Curriculum Vitae

PERSONAL INFORMATION

Ευτυχία Αρβανίτη
Ευριπίδου 3, 17674 Καλλιθέα - Αθήνα (Greece)
00302109417657

00306973326976

abbess_gr@hotmail.com
www.e-llinika.com
Sex Female | Date of birth 09/01/1977 | Nationality Greek

POSITION

Εκπαιδεύτρια ενηλίκων

WORK EXPERIENCE
09/2010–02/2011

Λέκτορας
Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien
7/1/3 / Postgasse, 1010 Βιέννη (Austria)
Διδασκαλία ελληνικών ως ξένη γλώσσα σε φοιτητές του Νεοελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημίου
Βιέννης.
Business or sector Πανεπιστήμιο

05/2009–06/2014

Επιθεωρήτρια κέντρων δια βίου μάθησης
Die Wiener Volkshochschulen Gmbh
Lustkandlgasse 50 1090 Βιέννη (Αυστρία)
www.vhs.at
Επιθεώρηση μαθημάτων όλων των κλάδων και ενθάρρυνση της αυτοκριτικής των καθηγητών με
βάση τους στόχους, την δομή και το κλίμα του μαθήματος. Σύσταση επιμορφωτικών σεμιναρίων
ανάλογα με τις ανάγκες.
Business or sector Δια βίου μάθηση

10/2008–06/2009

Καθηγήτρια ελληνικών ως ξένη γλώσσα
SPIDI, Βιέννη (Austria)
www.spidi.at
Business or sector Εκπαίδευση ενηλίκων

03/2006–05/2012

Μετεκπαιδεύτρια καθηγητών ξένων γλωσσών
Die Wiener Volkshochschulen Gmbh
Lustkandlgasse 50 1090 Vienna (Αυστρία)
www.vhs.at
Επιμέλεια, οργάνωση και παράδοση σεμιναρίων. Θεωρητικά θέματα: αρχές διδακτικής,
μεθοδολογίας, ανδραγωγικής (π.χ. διαφάνεια στόχων και μεθόδων στην διδασκαλία ενηλίκων).
Πρακτικά θέματα: δραστηριότητες (π.χ. κίνηση, παιχνίδια), διδασκαλία λεξιλογίου, χιούμορ. Βάσεις της
διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (π.χ. κατανόηση/παραγωγή προφορικού και γραπτού
λόγου).
Business or sector Δια βίου μάθηση

03/2005–06/2008

Υπεύθυνη ενημέρωσης και επιμόρφωσης των καθηγητών ελληνικών
(Fachgruppenleiterin)
Die Wiener Volkshochschulen Gmbh, Βιέννη (Austria)
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Επιμέλεια και οργάνωση σεμιναρίων σχετικών με τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας,
προώθηση νέου ή καινοτόμου διδακτικού υλικού (π.χ. διαδίκτυο), ενημέρωση για συνέδρια και
μετεκπαιδευτικά σεμινάρια εντός και εκτός Αυστρίας, αντιπροσώπευση των καθηγητών ελληνικών
στην διοίκηση, σύνταξη αναφορών για την πορεία των ελληνικών στα σχολεία δια βίου μάθησης.

07/2005–07/2006

Ιδιαιτέρα γραμματέας του Ακολούθου Άμυνας
Ελληνική Πρεσβεία
14 / Argentinierstrasse, 1040 Βιέννη (Austria)
Δουλειά γραφείου, μετάφραση / διερμηνεία.
Business or sector Continuing Education

02/2004–02/2010

Καθηγήτρια ελληνικών ως ξένη γλώσσα
Verband Niederösterreichischer Volkshochschulen, Hollabrunn & Bruck a.d. Leitha (Austria)
www.vhs-noe.at
Διδασκαλία σε ενηλίκους

02/2002–Present

Καθηγήτρια ελληνικών ως ξένη γλώσσα
Die Wiener Volkshochschulen Gmbh
Lustkandlgasse 50 1090 Βιέννη (Αυστρία)
www.vhs.at
Διδασκαλία σε ενηλίκους
Business or sector Continuing Education

EDUCATION AND TRAINING
01/12/2011–29/11/2012

Διπλωματούχος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (diplomierte
Erwachsenenbildnerin) (60 ECTS)

http://wba.or.at/

Ακαδημία δια βίου μάθησης (Weiterbildungsakademie), Βιέννη (Αυστρία)
"In order to be awarded the wba-diploma students have to:- prove all the required competences
(including Educational Theories, Social and Personal Skills and a special focus on one of the four
competences related to the Academy´s four target groups)- write a theory-guided, work-related thesis
on a subject from the field they specialise in- take part and pass the final oral overall
exam".Thesis:"Transparente Lernprozesse: Schlüssel für meinen gelungenen Unterricht?"
09/02/2011–05/11/2011

