
 

συνοπτικό βιογραφικό   

μαρία  μπαξεβάνου  

mar*ia 
 

τόπος γέννησης  Σαν Γκάλλεν Ελβετίας / 30.06.1966   

πόλη μου, έδρα μου, η Θεσσαλονίκη 

 

επικοινωνία: 

6938881512 & 6993743066 

email: mariadimiourgia@yahoo.gr    

           dimiourgo.emena@gmail.com  

 

ιδρύτρια  του  ερευνητικού, ανθρωπιστικού, καλλιτεχνικού, παιδαγωγικού & θεραπευτικού 

κέντρου “δημιουργώ.εμένα   θεραπεύω.εμένα”  “create.me  therapy.me” 

& του πρώτου στην Ελλάδα κέντρου αξιολόγησης, εκπαίδευσης, mentoring & θεραπείας 

χαρισματικών παιδιών, εφήβων & ενηλίκων “συν πλην χάρισμα”  

Πανόραμα,  Θεσσαλονίκη 

www.dimiourgoemena.com & www.centerforgifted.gr  

 

“I am not what has happened to me, I am what I choose to become”! 

   Carl Gustav Jung 

 

“ένας χαρισματικός άνθρωπος μπορεί να διαλέξει να  ασχοληθεί με όποια & όσα από 

τα ταλέντα του θέλει  & θα ξεχωρίσει, μα αν ασχοληθεί με αυτό που τον οδήγησε η ζωή να 

διαλέξει, τότε θα ταρακουνήσει το σύμπαν!"  

mar*ia baxevanou 

 

"If you are a gifted person, it doesn’t mean that you gained something. It means you have 

something to give back."  

Carl Gustav Jung 

 

 

σπουδές 

 

 1984-1986: Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας 

 Φοιτήτρια  Νομικής ΕΚΠΑ 

 1998-1999: Ελεύθερο  Εργαστήρι  Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών,  Πινακοθήκης 

Κατσίγρα, 1 έτος, « Ιστορία Τέχνης»,  

 2004-2007: ΑΚΤΟ & Δημητρέλη, 3 έτη, Art & design - Διακόσμηση Εσωτερικών 

Χώρων, styling & σχέδιο μόδας 

 2009-2012: Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών  Πινακοθήκης 

Κατσίγρα, 3 έτη,  κατεύθυνση Ζωγραφικής 
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 2011-2013: Κέντρο Τέχνης & Ψυχοθεραπείας,  Αθήνα (μέλος της European Association 

of Psychotherapy), 2 έτη, « Εxpressive Αrts Τherapy & Psychology in action» ,  

“Εκφραστική Θεραπεία μέσα από τις τέχνες & Ψυχολογία  εν δράση”,  by Avi Goren-Bar 

Phd.  

 2015-2016: Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας  & Συμβουλευτικής (ΚΔΒΜ 1),         

«Κλινική (ιατρική) Ύπνωση-Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία»1έτος (πιστοποιημένες σπουδές , 

εφαρμοσμένης νευροεπιστήμης,  από το General Hypnotherapist Standards Council της 

Μ. Βρετανίας) 

 2016-2018. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 12 μήνες (600 ώρες), “Πιστοποιημένη εκπαίδευση 

στην Συμβουλευτική &  Mentoring”. 

 2017. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 3 μήνες (150ώρες), “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” 

 2017-2018. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 12 μήνες (450 ώρες), “ Εξειδίκευση στην Ειδική 

Αγωγή & Εκπαίδευση”   

 2017-2018. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 12 μήνες (410 ώρες), “Γνωσιακή Συμεριφοριστική 

Θεραπεία  CBT”    

 2017 – σήμερα: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ,  τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Εξομοίωση 

 

 

εξειδικεύσεις & Πιστοποιήσεις  

 

