
Προφίλ 
Γεννήθηκα το 1966 στη Χίο, και σπούδασα στο ΕΜΠ στο τμήμα 
Μηχανικών Μεταλλείων, Μεταλλουργών. 
Παράλληλα σπούδασα κλασσικό πιάνο στο Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας, με 
καθηγήτρια τη Μαρία Ρώτα και ανώτερα θεωρητικά με καθηγητή τον 
Στέφανο Βασιλειάδη. 
Είμαι κάτοχος του First Cerificate in English-Cambridge, και του Certificat 
de Langue Francaise - Sorbonne.  
Υπήρξα ιδρυτικό μέλος της Χορωδίας Χίου.  
Εργάστηκα στην ιδιωτική εκπαίδευση από το 1991 έως το 2003, 
ιδρύοντας Μουσική Σχολή στη Χίο και από το 2003  στη δημόσια 
εκπαίδευση υπηρετώντας στο 4ο Γυμνάσιο Χίου και στο Μουσικό Σχολείο 
Χίου. 
Είμαι παντρεμένη με τον Στυλιανό Χαρίτο και μητέρα δύο παιδιών, ενός 
αγοριού 25 ετών κι ενός κοριτσιού 14 ετών.   

Εμπειρία 
Το 1991 ίδρυσα τη Μουσική Σχολή Χίου "Ηχοχρώματα" , στην οποία 
υπηρέτησα τα πέντε πρώτα χρόνια ως επιμελήτρια και κατόπιν ως καθηγήτρια 
στη σχολή του πιάνου και των ανωτέρων θεωρητικών της ευρωπαϊκής 
μουσικής. 

Το 2001 διαγωνίστηκα στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που προκύρηξε το 
Υπουργείο Παιδείας για τον κλάδο της μουσικής,  με βαθμό επιτυχίας 69,18 
και σειρά 91 σε σύνολο 255 επιτυχόντων.  

Το 2003 διορίστηκα ως καθηγήτρια ΠΕ 16.01 (μουσικής) στο 4ο Γυμνάσιο Χίου. 
Από το2005 έως και το 2007 διετέλεσα αναπληρώτρια Υποδιευθύντρια του 
νεοσύστατου τότε Μουσικού Σχολείου Χίου. 

Από το 2005 έχω πραγματοποιήσει πολιτιστικά προγράμματα που αφορούν 
κυρίως τη μουσική αλλά και την τέχνη γενικότερα, την ποίηση ή διάφορα 
κοινωνικά ζητήματα. Μέσα από αυτά τα προγράμματα πραγματοποιήθηκαν 
ραδιοφωνικές εκπομπές,  από το 2005 έως το 2016 ,  τόσο στο τοπικό 
ραδιόφωνο, όσο και στο European School Radio. 

   

Δεξιότητες 
2001.    Συμμετοχή στις εργασίες του Παιδαγωγικού Συνεδρίου " Αιγαίο-Χίος, 
Για ένα Σχολείο μάθησης, επικοινωνίας, χαράς και δημιουργίας",,  στο Ομήρειο 
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Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου,  του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

2002.   Σεμινάριο "Το χορωδιακό τραγούδι στην πράξη" ,  της Χορωδίας Χίου. 

2003-2004-2005-2006-2007.  Συμμετοχή με μαθητικές ομάδες σε Διασχολικές 
Μουσικές εκδηλώσεις του γραφείου Πολιτιστικών Προγραμμάτων της ΔΔΕ 
Χίου, στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου. 

2008    Απόκτηση πιστοποίησης στο πρόγραμμα 50-49-128  για την 
Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην 
Εκπαίδευση , του προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ’ 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

2007.  eTwinning label  

2008    Καλλιτεχνική Συμμετοχή στην 1η Λογοτεχνική-Μουσική Βραδιά 
Καθηγητών Χίου της ΕΛΜΕ Χίου. 

2008-2010.  Πραγματοποίηση προγράμματος comenius  "Internet Journey 
across Europe" με σχολεία της Ερώπης και συντονίστρια χώρα την Πολωνία. 

2009.   Σεμινάριο Μουσικής Τεχνολογίας της ΔΔΕ Νομού Χίου 

2011   Σεμινάριο  "Διαχείρηση προβλημάτων Συμπεριφοράς στη σχολική τάξη- 
σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών"  του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.   Χίου. 

2012.    Επιμόρφωση  στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘ  για το "Νέο 
Σχολείο" 

2012.    Σεμινάριο. "Αντιμετώπιση του έφηβου χρήστη στο σχολείο"  του 
Κέντρου Πρόληψης Χίου. 

2012.    Σεμινάριο  eTwinning  " Σχολικές Συνεργασίες στην Ευρώπη" 

2012.    Σεμινάριο εκπαιδευτικών υλικών πρόληψης των εξαρτήσεων,  από το 
Κέντρο Πρόληψης της χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Χίου. 

2013.    Επιμορφωτικό σεμινάριο  Περιφέρειας Β. Αιγαίου "Οργάνωση και 
διδασκαλία σχολικών χορωδιών" 
2015.     Επιμορφωτικό Σεμινάριο  του ΥΠΕΘ  "Σχολική Βία και Εκφοβισμός" 

2018.    Project  "Δεν είναι μόνο οι αριθμοί " για τη μετανάστευση και το άσυλο 
στην Ευρώπη,  με τη χορωδία του σχολείου.  
Etwinning project  "Peace and Love" με συνεργασία σχολείων από Ευρώπη και 
Τουρκία.  Παρουσίαση εφαρμογής του προγράμματος σε εκδηλώσει του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου τον Ιούνιο του 2018,  σε συνεργασία με το παράρτημα 
της "Μετάδρασης " στη Χίο, και συμμετοχή ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων 
που φιλοξενούνται στη δομή στη χορωδία του σχολείου. 
Το πρόγραμμα της συνεργασίας με τη "Μετάδραση" συνεχίζεται καθώς η 



αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ήταν ότι οι ωφέλεια υπήρξε τεράστια τόσο για 
τα προσφυγόπουλα, όσο και για τους μαθητές του σχολείου.  
Ταυτόχρονα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο δρόμο της πραγματοποίησης 
αδελφοποίησης με σχολείο στην Αττάλεια της Τουρκίας, με το οποίο έχουμε 
μακρόχρονη συνεργασία,  φιλοδοξώντας να οργανώσουμε στο νησί πολλές 
εκδηλώσεις με τα δυο σχολειά ,  σε συνεργασία με τοπικούς φορείς,  
αναδεικνύοντας το Αιγαίο. "θάλασσα ειρήνης’",  σε μια εποχή κρίσιμη για τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις.   


