύχος 115, με θέμα «Μελέτη του εγχειριδίου για τη
διδασκαλία της λογοτεχνίας :με λογισμό και μ΄ όνειρο για την Ε΄ και
ΣΤ΄Δημοτικού»
4.-Ιούλιος 2005: δημοσίευση σχολιογραφίας στο περιοδικό «Νέα
Παιδεία»,τεύχος 115, με θέμα «Η δεύτερη ξένη γλώσσα στη δημόσια
εκπαίδευση: εισαγωγή στο Δημοτικό και μείωση μίας ώρας στο
Γυμνάσιο»
5.- Ιούλιος 2005: έκδοση της διδακτορικής διατριβής : «Η διδασκαλία
του πεζού λόγου στους μαθητές του γαλλικού και του ελληνικού
γυμνασίου: συγκριτική θεώρηση μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα
και τα σχολικά εγχειρίδια την περίοδο 1995-2000 »,Αθήνα 2005
6.- Ιούνιος 2005: έκδοση τετραδίου ασκήσεων για τη διδασκαλία της
γαλλικής γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο :«Le chocolat» εκδ.: ΛΙΒΑΝΗ
7.- Φθινόπωρο 2006: δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό
«Παράγραφος», τεύχος 2 με θέμα «Η διδασκαλία των γαλλικών:
αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση»
8.- Δεκεμβριος 2006: «Το Βήμα των Επιστημών», τεύχος 46
:«Συγκριτική μελέτη των πεζών κειμένων των σχολικών εγχειριδίων
της ΣΤ΄ Δημοτικού, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της γλώσσας και της
λογοτεχνίας των περιόδων 1982-2001 και 2001-2003»
9.- Δεκέμβριος 2006:έκδοση επιστημονικής μελέτης :«Τα σχολικά
εγχειρίδια και το αναλυτικό πρόγραμμα στο ελληνικό γυμνάσιο: μια
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σχέση αμηχανίας» εκδ.: ΛΙΒΑΝΗ
10.-2009: «Νέα Παιδεία», τεύχος 132, Οκτώβριος, Νοέμβριος,
Δεκέμβριος 2009:«Το μάθημα της λογοτεχνίας στην Α΄ και στη Β΄
Δημοτικού: Αναλυτικό Πρόγραμμα και σχολικό εγχειρίδιο»
11.-Ιούνιος 2010: έκδοση σημειώσεων για την επιμόρφωση των
καθηγητών γαλλικής «La didactique du Français Langue Etrangère »
εκδ.:ΜΠΟΝΙΑ
12.- Ιούνιος 2010: «Contact», τεύχος 50, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος
2010 «Approche didactique d’un poème de Jacques Prévert »
13.- Μάρτιος 2012: «Contact», τεύχος 57, Μάρτιος, Απρίλιος,
Μάιος,2012
«Fiche pédagogique :approche didactique à partir des extraits de la
pièce théâtrale En attendant Godot »
« Points de vue :à la recherche du goût perdu »
14.-Σεπτέμβριος 2012:έκδοση συλλογής διδακτικών προσεγγίσεων :«
Mille et une approche dans la classe du FLE» ISBN: 978-618-802210-2, εκδ.:BooKaRoo/uPublish
15.- Οκτωβριος 2012: « Les langues modernes, la revue trimestrielle
de l’ association des professeurs de langues vivantes de l’ enseignement
public », 4/2012, décembre 2012, ISSN 0023-8376, www.APLVLanguesModernes.org, « Le projet d’évaluation des enseignants en
Grèce :Les raisons de l’urgence et les obstacles à franchir »

16.- Μάρτιος 2012: «Contact», τεύχος 57, Μάρτιος, Απρίλιος,
Μάιος,2012 , «Fiche pédagogique: Approche didactique à partir des
extraits de la pièce théâtrale En attendant Godot », « Points de vue: à
la recherche du goût perdu sur la didactique du FLE»
17.- Δεκέμβριος 2014: «Contact», τεύχος 64, Δεκέμβριος, Ιανουάριος,
Φεβρουάριος 2014
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«C’ est fini donc les stratégies d’ apprentissages ? Passons aux trucs»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