 1986-1987: Πρόγραμμα εξειδίκευσης της Μαρίας Κυνηγού –Φλάμπουρα, εγκεκριμένο 

από το ΥΠΕΠΘ στην Μουσικοκινητική Αγωγή & Κουκλοθέατρο, 1 έτος, Αθήνα 

 2012-2015: Προγράμματα εξειδίκευσης  & πιστοποίησης  ΕΚΠΑ, Εθνικό 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΚΔΒΜ), συνολικής διάρκειας 2 ετών & 6 

μηνών, στα εξής πεδία: 

1. Διαχείριση & Εκπαίδευση Χαρισματικών Παιδιών 

2. Δημιουργική Σκέψη 

3. Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

4. Ψυχοθεραπεία: θεωρία & πράξη 

5. Προγεννητική Ψυχολογία 

6. Διαχείριση χωρισμού – διαζυγίου γονέων 

7. Αναπτυξιακά θέματα της Ελληνικής Οικονομίας έως το 2020 

 2017:Προγράμματα εξειδίκευσης , Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ διάρκειας 9 μηνών, στα εξής 

πεδία: 

1. Κοινωνική Ανθρωπολογία 

2. Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες 

3. Το Α και το Ω στις συμβουλευτικές συνεδρίες 

 2020: Πρόγραμμα εξειδίκευσης & πιστοποίησης  ΕΚΠΑ, Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΚΔΒΜ), συνολικής διάρκειας 11 μηνών στο εξής πεδίο: 

«Ειδική αγωγή & Χαρισματικότητα: Αριστεία, Ηθική & Σοφία» (σε εξέλιξη…) 

 

 

 



Ειδικά προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

SpecialCourses for CPD (Continuing Professional Development)  

 

 2018: Προγράμματα εξειδίκευσης  “Brain Academy” στα εξής πεδία: 

1. Meet your brain: a short introduction to neuroscience 

2. Neuroplasticity: how to rewire your Brain 

3. Neuroscience for parents: How to raise amazing kids 

 2018: Πρόγραμμα εξειδίκευσης “Renaissance Life Therapies”, στο πεδίο:  

Arts Therapy:  How To Use Arts Therapy and The Creative Process 

 2018: Προγράμματα εξειδίκευσης  “The Virtual Instructor” στα εξής πεδία: 

1. The Secrets to Drawing 

2. The Colored Pencil Drawing Course 

 2018: Προγράμματα εξειδίκευσης “Sussex Hypnotherapy Centre”, στα πεδία: 

1. Hypnotic Storytelling: How To Tell Stories that heal (…σε εξέλιξη) 

2. Hypnosis: How To Write Therapeutic Hypnosis Script (…σε εξέλιξη) 

 2019: Πρόγραμμα εξειδίκευσης “Power of the mind in health & healing”, Keith R. 

Holden 

 

 

ειδικές σπουδές-μαθητεία: 

 

 1977-1988: 11 χρόνια  μαθητεία ορχηστρικής τέχνης – χορού 

 1978-1986: 8 χρόνια αθλήτρια στίβου.  

 1978-1986: 6 χρόνια   μέλος της ερασιτεχνικής σκηνής (φυτώριο),  του Θεσσαλικού  

Θεάτρου & 2 χρόνια του  Περιφερειακού  Θεάτρου Ρούμελης.  

 1984 συμμετοχή σε 20ήμερο σεμινάριο προετοιμασίας υποψηφίων της ΚΣΟΤ &  

εισαγωγικές εξετάσεις στην ΚΣΟΤ (κρατική σχολή ορχηστρικής τέχνης) 

 ένα  ατύχημα στο γόνατο την ημέρα των Πανελλαδικών εξετάσεων, αλλάζει όλη την 

πορεία της καριέρας μου  στις τέχνες, έτσι οι εισαγωγικές στην ΚΣΟΤ & στην ΑΣΚΤ δεν 

ολοκληρώνονται. Μόλις που προλαβαίνω για  6μήνες σπουδών,  στο παράρτημα Β. 

