Βιογραφικό σημείωμα
Η Σολδάτου Μαρία γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 21/11/1978. Αφού απεφοίτησε από το 1ο
Λύκειο Ιωαννίνων παίρνοντας Αριστείο με 19,2, συμμετείχε στις Πανελλήνιες εξετάσεις
πετυχαίνοντας αρχικά την εισαγωγή της ως πρώτη επιτυχούσα στην Νοσηλευτική Σχολή
Ιωαννίνων παίρνοντας υποτροφία και Βραβείο για την διάκριση στις σπουδές και το ήθος της
κατά το ακαδημαϊκό έτος 1995-96 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Έχοντας
όμως ως μεγάλη επιθυμία την φοίτηση της στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πέτυχε την εισαγωγή της εκεί, δίνοντας το
μάθημα της έκθεσης στις Πανελλήνιες εξετάσεις του Ιουνίου του 1997.Μετά την λήψη του
πτυχίου της με βαθμό 7,93 Λίαν Καλώς, στις 16/07/2001 εργάστηκε ως Καθηγήτρια Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας σε ιδιωτικό Φροντιστήριο στο Νυδρί Λευκάδος από τον Σεπτέμβριο
του 2001 μέχρι και τον Ιούνιο του 2006, ενώ παράλληλα δίδασκε ως ωρομίσθια σε αρκετά
Δημοτικά σχολεία της Λευκάδας και του Μεγανησίου τόσο στον πρωινό κύκλο αλλά και στο
ολοήμερο.
Δίνοντας εξετάσεις στον ΑΣΕΠ και συμμετέχοντας στον διαγωνισμό ανάμεσα σε 18.000
χιλιάδες υποψήφιους, κατάφερε να πετύχει τον διορισμό της περνώντας ανάμεσα στους
πρώτους 905 διοριστέους με οργανική θέση στο Δ.Σ. Βόνιτσας. Από τότε μέχρι και σήμερα,
έχοντας εργαστεί με αποσπάσεις στην Λευκάδα σε Δημοτικά σχολεία τόσο της πόλης όσο
και διάφορων χωριών (Δ. Σ. Λυγιάς, Δ. Σ. Νυδριού, Δ. Σ. Βασιλικής, Δ. Σ. Σύβρου, Δ. Σ.
Καρυάς, Δ. Σ. Σφακιωτών, Δ. Σ. Μεγανησίου) και με εξαίρεση δύο χρόνων υπηρεσίας στην
Βόνιτσα, έχει έρθει στην Λευκάδα με μετάθεση και τα τελευταία χρόνια εργάζεται στο 2ο Δ. Σ.
Λευκάδας.
Από την πρώτη στιγμή που άρχισε να διδάσκει, έδειξε ενδιαφέρον να ασχοληθεί με τα
κοινά και να αγωνιστεί για το καλό του κλάδου της, για την ανάδειξη των προβλημάτων στον
χώρο της παιδείας τόσο όσον αφορά στους μόνιμους συναδέλφους της αλλά και στους
αναπληρωτές και στους ωρομισθίους που εργάζονται με υπομονή και ανεξάντλητη θέληση
στα σχολεία όλης της χώρας και γι ‘αυτό διετέλεσε ως Ταμείας, Πρόεδρος και τώρα διατελεί
ως Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.
Επίσης, εκλέχτηκε αναπληρώτρια Αιρετός στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2018 και
συμμετέχει στα συνέδρια της ΔΟΕ για την συνεχή ενημέρωσή της πάνω στα φλέγοντα
θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί
στις καθημερινές προκλήσεις και στα προβλήματα που προκύπτουν ώστε να παρέχει
έγκυρη ενημέρωση στους συναδέλφους της αλλά και να προτείνει λύσεις σε διάφορα
προβλήματα που προκύπτουν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεχής εξέλιξη της στην επαγγελματική της σταδιοδρομία
συνοδεύεται από την παρακολούθηση σεμιναρίων που συντελούν στην περαιτέρω
επιμόρφωση της. Πιο συγκεκριμένα και με χρονολογική σειρά κάποια από τα σεμινάρια,
ημερίδες και διημερίδες που έχει παρακολουθήσει είναι :
1)12ο Διεθνές Συνέδριο, Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας ‘Η συμβολή της
διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών στην προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης.’
2)Aristotle University Of Thessaloniki
School Of English
Department Of Theoretical and Applied Linguistics
Certification of attendance of the 15th International symposium on Theoretical and Applied
Linguistics.
3)Burlington Books

Certification of Attendance ‘Managing Mixed Ability Classes’.
4)Express Publishing
Certificate of attendance - The revised Cambridge Proficiency Examination
-Applying Multiple Intelligence Theory to EFL Teaching
- Capturing the young learners imagination-Strategies for primary language development.
5) Burlington Books
The needs of Advanced and Proficiency Learners
)Burlington Books
Teaching Grammar at Intermediate Levels
7) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΠΕΚ Ιωαννίνων
Βεβαίωση Παρακολούθησης Εισαγωγικής Επιμόρφωσης.
8)ΥΠΕΠΘ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Βεβαίωση συμμετοχής ‘Διαπολιτισμική Παιδαγωγική :Προβλήματα και Προοπτικές’.
9) Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Α/Θμια Εκπ/ση Λευκάδας
Βεβαίωση υλοποίησης του προγράμματος Αγωγής Υγείας 2011-2012 στην Ε’ τάξη Δ. Σ.
Νυδριού με θέμα ‘Διατροφή και Υγεία ‘
10) Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Α/Θμια Εκπ/ση Λευκάδας
Βεβαίωση υλοποίησης του προγράμματος Αγωγής Υγείας 2011-2012 στην Ε’ τάξη Δ. Σ.
