
 
 
 

 
 
 
 

Βιογραφικό σημείωμα ΡΟΥΣΣΗ ΜΑΡΙΑΣ (Δρ) 
Προσωπικές πληροφορίες  

Επώνυμο  / Όνομα  ΡΟΥΣΣΗ ΜΑΡΙΑ 

Μόνιμη Διεύθυνση  ΜΙΛΗΤΟΥ 6, 65404 ΚΑΒΑΛΑ 

Τηλέφωνο  2510211525               Κινητό: 69 47 811 805 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο roussimarie@yahoo.gr 

Υπηκοότητα  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

Ημερομηνία γέννησης 23/08/1980 

  

Εκπαίδευση και κατάρτιση  

Χρονολογίες 
Τίτλος του πιστοποιητικού ή Διπλώματος 
Επωνυμία και είδος του οργανισμού  
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες 
 
 
 
Χρονολογίες 
Τίτλος του πιστοποιητικού ή Διπλώματος 
Επωνυμία και είδος του οργανισμού  
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες 
 
 
Χρονολογίες 
Τίτλος του πιστοποιητικού ή Διπλώματος 
Επωνυμία και είδος του οργανισμού  
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες 
 
 
Χρονολογίες 
Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος 
Επωνυμία και είδος του οργανισμού  
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες 
 
 
Χρονολογίες 
Τίτλος του πιστοποιητικού ή Διπλώματος 
 Επωνυμία και είδος του οργανισμού   
 
Χρονολογίες 
Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος 
 
Επωνυμία και είδος του οργανισμού  
Χρονολογίες 
Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος 
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες 

    Επωνυμία και είδος του οργανισμού  
   
 
 
Χρονολογίες                                                   
 Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος 
 Κύρια θέματα / επαγγελματικές 

δεξιότητες     Επωνυμία και είδος οργανισμού 

2011-2012 
Πιστοποιητικά εκπαίδευσης  
ΕΚΔΔΑ 
«Αρχές και πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα» 
«Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ως εργαλείο για Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» 
«Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων» 
 
2011 
Πιστοποιητικό Η/Υ Α επιπέδου 
ΜΙS - ΥΠΑΙΘ 
Εισαγωγικές έννοιες (100%) /Επεξεργασία Κειμένου (93%) /Υπολογιστικά Φύλλα (75%) /Διαχείριση Πληροφοριών 
 και Επικοινωνίες (94%) /Λογισμικό Παρουσίασης (100%) 
 
2010 
Master professionnel στα Γαλλικά ως ξένη/ δεύτερη γλώσσα σε σχολικό και επιχειρηματικό περιβάλλον 
Université d’Artois 
Επαγγελματική επικοινωνία – δίκτυα διεθνούς συνεργασίας – τα γαλλικά για ειδικούς σκοπούς –διαπολιτισμικά          

εεε               περιβάλλοντα –αυτοεπιμόρφωση και εκπαιδευτικές τεχνολογίες 
 
2009 
Διδακτορικό στην διδακτική γλωσσών, εθνικών και ξένων πολιτισμών 
Université Paris III- Sorbonne Nouvelle 
Διδακτικές διαδράσεις και πρακτικές μετάδοσης – Γαλλικά για ειδικούς σκοπούς– Γλωσσικές πολιτικές, γλωσσικές  
επιμορφώσεις, εκπαιδευτικές πολιτικές –Έρευνα στις γλωσσικές επιμορφώσεις και τις εκπαιδευτικές καταστάσεις 
 
2009 
Άδεια εξετάστριας και διορθώτριας των διπλωμάτων Sorbonne B2, Sorbonne C1, Sorbonne C2 
   SELFEE 
 
2005  
Άδεια εξετάστριας και διορθώτριας των διπλωμάτων DELF-DALF 
Άδεια επιμορφώτριας για τα διπλώματα DELF-DALF 
CIEP 
2004 
D.E.A στη Διδακτική των Γαλλικών  ως ξένη γλώσσα  
Διδακτικές διαδράσεις και πρακτικές μετάδοσης – Γλωσσικές πολιτικές, γλωσσικές επιμορφώσεις, εκπαιδευτικές 

