
Χρυσάνα Ναπ. Μωρίκη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

κλ. ΠΕ02  Φιλολόγων 

 

Η Χρυσάνα  Μωρίκη είναι καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας  
με οργανική θέση στο 1ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, νομού 
Φθιώτιδας. Από τις 28 Σεπτεμβρίου 2018 υπηρετεί ως 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ.ΠΕ02 Φιλολόγων στο 
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 

Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία.   

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Eίναι απόφοιτος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του  Εθνικού Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση 
στην κλασική φιλολογία και εργάστηκε ως καθηγήτρια στον ιδιωτικό τομέα μέχρι το 1994. 
Από το 1994  υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός 
στους νομούς Ευρυτανίας, Βοιωτίας και Φθιώτιδας έως το 2002, έτος μονιμοποίησής της 
στη Δ/θμια Εκπαίδευση μέσω Α.Σ.Ε.Π.  

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών – Σπουδές στην Εκπαίδευση  από το Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο. Κατέχει Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας: στην Αγγλική Γλώσσα  επίπεδου Γ2 
και στη Γαλλική επίπεδου Γ1. Διαθέτει επίσης  πιστοποίηση Α  και Β  επιπέδου στις ΤΠΕ ως 
εκπαιδευτικός από το ΥΠ.Ε.Π.Θ και πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ από VELLUM 
GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES. 

Παρακολούθησε επιτυχώς το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του 
έργου «‘Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με κωδ: 04, για την ομάδα στόχο 
«Εκπαιδευτές θεωρητικής Κατάρτισης», στα πλαίσια του Ε.Π. «Απασχόληση και 
Επαγγελματική Κατάρτιση», διάρκειας 300 ωρών, από 7/7/2006 μέχρι 14/1/2007 στη 
Λαμία. Με την ολοκλήρωσή του εντάχθηκε στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. με αριθμό μητρώου ΕΒ13129. 

Συμμετείχε ως επιμορφώτρια νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στο Π.Ε.Κ Λαμίας με την εξής 
θεματολογία: α)Βασικές αρχές διαχείρισης της σχολικής τάξης- Σύγχρονες μέθοδοι 
διδασκαλίας, β) Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης, γ)εκπόνηση σχεδίου 
μαθήματος, δ)Το σχολείο ως πολυδύναμη εκπαιδευτική και πολιτισμική κοινότητα και ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτό, ε)Τρόποι αξιολόγησης του διδακτικού έργου- 
αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού και μαθητή- φάκελος επιτευγμάτων- portfolio(αξιολόγηση 
μεθόδων και μορφών διδασκαλίας, στόχοι), στ) Οργάνωση και παρουσίαση δειγματικής 
διδασκαλίας σε επίπεδο πραγματικής τάξης, στο πλαίσιο της Α΄ και της Β΄ Φάσης 
Εισαγωγικής Επιμόρφωσης.  

Διετέλεσε  Διευθύντρια στο Γυμνάσιο  Μακρακώμης από 23/1/2012 έως 30/6/2015. 
Έχει παρακολουθήσει πλήθος  επιμορφωτικών σεμιναρίων. Έχει διοργανώσει και 
υποστηρίξει με τη συμμετοχή της  τους μαθητές και τους συναδέλφους της σε  καινοτόμες 
δράσεις με θέματα σχολικής ψυχολογίας, πολιτισμικής δράσης, ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης, αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και εικαστικής παρέμβασης στο 
χώρο του σχολείου.  Έχει συμμετοχή σε συνέδρια και έχει αναλάβει επιπλέον τη φιλολογική 
επιμέλεια άρθρων και βιβλίων. 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Web 
http://stellad.pde.sch.gr/pekes (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 
 
E-mail 
pekesstel@sch.gr (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 
chmoriki@sch.gr  (Π.Σ.Δ.) 
 
Τηλέφωνο:  2231081842 
FAX:           2231067799 
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