Λυγιάς με θέμα ‘Υγιεινή Διατροφή‘.
11)Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Πιστοποίηση Δεξιοτήτων και Γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.
12)ΔΙΑΥΛΟΣ Κέντρο πρόληψης της χρήσης Εξαρτησιογονων Ουσιών Λευκάδας.
Βεβαίωση Παρακολούθησης επιμορφωτική συνάντησης με θέμα ‘Η προαγωγή της ψυχικής
υγείας στη σχολική πράξη: Παρουσίαση Προγραμμάτων.
13)ΚΕΔΔΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναριακού κύκλου επτά δίωρων επιμορφωτικών εισηγήσεων
με θέμα ‘Μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς’.
14)Εκπαιδευτική περιφέρεια Λευκάδας και Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών ‘ Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην
Εκπαίδευση ‘ Βεβαίωση ημερίδας με θέμα ‘ Τέχνη και Τεχνολογία στην διαθεματική
εκπαίδευση ‘.
15)ΚΠΕ ΣΦΑΚΙΩΤΏΝ
Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικής συνάντησης με θέμα ‘Προγράμματα Σχολικών
Δραστηριοτήτων και Παιδαγωγικές Τεχνικές Εκπόνησης τους’.
16) ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου με θέμα ‘’ Τα εικονογραφικά εργαλεία και η χρήση
τους στην διδασκαλία ‘’.
17)ΚΠΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ
Βεβαίωση συμμετοχής στο Επιμορφωτικό πρόγραμμα ‘Από την πηγή στο ποτήρι μας’ στα
πλαίσια της πράξης ‘Κέντρα εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορια-Δράσεις δια
βίου μάθησης για ενήλικες.
18) Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικής ημερίδας με θέμα : ‘Η αξιολόγηση του
μαθητή στο Δημοτικό σχολείο ‘.
19) Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου MOODLE με θέμα ‘ Ψηφιακή Ξενόγλωσση
Τάξη ‘ με την μέθοδο Ανοιχτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για 8 εβδομάδες.
20)Γραφείο Σχολικής συμβούλου Λευκάδας, Γραφείο σχολικής συμβούλου Προσχολικής
Αγωγής - Κοινωνικό Ιατρείο Ψυχικής Υγείας Λευκάδας ( σύνολο ωρών 12)

21) ΚΕΠΛΗΝΕΤ Βεβαίωση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα ‘Επεξεργασία βίντεο με
movie maker ‘.
22)ΔΙΑΥΛΟΣ Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου με θέμα ‘Η διερεύνηση των
αποθεμάτων και η αξιοποίηση των ικανοτήτων ως εργαλεία ενδυνάμωσης του σύγχρονου
εκπαιδευτικών ‘.
23)Γραφείο Σχολικής συμβούλου Λευκάδας-Κοινωνικό Ιατρείο Ψυχικής Υγείας Λευκάδας.
Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα ‘Διαχείριση επαγγελματικού
στρες’.
24)Κέντρο πρόληψης ΔΙΑΥΛΟΣ και γραφείο σχολικού συμβούλου Λευκάδας.
Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα ’Η μετάβαση από το
Δημοτικό στο Γυμνάσιο’.
25) ΚΕΔΔΥ
Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα ‘Διαχείριση σχολικής τάξης
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση’.
26) Φωτοκύτταρο
Βεβαίωση παρακολούθησης 2ήμερου Καλλιτεχνικού σεμιναρίου ‘Σύνθεση και Αισθητική
φωτογραφίας ‘( 1 και 2 Απριλίου 12 ωρών 2017).
27)Γραφείο Σχολικής συμβούλου Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π. Ε Λευκάδας.
Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα’ Συναίσθημα : η απαρχή σε
μια παιδαγωγική σχέση ‘.
28) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Λευκάδας - Μουσείο Αγγέλου Σικελιανού
Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα : Γνωριμία με το μουσείο
Αγγέλου Σικελιανού - Μουσειολογια και προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων ‘.
Η μεγάλη αγάπη της για την φωτογραφία την ώθησε να γίνει μέλος της Φωτογραφικής
ομάδας Λευκάδας ‘Φωτοκύτταρο ‘και να συμμετέχει σε εκθέσεις με διάφορα έργα της.
Επίσης παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ψηφιακής φωτογραφίας του Πνευματικού
κέντρου Λευκάδας τα τελευταία δύο χρόνια. Οι φωτογραφίες της μονοπωλούνται κυρίως από
τα πανέμορφα τοπία της Λευκάδας και τις υπέροχες παραλίες της και μέσα από την
ενασχόληση της με το διαδίκτυο κάνει γνωστή την Λευκάδα στο εξωτερικό καθώς ανεβάζει
φωτογραφίες σε διάφορες ιστοσελίδες με ταξιδιωτικούς προορισμούς, κάποιες από τις
οποίες έχουν επιλεγεί και ως οι καλύτερες φωτογραφίες του μήνα.
Έχει ταξιδέψει σε πολλά μέρη του εξωτερικού καθώς η δίψα της για μάθηση την ώθησε να
επισκεφθεί μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες, μουσεία, ιστορικούς χώρους και αρχαιολογικά
κέντρα με στόχο να μάθει περισσότερες πληροφορίες για τον πολιτισμό αυτών των χωρών
αλλά και να πάρει ιδέες για εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, εμπλουτισμένους με
πολιτιστικά στοιχεία, αλλά και για να παρατηρήσει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων σε
τοπικό επίπεδο μέσα από την λειτουργία των τοπικών αρχών στην διαχείριση της
καθημερινότητας.