Ελλάδας στην Θεσσαλονίκη, της επαγγελματικής σχολής χορού  της Αμαλίας 

Στρινοπούλου,  ξεκινά μια περιπέτεια ζωής.  Μετά από πολλαπλά χειρουργεία (8), στην 

Ελλάδα & στην γενέτειρά μου,  συμμετείχα σε  εξαμηνιαία & ετήσια  προγράμματα 

ολιστικής αποκατάστασης & θεραπείας αθλητικών κακώσεων, σωματικών αναπηριών & 

ψυχικών κρίσεων σε πρότυπα νοσοκομεία & κέντρα αποκατάστασης  στο Kanton St 

Gallen, Ελβετίας, στο Krankenhaus Hohenems Αυστρίας & στο Humana Wellington 

Hospital of  London  Αγγλίας.  Εκεί, αντιμετώπισα την δική μου  κρίση αναπηρίας στο 

πόδι για 2 χρόνια & άλλα 18 χρόνια  ολιστικής & πλήρους αποκατάστασης. 

Μέσα από αυτήν την πορεία  αποφασίζω να αναδείξω & εξελίξω την καλλιτεχνική μου 

φύση, στην διδασκαλία μέσα από τις τέχνες & στην θεραπεία μέσα από τις τέχνες. 

 1995: λαμβάνω ειδική εκπαίδευση  Νοητικής επιστήμης & Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης, SILVA INTERNATIONAL, με εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο, στην 

παιδεία, ιατρική,  θεραπεία, στον αθλητισμό & στις τέχνες 



 2000-2002 αθλήτρια σκοποβολής 

 

 

συμμετοχή σε σεμινάρια  

 

 1989: 8ήμερο σεμινάριο θεατρικής παιδείας, διοργάνωση: Ν.Ε.Λ.Ε. νομού Καστοριάς 

 1994: ημερήσιο σεμινάριο με τίτλο «το θεατρικό παιχνίδι ως μέσο διαπαιδαγώγησης 

στην εκπαίδευση», διοργάνωση: Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας 

 1999: 2ήμερο ευρωπαϊκό σεμινάριο,  με τίτλο «διάδοση της εκπαίδευσης» στα πλαίσια 

του προγράμματος «Μέντορες στον χώρο των τεχνών» του LEONARDO DA VINCI 

 2005: 3μηνη εκπαίδευση στην τέχνη της ψιμυθίωσης (επαγγελματικό μακιγιάζ)  

 2010: workshop με θέμα «προσωπική αποτελεσματικότητα», διοργάνωση: Κολέγιο 

ATHENS GSM  

 2011: 3ήμερο σεμινάριο performance με τίτλο «από το σώμα στον λόγο-αναπτύσσοντας 

τα εργαλεία του performer», διοργάνωση: εργαστήριο έρευνας παραστατικών τεχνών 

ALMA KALMA & Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης ΡΟΝΤΙΔΗ.  

 2016: 3ήμερο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε εντός του Σωφρονιστικού 

καταστήματος Θεσσαλονίκης (φυλακές Διαβατών) 

θέμα: “criminal thinking & addiction”,  

διοργάνωση: ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - University of California , San Diego  

εισηγητής: David Deitch Phd, emeritus Professor of clinical Psychiatry 

 2016-2017: Ετήσιο σεμινάριο “Ψυχική & Κοινοτική Υγεία”, διοργάνωση: Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου   (120 ώρες) 

 2019: 2ήμερη εκπαίδευση από το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων & το Α.Π.Θ., με θέμα τις εξαρτήσεις & την 

ορθή λειτουργία των θεραπευτικών κοινοτήτων. (6
th
 WFTC Training Institute) 

 

    

 Διοργάνωση   Ημερίδας 

 

 2014: διοργάνωσα, υλοποίησα & συμμετείχα ως εισηγήτρια & συντονίστρια, την 

ημερίδα για τα χαρισματικά παιδιά, στο Μ.Β.Π. τον Δεκέμβριο του 2014, φιλοξενώντας  

την Ελληνική mensa.  

