
 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΜΠΑΖΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

Άνεση στη δημιουργία και καλλιέργεια θετικού κλίματος για μάθηση. 

ΣΠΟΥΔΕΣ  ΚΑΙ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004-2009 

Τμήμα  Ελληνικής Φιλολογίας 

 Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. 

 Τομέας κλασικών σπουδών 

 Βαθμός Πτυχίου :7,20  

 Κατάταξη στην ενδέκατη θέση κατά την εισαγωγή στο συγκεκριμένο τμήμα 
ανάμεσα σε τετρακόσιους επιτυχόντες.  

 Παρακολούθηση   σεμιναρίων    της Ελληνικής    Παλαιογραφικής   Εταιρίας 

 Παρακολούθηση σεμιναρίων ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σχέση με το 
αντικείμενο των σπουδών. 

2012-σήμερα 

 Παρακολούθηση  σεμιναρίου  του  πανεπιστημίου  Μακεδονίας 10 Οκτω-
βρίου -  30 Νοεμβρίου  2012 (διάρκειας  60 ωρών) με  τίτλο «Σχεδιασμός  και  
υλοποίηση  της  διδασκαλίας  στην  ειδική  αγωγή  και  εκπαίδευση»  και  
πιστοποιητικό  εξειδίκευσης  έπειτα  από  εκπόνηση  εργασίας  με  βαθμό  10. 

  Παρακολούθηση  σεμιναρίου  του  πανεπιστημίου  Μακεδονίας   3 Δεκεμ-
βρίου 2012- 1 Φεβρουαρίου   2013(διάρκειας  60  ωρών)  με  τίτλο «Κοινωνι-
κή  και  συναισθηματική  μάθηση. Αντιμετώπιση  προβλημάτων  συ-
μπεριφοράς και  συναισθηματικής  διαταραχής  στο  πρωτοβάθμιο  και  
στο  δευτεροβάθμιο  σχολείο» και  πιστοποιητικό  εξειδίκευσης  έπειτα  από  
εκπόνηση  εργασίας  με  βαθμό  9. 

 Παρακολούθηση  σεμιναρίου  του   Harvard  University  μέσω  τηλεκπαίδευ-
σης  με  τίτλο  «The  ancient  Greek  Hero » 24  μαθημάτων  με  εξέταση  έ-
πειτα  από  κάθε  διδακτική  ώρα. (Φεβρουάριος   2013 – Ιούλιος  2013).  
Master  certificate   με  ποσοστό  95% για  τη  συνολική  απόδοση  σε  24  
δοκιμασίες  με  περιεχόμενο  που  εκτείνεται  από  την  εποχή του  Ομήρου  
έως  και  τα  ελληνιστικά  χρόνια .  

 Παρακολούθηση  σεμιναρίου  του  πανεπιστημίου  Μακεδονίας  Μάιος   
2013- Ιούλιος  2013  (διάρκειας  60  ωρών)    με  τίτλο «Ψυχοπαθολογία  ε-
νηλίκων, παιδιών  και εφήβων » και  πιστοποιητικό  εξειδίκευσης  έπειτα  
από  εκπόνηση  εργασίας. 

 Παρακολούθηση  ημερίδας  της  Ε.ΨΥ.ΠΕ.  διάρκειας  8  ωρών  στις  15-6-
2013 με  θέμα : « STOP! Στο  σχολικό  εκφοβισμό, τονίζοντας  την  αξία  
της  ομαδικότητας, της  συναντίληψης  και  της  αλληλοβοήθειας» με  
βεβαίωση  παρακολούθησης. 

 Παρακολούθηση  σεμιναρίου  του   Harvard  University  μέσω  τηλεκπαί-
δευσης  με  τίτλο  «The  ancient  Greek  Hero» 24  μαθημάτων  με  εξέτα-
ση  έπειτα  από  κάθε  διδακτική  ώρα. (Σεπτέμβριος 2013 – Ιανουάριος  
2014).  Master  certificate   με  ποσοστό  100% για  τη  συνολική  απόδο-
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Επαγγελματική   

Εμπειρία 

ση  σε  24  δοκιμασίες  με  περιεχόμενο  που  εκτείνεται  από  την  εποχή 
του  Ομήρου  έως  και  τα  ελληνιστικά  χρόνια .  

