ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επώνυμο: Κουτσουμπέλα
Όνομα: Θεοδώρα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2016 : « Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων». Ανοιχτό
Ηλεκτρονικό Μάθημα, Ερευνητική Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης, Τμήμα Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (μοντέλα ένταξης των Τ.Π.Ε.
στη διδακτική πρακτική των Φιλολογικών μαθημάτων : timetoast, mindomo, storybird, padlet,
Google docs )
2000 : Επιτυχούσα στον Διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. Φιλολόγων.
1991 : Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής (κατεύθυνση Φιλοσοφίας), Τμήμα Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βαθμός πτυχίου: 7,16 («Λίαν Καλώς»

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από το

2001 έως σήμερα :
Γυμνάσιο - Λύκειο.

καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο, σε

2009-10 έως 2014-15 : διδασκαλία Λογοτεχνίας Κατεύθυνσης στη Γ΄ Λυκείου με
παράλληλη διδασκαλία στο Γυμνάσιο και από το 2013-14 έως σήμερα διδασκαλία Έκθεσης
στη Γ΄ Λυκείου με παράλληλη διδασκαλία στο Γυμνάσιο (Νεοελληνική Λογοτεχνία,
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση, Ιστορία, Ενισχυτική
διδασκαλία)
Από το 1991 έως το 1999: παράδοση μαθημάτων Έκθεσης και Λογοτεχνίας σε υποψηφίους Α.Ε.Ι.
Ιανουάριος - Ιούνιος 2000: Διδασκαλία Έκθεσης και Αρχαίων Ελληνικών στο Α΄ Λύκειο Κορίνθου
στο Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.
Μάρτιος- Ιούνιος 1998: Αναπληρώτρια στο 3ο Τ.Ε.Λ. Χανίων
1996-1997: Διδασκαλία έκθεσης σε διαγωνιζόμενους υποψηφίους Δημοσίων Οργανισμών στις
Σχολές act, Σόλωνος 111, Αθήνα
1991- 1996: Διδασκαλία έκθεσης σε διαγωνιζόμενους υποψηφίους Δημοσίων Οργανισμών στις
Σχολές Περαντώνη, Βερανζέρου 4, Αθήνα

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
2014 έως σήμερα: Γενική Συντονίστρια Εκπαίδευσης Λυκείου – Γυμνασίου
Υπεύθυνη διοργάνωσης της εκδήλωσης «Αριστοτέλης ο Πανεπιστήμων» που διενέργησε το
Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο στις 10 /12/2016 στο Πανεπιστήμιο Κορίνθου με
αφορμή την ανακήρυξη του 2016 ως επετειακού έτους Αριστοτέλη από την UNESCO.
Ως Γενική Συντονίστρια Εκπαίδευσης Γυμνασίου κατά τα έτη 2007-2010 συντόνιζα το εκπαιδευτικό
έργο όλων των ειδικοτήτων.
Ως Συντονίστρια των Φιλολόγων στο Γυμνάσιο κατά τα έτη 2007-2010 άσκησα την καθοδήγηση και
την εποπτεία του διδακτικού τους έργου.
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της «Τοπικής Ιστορίας» στη Γ΄ Γυμνασίου οργάνωσα
επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους του Ν. Κορινθίας -Αρχαία Σικυώνα, Νεμέα,
Ακροκόρινθος, Ηραίον - με προηγούμενη διδακτική προετοιμασία στους μαθητές (επιλογή
πληροφοριακού υλικού, κατάρτιση ερωτηματολογίων, προβολές φωτογραφικού και
ψηφιακού υλικού, επί τόπου ξεναγήσεις) σε συνεργασία με τους φιλολόγους του
Αριστοτελείου Κορινθιακού Εκπαιδευτηρίου
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος Αρχαία από Μετάφραση πραγματοποίησα
δραματοποιήσεις αποσπασμάτων της τραγωδίας «Ελένη» του Ευριπίδη είτε στο χώρο της
σχολικής αίθουσας είτε στο χώρο των αρχαίων θεάτρων, όπως π.χ. στο θέατρο της Δωδώνης
το 2011.
Στο πλαίσιο των ολοήμερων ή πολυήμερων εκδρομών ανέλαβα τον προγραμματισμό, την διδακτική
προετοιμασία τους μαζί με τους συναδέλφους φιλολόγους, την ξενάγηση σε πλήθος
μουσείων και αρχαιολογικών χώρων (Ολυμπία, Ακρόπολη και Αρχαία Αγορά Αθηνών,
Μυκήνες, Δελφοί, Μονεμβασιά,Καλάμάτα, Τρίκαλα,Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη κ.α)
Συμμετείχα στις συναπτές εθελοντικές δράσεις που διενέργησε το σχολείο.
21 Μαρτίου 2009: στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας ποίησης υπήρξα διοργανώτρια του
αφιερώματος «Γιάννης Ρίτσος: ο ποιητής της Ρωμιοσύνης. 2009: έτος Ρίτσου –
Συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του» που πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο
Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο με τη συνεργασία των φιλολόγων.
2008-2009: Δημιουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
11/3/2008 – 28/3/2009 : Υπήρξα υπεύθυνη της ομάδας εκπαιδευτικών του Αριστοτελείου
Κορινθιακού Εκπαιδευτηρίου για το πρόγραμμα «Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας»
υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Γ. Μπαγάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό
αντικείμενο Μεθοδολογία και Πολιτικές Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στο
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
Εθνικού συντονιστή του διεθνούς ερευνητικού Προγράμματος αυτό – αξιολόγησης
σχολείου Carpe Vitam Leadership for Learning Project που συντονίστηκε από το
Πανεπιστήμιο του Cambridge. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού οι εκπαιδευτικοί της
ομάδας
-

