
                       ΔΙΟΝΥΣΙΑ  ΧΡ. ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ                 

  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  ΠΕ70 (Δασκάλων)  

Η Διονυσία  Χρ. Καρλατήρα  είναι δασκάλα (ΠΕ70) με οργανική 
θέση στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Από τις 28 Σεπτεμβρίου 
2018 υπηρετεί στη θέση της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού 
Έργου, κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) στο Περιφερειακό Κέντρο 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας, με 
έδρα τη Λαμία. 

Κατάγεται από τη Στενή Ευβοίας. Η Χαλκίδα αποτελεί την έδρα της μόνιμης κατοικίας της 
οικογένειάς της. Από το 1989 υπηρετεί ως δασκάλα σε σχολεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης 
Ν. Εύβοιας. 

 Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας (1986), του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής  Εκπ/σης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (με 
εξομοίωση, το 2005) και του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1998).  

Το 2006 έλαβε με άριστα το μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Τμήμα Φιλοσοφίας 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με 
θέμα διπλωματικής εργασίας: «Μορφές διαλόγου και η παιδαγωγική τους αξία». Το 2011 
ολοκλήρωσε τη διπλωματική της διατριβή με θέμα: «Φιλοσοφικές παράμετροι στο έργο του 
Σολωμού» και έλαβε με άριστα το διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Φιλοσοφίας 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,  του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Έχει πιστοποιημένη γνώση στις ΤΠΕ Α και Β Επιπέδου. Κατέχει Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας στην Αγγλική Γλώσσα επιπέδου Β2 (First Certificate in English, University of 
Cambridge).  

Έχει παρακολουθήσει το ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή-
Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής  Εκπαίδευσης του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(2017-2018), το ετήσιο πρόγραμμα 
συμβουλευτικής και υποστήριξης εκπαιδευτικών, με συμμετοχή σε ομάδες συμβουλευτικής 
και υποστήριξης στο Πλαίσιο του  ετήσιου προγράμματος για την Προαγωγή Ψυχικής Υγείας 
Εφήβων και Εκπαιδευτικών, της  Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας 
(2011-2012), το σεμινάριο επιμόρφωσης :΄΄Υποστηρίζοντας το έργο των εκπαιδευτικών στο 
νέο σχολείο΄΄, εξαμηνιαίας διάρκειας, 200 ωρών (2012-2013), υπό την επιστημονική 
επίβλεψη του  Εργαστηρίου Κοινωνικής και Πειραματικής Ψυχολογίας του τμήματος 
Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και το σεμινάριο εξειδίκευσης, επιμόρφωσης στη 
διδακτική ανθρωπιστικών επιστημών με νέες τεχνολογίες, ΄΄Διδακτική Επιστημών με Νέες 
Τεχνολογίες΄΄εξαμηνιαίας διάρκειας, 200 ωρών (2013-2014), υπό την επιστημονική 
επίβλεψη του  Εργαστηρίου Κοινωνικής και Πειραματικής Ψυχολογίας του τμήματος 
Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου  

Έχει παρακολουθήσει πλήθος άλλων επιμορφωτικών σεμιναρίων με επιστημονικό και 
διδακτικό περιεχόμενο. 

Παρακολούθησε  μαθήματα Ιστορία της Τέχνης στο Πολιτιστικό Κέντρο- Εργαστήρι Τέχνης 
Χαλκίδας (Εργαστήρι Μυταρά), όπου είναι και μέλος,  κατά  τα διδακτικά έτη 2005-2006, 
2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 και 2013- 2014 με ιστορικούς της τέχνης τον 
κ.Παντελή Τσάβαλο και τον κ. Θανάση Μουτσόπουλο  



Συμμετείχε το 2004 στο πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας: «Τα χελιδόνια του 
Ολυμπισμού στον Εύριπο» και ήταν υπεύθυνη περιπτέρου στο Πεδίο του Άρεως, στην 
Αθήνα με δημιουργίες μαθητών του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας και του 11ου 
Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.   

Άσκησε καθήκοντα Προϊσταμένης σχολικής μονάδας του 1/θεσιου Δημοτικού Σχολείου 
Αμφιθέας από τις 2-10-1989 έως και τις 21-6-1990 και  καθήκοντα Διευθύντριας του 18ου 
12/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας από τις 27-11-2007 έως και τις 25-9-2018, (το 18ο 
Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας λειτούργησε ως 13/θεσιο από  το σχολικό έτος 2012-2013). 

Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας εκπονήθηκαν πλήθος 
καινοτόμων προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα: ΄΄Καλλιπάτειρα΄΄ το σχ. έτος 2007-2008, 
το πρόγραμμα:΄΄Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ (Πρόσκληση 80)΄΄ το σχ. έτος 2010 -2011,το  
ευρωπαϊκό πρόγραμμα: ΄΄Teachers 4 Europe΄΄ το σχ. έτος 2015-2016, το Επιμορφωτικό – 
Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΄΄Διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό 
σχολείο΄΄, του Παιδαγωγικού Τμήματος  Προσχολικής Εκπ/σης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Γουργιώτου Ευθυμία. 
Επίσης εκπονήθηκαν τα καινοτόμα πολιτιστικά προγράμματα: ΄΄ Έτος Καβάφη΄΄, το 
διδακτικό έτος 2013-2014, ΄΄Έτος Ελ Γκρέκο΄΄, το διδακτικό έτος 2014-2015,΄΄Η 
Διαχρονικότητα των αρχαίων ελληνικών μύθων΄΄, το διδακτικό έτος 2015-2016 ,΄΄Οι Μούσες 
στο σχολείο μας΄΄, το διδακτικό έτος 2016-2017, στα οποία ενεργοποιήθηκαν όλοι οι 
μαθητές του σχολείου και το εκπαιδευτικό προσωπικό και παρουσιάστηκαν  στο ευρύ κοινό 
της Χαλκίδας. 

Με την ιδιότητα της  Δ/ντριας έχει συνεργαστεί για την υλοποίηση πλήθους επιμορφωτικών 
σεμιναρίων: για την Εισαγωγική Επιμόρφωση  Εκπ/κών Α΄φάσης με το ΠΕΚ Λαμίας,  για  
πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ- ΙΝΕΠ, τίτλο: «Διαχείριση κρίσεων για την ασφάλεια και υγεία στις 
σχολικές- εκπαιδευτικές μονάδες», για σεμινάρια με τους Σχολικούς Συμβούλους της 3ης 
Εκπ/κής Περιφέρειας Ν.Εύβοιας, της Φυσικής Αγωγής, της Αγγλικής Γλώσσας, των 
Νηπιαγωγών, για ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning, για 
σεμινάρια  σχολικών δραστηριοτήτων σε εκπ/κούς και  για προγράμματα ΕΥΖΗΝ. 
 Έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε πανελλήνια συνέδρια, σε επιμορφωτικές ημερίδες 
εκπ/κών της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Εύβοιας, έχει δημοσιεύσει άρθρα και έχει 
δημιουργήσει επιμορφωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς. 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

 

E-mail: pekesstel@sch.gr (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) &  7syn70-ste@sch.gr (Π.Σ.Δ.) 

Τηλέφωνο:   2231081842 & FAX:   2231067799 

Web: 

http://stellad.pde.sch.gr/pekes (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 
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