ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θ Εφορεία Αρχαιοτιτων Ηακφνκου διοργανϊνει ςε ςυνεργαςία με τθ
Διεφιυνςη Πρωτοβάιμιασ Εκπαίδευςησ Ζακφνιου και το Σφλλογο Φίλων
Ξενοπουλείου παιδικθσ βιβλιοιθκησ επιμορφωτικό ςεμινάριο εκπαιδευτικϊν με
τίτλο: «ΜΟΥΣΕΙΟ και ΣΧΟΛΕΙΟ», το οποίο κα υλοποιθκεί από τθ ςυγγραφζα –
παιδαγωγό Μαρίζα Ντεκάςτρο ςτθν Ξενοποφλειο Βιβλιοκικθ και ςτο Μουςείο
Ηακφνκου, ςτισ 9 και 10 Φεβρουαρίου 2018.
Συγκεκριμζνα, τθν Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και ϊρεσ 9:00-11:00 ςτθν
Ξενοποφλειο Βιβλιοκικθ με τθ ςυμμετοχι ςχολείων τθσ Α/κμιασ εκπαίδευςθσ και
με τθν παρουςία τθσ κασ Ντεκάςτρο, κα πραγματοποιθκεί θ δράςθ με τίτλο «Ζνα
μουςείο ςτθ βιβλιοκικθ».
Το απόγευμα τθσ ίδιασ θμζρασ, τισ ϊρεσ 17:30-20:00 ςτο Μουςείο
Ηακφνκου, θ ςυγγραφζασ – παιδαγωγόσ Μαρίηα Ντεκάςτρο κα πραγματοποιιςει
τθν κεντρικι ομιλία του ςεμιναρίου με κζμα «Παίηουμε αρχαιολογικά».
Θα προθγθκοφν ειςθγιςεισ των φορζων που υλοποίθςαν εκπαιδευτικά
προγράμματα ςτο Μουςείο Ηακφνκου ςε ςυνεργαςία με τθν Εφορεία Αρχαιοτιτων:
1. "Από τθ βιβλιοκικθ ςτο Μουςείο, μια αναςτοχαςτικι προςζγγιςθ τθσ
εκπαιδευτικισ ςυνεργαςίασ» από τθν Αλεξάνδρα Κατςαϊτου, νθπιαγωγό &
υπεφκυνθ ςχολικϊν δραςτθριοτιτων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τθν
Παναγιϊτα Ακτφπθ, εκπαιδευτικό και 2. «Θ Ηάκυνκοσ ςυναντά το Βυηάντιο και τθν
Δφςθ" από τθν Ακθνά Τςάτςου, εκπαιδευτικό, Διευκφντρια 4ου Δθμοτικοφ
ςχολείου Ηακφνκου και τθ Βαςιλικι Αγγελοποφλου, νθπιαγωγό Msc.
Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου και ϊρα 10:00- 11:00 οι ςυμμετζχοντεσ κα
ξεναγθκοφν ςτο Μουςείο Ηακφνκου και ςτθ ςυνζχεια (11:00-13:00) κα
παρακολουκιςουν εργαςτιριο ςχεδιαςμοφ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ από τθν
κα. Ντεκάςτρο.
Ευχαριςτοφμε κερμά το Σφλλογο εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ Ηακφνκου «Δ. Σολωμόσ», το Ξενοδοχείο Φοίνικασ και το ΚΤΕΛ Ν.
Ηακφνκου για τθ ςυνδρομι τουσ ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ εκδιλωςθσ.
Θ είςοδοσ για τθν παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου είναι ελεφκερθ για το
κοινό.
Θ Μαρίηα Ντεκάςτρο γεννικθκε ςτθν Ακινα. Από το 1973 μζχρι το 1982
ςποφδαςε ςτθ Σορβόννθ παιδαγωγικά και λογοτεχνία για παιδιά, και
επιςτρζφοντασ ςτθν Ελλάδα εφάρμοςε τισ ςπουδζσ τθσ ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ.
Ζχει γράψει βιβλία για παιδιά, ςχετικά με κζματα ιςτορίασ και τζχνθσ, κείμενα
αρχαιολογικοφ περιεχομζνου ςτισ παιδικζσ ςελίδεσ του περιοδικοφ "Αρχαιολογία",
και ζχει μεταφράςει παιδικά μυκιςτοριματα και παραμφκια. Συνεργάςκθκε με το
Εκνικό Κζντρο Βιβλίου ςτο πρόγραμμα τθσ Φιλαναγνωςίασ και επιςκζφκθκε πολλά
ςχολεία ςε όλθ τθν Ελλάδα. Το 2006 τιμικθκε με το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου
Γνϊςεων για το βιβλίο που ζγραψε με τον Π. Βαλαβάνθ "Μικρζσ ιςτορίεσ του
μουςείου" και το 2012 από τον Κφκλο του Ελλθνικοφ Παιδικοφ Βιβλίου για το βιβλίο
"Περπατϊντασ τισ εποχζσ του Βυηαντίου".