-

-

βασισμένοι στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος
Σπουδών μελετήσαμε τη μέθοδο project και τη Διαθεματικότητα στη διδασκαλία
εφαρμόσαμε την «αλληλοπαρατήρηση» μεταξύ μας και το «άνοιγμα» της τάξης
μελετήσαμε τα αποτελέσματα του μαθητικού διαγωνισμού PISA, ο οποίος διενεργείται από τον Ο.Ο.Σ.Α
κάθε τρία χρόνια, σε τρία γνωστικά πεδία: Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Κείμενα κριτικής
κατανόησης. Εκπονήσαμε δικά μας κείμενα κριτικής κατανόησης, σύμφωνα με το μοντέλο των κειμένων
του PISA και τα εφαρμόσαμε στην τάξη. Εργαστήκαμε επίπονα στον τομέα της κριτικής κατανόησης.
μελετήσαμε το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας με ενημερωτικό υλικό που μας εστάλη από την
φινλανδική πρεσβεία.
μελετήσαμε τη χρήση και τους στόχους τόσο των παραδοσιακών όσο και των εναλλακτικών μεθόδων
διδασκαλίας και προβληματιστήκαμε πάνω στην ποιότητα της μάθησης
μελετήσαμε την περιγραφική αξιολόγηση και εκπονήσαμε μοντέλο περιγραφικής αξιολόγησης.

