
 
                                            Βιογραθικό ζημείωμα 
 
Ονομαηεπώνσμο: Φαλή Λακπαδαξίνπ 
E mail:  dv612002@yahoo.gr  
 
Σποσδές 
 
1982  Πηπρίν βξεθνλεπηαθώλ ζπνπδώλ ηνπ θέληξνπ Εθπαίδεπζεο 

Κιεξνδνηήκαηνο πγγξνύ 
 
1998-2000     2εηέο πξόγξακκα «Εθπαίδεπζε ζηα κνπζεία» ηνπ Ειιεληθνύ     
                      Παηδηθνύ Μνπζείνπ 
           
2002              Πηζηνπνηεηηθό ρεηξηζκνύ πξνγξακκάησλ Microsoft Office    

                  ( πεξηβάιινλ Windows XP) 
 
Δπαγγελμαηική εμπειρία 
 
Σεπη. 1998-ζήμερα   Δλληνικό Παιδικό Μοσζείο. 
                                   
2006  έσο ζήκεξα  Τπεύζπλε ηνπ ηκήκαηνο ηεο πξνζρνιηθήο  
                                ειηθίαο    

 Μειέηε, ζρεδηαζκόο, νξγάλσζε ησλ εθζεκάησλ ηεο 
πξνζρνιηθήο 

 Μειέηε, ζρεδηαζκόο, νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
πξνγξακκάησλ ηεο πξνζρνιηθήο γηα ζρνιηθέο νκάδεο θαη 
νηθνγέλεηεο 

 Εθπαίδεπζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 Αμηνιόγεζε 
 
2002 έσο 2007   Τπεύζπλε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αθηεξσκάησλ.  

 Μειέηεο, αξρεία, ζπληνληζκόο 

 Εθπαίδεπζε θαη αμηνιόγεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 Επηθνηλσλία κε θνξείο θαη ρνξεγνύο  
 
                                Τπεύζπλε ζπιινγώλ 

 Καηαγξαθή 

 Δηαρείξηζε, δηαθίλεζε 
 
                               Τπεύζπλε παηδηθώλ γηνξηώλ ζην ρώξν ηνπ κνπζείνπ 

 Μειέηε, ζρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε 

 Αμηνιόγεζε 
 
2000 - 2002             Τπεύζπλε ηνπ ηνκέα Αλαθύθισζεο  

 Αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ ηνκέα 

 Μειέηε θαη ζρεδηαζκόο ηνπ εθζέκαηνο ηεο αλαθύθισζεο 

 Μειέηε θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηνλ 
ηνκέα ηεο αλαθύθισζεο 
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Τπεύζπλε ηνπ Τιηθνπσιείνπ ηνπ Παηδηθνύ Μνπζείνπ 

 Λεηηνπξγία ηνπ καγαδηνύ 

 Επαθέο κε εηαηξείεο θαη βηνκεραλίεο γηα ηελ πξνζθνξά 
αλαθπθιώζηκνπ πιηθνύ 

 
 2000 - 2001           Τπεύζπλε κνπζεηνζθεπώλ 

 Δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη εμέιημε κνπζεηνζθεπώλ 

 Επαθέο κε θνξείο γηα ηελ πξνζθνξά ππεξεζηώλ νη νπνίεο 
βνεζνύλ ηελ αλάπηπμε ησλ κνπζεηνζθεπώλ 

 πληνληζκόο θαη δηαθίλεζή ηνπο ζε ζρνιεία 
 
1998 – 2000           Εξκελεύηξηα εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζε  
               παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη δεκνηηθνύ ζρνιείνπ  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
1992-1995  Κένηρο ελεσθέρων ζποσδών Granits, ημήμα νηπιαγωγών 

 Δηδαζθαιία παηδαγσγηθώλ καζεκάησλ 

 Δηδαζθαιία ηερληθώλ καζεκάησλ θαη θνπθινζεάηξνπ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1982-1992  Ιδιωηικό νηπιαγωγείο ΄Αννας Μόζτοσ 

