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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ηµεροµηνία Γεννήσεως
Τόπος Γεννήσεως
Οικογενειακή Κατάσταση

03/05/1974
Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Έγγαµη

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
-

2ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου (1986 – 1989)

-

William Cullen Bryant High School (1989 – 1992)

-

St. John’s University – Νέα Υόρκη (1992 – 1996)
Πτυχίο BA Ψυχολογίας / Κοινωνική Λειτουργός (Minor)

-

Adelphi University – Νέα Υόρκη (1997 – 1999)
Πτυχίο MA, Master στην Ειδική Φυσική Αγωγή – Adapted Physical
Education

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ
Εκπόνηση µελέτης «καταγραφή και διάγνωση τάσεων και αναγκών των ευπαθών
κοινωνικά οµάδων στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας» του έργου «Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα για την Καταπολέµηση του Αποκλεισµού» της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας EQUAL
Εφαρµογή της Τεχνικής Shaping σε οµάδα τεσσάρων παιδιών µε αυτισµό στο
τρέξιµο. Χρησιµοποιήθηκαν σωµατικά, ακουστικά, λεκτικά και οπτικά ερεθίσµατα για
την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας, τα οποία σταδιακά ελαττώθηκαν, ώστε οι
µαθητές να εξαρτώνται µόνο από τα λεκτικά ερεθίσµατα.
Έρευνα για την εφαρµογή ασκήσεων και τεχνικές χρησιµοποίησης βαρών σε άτοµα
µε εγκεφαλική παράλυση.
Μελέτη για τις αιτίες ξυλοδαρµού των γυναικών κατά τη διάρκεια του έγγαµου βίου.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ (ΕΜΜΙΣΘΗ)
α. Developmental Disabilities Institute – Σχολείο για παιδιά µε αυτισµό, όπου
ακολούθησα διάφορα προγράµµατα εκγύµνασης σε παιδιά ηλικίας 4 – 12. Μέρος του
προγράµµατος περιλάµβανε την ενασχόλησή µου µε οµάδα τεσσάρων παιδιών.
Κύριος στόχος ήταν η βελτίωση συµπεριφοράς µε παράλληλη χρήση διαφόρων
τεχνικών.

β. Carmen Road School – Ειδικό σχολείο για παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Εκεί
ασχολήθηκα µε παιδιά ηλικίας 6 – 16 ετών µε νοητική και σωµατική καθυστέρηση.
Εφάρµοσα διάφορες πρότυπες ασκήσεις µε ειδικά όργανα και προγράµµατα
γυµναστικής.
γ. Little Village School – Σχολείο για παιδιά µε σύνδροµο Down. Εφαρµογή ειδικού
προγράµµατος ασκήσεων σε παιδιά ηλικίας 4 – 7 ετών.
δ. Nassau Community College – Συµµετοχή σε παράδοση µαθηµάτων αεροβικής και
ασκήσεις µε όργανα σε άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση, εγκεφαλικά και τροχαία
ατυχήµατα.
ε. Maspeth Town Hall Day Care Center – Εργασία µε παιδιά 3 – 5 χρονών για την
ανάπτυξη αυτοεκτίµησης, αυτοπειθαρχίας, δηµιουργικής σκέψης, γνώσης αλφαβήτου
και φωνητικής. Επικεφαλής της οµάδας εργασίας.
στ. Ενασχόληση µε παιδί υποψήφιο για υιοθεσία που παρουσίαζε προβλήµατα
συµπεριφοράς. Ανάπτυξη διαλόγου για τον τρόπο συµπεριφοράς του στο σχολείο µε
τους δασκάλους και συµµαθητές του, ανάλυση των αιτιών συµπεριφοράς και
αναφορά στην καλύτερη αντιµετώπιση προβληµάτων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
23 – 24 Νοεµβρίου 2007: συµµετοχή σε εργαστήρια συµµετοχικών διαδικασιών
στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου «Κοινωνία των πολιτών, περιβάλλον και βιώσιµη
ανάπτυξη: από την ενηµέρωση στην ενεργή συµµετοχή»
9 Νοεµβρίου 2007: παρακολούθηση οργανωµένων συναντήσεων εργασίας του
Σχεδίου ∆ράσης «Εγρήγορση – Γυναικεία Απασχόληση»
23 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2006: παρακολούθηση σεµιναρίου µε τίτλο
«Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση», που διεξήχθη στην Πάτρα στα πλαίσια του υποέργου
AEDES (INSP 18) του προγράµµατος INNOREF της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
INTERREG IIIC EAST.
Φεβρουάριος 2004: παρακολούθηση θεατρικού σεµιναρίου στη Ναύπακτο.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Σύµβαση έργου µε την Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στη Ναύπακτο για την
αποπεράτωση των παρακάτω αρµοδιοτήτων (2004 έως σήµερα).


