Βιογραφικό σημείωμα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γιαννάτος Σπυρίδων
Φανερωμένης 51, 15532 Χολαργός (Ελλάδα)
6989618762
spiros-gia@hotmail.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
05/10/2018–Σήμερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Θεωρία, Πράξη και
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα (Ελλάδα)

09/2012–02/2018

Πτυχίο Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (6,45)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα (Ελλάδα)
Κατεύθυνση Ψυχολογίας

09/2009–06/2012

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου (17,6)
Γενικό Λύκειο Χολαργού, Χολαργός

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
12/2012–Σήμερα

Προπονητής σε Ακαδημίες Καλαθοσφαίρισης
Αθλητική Ένωση Χολαργού, Αθήνα (Ελλάδα)

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Μητρική(ές) γλώσσα(ες)

Ελληνικά

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΟΜΙΛΙΑ

ΓΡΑΦΗ

Προφορική

Γραπτή (ανάγνωση)

Επικοινωνία

Προφορική έκφραση

C2

C2

C2

C2

C2

B2

B2

Certificate of Proficiency inEnglish (C2)

Γαλλικά

B2

B2

B2

Diplôme d'études en langue française (DELF) (Β2)
Επίπεδα: Α1 και A2: Βασικός χρήστης - Β1 και B2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1 και C2: Έμπειρος χρήστης
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Επικοινωνιακές δεξιότητες

▪ Εξαιρετικές δεξιότητας επικοινωνίας με παιδιά, εφήβους, γονείς και κηδεμόνες που αποκτήθηκαν
μέσα από πολυετή απασχόληση υπό την ιδιότητα του προπονητή σε ακαδημίες ομάδας
καλαθοσφαίρισης.
▪ Ικανότητα αλληλεπίδρασης και διαμόρφωσης ιδιαίτερων δεσμών με παιδιά και εφήβους, ως
προπονητής σε ακαδημίες καλαθοσφαίρισης, που αναπτύχθηκε με την πρακτική εφαρμογή των
θεωρητικών γνώσεων στον τομέα της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής, ως φοιτητής και
απόφοιτος του τμήματος ΦΠΨ.

Οργανωτικές / διαχειριστικές
δεξιότητες

▪ Πολύ καλές δεξιότητες συντονισμού και ηγεσίας ομάδας παιδιών και εφήβων (έως 20 άτομα) που
αποκτήθηκαν στα πλαίσια της απασχόλησης ως προπονητής ακαδημιών καλαθοσφαίρισης.
▪ Αναπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες, κατάρτιση προπονητικού προγράμματος τμημάτων
καλαθοσφαίρισης σε καθημερινή, μηνιαία και ετήσια βάση.
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▪ Ικανότητα στοχοθεσίας και αξιολόγησης της απόδοσης στα πλαίσια της αποτίμησης της αθλητικής
επίδοσης και της συμπεριφοράς νεαρών και εφήβων αθλητών.
Επαγγελματικές δεξιότητες

▪ Ικανότητα επίτευξης διδακτικών στόχων σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες του
διευθύνοντος,η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού και προπονητικού
προγράμματος που τέθηκε στις ακαδημίες καλαθοσφαίρισης.
▪ Εμπειρία από συνεργασία με επαγγελματίες άλλων ιδιοτήτων (παιδική ψυχολόγος), στα πλαίσια
της υποστήριξης παιδιών, εφήβων και γονέων από ακαδημίες καλαθοσφαίρισης.
▪ Καλή διαχείριση υλικού και εγκαταστάσεων ως υπεύθυνος για την συντήρηση, την καταμέτρηση
και την φύλαξη του προπονητικού υλικού (μπάλες, κώνοι, εμπόδια, ειδικά γυαλιά κ.α).
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