 Συμμετοχή  σε  διημερίδα  με  θέμα  τη  δυσλεξία  και  βεβαίωση  παρα-
κολούθησης (8 -9 Μαρτίου  2014) 

 Παρακολούθηση σεμιναρίου του Wellesley University μέσω τηλεκπαίδευ-
σης με τίτλο «HIST229x Was Alexander Great?» με εξέταση έπειτα από 
κάθε διδακτική ώρα. (14 Φεβρουαρίου 2014 – 27 Μαΐου 2014). Master cer-
tificate με ποσοστό 99% για τη συνολική απόδοση σε δοκιμασίες με περιε-
χόμενο σχετικό με τη ζωή και τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου. 

 Παρακολούθηση  σεμιναρίου  του   Harvard  University  μέσω  τηλεκπαί-
δευσης   με  τίτλο « Leaders  of  learning » με εξέταση έπειτα από κάθε δι-
δακτική ώρα. (8  Ιουλίου  2014 – 28  Αυγούστου   2014). Certificate  για τη 
συνολική απόδοση σε δοκιμασίες με περιεχόμενο σχετικό με  τις  νέες και  
καινοτόμες   μεθόδους  διδασκαλίας  και  τα  εξατομικευμένα  προγράμμα-
τα  μάθησης  που  εφαρμόζονται  σε  εκπαιδευτήρια  των  Ηνωμένων  Πο-
λιτειών  της  Αμερικής.    

 Παρακολούθηση  σεμιναρίου  του Berkeley  μέσω  τηλεκπαίδευσης   με  

τίτλο «GG101x The Science of Happiness » με εξέταση έπειτα από κάθε 

διδακτική ώρα. (7  Σεπτεμβρίου   2014 – 29  Νοεμβρίου  2014 ). Certificate  

για  τη  συνολική  απόδοση σε  δοκιμασίες σχετικές  με  ανάπτυξη  κοινω-

νικών δεξιοτήτων. Εκμάθηση  βασικών  αρχών   της  επιστήμης  της  ψυ-

χολογίας  που  μπορούν  να  βοηθήσουν  στην καθημερινή  βίωση  συναι-

σθημάτων χαράς  και  ευτυχίας.   

 Παρακολούθηση  σεμιναρίου  του  SMES California   μέσω  τηλεκπαίδευ-

σης   με  τίτλο «PSYCH101x Introductory Psychology»  με εξέταση έπει-

τα από κάθε διδακτική ώρα. (23  Φεβρουαρίου   2015 – 5  Μαΐου   2015). 

Certificate  για  τη  συνολική  απόδοση  σε  12  δοκιμασίες  σχετικές με  το  

περιεχόμενο  του  σεμιναρίου. 
 

Εργασία  ως  φιλόλογος  στο  Γυμνάσιο  του  Ελληνικού  Κολλεγί-

ου  Θεσσαλονίκης το  σχολικό  έτος  2014-2015 .   

Μαθήματα  αρχαίων  ελληνικών , λατινικών , έκφρασης – έκθεσης, 

ιστορίας  και  νεοελληνικής  λογοτεχνίας. 

  Εκπαίδευση  μαθητών  γυμνασίου  και  λυκείου 

 Μεγάλη  επιτυχία  στις  πανελλήνιες  εξετάσεις  σε  αρχαία  ελληνικά , λατινικά, 
έκφραση – έκθεση, ιστορία  και  λογοτεχνία. 

 Έμφαση  στο  διάλογο  ανάμεσα  στον  εκπαιδευτή  και  το  μαθητή 

 Παρακολούθηση  της  ψυχολογίας  των  μαθητών  και  προσπάθεια  προσαρ-
μογής του  μαθήματος  στις  τρέχουσες  συνθήκες  με  αποτέλεσμα  την  απο-
δοχή  του  διδασκάλου  από  το  μαθητή. 

Ομιλούμενες 

Γλώσσες  & 

Ηλεκτρονικοί 

Υπολογιστές 

     Ελληνικά: Μητρική γλώσσα 

 Αγγλικά: Άριστα  

 Γαλλικά: Άριστα                                                         

 Ms Word ,Ms Excel, Internet & E mail : Άνετος χειρισμός 

 Πιστοποίηση ECDL σε συγκεκριμένες ενότητες.  

 

 

https://courses.edx.org/courses/BerkeleyX/GG101x/1T2014/info
https://courses.edx.org/courses/SMES/PSYCH101x/1T2015/info

