
Γιάννα Γεωργίου
Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα
 Όλα τα Επίπεδα | Εμπειρία 5 έως 10 ετών |  Καθημερινές, Απογεύματα

Άγιοι Ανάργυροι, Ίλιον, Πετρούπολη, Περιστέρι, Παλαιό Ψυχικό, Νέα Φιλαδέλφεια,
Πατήσια, Κυψέλη, Μαρούσι

Είμαι φιλόλογος και εκπονώ μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή. Έχω αναλάβει πλήθος
παιδιών για μελέτη και μαθήματα μερικής απασχόλησης. Η διδασκαλία μου
στηρίζεται στην προσαρμοστική διδασκαλία (εξειδίκευση σε μαθησιακές διαταραχές
και σε γνωστικά ελλείμματα). Διαθέτω εμπειρική κατάρτιση σε συναισθηματικά
(συμπεριφορικά) προβλήματα και είμαι υπέρ της μάθησης που είναι βασισμένη σε
ανθρωποκεντρικά διδακτικά μοντέλα. Διαθέτω αγάπη και αμέριστη υπομονή για τα
παιδιά. Παραδίδω ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο
και παρέχω τη δυνατότητα τηλεκπαίδευσης μέσω Skype. Εκπονώ επίσης φιλολογικές
εργασίες πανεπιστημιακού επιπέδου και μεταπτυχιακές εργασίες στον τομέα της
Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Παραδίδω ιδιαίτερα καλοκαιρινά
μαθήματα σε μαθητές που προετοιμάζονται πανελλαδικώς για το μάθημα της
Έκθεσης στη Γ΄ Λυκείου. Διδάσκω την ελληνική γλώσσα σε πρόσφυγες, μετανάστες,
ομογενείς και σε άτομα του εξωτερικού που επιθυμούν να αποκτήσουν επάρκεια.

Εκπαίδευση
- Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2012-2016).
- Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (2019-
2021).
- Μεταπτυχιακό στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης (Ξένης) Γλώσσας,
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (2021-2023).

Επαγγελματική Εμπειρία
- Τρίμηνη πρακτική άσκηση στον φορέα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ». Κύριες
δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Γλωσσική επιμέλεια άρθρων (2016).
- Παράδοση ιδιαίτερων φιλολογικών μαθημάτων σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο
(2017-2021).
- Συγγραφική δραστηριότητα και σχολική οργάνωση ηλεκτρονικού site στην ιδιωτική
εκπαίδευση (2019).
- Επικουρική στήριξη σε μαθητές με βαριά νοητική υστέρηση και ΔΑΦ (2019-2020).
- Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων στο Λογοθεραπευτικό Κέντρο «ΔΙΑ ΛΟΓΟΥ
ΧΑΡΑ» (2020).
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27 Ετών
Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΟΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 Αθήνα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 6945605564

 giannageo1994@gmail.com

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Εκπόνηση Εργασιών

 Προσωπικές Σημειώσεις

 Φροντιστηριακές Σημειώσεις

 Χρήση Εξωσχολικών Βιβλίων

 Συχνά Διαγωνίσματα

 Διδασκαλία σε Γκρουπ

 Δωρεάν το 1ο Μάθημα

 Μαθητές Δημοτικού

 Μαθητές Γυμνασίου / Λυκείου

 Μαθησιακές Δυσκολίες

 Υποστήριξη Φοιτητών

 Προετοιμασία Πανελλαδικών

Φιλολογικά  Έως 10 ευρώ


