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2013-2015 Μεταπτυχιακό: «Ελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία» του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου
1993 – 1998 Φιλοσοφική Σχολή Ρεθύµνου
Πτυχίο µε ειδίκευση στην κλασική φιλολογία µε βαθµό
6, 55 (λίαν καλώς)
1989 - 1992 1ο Λύκειο Ηρακλείου.

Ξένες γλώσσες

Άλλες γνώσεις

§ Αγγλικά

§ Λειτουργικό σύστηµα (Windows)
§ Επεξεργασία κειµένου (Word)
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Επαγγελµατική
εµπειρία

Μάρτιος 2000 - Αύγουστος 2000 : Προετοιµασία
µετεξεταστέων µαθητών γυµνασίου στα µαθήµατα των
αρχαίων ελληνικών (από το πρωτότυπο και από
µετάφραση) και των νέων ελληνικών (λογοτεχνία και
νεοελληνική γλώσσα) για τις εξετάσεις προαγωγής του
Σεπτεµβρίου.
Σεπτέµβριος 2000-Μάϊος 2006 : Υπεύθυνος σπουδών του
τοµέα των φιλολογικών µαθηµάτων και µέτοχος στο
φροντιστήριο «Τοµή» (οδός Γ. Γεννηµατά, Σητεία). Σ’ όλη
αυτή τη διάρκεια µου δόθηκε η δυνατότητα να ασχοληθώ
και να διδάξω τόσο στο γυµνάσιο όσο και στο
λύκειο(Ενιαίο-ΤΕΕ) ένα ευρύ φάσµα φιλολογικών
µαθηµάτων, που περιλαµβάνουν την αρχαία ελληνική
γλώσσα (από το πρωτότυπο και από µετάφραση), τα νέα
ελληνικά (λογοτεχνία, νεοελληνική γλώσσα και
έκφραση έκθεση) και τα λατινικά των δύο τελευταίων
τάξεων της θεωρητικής κατεύθυνσης του λυκείου.
Οκτώβριος
2005-Μάϊος
2006:
Εργάστηκα
ως
ωροµίσθιος(Π.Δ.Σ.) στο Ενιαίο Λύκειο Σητείας. Δίδασκα
αρχαία ελληνικά στη Β΄ λυκείου(θεωρητική κατεύθυνση)
και έκθεση στη Γ΄ λυκείου.
Ιούλιος 2006 έως Νοέµβριος 2007: Εργάστηκα στο
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «Σχήµα» (Κοκκίνη Χάνι)
Νοέµβριος 2006 έως Ιούνιος 2007: εργάστηκα ως
ωροµίσθιος(11 ώρες την εβδοµάδα) στο Γενικό Λύκειο
Σητείας
Νοέµβριος 2007 έως Ιούνιος 2008: εργάστηκα ως
ωροµίσθιος(11 ώρες την εβδοµάδα) στο Μουσικό ΓυµνάσιοΛύκειο Ηρακλείου
2008-2009: εργάστηκα ως αναπληρωτής στο ΓΕΛ Μοιρών
2009-2010: εργάστηκα ως αναπληρωτής στο 3ο ΕΠΑΛ
Ηρακλείου
2010-2011: εργάστηκα ως αναπληρωτής στο Γυµνάσιο
Μοχού
2011-2012: εργάστηκα ως αναπληρωτής στο Γυµνάσιο
Νεάπολης Λασιθίου

2012-σήµερα

εργάζοµαι στο φροντιστήριο «Ορίζοντες». Είµαι υπεύθυνος
σπουδών του τοµέα των φιλολογικών µαθηµάτων και
µέτοχος του φροντιστηρίου.
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Συµµετοχή σε
ηµερίδεςσυνέδρια

28 Φεβρουαρίου 2002: Συµµετείχα σε επιστηµονική
ηµερίδα µε θέµα: «Η Νεοελληνική Γλώσσα στη
Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση» που οργανώθηκε από το
σύνδεσµο Φιλολόγων Ν. Λασιθίου.
27 Mαρτίου 2008: Συµµετείχα σε σεµινάριο µε θέµα:
«Διδακτικές προτάσεις για το Νέο Βιβλίο Φιλοσοφίας και το
Φιλοσοφικό Λόγο στο Λύκειο»
8 Δεκεµβρίου 2009: Συµµετείχα σε σεµινάριο µε θέµα:
«Ανανέωση διδακτικής µεθοδολογίας»
7 Μαΐου 2010: Συµµετείχα στην ηµερίδα «Φιλολογικά
µαθήµατα στο Λύκειο: εµπειρίες, εκτιµήσεις προοπτικές»

Δηµοσιεύσεις
άρθρων

Άρθρα µου και σχόλια για θέµατα της επικαιρότητας έχουν
δηµοσιευθεί κατά καιρούς στις εφηµερίδες «Τα Νέα της
Ανατολικής Κρήτης» και «Πατρίς».

Άλλες
δραστηριότητες

Συµµετείχα στην οµάδα που είχε δηµιουργήσει η magenta
για την έκδοση του «Μεγάλου Λεξικού της Ελληνικής
Γλώσσης» των Henry G. Liddell-Robert Scott.
Ασχολούµαι µε την επιµέλεια βιβλίων και εργασιών και
είµαι µέλος του ΣΜΕΔ (Σύλλογος Μεταφραστών
Επιµελητών Διορθωτών)

Επιµέλειες

Μαθήµατα σκάκι «Παίξε γρήγορα και σωστά», Αγγ.
Καίσαρης
Διδακτορικές διατριβές

Συγγραφική
δραστηριότητα

Συµµετοχή στο συλλογικό έργο «Διακριτικές µατιές στη
λογοτεχνική έκφραση», εκδόσεις το βιβλίο
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