πολιτικές – Ανθρωπολογία του μη-λεκτικού – Θεωρίες γλώσσας και διδακτική των γαλλικών και των γλωσσών – Γλωσσολογία 
και θεωρία της μετάφρασης – Ιστορία των Γαλλικών – Έρευνα στις γλωσσικές επιμορφώσεις και τις εκπαιδευτικές καταστάσεις 

Université Paris III- Sorbonne Nouvelle 
 
2003 
Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας    
Πολιτισμός – Λογοτεχνία : Μεσαίωνας-20ος αιώνας – Μετάφραση – Γλωσσολογία – Διδακτική 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 



Επαγγελματική πείρα 

 
Χρονολογίες 
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε 
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες 
 
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη 
 
 
Χρονολογίες 
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε 
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες 
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη 
 
 
 
Χρονολογίες 
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε 
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες 

 
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη  
 
Χρονολογίες 
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε 
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες 
 
 
 
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη 
 
 
Χρονολογίες 
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε 
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες 
 
 
 
 
 
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη 
 
Χρονολογίες 
 Απασχόληση ή θέση που κατείχατε 
 Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες 
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας  
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη 
 
 Χρονολογίες 
 Απασχόληση ή θέση που κατείχατε 
 Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες 
 
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας  
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη 
     
Χρονολογίες 
 Απασχόληση ή θέση που κατείχατε 
 Όνομα και διεύθυνση εργοδότη 
 
 
    
Χρονολογίες 
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε 
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη 
 
   Χρονολογίες 
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε 
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες 

 
  
Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 
 Διδάσκουσα σε ΠΜΣ 
 Διδασκαλία Μαθήματος «Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Διατριβών» 
 Συμβουλευτική των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, διοικητική υποστήριξη του ΔΔΠΜΣ 
 Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ «Ανάλυση και διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» - ΤΕΙ ΑΜΘ 
 Πυροσβεστική Ακαδημία 
 
 Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016 
 Διδάσκουσα σε ΠΜΣ 
 Διδασκαλία Μαθήματος «Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Διατριβών» 
 Συμβουλευτική των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, διοικητική υποστήριξη του ΔΔΠΜΣ 

    Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ «Ανάλυση και διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» - ΤΕΙ 
    ΑΜΘ - Πυροσβεστική Ακαδημία 

 
2012-2015 
Εμπειρογνώμονας 
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης : «Learning through languages» 
Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πορτφολιο για τους καθηγητές προσχολικής ηλικίας  
Συμβουλιο της Ευρώπης –Ευρωπαϊκό Κέντρο Μοντέρνων Γλωσσών (ECML/CELV) 
 
 Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκής χρονιάς 2012-2013  
 Αποσπασμένη εκπαιδευτικός 
 Αρχικές γνώσεις στην Γαλλική γλώσσα, την ευαισθητοποίηση στις βασικές έννοιες της ειδικότητας, 
 ευαισθητοποίηση στις βασικές έννοιες μεθοδολογίας της έρευνας στην Γαλλική Τριτοβάθμια  
 Εκπαίδευση) , παρακολούθηση/συμβουλευτική των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
 Επιμόρφωση ενηλίκων 
 ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος - Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 με τίτλο: «MSc in Water Resources of the Mediterranean» 
 
2/2014- 8/2017 
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός 
 Χειρισμός υποθέσεων που άπτονται των Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.  
Παροχή βοηθείας και Διοικητικής Μέριμνας για τις Συνεργασίες στα πλαίσια των Προγραμμάτων  
 ERASMUS, HORIZON κ.λ.π. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Υπεύθυνη Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας σε κοινές δράσεις μεταξύ του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, και 
 άλλων Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  της Ελλάδος και της Γαλλίας. 
Εκτελεστική Γραμματέας Έδρας UNESCO 
ΤΕΙ ΑΜΘ 
 