β΄ τρίμηνο 2006: διεξαγωγή του μαθήματος Αρχαία από μετάφραση («Ηρόδοτος») βάσει τής
ομαδοσυνεργατικής μεθόδου με θέμα: «Πολιτεύματα». (Διανομή φύλλων εργασίας σε κάθε
μάθημα ανά ομάδα και εκπόνηση τελικής εργασίας από κάθε ομάδα)
2006: Διοργάνωση και Συντονισμός ημερίδας στο Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο με θέμα
: « Ο Χρόνος» με διαθεματική παρουσίαση (Φυσική, Φιλοσοφία, Ιστορία, Μουσική,
Ζωγραφική. Λαογραφία) από τους μαθητές και τους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων.
Ιούνιος 2006 : διοργάνωση – σκηνοθεσία θεατρικής παράστασης «Αντιγόνη» του Σοφοκλή με τους
μαθητές του Αριστοτελείου
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Αδιάλειπτη παρακολούθηση και συμμετοχή σε όλες τις επιμορφωτικές συναντήσεις των Σχολικών
Συμβούλων Φιλολόγων κατά τα έτος 1997-1998 και από το 2001 έως σήμερα.
2/3/2016 και 9/2/2016: Παρακολούθηση επιμορφωτικών εκδηλώσεων-βιωματικών εργαστηρίων,
με θέμα: «Αναλαμβάνω πρωτοβουλίες, συνεργάζομαι, προτείνω δράσεις και υποστηρίζω
μεθόδους διδασκαλίας, στο Γυμνάσιο και το Λύκειο» υπό την καθοδήγηση της κ. Χρύσας
Σπυροπούλου, Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων.
1/3/2016: Παρουσίαση της εργασίας μου: Ιστοεξερεύνηση Openwebquest «Από τον Μύθο στο
Λόγο» στην Αίθουσα Πολυμέσων της Δ.Δ.Ε. Ν. Κορινθίας υπό την εποπτεία της Σχολικής
Συμβούλου, κ. Χρύσας Σπυροπούλου.
9/2/2016: Παρακολούθηση βιωματικού εργαστηρίου «Ιστοεξερευνήσεις Webquest: Οι εκπαιδευτικοί
δημιουργούν τα δικά τους σενάρια ιστοεξερευνήσεων στο Openwebquest».
2/2/2016:Παρακολούθηση της εισήγησης του κ. Σταύρου Κωτσάκη, Σχολικού Συμβούλου,ΠΕ19, με
θέμα: «ΤΠΕ: Βοηθητικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διδασκαλία- παραδείγματα».
Παρουσίαση με παραδείγματα της δραστηριότητας της ιστοεξερεύνησης καθώς και της
πλατφόρμας των ιστοεξερευνήσεων Openwebquest, από τον Δρ. Παναγιώτη Τσιωτάκη,
καθηγητή Πληροφορικής, ΠΕ19
26/1/2016: Παρακολούθηση επιμορφωτικών εκδηλώσεων-βιωματικών εργαστηρίων, με θέμα:
«Αναλαμβάνω πρωτοβουλίες, συνεργάζομαι, προτείνω δράσεις και υποστηρίζω μεθόδους
διδασκαλίας, στο Γυμνάσιο και το Λύκειο» υπό την καθοδήγηση της κ. Χρύσας
Σπυροπούλου, Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων.
10/2/2012: Παρακολούθηση επιμορφωτικής συνάντησης από τον Σχολικό Σύμβουλο φιλολόγων Κ.
Τσατσάνη με θέμα: « Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην
Α΄ Λυκείου σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών».
27/11/2011: Παρακολούθηση επιμορφωτικής συνάντησης από τον Σχολικό Σύμβουλο φιλολόγων Κ.
Τσατσάνη με θέμα: « Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην
Α΄ Λυκείου σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών».
11/4/2008 – 13/4/2008: Συμμετοχή στις επιστημονικές εργασίες του Συνεδρίου στα Εκπαιδευτήρια
Δούκα: «Το σχολείο του Μέλλοντος και το Μέλλον του Σχολείου».

2005-2006: Παρακολούθηση του « Σχολείου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» του Αριστοτελείου
Κορινθιακού Εκπαιδευτηρίου, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Ρεβέκκα Γαλιατσάτου,
Εκπαιδευτική Ψυχολόγο.
Απρίλιος 1998: Παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου Π.Ε.Κ. (Περιφερειακό Εκπαιδευτικό
Κέντρο Ηρακλείου) από τη Σχολική Σύμβουλο Ελπινίκη Νικολουδάκη- Σουρή: Διδασκαλία
της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας : Δύο τρίμηνα με τη νέα αξιολόγηση του μαθητή στη
λογοτεχνία-Οι θετικές και αρνητικές εμπειρίες των διδασκόντων, Μ. Καραγάτση «Τα
χταποδάκια»: Στοιχεία αφηγηματικής ανάλυσης, Κριτική ανάγνωση των παραδειγμάτων
αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε. Εργαστήρι: Ερευνώ, μαθαίνω, αξιολογώ το πρόγραμμα, εμένα, το
μαθητή.
21-23/3/1997 : Συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου με θέμα: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:
θεσμοθετημένες και άτυπες μορφές» που διοργάνωσε το επιστημονικό σωματείο
«Εκπαιδευτική Κοινότητα».
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά, Γαλλικά

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
2005-6: Παρακολούθηση επιμορφωτικών μαθημάτων Η/Υ στο Αριστοτέλειο Κορινθιακό
Εκπαιδευτήριο
1999: Παρακολούθηση και ολοκλήρωση μαθημάτων χειρισμού Η/Υ (windows. word, excel) στο
φροντιστήριο «Πρότυπη Παιδεία».
30/10/1980 – 19/12/1980: Δίπλωμα δακτυλογραφίας από την Ελληνο-Γερμανική Σχολή BrinkSystem με τη μέθοδο της οπτικοακουστικής ταχύρρυθμης δακτυλογραφίας με επίδοση 20
«Άριστα»
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Λογοτεχνία, Ζωγραφική, Κινηματογράφος, Ταξίδια, Σκάκι, Διακόσμηση, Άθληση