9-10-11/5/2003:
 εισήγηση με θέμα «Η σχέση του ισχύοντος αναλυτικού
προγράμματος με τα βιβλία Νεοελληνική Γλώσσα και Κείμενα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην αναθεωρημένη τους έκδοση
του 2000, όσον αφορά τη διδασκαλία του πεζού κειμένου»,
στο 5° συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
του Παν/τημίου Πατρών με θέμα «Ο εκπαιδευτικός και το
αναλυτικό Πρόγραμμα»

22-23/5 /2003
 εισήγηση με θέμα «L’ esprit surréaliste et l’ écriture d’ invention
à l’ école primaire et au collège en Grèce » στο συνέδριο του
ΙUFM(Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
Εκπαιδευτικών) του Aix en Provence με θέμα «Enjeux et
modalités des écritures littéraires»

2-5/12/2004:
 εισήγηση με θέμα «Une approche didactique pour l’
enseignement du F .L.E aux apprenants de 6 à 9 ans» στο 5ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής (Α.P.F.)

21-22/4/2007
 εισήγηση με θέμα «Ο Έλληνας εκπαιδευτικός στις συμπληγάδες
του Α.Π. και του σχολικού εγχειριδίου: το παράδειγμα της
διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο γυμνάσιο», στο 1Ο συνέδριο
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του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταπτυχιακών καθηγητών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΜΕΚΑΔΕ) με θέμα «Για μια
σύγχρονη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
22-24/9/2007:
 εισήγηση με θέμα «mille et une approche didactiques dans la
classe du FLE », στο 6° Πανελλήνιο συνέδριο Καθηγητών
Γαλλικής με θέμα «L´ enseignement du français aujourd’
hui :nouvelles perspectives »
18-19-20/1/2008:
 εισήγηση με θέμα « Tο μάθημα της λογοτεχνίας στηνΑ΄
δημοτικού: σχολικό εγχειρίδιο και αναλυτικά
προγράμματα», στο 9° συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών του Παν/τημίου Πατρών με θέμα «Ένα χρόνο
μετά την εφαρμογή των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τι
άλλαξε;»
16/2/2008:
 επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα « Enseigner la langue à
travers Jacques Prévert », στα πλαίσια επιμόρφωσης του
γαλλικού σχολείου Jeanne d’ Arc.
2-5/9/2008
 εισήγηση με θέμα «enseigner l´interculturel à travers la
littérature », στο ετήσιο Πανελλήνιο επιμορφωτικό σεμινάριο
Καθηγητών Γαλλικής (A.P.F.) με θέμα «Dialogue
interculturel –approches didactiques et pratiques de classe»
17-10-2008:
 παρουσίαση της υλοποίησης της δράσης με θέμα «οι γλώσσες
μας φέρνουν πιο κοντά: η διδασκαλία των ξένων γλωσσών,
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5-7/12/2008
 εισήγηση με θέμα «Το μάθημα της λογοτεχνίας στη Γ΄ και Δ΄
Δημοτικού: Αναλυτικό Πρόγραμμα και Σχολικό
Εγχειρίδιο», στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής
Εταιρείας Ελλάδος με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και
Εκπαιδευτική Έρευνα»
28-31/5/2009:
 εισήγηση με θέμα «Η διαθεματικότητα στο δημοτικό μέσα
από το μάθημα της λογοτεχνίας: σχολικά εγχειρίδια και
ΔΕΠΠΣ» στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών της
Εκπαίδευσης
27-30/5/2010:
 εισήγηση με θέμα «Το ωρολόγιο πρόγραμμα :διαπιστώσειςπροτάσεις» στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών της
Εκπαίδευσης
 εισήγηση με θέμα «Λίγο πριν γίνω δάσκαλος» στο 2ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών της Εκπαίδευσης