Πιστοποίηση ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (zertifizierte
Erwachsenenbildnerin) (30 ECTS)

http://wba.or.at/

Ακαδημία δια βίου μάθησης (Weiterbildungsakademie), Βιέννη (Αυστρία)
"In order to be awarded a wba-certificate students have to:- bring along the required practical
experience- prove all the required competences (including Educational Theories, Social and Personal
Skills and basic skills in all of the four competences related to the Academy´s four target groups). take part and pass a certification workshop, a three-day-assessment center including a multiplechoice-test on educational theories".
27/02/2009–18/04/2010

Πιστοποίηση ως μετεκπαιδεύτρια καθηγητών ενηλίκων (zertifizierte
Weiterbildnerin in der Erwachsenenbildung) (13,5ECTS)

Σειρά σεμιναρίων
χορηγούμενων από:
European Social
Fund

Υπουργείο Παιδείας Αυστρίας, Κρατικό Ινστιτούτο δια βίου μάθησης, Οργανισμός Αυστριακών
σχολείων δια βίου μάθησης (Verband Österreichischer Volkshochschulen), (Αυστρία)
Αρχές διδακτικής, αξιολόγηση, διαπολιτισμικότητα, πολυγλωσσία, γλωσσική πολιτική, επικοινωνία,
επιμέλεια επιμορφωτικών σεμιναρίων.
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05/2004–Present

Ευτυχία Αρβανίτη

Διδακτορικό (Doctor der Philosophie)
Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien, Βιέννη (Αυστρία)
http://www.univie.ac.at/
Βυζαντινή ιστορία και αρχαιολογία, ιστορία ενετοκρατούμενων περιοχών της Ελλάδας, μεσαιωνική
αρχιτεκτονική Τίτλος διατριβής: "Orthodox and Catholics in one church. The symbiosis ofthe dogmas
in common churches on the Cyclades and Saronic islands (15th-18th centuries). "

12/2003–Present

Μη τυπική εκπαίδευση (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αξιολογήσεις
κλπ.)
Die Wiener Volkshochschulen Gmbh, Βιέννη (Αυστρία)
Μεθοδολογία, διδακτική, σχεδιασμός μαθήματος, διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών, e-learning,
διδακτικές πρακτικές με βάση ηλεκτρονικά μέσα, τεχνικές/στιλ μάθησης (μαθήτυποι), gender
mainstreaming, διαχείρηση συγκρούσεων, θεωρίες για την εκπαίδευση ενηλίκων, δημιουργία και
επεξεργασία καινοτόμου αυθεντικού υλικού (π.χ. audacity, digital story telling) κ.α.

10/2000–13/12/2001

Master (Magistra der Philosophie)
Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien, Βιέννη (Austria)
Μεσαιωνίκή / Βυζαντινή και μεταβυζαντινή ιστορία και αρχαιολογία.
Μεταπτυχιακή εργασία: "Η γέννηση και η εξέλιξη της μεταβυζαντινής βασιλικής"

09/1996–05/2000

Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου
P.O. Box 20537 1678 Λευκωσία (Κύπρος)
Ιστορία, αρχαιολογία, ιστορία τέχνης, φιλολογία, λογοτεχνία. Ειδίκευση: βυζαντινός και μεταβυζαντινός
πολιτισμός.

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Greek

Other language(s)

German

UNDERSTANDING

SPEAKING

Listening

Reading

C2

C2

WRITING

Spoken interaction

Spoken production

C2

C2

C2

C1

B2

Mittelstufe (Goethe ZMP)

English

C2

C2

C2
Cambridge FCE

Italian

B2

B2

B1

B1

B1

Danish

A1

A1

A1

A1

A1

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

Organisational / managerial skills

24/10/14

Υψηλή προσαρμοστικότητα σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, χάρις στην επαγγελματική μου θητεία
στο εξωτερικό. Κοινωνικότητα, ανεκτικότητα, υπομονή, χάρις στη διδασκαλία σε ετερόκλητα τμήματα
ενηλίκων και την ανάγκη για επιτυχημένη διεξαγωγή και αποτελεσματικότητα του διδακτικού γίγνεσθαι,
και τέλος μέσω της τριβής σε κατ’ εξοχήν κοινωνικά περιβάλλοντα. Ομαδικό πνεύμα, διπλωματία,
επίλυση αντιθέσεων και αξιοπιστία χάρις στην διεκπεραίωση εργασιών που εκπροσωπούν
δημόσιους/ κρατικούς φορείς και σε συνεδρίες, όπου αναμειγνύονται πολλά άτομα.