 

 

Συμμετοχή σε ημερίδα 

 

 2014: ημερίδα με τίτλο «τα χαρισματικά παιδιά ως επένδυση για το μέλλον», 

διοργάνωση: Κέντρο μελέτης Ψυχοφυσιολογίας & Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Αθηνών.  

 2017: ημερίδα με θέμα «η ψυχολογία του ναρκισσισμού και της υπερευαισθησίας, πως 

να βγείτε αλώβητοι από μια ολέθρια σχέση», Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 



Συνέδρια  

 1991: 1
ο
 Πανελλήνιο  Συνέδριο Ειδικής Αγωγής, διοργάνωση, Ιόνιος Σχολή  

 18&19 Φεβρουαρίου 2017, συμμετοχή ως εισηγήτρια  στο «1ο επιστημονικό συνέδριο  

παιδοψυχολογίας & παιδοψυχιατρικής», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο 

Α.Π.Θ.  παρουσίασα  το όραμά μου  για  ένα ιδανικό   σχολείο για χαρισματικά παιδιά, 

μα & το ιδανικό πλαίσιο, εκπαιδευτικό σύστημα, για όλα τα παιδιά τελικά, 

  «το σχολείο της τουλίπας & της πεταλούδας» 

 7 & 8 Οκτωβρίου 2017, συμμετοχή ως εισηγήτρια  στο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα 

«Counseling – Coaching, Διαμεσολάβηση & διευκόλυνση. Γεφυρώνοντας τις διαφορές 

για μια νέα Συμβουλευτική της Κρίσης» - Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Θέμα «το προφίλ του καλού συμβούλου» 

 20-21-22 Οκτωβρίου 2017, συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο "expressive arts therapy & 

psychology in action", πέντε χώρες μία θεραπευτική γλώσσα – διοργάνωση ΑΙΩΝ 

ινστιτούτο Δραματοθεραπείας & Expressive arts therapy in action & Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 4,5 & 6 Μαΐου 2018, συμμετοχή ως εισηγήτρια στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σχολείο 

ανοιχτό στις κοινωνικές & παιδαγωγικές προκλήσεις» - Διοργάνωση: ΥΠΕΘ 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας-Erasmus+. Θέμα: 

«Χαρισματικότητα η αόρατη διαφορετικότητα» 

 9,10 & 11 Μαρτίου 2018, συμμετοχή με ανάρτηση αρ.40, του project έκφρ.Α.ση 

(Εκφρ.άσου Α.πό Σή.μερα) «η ιστορία ενός  παιδιού», εικαστικοποιητική Ιστορία, στο1ο 

Πανελλήνιο διεπιστημονικό  Συνέδριο των κέντρων πρόληψης των εξαρτήσεων & 

προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, "η διαχρονική πορεία της πρόληψης ως μοχλός 

κοινωνικής ενδυνάμωσης", στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

(ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη (1
η
 παρουσίαση 

μεθοδολογίας Μπαξεβάνου για πρόληψη, εκπαίδευση, mentoring ή/και θεραπείας 

χαρισματικών παιδιών, εφήβων & ενηλίκων)  

 19 & 20 Σεπτεμβρίου 2019, συμμετοχή με ανάρτηση αρ.1, “Talented & gifted with 

dyslexia (2e), high risk groups S.O.S.”, στο 17
ο
 Πανευρωπαϊκό συνέδριο των 

Θεραπευτικών Κοινοτήτων “Everything flows”, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 

(17
th

 EFTC Conference) – Διοργάνωση: EFTC, ΚΕΘΕΑ, ΑΡΓΩ, ΣΕΙΡΙΟΣ, Α.Π.Θ. 

 

 

έρευνες & δημοσιεύσεις 

 

 Δημοσίευση άρθρου μου με κριτές ¨tulip & butterfly school” the ideal school for gifted & 

all children!  στο Journal of  Regional Socio-economic Issues, Volume 7, Special Issue 1, 

June 2017.  