 2013-2014   
 Μέλος Σ.Ε.Π. 
 Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών 
 Επιμόρφωση ενηλίκων 
 Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο –Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 
 
   12/2010 – 06/2012 
   Επιστημονική Συνεργάτης 
   Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα « Διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής για την ξενόγλωσση εκπαίδευση 
   στην Ελλάδα" 
   Εκπαιδευτική γλωσσική πολιτική 
   Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
   09/2010 – 2/2014 
   Αποσπασμένη εκπαιδευτικός 
   Διεύθυνση Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας – Τμήμα Ερευνητικής πολιτικής 
   Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων – Τμήμα Διεθνών Οργανισμών 
   Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 
   09/2009 -08/2010 
   Καθηγήτρια ΠΕ05 στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
   Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λευκάδας – 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας 
 
   05/05/2006-13/07/2006 
   Πρακτική άσκηση 
   Υπό την επίβλεψη του εδικού προγράμματος, υπεύθυνου σχεδιασμού και σε συνεργασία με τους 



 
 
 
 
 
 
 
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας 
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη 
 
Χρονολογίες 
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε 
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες 
   
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη 
 
Χρονολογίες 
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε 
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες 
 
       
 Όνομα και διεύθυνση εργοδότη 
 Τύπος ή τομέας δραστηριότητας 
 
Χρονολογίες 
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε 
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες 
 
 
 
 
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη 
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας 

   υπεύθυνους αρχειακού υλικού του τομέα, συμμετοχή στον προγραμματισμό μελλοντικών δράσεων  
   στα πλαίσια του προγράμματος προώθησης της λογοτεχνικής μετάφρασης 
   Συνεργασία και ενημέρωση των ιστοσελίδων για το βιβλίο, την γλώσσα και την μετάφραση, στον   
   τομέα 
   Συνεργασία στην επιβεβαίωση βιβλιογραφίας στην βάση δεδομένων του Index Tranlationum 
   Συνεργασία στην σύνταξη εγγράφων για την ευαισθητοποίηση και την επιμόρφωση στα προβλήματα 
   πολιτικών του βιβλίου και των εκδόσεων 
   Οργάνωση γεγονότων σχετικών με αυτές τις δραστηριότητες 
   UNESCO Bureau : CULTURE, division ACE/CEC (INDEX TRANLATIONUM) 
 
   15/11/2006 –22/06/2007 
   Πρακτική άσκηση 
   Δημιουργία και την διαχείριση προγραμμάτων για την διάδοση των γαλλικών 
   Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 
   Μορφωτική υπηρεσία – Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα  
 
   10/2006 –06/2009 
   Καθηγήτρια γαλλικών 
   Διδασκαλία γαλλικών σε όλα τα επίπεδα 
   Γλωσσική επιμόρφωση στις εταιρίες  SANOFI-AVENTIS, CREDICOM 
   Γλωσσική επιμόρφωση σε στελέχη υπουργείων- πρόγραμμα OIF Europe 
   Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 
   Διδασκαλία ξένων γλωσσών 
 
   10/2004 – 05/2005 
   Καθηγήτρια γαλλικών 
   Διδασκαλία γαλλικών  σε εφήβους 
   Δημιουργία προγραμμάτων επιμόρφωσης 
   Πλαισίωση της εκπαιδευτικής ομάδας 
   Παρακολούθηση εφαρμογής των προγραμμάτων επιμόρφωσης 
   Δημιουργία προγραμμάτων επιμόρφωσης για την εταιρία CARREFOUR –MARINOPOULOS 
   ΑΧΟΝ Διεθνές δίκτυο σπουδών 
   Διδασκαλία ξένων γλωσσών 
 

Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες  

Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες)   ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Άλλη (-ες) γλώσσα (-ες)  