Ηγετικό πνεύμα και πείρα στη διαχείριση έργου και ομάδας στην πρώην θέση εργασίας μου ως
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επικεφαλής του τμήματος διδασκαλίας της ελληνικής. Αναλυτική σκέψη, πρακτικός συλλογισμός,
μέθοδος, ικανότητα παρουσίασης/ έκθεσης χάρις στις μακροχρόνιες σπουδές, την συγγραφή
επιστημονικών εργασιών και την παρουσίαση τους σε σεμινάρια και συνέδρια, αλλά και την
καθημερινή τριβή με πρακτικές διδασκαλίας.
Job-related skills

Ψηφιακά και οτπικοακουστικά μέσα και λογισμικά που υποστηρίζουν την διδασκαλία και την
παράδοση σεμιναρίων (κομπιούτερ, projector, film maker, audacity κλπ.).
Αρκετά εφευρετική στο να βρίσκω λύσεις όταν η τεχνολογία δεν λειτουργεί επιθυμητά.

Computer skills

Other skills

Πολύ καλός χειρισμός των εργαλείων Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint). Καλή γνώση
χρήσιμων για το διδακτικό γίγνεσθαι διαδικτυακών τόπων. Μακροχρόνια εμπειρία με πλατφόρμες elearning/blended learning (Moodle) και διδακτικά εργαλεία (π.χ. Hot Potatoes).

Βάσεις υποκριτικής (σεμινάριο ορθοφωνίας και αναπνευστικών τεχνικών, σεμινάρια υποστήριξης της
διδασκαλίας της ξένης γλώσσας από την υποκριτική). Γνώση πιάνου (10χρονη φοίτηση σε ωδείο).
Ενδιαφέροντα: ελληνικές και ξένες διάλεκτοι και αργκό, ξένες γλώσσες, νέες μέθοδοι και τεχνολογίες
για την υποστήριξη της διδασκαλίας/εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Driving licence

A

ADDITIONAL INFORMATION
Copies of degrees: Universities of 1) Cyprus and 2) Vienna.
Copies of certificates:
1) SAPA training course for teacher-trainers (rated at 13,5 ECTS)
2) wba-certificate for certified adult educators (rated at 30 ECTS)
Publications

Άρθρα/κεφάλαια:
"Orthodoxe und Katholiken in einer Kirche. Das Zusammenleben der Dogmen und die Doppelkirchen
auf den griechischen Inseln (13.–18. Jh.)", σε: M. Popovic, J. Preiser-Kapeller (εκδ.), Junge Römer Neue Griechen. Eine byzantinische Melange aus Wien, Phoibos - Βιέννη 2008.
"Double-identity churches on the Greek islands under the Venetians: Orthodox and Catholics sharing
churches (15th to 18th centuries)", σε: Trine Stauning Willert, Lina Molokotos-Liederman (εκδ.),
Innovation in the Orthodox Christian Tradition?The Question of Change in Greek Orthodox Thought
and Practice, Ashgate 2012.

Conferences

"Το γιαπί του Αγ. Χαραλάμπους στην Παλιαχώρα Αιγίνης", 24ο Συμπόσιο βυζαντινής και
μεταβυζαντινής αρχαιλογίας και τέχνης, Αθήνα, 7 ,8, 9 Μαΐου 2004.
"Το «γιαπί» του Αγίου Χαραλάμπους. Η ανακαίνιση μιας εκκλησίας στην Αίγινα στα τέλη του 18ου
αιώνα, μέσα από ανέκδοτο νοταριακό έγγραφο", Ζ΄Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου,
Κομοτηνή 20-23 Σεπτεμβρίου 2007.
"Orthodox and Catholics in shared churches on the Greek islands (15th-18th centuries). Some
indications of double usage of the buildings", Orthodoxy and Innovation in the Greek-speaking world:
from Byzantium to the 21st century, Copenhagen, 4-5 Ιουνίου 2009.

Publications

Προσεχή Άρθρα:
"Transparente Lernprozesse als Schlüssel für den gelungenen Unterricht Erwachsener", Didaktik der
Erwachsenenbildung heute, Magazin Erwachsenenbildung.at (20) Oktober 2013.
"Belehren vs. Lernautonomie", Erwachsenengerechte Didaktik, REPORT (4) Dezember 2013.
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