Μάιος 2010: Συμμετείχα στις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Επιστημών Εκπαίδευσης
15-18/9/2010:
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 εισήγηση με θέμα « New Technologies in the service of
interdisciplinary education in Vocational Lyceum: Applied in
the subject of “Internal Combustion Engines 1” of the 2nd
grade of Vocational Lyceum» στο διεθνές συνέδριο International
Scientific Conference eRa -5
21-24/10/2010:
 εισήγηση με θέμα « Un regard critique sur les enjeux didactiques des
instructions officielles pour l’enseignement du F.L.E. à l’ école
primaire et au collège grecs » στο διεθνές συνέδριο 7ème congrès
Panhéllenique et International des professeurs de français
Οκτώβριος 2010:
 εισήγηση με θέμα « Un regard critique sur les enjeux didactiques des
instructions officielles pour l’enseignement du F.L.E. à l’ école
primaire et au collège grecs » στο διεθνές συνέδριο 7ème congrès
Panhéllenique et International des professeurs de français
 1-4/9/2011: εισήγηση με θέμα «Du théâtre de l’ absurde dans
la classe du FLE » στο ετήσιο διευρυμένο Πανελλήνιο
επιμορφωτικό σεμινάριο Καθηγητών Γαλλικής (A.P.F.) με
θέμα «Le rôle de l’ enseignant de français dans le nouveau
contexte éducatif :politiques éducatives et pratiques de classe »
12/3/2011:
εισήγηση με θέμα « De l’ indisciplinaire dans la classe du FLE »
στην ημερίδα που διοργανώθηκε από τους Σχολικούς Συμβούλους
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας.
4-7/9/2012: εισήγηση με θέμα «L’ interdisciplinarité dans la classe
du FLE» στο 9ο ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο Καθηγητών Γαλλικής
(A.P.F.) με θέμα «Le professeur du FLE : créateur-innovateurefficace : pratiques et gestion de classe»
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10-14/7/2012:
εισήγηση με θέμα «Educational Assessment System: “it‘s a dirty job
and nobody can do it» στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Conference on Critical
Education

6-7/10/ 2012:
Εισήγηση με θέμα «Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα των ξένων γλωσσών στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση: μια κριτική παρουσίαση» στο 6ο Πανελλήνιο
Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και
εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.)
2-4/11/ 2012:
εισήγηση με θέμα « Από τα ΤΕΛ στα ΤΕΕ και από τα ΤΕΕ στα ΕΠΑΛ: η
διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στη τεχνικοεπαγγελματική
εκπαίδευση μέσα από τις μεταρρυθμίσεις το 1998 και του 2006 και οι
θέσεις της ΟΛΜΕ και της ΟΛΤΕΕ» στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της
Παιδαγωγικής Εταιρείας
27-28/4/2013:
εισήγηση με θέμα: «Εφαρμογές των νέων Αναλυτικών
Προγραμμάτων στα ΠΠΣ: Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση σε μια εφαρμογή στη διδασκαλία της γαλλικής
γλώσσας.»
στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης: «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία: ένα χρόνο
μετά»

4-7/9/2013:
εργαστήρια στο 10ο ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο Καθηγητών
Γαλλικής (A.P.F.) με θέμα « Enseignants et futurs enseignants FLE, on
s'informe et se (ré)forme »
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με θέμα:
«C’ est fini les stratégies d’ apprentissage, passons aux trucs»
«Προτάσεις ανάγνωσης με κλειδιά ερμηνείας τις θεωρίες της
λογοτεχνίας»
27-28/4/2013:
εισήγηση με θέμα: «Εφαρμογές των νέων Αναλυτικών
Προγραμμάτων στα ΠΠΣ: Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση σε μια εφαρμογή στη διδασκαλία της γαλλικής
γλώσσας.» στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πρότυπων Πειραματικών
Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης: «Πρότυπα Πειραματικά
Σχολεία: ένα χρόνο μετά»
14-15/3/2015:
εισήγηση με θέμα: «Μοπασαν, Χεμινγουαίη και Αίσωπος επί
σκηνής» στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Καλές πρακτικές και Καινοτομία
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» που οργάνωσε το ΠΑ.ΠΕ.ΔΕ.
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