 έρευνές  μου σε εξέλιξη: 

1. σχετικά με τα χαρισματικά άτομα 

2. σχετικά με τις εξαρτήσεις & την παραβατικότητα 

3. πρόληψη-θεραπεία στην ψυχική υγεία    

4. το ιδανικό εκπαιδευτικό σύστημα 

5. έρευνα για τον καρκίνο 



6. έρευνα στην προγεννητική ψυχολογία ως παράγοντας προαγωγής της υγείας της 

ανθρωπότητας  

7. έρευνα στις κουλτούρες, φιλοσοφία των λαών για τον πλανήτη , το θαύμα της ζωής,  

 την δύναμη των παραδόσεων, συνηθειών & την συνειδητότητα αυτών, ως παράγοντας  

  διαφοροποίησης στην συμπεριφορά τους για το καλό του συνόλου 

8. έρευνα για την κρίση αξιών, του κόσμου, συσχετισμός με την οικονομική κρίση 

9. έρευνα γένους θηλυκού , η ευθύνη της γέννησης μιας νέας ζωής 

 

 

βραβεύσεις, απονομές & διακρίσεις 

 

 Απονομή Αριστείων Προόδου σε κάθε τάξη του Γυμνασίου & του Λυκείου 

 Απονομή χρηματικών επάθλων σε κάθε τάξη του Γυμνασίου & του Λυκείου, λόγω 

Αριστείας. Θεσμοθετημένο από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.  

 25 Νοεμβρίου 2019, απονομή Αριστείου από το Ε.Ε.Θ. , κατόπιν αξιολόγησης από 

επιτροπή του Α.Π.Θ., για το καινοτόμο "ΣΥΝ ΠΛΗΝ ΧΑΡΙΣΜΑ", το πρώτο & 

μοναδικό στην Ελλάδα Κέντρο αξιολόγησης, εκπαίδευσης, mentoring, θεραπείας 

Χαρισματικών παιδιών, εφήβων & ενηλίκων, καθώς & για την κοινωνική μου προσφορά 

& επιστημονική έρευνα & πρωτοπορία, που υλοποιώ μέσα από το ερευνητικό, 

παιδαγωγικό, ανθρωπιστικό, θεραπευτικό Κέντρο "ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ.ΕΜΕΝΑ 

ΘΕΡΑΠΕΥΩ.ΕΜΕΝΑ". 

 

 

ξένες γλώσσες 

 

 1982: Proficiency στα  αγγλικά 

 1982: Zertifikat  Goethe  στα γερμανικά 

 

 

λοιπές δράσεις 

 

 1998: σαν Δημόσιος λειτουργός στην Α/θμια εκπαίδευση με ειδικότητα αισθητικής 

αγωγής-καλλιτεχνικά,  συμμετέχω με τους μαθητές μου από το 11
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Λάρισας (Ν. Σμύρνης Τσιγγανοπαίδων), σε  διαγωνισμό ζωγραφικής της Βουλής των 

Ελλήνων, για το έτος ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ & μαθητής μου απέσπασε το 1ο βραβείο & το 

παρέλαβε σε ειδική εκδήλωση στην Βουλή 

 2000: διοργάνωσα έκθεση με έργα των μαθητών μου στην Λάρισα, με θέμα “Ειρήνη 

στον κόσμο” 

 Ιούνιο 2013  για ένα μήνα, σε συνεργασία με την Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.,  

συμμετείχα στην δράση  «ελάτε να πλέξουμε» , «μνήμη +δημιουργικότητα  = κοινωνική  

αλλαγή»,  & κάθε μέρα  στο μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού  Θεσσαλονίκης δίδασκα & 

προωθούσα την ελληνική τέχνη & παράδοση μέσα από το πλέξιμο & τον αργαλειό για 

παιδιά & μεγάλους 



 26-28 Οκτώβρη 2013: συμμετοχή στην 3ήμερη πανελλήνια διοργάνωση για την τέχνη με 

θέμα “Η τέχνη ως θεραπεία”. 

