
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής Αγωγής και Υγιεινή του Πανεπιστήμιο του 

Τορόντο Καναδά.  Εργάστηκε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1987-2017) σε 

διάφορες θέσεις όπως, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, υπεύθυνη Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευσης και Καλλιτεχνικών Αγώνων Δωδεκανήσου. Υπηρέτησε ως 

αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Λονδίνο, υπεύθυνη Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Πεταλούδων. Υπήρξε Διευθύντρια Σχολικών Μονάδων και 

Προϊστάμενη στο γραφείο εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Ήταν διδάσκουσα 

συμβασιούχος 407/80 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου .  Έχει υπηρετήσει στο 

Διπλωματικό σώμα ως Συντονίστρια Εκπαίδευσης Καναδά και Δυτική-Κεντρική 

Αμερική, υπεύθυνη για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση. 

Έχει δυο μεταπτυχιακά, το πρώτο από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, στο Ο.Ι.S.E 

(Ontario Institute Of Studies in Education) Τμήμα: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

και το δεύτερο  από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, (London Institute of Education),  

από το τμήμα: Διοίκηση και οργάνωση της Εκπαίδευσης.  Έχει αποκτήσει το 

διδακτορικό δίπλωμα  από το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του  Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε ελληνικά και 

διεθνή συνέδρια. 

 

She holds a degree from the School of Physical and Health Education from the 

University of Toronto Canada. She has worked in secondary education (1987-2017) in 

various positions such as a physical and health education teacher, coordinator of 

Environmental Education and Music-dance -art competions in Dodecanese. She was a 

seconded teacher in London England, coordinator of the Environmental Education 

Center Petaloudon, and vice director of secondary education of Dodecanese islands.  

She has taught “Physical education in the elementary school and kindergarten” as a 

part time educator 407/80 at the University of Aegean.   She has been part of the 

diplomatic core as the Consul of Educational Affairs responsible for Greek language 

learning and culture in Canada and Midwestern United States.  

She has two master’s degrees one from the University of Toronto, M.Ed. from 

O.I.S.E. (Ontario Institute of Studies in Education) Department:  Sociology of 

Education, and the other from the University of London, M.A. (London Institute of 

Education), from the department: Educational administration and management. She 

holds a doctoral degree from the Department of Pre-School Education and 

Educational Design at the University of Aegean. She has published articles in 

scientific journals as well as in Greek and international conferences. 

 
 

 



 

 

 

 

                                                                                                         