Αυτοαξιολόγηση  Κατανόηση Ομιλία Γραφή 

Ευρωπαϊκό επίπεδο  Προφορική Γραπτή  
(ανάγνωση) 

Eπικοινωνία Προφορική 
έκφραση 

 

Γαλλικά   C2  C2  C2  C2  C2 

Αγγλικά   C2  C2  C2  C2  C1 

 
Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες 

    
 Προετοιμασία και δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων 
 

Δεξιότητες πληροφορικής Word, Excel, Access, Outlook ,PowerPoint, Internet 

 
Συστάσεις 

  
 
(i)   JEAN-CLAUDE BEACCO 
 Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris 3-Sorbonne Nouvelle 
 Σύμβουλος στο πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης (Διεύθυνση γλωσσικών πολιτικών)  
 46, rue Saint-Jacques, 75005 Paris 
 
 (ii) DARIO PAGEL 
 Επίτιμος πρόεδρος Διεθνούς Ομοσπονδίας καθηγητών Γαλλικής (FIPF) 
 1, avenue Léon Lournault-92318 Sèvres CEDEX, France 
 
 iii)  DIMITRIOS EMMAMOULOUDIS 
Αναπληρωτής Πρόεδρος Διεθνών και Ευρωπαικών Θεμάτων, ΤΕΙ ΑΜΘ 
Αγ. Λουκάς, 65404, Καβάλα 
 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 Συμμετοχή στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη σύνταξη του Ευρωπαϊκού 
Πορτφολιο για τους καθηγητές προσχολικής ηλικίας (Portfolio Européen pour 

les enseignants de pré-élémentaire en formation initiale)- Συμβούλιο της 
Ευρώπης –Ευρωπαϊκό Κέντρο Μοντέρνων Γλωσσών (ECML/CELV) 

 

Πρόγραμμα 2012-2015 : Apprendre à travers les langues / Learning through 

languages 

 

Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα εργαλείο για την αρχική κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τις δεξιότητες και τις στάσεις που θα τους επιτρέπουν να 
αναλάβουν τη διδασκαλία και εκπαιδευτικές πτυχές της επαφής της επαφής των 
παιδιών ηλικίας μεταξύ 3 και 6 ετών, με τις γλώσσες και τους πολιτισμούς. 
 

 Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην 
Ελλάδα» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, πράξη : «Πολιτική ξενόγλωσσης 
εκπαίδευσης στο σχολείο: Η εκμάθηση της αγγλικής στην πρώιμη παιδική 
ηλικία ».  

 

Κωδικός Πράξης: 299506 

Κωδικός ΣΑ: E0458 

Κωδικός ΠΔΕ πράξης: 2.2  
Κωδικός πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ04580113 

Δικαιούχος: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Κωδικός δικαιούχου: 501104 

 

 

Δράση 1: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 

Σκοπός της δράσης είναι να συγκεντρώσει στοιχεία βάσει των οποίων θα είναι 
δυνατόν να εκπονηθεί μια συγκροτημένη πρόταση πολιτικής ξενόγλωσσης 
εκπαίδευσης, η οποία να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για 
ξενόγλωσση παιδεία στον τόπο και να ακολουθεί τις οδηγίες και τις συστάσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της πολυγλωσσίας. 
Η δράση θα υλοποιηθεί με βάση τα εξής πακέτα εργασίας: 
ΠΕ 1.01: Τεκμηρίωση κοινωνικών αναγκών ως προς τις ξένες γλώσσες 

ΠΕ 1.02: Ευρωπαϊκές πολιτικές για την πολυγλωσσία 

ΠΕ 1.03: Μελέτη για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα 

ΠΕ 1.04: Εκπόνηση ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής 

ΠΕ 1.05: Προβολή και ενημέρωση για την ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική 

 

 

 

 

 Συμμετοχή στην επιτροπή κρίσης του «Division des politiques linguistiques, 

Niveau B1 pour le français ; un référentiel», éditions Didier 


	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