 2015: για τα γενέθλια του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ , έκθεση ζωγραφικής , στα λαδάδικα 

Θεσσαλονίκης, με 60 έργα μελών μέσα από ομάδες expressive arts therapy. 

 2015: παρουσίαση του καλλιτεχνικού project “όταν η βροχή θυμάται” στο Δημαρχείο 

Θεσσαλονίκης. (συμμετοχή 2 μελών  του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, τα οποία μέλη  εκτός 

των  άλλων,  διδάχθηκαν δημιουργική σκέψη, εικαστική απόδοση, καλλιγραφία, τεχνικές 

τυπογραφείου, βιβλιοδεσίας, φωτογραφίας κ.α. )  

 2017: για την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών καλλιτεχνική δράση με το 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, παραλία Θεσσαλονίκης,  “υφαίνουμε για την ζωή” & “λέξη την λέξη” 

 2017: γιορτή αποφοίτησης  ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, στην Σίνδο Θεσσαλονίκης,  παρουσίαση   

εικαστικοποιητικού παραμυθιού  “η ιστορία ενός παιδιού”. Η σύνθεση ήταν αποτέλεσμα 

δουλειάς  expressive arts therapy  group (project Εκφρ.Α.Ση-μεθοδολογία Μπαξεβάνου) 

 

 

επιστημονικοί φορείς, σύλλογοι 

 

 Accredited Practitioner στο General Hypnotherapy Standards Council της Μεγάλης 

Βρετανίας - GHSC (από το 2016) 

 Registered Practitioner στο General Hypnotherapy Register της Μεγάλης Βρετανίας – 

GHR (από το 2016) 

 Registered στο Complementary & Natural Healthcare Council του Ε.Σ.Υ. της Μεγάλης 

Βρετανίας - CNHC (από το 2018) 

 Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Προγεννητικής & Περιγεννητικής Ψυχολογίας & Ιατρικής 

(2014) 

 Μέλος του συλλόγου ζωγράφων Θεσσαλονίκης & Β. Ελλάδος (2011) 

 

 

προϋπηρεσία 

 

 Οκτώβρης. 1989-Ιούνιος 1991: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων – ως 

αναπληρώτρια δασκάλα σε δημόσια σχολεία 

 Σεπτέμβριος 1991 - Φεβρουάριος 2003: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων 

– ως δασκάλα, ως  δασκάλα αισθητικής αγωγής & καλλιτεχνικών μαθημάτων και ως 

διευθύντρια,  με οργανική θέση  σε δημόσια σχολεία. Το 2003 υποβάλλω την παραίτησή 

μου στο Υπουργείο Παιδείας. 

 Οκτώβρης 2001-Ιούνιος 2002: N.A.T.O. -  ως art teacher στο Larissa American School 

εντός της βάσης του Ν.Α.Τ.Ο.  στον Τύρναβο Λάρισας 

 Οκτώβρης 2005-Φεβρουάριος 2007: ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ - ως καθηγήτρια αρχιτεκτονικής 

& design στο τμήμα εσωτερικής αρχιτεκτονικής & διακόσμησης 

 Οκτώβρης 2010-Φεβρουάριος 2011: ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ - ως καθηγήτρια εικαστικών, 

θεάτρου, κουκλοθεάτρου, θεατρικό παιχνίδι, οργάνωση & λειτουργία βρεφονηπιακού 

σταθμού κλπ στο τμήμα παιδαγωγικών σπουδών προσχολικής αγωγής &Α.Μ.Ε.Α. 



 Μάρτιος 2011-Ιούνιος 2011: ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ - ως καθηγήτρια  &  ως διευθύντρια-

τομεάρχης των παιδαγωγικών σπουδών προσχολικής αγωγής & Α.Μ.Ε.Α. –Παράλληλα 

είμαι επόπτρια στην πρακτική όλων των σπουδαστών του Παιδαγωγικού τμήματος.  

