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Στόχοι: 

Πρόσφατα αποφήτησα από την SAE στην Αθήνα με πολύ καλές γνώσεις στο  animation  και στον 
σχεδιασμό τρισδιάστατων χαρακτήρων. Αυτό που θα ήθελα να κανω τώρα είναι να ξεκινήσω να κανω 
πρακτική σε κάποια μικρή εταιρία animation έτσι ώστε να εξελήξω τις ικανότητες μου αλλά και να 
συνεργαστώ με καινούργιο και δημιουργικό κόσμο και στην συνέχεια να δημιουργήσω την δική μου 
εταιρία σχεδιασμού βιντεοπαιχνιδιών. 

Σπουδές : 

2014-2017 : SAE Institute Athens 

Ba/Bsc (Hons) Game Art Animation 

• Εργασίες με θέμα την πνευματική ιδιοκτησία 
• Εκμάθηση βασικών προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας 
• Ομαδικές εργασίες με παρουσίαση και συνεργασία για ομαδικά σχέδια στο χέρι 
• Εκμάθηση βασικών αρχών σχεδίου 
• Άριστη γνώση 3D χαρακτήρων  
• Καλή γνώση πάνω σε πεδία digital painting 
• Πολύ καλή γνώση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας  
• Μαθήματα διαχείρισης χρόνου και δημιουργία χρονοδιαγράμματος σπουδών  

 

2009-2012:  Γενικό Λύκειο Ελευσίνας ( Πιρουνάκειο ) 

• Τριτοβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνοντας ( Μαθηματικά – Αρχαία – Κείμενα – Χημεία – Σχέδιο – 
Αγγλικά ) 

2006-2009: 4ο Γυμνάσιο Ελευσίνας 

• Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνοντας ( Γερμανικά – Γαλλικά – Φυσική ) 
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Εργασία :  

2014-2015 : Greek Game Art 

• Βοηθός animator  
• Δημιουργούσα μικρά αντικείμενα  στο photoshop 
• Μετέφερα πληροφορίες  στην υπόλοιπη ομάδα για να ήμαστε όλοι συντονισμένοι 
• Κανόνιζα συναντήσεις για όλη την ομάδα για να βλέπουμε την πρόοδο της δουλειάς 
• Οργάνωνα  τον χρόνο για τους υπόλοιπους βοηθούς στο θέμα παράδοσης των σχεδίων 

 

2015-2016 : Athens Manga  

• Μέλλος στην ομάδα χρωματισμού των manga  
• Γραφείο scanning  
• Παραλαβή χαρτιών και μελανιών  

2017-2019 : Πλέσιο Η/Υ 

• Γραφείο υποδοχής και πληροφοριών  
• Ταξινόμηση παραλαβών στον 1ο όροφο  
• Προαγωγή στο τμήμα διαφημίσεων λόγο του πτυχίου στο animation  
• Μέλλος στην ομάδα σχεδιασμού και αργότερα στην σύλληψη ιδεών 

 
 

Ικανότητες και Επιτεύγματα : 

• Πτυχίο lower στην Αγγλική γλώσσα και γνώση γραφής στα Αγγλικά  
• Ρωσικά και ελληνικά μητρική γλώσσα και γνώση γραφής και των δύο 
• Καλή επικοινωνία στην Γερμανική γλώσσα 
• Δίπλωμα γνώσης word ,power point ,excel  
• Γνώση συναρμολόγησης Η/Υ από χόμπι  
• Γνώση δημιουργίας μακετών από χόμπι 
• Δημιουργία και διαχείριση μπλόγκ και από την σχολή αλλά και από προσωπική εμπειρία  
• Δίπλωμα οδήγησης για ι.χ 
• Δίπλωμα κατάδυσης  

 

Ενδιαφέροντα και Χόμπι :  

• Ποδηλασία  
• Paintball (ανήκω σε μια μικρή ομάδα της Ελευσίνας ) 
• Κατάδυση ( ανήκω στον όμιλο  κατάδυσης Λουτρακίου ) 
• Digital painting  
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