ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προσωπικά στοιχεία
Επώνυμο: Παπαδοπούλου
Όνομα: Μαρία
Ημ. γέννησης: 18/03/1991
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ.: 6978281161
E-mail: mariapapthassos@gmail.com
Διεύθυνση: Βασ. Όλγας 40, Θεσ/νίκη 546 42
ΣΠΟΥΔΕΣ
09/2009 - 07/2013 Απόφοιτος του τμήματος επιστημών της εκπαίδευσης στην
προσχολική ηλικία Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με βαθμό 7,22/10
12/2014 - 01/2016 Μεταπτυχιακό με θέμα « Σχολική Ψυχολογία και
Μαθησιακές Δυσκολίες» Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας
Εργασίες στο πλαίσιο της φοίτησης:
➔ Πτυχιακή εργασία με θέμα: “Επίδραση γονέων και σχολείου στην
εκπαίδευση των παιδιών για τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον.
διερεύνηση των απόψεων γονέων και εκπαιδευτικών” (βαθμός 10/10)
➔ “Αειφόρο σχολείο”
➔ “Τα εικονογραφημένα βιβλία και οι αναγνώστες τους”
➔ “Βιομηχανική επανάσταση”
➔ Εργασία πρακτικής κατάρτισης στο νηπιαγωγείο Μαίστρου και στο 5ο
νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Απασχόληση σε βιβλιοπωλείο - παιχνιδοπωλείο.
09/2014 - 05/2016 Διδασκαλία αγγλικής γλώσσας σε παιδιά πρώτης σχολικής
ηλικίας στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών Zerva Institute (Καλαμαριά,
Θεσσαλονίκη)
05/2015 - 08/2015 Σέρβις στην ταβέρνα «Κραμπούσα» (Θάσος)
06/2014 - 08/2014 Σέρβις στην ταβέρνα «Κραμπούσα» (Θάσος)

Βιογραφικό Σηµείωµα Μαρίας Παπαδοπούλου
Σελ. 1

06/2012 - 08/2012 Διδασκαλία αγγλικής γλώσσας κατ’ οίκον παιδιών
δημοτικής εκπαίδευσης
01/2012 - 05/2012 Σέρβις στο καφέ μπαρ «Νoa – yacht club»
(Αλεξανδρούπολη)
06/2011 - 08/2011 Ασχολήθηκα με τη φύλαξη και τη διαχείριση της
καθημερινότητας ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
●
●
●
●

Αγγλικά: Proficiency (2013)
Γερμανικά: Zeartifikat (2007)
Ισπανικά: Μερική γνώση
Ρώσικα: Επίπεδο Α1 (2014)

ΑΛΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΕΙΣ
● Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ: International Diploma in IT Skills
- University of Cambridge (2012)
● Πτυχίο Braile (2014)
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
● 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας: “Διαχείριση της
πολιτισμικής ετερότητας μέσα στον εκπαιδευτικό θεσμό”.
● Σεμινάρια πρώτων βοηθειών στο πλαίσιο του μαθήματος: φροντιστήριο
κινδύνων ατυχημάτων και πρώτων βοηθειών (02/2011 - 06/2011).
● Σεμινάρια γραμματειακής υποστήριξης και τυφλού συστήματος.
● Σεμινάρια δημιουργικού χορού για παιδιά.
● Σεμινάριο μοντεσσοριανής σχολής Ζαφράνα με θέμα “Σύγχρονη
μοντεσσοριανή εκπαίδευση στη θεωρία και πράξη”.
● Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη διοίκηση σχολικών
μονάδων χρονικής διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών με τη χρήση
μεικτής (blended) εκπαίδευσης (διεύθυνση δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς).
ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
● Γνώση κλασσικής και ακουστικής κιθάρας.
● Χορός (παραδοσιακοί, ευρωπαïκοί, λάτιν).
● Μέλος θεατρικής ομάδας πανεπιστημίου.
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