 Οκτώβρης 2011-Ιούνιος 2012: ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ - ως καθηγήτρια του τμήματος 

παιδαγωγικών σπουδών προσχολικής αγωγής & Α.Μ.Ε.Α., του τμήματος εσωτερικής 

αρχιτεκτονικής & διακόσμησης & του τμήματος κομμωτικής (αισθητική, χρώμα & 

σχέδιο προσώπου) 

 Δεκέμβριος 2011-Απρίλιος 2012: ιδιωτικά εκπαιδευτήρια "ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ"- ως 

εκπαιδευτικός τέχνης - καλλιτεχνικά μαθήματα, αισθητική αγωγή 

 Νοέμβριος 2011-Μάρτιος 2014: ΧΑΝΘ (παράρτημα Καλαμαριάς) - εισηγούμαι & 

δημιουργώ τμήμα υφαντικής & πλεκτικής τέχνης για παιδιά & ενήλικες . 

 Οκτώβρης 2012: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/ΕΟΠΠΕΠ – ως εξετάστρια & επιτηρήτρια 

στην επιτροπή  πιστοποίησης των σπουδαστών των παιδαγωγικών τμημάτων των ΙΕΚ 

 Οκτώβρης 2012-Μάιος 2013: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- διδάσκω 

ζωγραφική σε παιδιά & σε ενήλικες 

 Φεβρουάριος 2013-Φεβρουάριος 2014: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ -ως καθηγήτρια στο τμήμα 

παιδαγωγικών σπουδών 

 Ιούλιος 2014-Αύγουστος 2014: HOTEL POLYASTRON, Σάνη Χαλκιδικής, 

καλλιτεχνικά project για παιδιά από 3 έως 12 ετών 

 Αύγουστος 2014-2016: MENSA Ελλάς-"the high IQ Society",  είμαι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση των χαρισματικών παιδιών & την συμβουλευτική των γονέων στην Β. 

Ελλάδα 

 Οκτώβρης 2013-Απρίλιος 2014:  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –

τμήμα αποκατάστασης εξαρτημένων "ΙΑΝΟΣ"-(ως εθελόντρια ζωής) προσφέρω 

ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής & εκφραστικής θεραπείας μέσω τέχνης-expressive 

arts therapy 

 Μάρτιος 2015 –Σήμερα: Κ.Ε.Θ.Ε.Α. "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" για φυλακισμένους & 

αποφυλακισμένους χρήστες ουσιών, K.Ε.Θ.Ε.Α. “ΙΘΑΚΗ” & Συμβουλευτικό Κέντρο 

ΚΕ.Θ.Ε.Α. στην Θεσσαλονίκη (ως εθελόντρια ζωής)  – έχω ομάδες τέχνης έκφρασης 

δημιουργίας. ομάδες  εκπαίδευσης, συμβουλευτικής & θεραπείας μέσα από τις τέχνες  

expressive arts therapy, creative  counseling, creative mentoring & teaching – παράλληλα 

διενεργώ ερευνητικό έργο 

 Ιούλιος 2016: Ιδρύω το ερευνητικό, ανθρωπιστικό, παιδαγωγικό & θεραπευτικό κέντρο 

“δημιουργώ.εμένα  θεραπεύω.εμένα” στην Θεσσαλονίκη & το πρώτο στην Ελλάδα, 

κέντρο αξιολόγησης, εκπαίδευσης, mentoring & θεραπείας χαρισματικών παιδιών, 

εφήβων & ενηλίκων “συν πλην Χάρισμα”. 

  

Το όραμά μου από μικρό παιδί, να γίνω εφευρέτρια, καλλιτέχνις & επιστήμων, δεν το 

σταμάτησε κανένα εμπόδιο. Παραμένω  πάντα ενεργή  καλλιτέχνις, συγγραφέας, 

ποιήτρια, ζωγράφος, χορεύτρια, designer, ερευνήτρια & οραματίστρια για έναν 

ασφαλέστερο, καλύτερο & πιο όμορφο κόσμο! 

  