 Δηδαζθαιία ζε παηδηά πξνλεπηαθήο ειηθίαο( 4-5 εηώλ )    

 Δηδαζθαιία ζε παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο ( 5-6 εηώλ ) 
 
                                 
Σεμινάρια 
 
2007                       πκκεηνρή ζε πξόγξακκα θαηάξηηζεο ησλ ΚΕΚ   

                         «ΔΗΜΗΣΡΑ» ΜΕ ΘΈΜΑ «Οξγάλσζε θαη Πξνβνιή  
                          Εθδειώζεσλ θαη Πξνγξακκάησλ». 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2006                        εκηλάξην κε ζέκα «Οηθνλνκηθέο γλώζεηο γηα κε νηθνλνκηθά  

                          ηειέρε. Δηνξγάλσζε Ε.Ε.Δ.Ε. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2006                        Preschools and infant-toddler centers, istituzione of the  
                                municipality of Reggio Emilia. πκκεηνρή ζε  study group. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   
2005                        Εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην κε ζέκα «Μέζα Μαδηθήο  
                                Ελεκέξσζεο, Marketing θαη Μ.Κ.Ο.» 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2004                        εκηλάξην κε ζέκα «Μνπζεηνινγία-Πξαθηηθέο εθαξκνγέο». 
                                Δηνξγάλσζε Λατθνύ Παλεπηζηεκίνπ 

1997   Θεσξεηηθό ζεκηλάξην κε ζέκα ¨ Εηζαγσγή ζην  
      κνπζείν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο εξκελεπηή ¨ 

Δηνξγάλσζε ζεκηλαξίνπ από ην Ειιεληθό Παηδηθό 
                                Μνπζείν 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1995                         εκηλάξην ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο 



------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1993-94  Σξεηο θύθινη ζεκηλαξίσλ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1992   Σξίκελν ζεκηλάξην πηπρηνύρσλ βξεθνλεπηαθώλ ζρνιώλ,  
                                 κε ζέκα ¨ Η ηζόηεηα ησλ δπν θύισλ ζηελ εθπαίδεπζε¨ 

Δηνξγάλσζε ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1992   Μεηεθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην θαηαζθεπήο θαη εκςύρσζεο  
                                 θνύθιαο 
 

  
 
Διζηγήζεις 
 
Δηάθνξεο εηζεγήζεηο ζρεηηθέο κε ηε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε ηόζν ζε ζπλέδξηα, όζν 
θαη ζε ζεκηλάξηα ηνπ Ειιεληθνύ Παηδηθνύ Μνπζείνπ αιιά θαη άιισλ θνξέσλ 
(πιήξεο αλαθνξά δηαζέζηκε εθόζνλ δεηεζεί) 
 
 
 
Γημοζιεύζεις 

 πγγξαθή άξζξνπ κε ηίηιν: «Θδέεο γηα παηρλίδηα κε ηελ νηθνγέλεηα», ζην 
πεξηνδηθό «Η ΖΩΗ ΜΕ ΣΟ ΠΑΘΔΘ»  

 πγγξαθή άξζξνπ κε ηίηιν: «Πώο κπνξνύλ νη λεπηαγσγνί λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ  Παηδηθνύ Μνπζείνπ» ζην πεξηνδηθό «ΤΓΥΡΟΝΟ 
ΝΗΠΘΑΓΩΓΕΘΟ» 

 πγγξαθή άξζξνπ κε ηίηιν: «Πξνζεγγίδνληαο ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κέζα ζην 
Παηδηθό κνπζείν». Δεκνζίεπζε ζην βηβιίν «Δηδαθηηθή θαη δηδαζθαιία ησλ 
Φπζηθώλ Επηζηεκώλ: Άηππεο κνξθέο εθπαίδεπζεο θαη λέεο ηερλνινγίεο», 
Ε.ΔΘ.Φ.Ε 

 
 
Δθελονηική εργαζία   
 
1997- 1998               Εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην Παηδηθό Μνπζείν   
 
            
       


