ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΓΡΙΠΠΙΝΑΣ ΜΑΔΥΤΙΝΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
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ΣΠΟΥΔΕΣ
Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών, στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις Msc, στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών με εξειδίκευση στην Ψυχολογία εφήβων και στην
παιδαγωγική συμβουλευτική, στη ΣΕΛΕΤΕ
Πιστοποίηση στη χρήση των νέων τεχνολογιών από το Υπουργείο Παιδείας, στο ΠΕΚ
Πειραιά
Πιστοποίηση στη «Νομιμότητα της Διοικητικής Δράσης» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης θυμού, φόβου και εκφοβισμού, στη ΣΕΛΕΤΕ
(2015)
Επιμόρφωση στο Mentoring μικρομεσαίων επιχειρήσεων (καθοδήγηση νέων
επιχειρηματιών για προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική ανέλιξη), στη ΓΣΕΒΕΕ (2015)
Επιμόρφωση στο νευρογλωσσικό προγραμματισμό στο «Ινστιτούτο Νευρογλωσσικού
Προγραμματισμού» (Basic NLP στη Διοίκηση Προσωπικού & Επιχειρήσεων) (2016)
Επιμόρφωση στην ενίσχυση της ψυχολογίας των ανέργων και την
ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
( από το Τμήμα Κοινωνικής Ψυχολογίας και την Ελληνική Εταιρεία θετικής ψυχολογίας) στο
Eagles Communication / Training Programme (2017)
Εκπαίδευση στο Ρέικι και δίπλωμα τρίτου βαθμού «Reiki Master Teacher»
Επιμόρφωση και Πιστοποίηση με θέμα: «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΜΕΝΤΟΡΑΣ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ» από το Επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
• Γραμματέας έδρας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
• Εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
• Διευθύντρια σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Επιμορφώτρια νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στα ΠΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ
• Συντονίστρια και καθοδηγήτρια ομάδων μαθητών, επί δεκαετία, πάνω σε θέματα Αγωγής
Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας, σε εγκεκριμένα
προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας
• Εκπαιδευτικός ενηλίκων στα δημόσια ΙΕΚ Χαλανδρίου, Βάρης και Αργυρούπολης στα
μαθήματα: Διεθνές Εμπόριο και Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις, Δημόσιες Σχέσεις
Επιχειρήσεων και Πρακτική Γραμματείας
• Κωδικός Εισηγήτριας ΛΑΕΚ: 56110
• Ερευνήτρια με αντικείμενο τον πλέον πρόσφορο τρόπο διαπαιδαγώγησης των εφήβων,
και των σχέσεων των μελών της οικογένειας στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΓΩΓΗ
ΥΓΕΙΑΣ»
• Εγγεγραμμένη στο μητρώο «Μεντόρων», του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών

• Συμμετοχή, ως Μέντορας ανθρώπινου δυναμικού, στο πρόγραμμα της ΓΣΕΒΕΕ: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MENTORING σε Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις (Μ&Μ.Ε)
• Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: COSME EARLY WARNING / ΕΓΚΑΙΡΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΗ & 2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, με
τη συμμετοχή επτά χωρών και με εθνικούς συντονιστές το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΕΕΑ.
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
• Κατά τη θητεία μου ως Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επανειλημμένα έδωσα
διαλέξεις στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
• Με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος της ΜΚΟ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» διεξήγαγα παιδαγωγικά σεμινάρια σε
γονείς στο 1ο και στο 8ο Δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου, στο Δημοτικό σχολείο της
Μαλακάσας, στη Βορρέειο Βιβλιοθήκη Αμαρουσίου, στο βιβλιοπωλείο του Αμαρουσίου
«ΛΩΤΟΣ», κλπ. με θέματα που αφορούσαν στο παιδί και τον κόσμο του, στον εκφοβισμό και
στη διαχείριση θυμού και φόβου.
• Διεξήγαγα επαγγελματικά σεμινάρια στους σπουδαστές του BCA COLLEGE για τις εργασιακές
σχέσεις, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τον εργασιακό εκφοβισμό και τον
επαγγελματικό προσανατολισμό.
• Σε συνεργασία με το ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ έδωσα διαλέξεις σε ενήλικες για τη διαχείριση του θυμού, του
φόβου, την απαλλαγή από το άγχος και την ολιστική αντιμετώπιση της ασθένειας σύμφωνα με
τις πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ
• Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου της Γ Λυκείου «Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς
Θεσμούς (1999) με ανάθεση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (και νυν Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής)
• Λογοτεχνικά, Κοινωνικά και Πολιτικά κείμενά μου έχουν δημοσιευθεί στις τοπικές
εφημερίδες του Αμαρουσίου «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και «ΑΘΜΟΝΙΟΝ ΒΗΜΑ» καθώς και στην
εφημερίδα «ΜΕΤΡΟ»,
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ημερίδα για παιδιά με δυσλεξία
• ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ : Ημερίδα επιμόρφωσης Μεντόρων
• ΕΕΑ: Τρεις ημερίδες επιμόρφωσης Εθελοντών Μεντόρων
• ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ :Διημερίδα για την εταιρική Υπευθυνότητα
• ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΓΣΕΒΕΕ 2η Διεθνής Συνάντηση των Αθηνών για τις ΜμΕ, με θέμα:
“Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικονομική δημοκρατία: Μοχλοί ανάπτυξης και Καινοτομίας”
8 - 9 /03/ 2018
• ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(European Commission)
«Απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα: Ψηφιακές Υπηρεσίες και
Εργαλεία για ΜΜΕ». 19/4/2018

