Μουστακάτου Κατερίνα
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η φιλόλογος Μουστακάτου Κατερίνα έχει γεννηθεί στην Αθήνα, όπου
ολοκλήρωσε με άριστα τις εγκύκλιες σπουδές της.
Σπουδές: Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1991) με υποτροφίες κληροδοτημάτων κατόπιν
εξετάσεων. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος DEA με ειδίκευση “Sciences du
Langage” Επιστήμες Γλωσσών στο πανεπιστήμιο του Παρισιού Ėcole des Hautes
Ėtudes en Sciences Sociales (EHESS) (1994). Διδάκτωρ του τμήματος της
Νεοελληνικής Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το
2013 με υποτροφία από το ΙΚΥ. Θέμα της διδακτορικής διατριβής : «Ιδέες και
πρόσωπα στο έργο του Γιώργου Θεοτοκά. Από το δοκίμιο στο μυθιστόρημα».
Γλωσσομάθεια: άριστη γνώση αγγλικών και γαλλικών, πολύ καλή γνώση
ιταλικών και βασικές γνώσεις στα γερμανικά. Κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ
και επιμόρφωση σε αρχές ανάλυσης και σχεδιασμού επιμορφωτικών προγραμμάτων
στο ΕΚΠΑ.
Επαγγελματική εμπειρία: Έχει διδάξει μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης σε
φροντιστήρια προετοιμασίας μαθητών για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια στο
κέντρο της Αθήνας και στο Μαρούσι για 12 χρόνια. Υπηρετεί στη δημόσια
εκπαίδευση από το 2004 ύστερα από την επιτυχή συμμετοχή της στο διαγωνισμό του
ΑΣΕΠ. Έχει διδάξει σε σχολεία της Φθιώτιδας και στη συνέχεια στο ΓΕΛ Ν.
Ερυθραίας. Έχει διδάξει στο λύκειο Αναβρύτων στην ενισχυτική διδασκαλία κατά τα
έτη 2004-2005. Έχει αποσπαστεί στο Υπουργείο Παιδείας στη διεύθυνση ξένων και
μειονοτικών σχολείων και στη διεύθυνση Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
Είναι βαθμολογήτρια στις Πανελλαδικές εξετάσεις των τελευταίων ετών
(γραπτές και προφορικές για φυσικώς αδυνάτους μαθητές).
Επιμορφώσεις - Εισηγήσεις : Συνεχής παρακολούθηση σεμιναρίων και
συνεδρίων που άπτονται εκπαιδευτικών και επιστημονικών θεμάτων (θέματα
διδακτικής γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας και αρχαίων ελληνικών καθώς και
σεμινάρια ψυχολογίας εφήβων).
Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
προγράμματος Comenius: «IPM tools finding innovative pedagogical methods to
integrate web based tools into teaching and learning» (Σαντιάγο Ισπανίας, Σεπτ.
2005). Βεβαίωση πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνιών (Οκτώβριος 2008) και βεβαίωση «Επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εκπαιδευτικών
λογισμικών για φιλολόγους (35 ωρών)» (Νοέμβριος 2008).
Συμμετοχή στην ημερίδα «Η πρόκληση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη
διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων» (2/4/2011) Συμμετοχή σε εκδήλωσηεργαστήριο «My Wikipedia- Oι βιβλιοθήκες συμμετέχουν», (ΕΚΠΑ, 3/4/2012).
Έχει συμμετάσχει σε ημερίδες και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
με εισηγήσεις (Νάπολη Ιταλίας, Βουκουρέστι Ρουμανίας, Αδελαίδα Αυστραλίας).
Έχει δώσει διάλεξη (μάθημα) στο Φιλολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών και
στο University of Saint Louis (Missouri ΗΠΑ).
Συγγραφικό έργο: Έχει συγγράψει εκπαιδευτικά βιβλία-βοηθήματα για τη
λογοτεχνία. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε πολλά επιστημονικά συνέδρια
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει κάνει πολλές δημοσιεύσεις σε έγκυρα
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(ελληνικά και ξένα) περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και έχει συμμετάσχει με
άρθρα της σε συλλογικούς τόμους. Στα ενδιαφέροντά της βρίσκονται είναι η
αρχειακή έρευνα, η δοκιμιακή γραφή, o θεατρικός λόγος, η επιστολογραφία και η
ταξιδιωτική λογοτεχνία. Στις πρόσφατες μελέτες της είναι και το επίμετρο στην
μονότομη και μονοτονική επανέκδοση της Αργώς του Γ. Θεοτοκά από τις εκδόσεις
Εστία 2016 και η δημοσίευση “G.Theotokas: A contemporary writer and thinker” ,
Modern Greek Studies Yearbook vol. 32/33 2016-2017 .
Άλλες δραστηριότητες: Ενασχόληση με τη μελέτη και μέρος της ταξινόμησης
του λογοτεχνικού αρχείου Γ. Θεοτοκά από το 2003 ως το 2016. Eπιστημονική
συνεργασία σε συνέδριο αφιερωμένο στο λογοτέχνη και διανοούμενο Γ. Θεοτοκά και
σε έκθεση στηριγμένη σε αρχειακό υλικό σε συνεργασία με το ΕΚΕΒΙ (Στοά του
Βιβλίου 3-8/1/2005). Έχει πάρει μέρος και σε ανασκαφικά προγράμματα με Έλληνες
και Αμερικανούς φοιτητές (Oropos survey) υπό την εποπτεία του πανεπιστημίου της
Μannitoba (Καναδά).
Είναι μέλος της Ένωσης Φιλολόγων, της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, της
Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, της Επιστημονικής Ένωσης για την
Προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), της ΠΑ.ΠΕ.ΔΕ και του
περιοδικού «Νέα Παιδεία». Έχει συμμετάσχει ως μέλος Επιτροπής Κριτών στο 1ο και
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (2015,
2016) και στο 2ο πανελλήνιο συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών (2016). Έχει διατελέσει τελικός Κριτής-Αξιολογητής κατά
την κρίση διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με το Flinders University of South
Australia (2015).
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