Μέλος της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης για την υλοποίηση της Κ.Π. LEADER+
στην περιοχή παρέµβασης της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε.



Project Manager στο έργο WAREMA - ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων σε
Προστατευόµενες Περιοχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB
CADSES µε ανάληψη των ακόλουθων καθηκόντων: διοίκηση του έργου,
συντονισµό της οµάδας εργασίας, παρακολούθηση, συµπλήρωση και
κατάθεση απαιτούµενων εγγράφων φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου,
συµµετοχή στην εκπόνηση εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης, υποστήριξη
του Financial Manager, συµµετοχή σε διακρατικές συναντήσεις, διαχείριση
των αλλαγών οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου και προετοιµασία
προόδων αναφοράς.



Network Manager στο υποέργο Pro Agri – Tour – Αγροτουριστικό Προϊόν
Ονοµασίας Προέλευσης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC
INNOREF µε ανάληψη των ακόλουθων καθηκόντων: οργάνωση και λειτουργία
του προβλεπόµενου δικτύου στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος, οργάνωση 8
Workshops, υποστήριξη του Workshop Moderator, υποστήριξη του Project
Manager, συντονισµό της οµάδας εργασίας του περιφερειακού δικτύου,
συµµετοχή σε διακρατικές συνεδριάσεις, συµµετοχή στην εκπόνηση κριτηρίων
του Σήµατος Ποιότητας και εκπόνηση εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης.



Υπεύθυνη ∆ικτύωσης του προγράµµατος «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Υπέρ
των Γυναικών» Εγρήγορση, για τους νοµούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και
Ηλείας. Το αντικείµενο εργασίας µου ήταν ο συντονισµός των εταίρων του
σχεδίου δράσης που συµµετείχαν στην υλοποίηση του υποέργου «δικτύωση»,
η κατάρτιση πλάνου εργασίας, η δηµιουργία ∆ικτύου στο Ν. Αιτ/νίας και ο
συντονισµός οµάδων εργασίας.



Υπεύθυνη για
την
εκπόνηση µελέτης
του
έργου «Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα για την Καταπολέµηση του Αποκλεισµού», Κ.Π. EQUAL,
2002 – 2005

Γραµµατεία ∆ιοίκησης του Γενικού ∆ιευθυντού και Εντεταλµένου ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου της Γενικής Καρτών Α.Ε. Π. Περβολαράκη, στην Αθήνα (2004).
Καθηγήτρια Αγγλικών στο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Α. Παληού στην Ναύπακτο
(2000 – 2003).
Εφαρµογή της τεχνικής Closed Brain Surgery (Institute of Achievement and Human
Potential) σε παιδί ηλικίας 8 χρονών µε χρωµοσωµατική ανωµαλία που δεν µιλούσε.
Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο η τεχνική αυτή περιλάµβανε cross patterning και
σωµατικές ασκήσεις που µάθαιναν τον εγκέφαλο βάδιση, αντίληψη χώρου,
ισορροπία, κινητικές δεξιότητες και πνευµατικές ασκήσεις που ακόνιζαν τη µνήµη και
τη νόηση (1998 – 1999), Νέα Υόρκη.
Υπεύθυνη Υποδοχής στο ξενοδοχείο Chelsey Savoy Hotel στη Νέα Υόρκη (1997 –
1998).
Γραµµατεία στο δικηγορικό γραφείο Bernstone Goldman and Tecklin Esqs. στη Νέα
Υόρκη. Υπεύθυνη για την αλληλογραφία, οργάνωση νοµικών εγγράφων, καθορισµός
συναντήσεων µε πελάτες (1995 – 1997).
Πωλήτρια στο παιδικό κατάστηµα Schiendfield’s Kiddie Shop στη Νέα Υόρκη (1992 –
1994).
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ




Γνώση χειρισµού Η/Υ σε περιβάλλον windows, word, excel, access (Πιστοποίηση
INTERRED)
Γνώση χρήσης INTERNET
Γνώση τυφλού συστήµατος δακτυλογράφησης

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά στο ανώτατο επίπεδο

