
 

 

Βιογραφικό  
 
Αποφοίτησα από την σχολή εργοθεραπείας το 1991 με διαδοχικές υποτροφίες και τελικό 
βαθμό (8,23 ).  Απέκτησα  εξειδίκευση  στην  δυσλεξία  και  στις  μαθησιακές δυσκολίες 
 έχω μεταπτυχιακό   στην  ψυχολογία  των  εφήβων  και    στην  διοίκηση   υγείας  και 
 πρόνοιας    από  το  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο      είμαι  προϊσταμένη  στον  χώρο   που 
 εργάζομαι   και  υπεύθυνη  για  την  κλινική  άσκηση  των  φοιτητών  της  σχολής 
 εργοθεραπείας του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟΥ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ    Κατά την εργασιακή μου 
πορεία απέκτησα εξειδίκευση στον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών και στην δυσλεξία . 
 
Ακόμα έχω εξειδικευτεί  ως εργοθεραπεύτρια σε άτομα με κινητικά προβλήματα σε ειδικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης που έκανε η Ε Ο Κ  στην χώρα μας  και έλαβε χώρα στο Γ.Π.Ν.Α . 
'έχω τελειώσει  ομοιοπαθητική  στο  Παστέρ με  εξειδίκευση  την  ψυχιατρική   
εργοθεραπεία  και  την  ομοιοπαθητική   στον  αυτισμό  και  τελειώνω  σε  ξένο 
 πανεπιστήμιο  την  ομοιοπαθητική με  κατοχύρωση  από  την  ευρωπαϊκή  ένωση .Έχω  
παρακολουθήσει σεμινάριο  για   την  αισθητικοκινητική  αποκατάσταση  SI ,ABA, CBT) 
 
Ειδικεύομαι  στην  πρώιμη  παρέμβαση μέσω  ψυχοπαιδαγωγικών  δραστηριοτήτων    
Καθώς  και  στην  συμβουλευτική  γονέων  μέσω portage  
Παράλληλα έλαβα μέρος σε πολλά επιστημονικά σεμινάρια και συνέδρια και αυτό γιατί 
θεωρώ ότι η επιστημονική μας κατάρτιση και γνώση δεν πρέπει να σταματά σε ένα πτυχίο.  
Πέραν τούτου ήμουν εκπαιδεύτρια σε ειδικό πρόγραμμα πληροφορικής στην εκπαίδευση 
και αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες σε συνεργασία με την μικροηλεκτρονική που 
έγινε στην Μαράσλειο Ακαδημία. 
 
Δίδαξα επίσης σε επιμορφωτικά σεμινάρια της Ελληνικής Εταιρίας Παιδαγωγικών Ερευνών 
και Σπουδών. 
Όπως επίσης είχα και συμμετοχή εκπαιδεύτριας στην επιμόρφωση νηπιαγωγών 
Σε συνεργασία με την ειδική σύμβουλο της τέταρτης περιφερείας 
Ασχολήθηκα επίσης για 25 ώρες ως εισηγήτρια και εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα 
κατάρτισης του ΚΕΚ στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Κ.Τ. προγράμματος  
Υγεία – Πρόνοια Υποπρόγραμμα 3/ Μέτρο 3.2. ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού για την 
πρόνοια. 
 
Καθώς και 30 ώρες ως εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα του ΚΕΚ << Εκπαίδευση στελεχών ως 
εκπαιδευτών αυτόνομής και ημιαυτόνομης διαβίωσης ΑΜΕΑ>>. 
Ακόμη συμμετείχα ως εκπαιδεύτρια στα προγράμματα Α και Β σεμιναρίων για τους 
νεοπροσληφθέντες στα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ  του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 
 
Επίσης στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΠΙΨΥ ήμουν εκπαιδεύτρια 
Στο σεμινάριο με τίτλο <<εκπαίδευση προσωπικού για την σύνταξη τεχνικών δελτίων σε 

προγράμματα της ΕΟΚ>.Έλαβα επίσης μέρος στο 10ο Συνέδριο του Πανελληνίου Συλλόγου 

Λογοπεδικών. Με θέμα : << Διαταραχές επικοινωνίας Αυτισμός θέσεις και προσεγγίσεις >>. 

Που έγινε στην Θεσσαλονίκη.Επίσης ήμουν ομιλήτρια σε Ημερίδα με τίτλο: << κοινωνική 

ένταξη και ενσωμάτωση Ατόμων με αναπηρία>>Που διοργάνωσε το Κ.Α.Α.Π.Β. σε 

συνεργασία με τον Δήμο της Βούλας .  Το θέμα για το οποίο μίλησα ήταν : <<κοινωνική 

λέσχη  ψυχαγωγία , δημιουργική απασχόληση ,  έκφραση και επικοινωνία Α.Μ.Ε.Α. >> . 

  



 

 

Παρακολούθησα επίσης την ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κοινωνικής 

προστασίας και αλληλεγγύης σε συνεργασία με το ινστιτούτο υγείας του παιδιού . στο 

πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων με θέμα: << Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν 

σε ιδρύματα Έχω  παρακολουθήσει   επιμορφωτικά  σεμινάρια  στο  ΙΝΕΠ σχετικά  με  τους  

ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  ως  θεραπευτικά  μέσα  καθώς  και τρόπους   διαχείρισης  

συγκρούσεων  στις  ομάδες.Τέλος πριν τον διορισμό μου στο Κ.Α.Α.Π.Β. εργάστηκα για 2 

χρόνια σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης  της ΕΟΚ νέων με Μεσογειακή Αναιμία 

 του Δρακοπούλειου κέντρου αιμοδοσίας . Για το οποίο είχα και την συνολική ευθύνη της 

υλοποίησης του .  

 

Είμαι μέλος της Διεπιστημονικής ομάδας στα κέντρα ειδικών θεραπειών 
& Δημιουργικής Έκφρασης  ΛΟΓΟΣΥΝΘΕΣΗ 
 


