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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 

Ο Τεφκρος Μιχαηλίδης γεννικθκε το 1954 ςτθν Ακινα και κατάγεται από τθν Κφπρο. Είναι 

διδάκτωρ των μακθματικών του Πανεπιςτθμίου Pierre et Marie Curie. Από το 1981, διδά-

ςκει μακθματικά ςτθ μζςθ εκπαίδευςθ. Ζχει δθμοςιεφςει άρκρα και μελζτεσ ςχετικά με τθ 

διδακτικι των μακθματικών, τθν ειςαγωγι τθσ πλθροφορικισ ςτθν εκπαίδευςθ και τθ χρι-

ςθ τθσ αφιγθςθσ και τθσ ιςτορίασ ςτθ διδαςκαλία των μακθματικών. Ζχει κατά καιροφσ 

ςυνεργαςτεί με τισ εφθμερίδεσ "Τα Νζα", "Ελευκεροτυπία", "Ελεφκεροσ Τφποσ" και "Κακθ-

μερινι". Ζχει μεταφράςει από τα αγγλικά και τα γαλλικά 28 βιβλία, λογοτεχνικά και επιςτθ-

μονικά, ςχετικά μετά μακθματικά και τθν ιςτορία των επιςτθμών. Το 2006 θ γαλλικι κυβζρ-

νθςθ του απζνειμε τον τίτλο τοφ Chevalier dans l' Ordre des Palmes Academiques. Είναι ι-

δρυτικό μζλοσ τθσ ομάδασ Θαλισ+Φίλοι και τθσ Ελλθνικισ Λζςχθσ Συγγραφζων Αςτυνομι-

κισ Λογοτεχνίασ. Το μυκιςτόρθμα "Πυκαγόρεια Εγκλιματα" ("Πόλισ" 2006) ζχει μεταφρα-

ςτεί ςε 6 γλώςςεσ -ιταλικά, ιςπανικά, αγγλικά, κορεάτικα, κινζηικα, γαλλικά, ενώ για το 

"Αχμζσ, ο γιοσ του φεγγαριοφ" ("Πόλισ" 2013) του ζχει απονεμθκεί το Κρατικό Βραβείο Μυ-

κιςτοριματοσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. Συμμετείχε με διθγιματα του ςτουσ ςυλλογι-

κοφσ τόμουσ "Ελλθνικά Εγκλιματα" 2, 3 και 4 των εκδόςεων "Καςτανιώτθ", "Είςοδοσ Κινδφ-

νου" των εκδόςεων Μεταίχμιο, και ςτθ ςειρά "Κλζφτεσ και Αςτυνόμοι" του ραδιοςτακμοφ 

"902 Αριςτερά ςτα FΜ". 

Η Κατερίνα Καλφοποφλου γεννικθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ το 1963. Ο καυμαςμόσ τθσ για τθν 

κακθγιτρια των Μακθματικών ςτθν πρώτθ τάξθ του Γυμναςίου, τθν ώκθςε να ςπουδάςει 

Μακθματικά. Φοίτθςε ςτο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων και, τελειώνοντασ τισ ςπουδζσ τθσ, ερ-

γάςτθκε ςε φροντιςτιρια για είκοςι περίπου χρόνια, ώςπου το 2007, διορίςτθκε ςτο Δθμό-

ςιο. Από τότε διδάςκει ςε δθμόςια ςχολεία, εντόσ και εκτόσ Θεςςαλονίκθσ.  

Στο μεταξφ ζκανε Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ ςτθν Εκπαίδευςθ, εςτιάηοντασ ςτθν Κοινωνιο-

γλωςςολογία, ςτθν εκπαιδευτικι ζρευνα ςτθν πράξθ (action research) και ςτθ διδακτικι 

των Φυςικών Επιςτθμών. Η διπλωματικι τθσ εργαςία με κζμα "Από το αυτόνομο ςτο ιδεο-

λογικό μοντζλο μακθματικοφ γραμματιςμοφ", αποτελεί διδακτικι πρόταςθ που προχποκζ-

τει τθν αλλαγι παραδείγματοσ ςτθ διδαςκαλία των Μακθματικών.  

Από το 2006, ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ομάδα ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ, διοργάνωςε "Σεμινάρια για τθ 

Μζςθ Εκπαίδευςθ" ςτο Κζντρο Ιςτορίασ Θεςςαλονίκθσ και ςυντόνιςε μακθτικζσ λζςχεσ α-

νάγνωςθσ μακθματικισ λογοτεχνίασ, ςε ςχολεία και ςε άλλουσ φορείσ, κακώσ και λζςχεσ 

ανάγνωςθσ ενθλίκων. 

Προςφζρει εκελοντικι εργαςία ςε ό,τι προάγει τθ φιλαναγνωςία και τα Μακθματικά, όπωσ 

τα Πολιτιςτικά Προγράμματα τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Θες-

ςαλονίκθσ, από όπου ζχει βραβευτεί για τθ ςυνολικι προςφορά τθσ. Παράλλθλα, υλοποιεί 

Περιβαλλοντικά Προγράμματα, με ςτόχο τθ διαςφνδεςθ των Μακθματικών με τα προβλι-

ματα του περιβάλλοντοσ και ζχει βραβευτεί από τθν Επιτροπι Περιβάλλοντοσ του Α.Τ.Ε.Ι. 

Θεςςαλονίκθσ ςτο διαγωνιςμό "Καλφτερθ Περιβαλλοντικι Δράςθ 2014-2015" για το πρό-

γραμμα "Η περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ μζςα από τθ μακθματικι δραςτθριότθτα", που υ-

λοποίθςε με τουσ μακθτζσ τθσ. 

Στα ερευνθτικά τθσ ενδιαφζροντα ςυμπεριλαμβάνεται θ μελζτθ των δυςκολιών που αντιμε-

τωπίηουν οι μακθτζσ κατά τθ μετάβαςι τουσ από το Γυμνάςιο ςτο Λφκειο και ειδικά οι δυ-

ςκολίεσ ςτθν εκμάκθςθ τθσ Άλγεβρασ.  



Διατθρεί τθν ιςτοςελίδα www.mathandliterature.blogspot.com "Μακθματικά + Λογοτεχνί-

α",  όπου, εκτόσ από τα "επειςόδια" από τθ ςχολικι τάξθ δθμοςιεφει προτάςεισ και κριτικζσ 

για λογοτεχνικά βιβλία και για βιβλία εκλαΐκευςθσ των Μακθματικών και των Επιςτθμών. 

 

http://www.mathandliterature.blogspot.com/

