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GREEK TEAM
DIMITRIOU MARIA
Maria Dimitriou is teacher of Literature at 1st General Lyceum of
Trikala with basic studies in University of Corfu and she holds a
postgraduate degree in School Psychology (Synergistic-emotional
dynamics and education).
She teaches ancient and new Greek, History, as well as Philosophy.
She speaks the English and Italian language and handles computers
very well. She has experience with children with learning difficulties
and works very well with them.
In her work environment she sets goals she implements and manages to solve the problems
presented in patience and method. She is friendly after the kids and collaborates with her
colleagues.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Η Μαρία Δημητρίου είναι καθηγήτρια Φιλολογίας στο 1Ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων με βασικές
σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας και μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολική ψυχολογία (
Συγκινησιακές-συναισθηματικές δυναμικές και εκπαίδευση).
Διδάσκει Αρχαία και Νέα ελληνικά, Ιστορία, καθώς και Φιλοσοφία.
Γνωρίζει την αγγλική και την ιταλική γλώσσα και χειρίζεται τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
πολύ καλά. Έχει εμπειρία με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και συνεργάζεται πολύ καλά
μαζί τους.
Στο εργασιακό της περιβάλλον βάζει στόχους τους οποίους υλοποιεί και κατορθώνει να
επιλύει τα προβλήματα που παρουσιάζονται με υπομονή και μεθοδικότητα. Είναι φιλική
μετά τα παιδιά και συνεργάσιμη με τους συναδέλφους της.

KATSADOUROS DIMITRIOS
Dimitrios is a Teacher of Informatics and Physics at the 1st Lyceum of
Trikala, Greece, with Graduate Studies at the Department of Physics,
of the University of Patras -Greece and postgraduate studies (MSc) in
Information Systems, of the Hellenic Open University.
He is certificated in the inclusion of ICT in Education and Informatics
(B Level) while he speaks English very well.
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ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο Δημήτρης είναι καθηγητής Πληροφορικής και Φυσικής στο 1ο ΓΕΛ Τρικάλων ( Ελλάδα) με
βασικές σπουδές στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και μεταπτυχιακές
σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Είναι πιστοποιημένος στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση της Πληροφορικής (Β επίπεδο),
ενώ μιλάει πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα.

KONTOGIANNI MARIA
Maria is a new teacher of informatics and new Technologies with α degree

of the Department of Teleinformatics and Management of the School
of Administration and Economics of the Technological Institute of
EPIRUS
She is speaking English very well and she coordinates research works of
students as well.
She is a trainer of adults, in New Technologies issues, certified by the
National Center for Continuing Vocational Training and she has experience in gender issues (social,
school, family)
She is a very responsible person, works very well with colleagues and has a great desire to fulfill goals.

She loves traveling and skiing and she is a Swimming Champion. She is enjoying painting, using it
in her professional field in different activities with students.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
Η Μαρία είναι καθηγήτρια πληροφορικής και νέων τεχνολογιών με Πτυχίο του Τμήματος
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου
Μιλάει πολύ καλά Αγγλικά και συντονίζει επίσης ερευνητικές εργασίες μαθητών.
Είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων, σε θέματα Νέων Τεχνολογιών, πιστοποιημένη από το ΕΚΕΠΙΣ
Είναι πολύ υπεύθυνο άτομο, συνεργάζεται πολύ καλά με τους συναδέλφους και έχει μεγάλη
επιθυμία εκπλήρωσης στόχων.
Της αρέσει να ταξιδεύει και να κάνει σκι και είναι πρωταθλήτρια κολύμβησης
Ασχολείται με τη ζωγραφική σαν χόμπι το οποίο χρησιμοποιεί και στον επαγγελματικό της
χώρο για δραστηριότητες με τους μαθητές.
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MPAKOS NIKOLAOS
Nikos is a teacher of Mathematics at 1st General Lyceum of Trikala with
Graduate Studies at the Department of Mathematics, of the School of
Sciences, University of Ioannina and Post-graduate Studies in “Didactics
and Methodology of Mathematics” at the Department of Mathematics
of the School of Sciences, National and Kapodistrian University of
Athens (EKPA) and in “Educational Studies” of the School of Humanities,
Hellenic Open University (EAP).
He is a writer of books on High School Mathematics (Lyceum level) and of papers on High
School Mathematics (Lyceum Level) published in Greek Mathematical Magazines.
He is co-writer of papers in Didactics of Mathematics announced in Greek and International
Symposiums, too.
He is certificated in the inclusion of ICT in Education and Mathematics Education (A and B
Level), while he speaks English very well and French in a modest level.
He has participated in many Life–long Educational Programmes and Long-term Additional
Education in: Mathematics, Didactics of Mathematics, History and Philosophy of Mathematics
and Sciences, Educational Issues and European Education Issues.

ΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο Νίκος είναι ένας καθηγητής των μαθηματικών στο 1ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων με
προπτυχιακές Σπουδές στο Μαθηματικό Τμήμα, της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μεταπτυχιακές σπουδές στη «Διδακτική και τη Μεθοδολογία
των Μαθηματικών» στο Μαθηματικό Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) καθώς επίσης και των «Σπουδών στην
Εκπαίδευση» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(EAΠ).
Είναι συγγραφέας βιβλίων για τα Μαθηματικά του Λυκείου και εργασιών για τα Μαθηματικά
του Λυκείου σε ελληνικά μαθηματικά περιοδικά
Είναι συν-συγγραφέας εργασιών στην Διδακτική των Μαθηματικών, που παρουσιάστηκαν σε
ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Είναι πιστοποιημένος στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση των
Μαθηματικών (Α και Β επίπεδο), ενώ μιλάει Αγγλικά πολύ καλά και η γαλλικά σε ένα μέτριο
επίπεδο.
Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιμορφωτικά προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης
Μακροχρόνιας Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης που αφορούν:

και
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Τα Μαθηματικά, τη Διδακτική των Μαθηματικών, την Ιστορία και τη Φιλοσοφία των
Μαθηματικών και των Επιστημών, Εκπαιδευτικά θέματα και θέματα Ευρωπαϊκής
Εκπαίδευσης.

PAIZANOU ALEXANDRA
Alexandra Paizanou was born in Trikala, Greece. She studied Chemistry
in the University of Thessaloniki. Worked in the General Chemical State
Laboratory for five years (1983-1988)
Working in the Education sector until today teaching chemistry to
students from 16 to 18 years old. She has been responsible in the Science
Laboratory Centre (supporting teachers of the Second and First Grade
Education on the experimental teaching of Science)
She is certificated in the inclusion of ICT in Education and Chemistry Education (A and B Level),
and she speaks very well the English language.
She has taken part in European Projects as Comenius, Leonardo Da Vinci, and Erasmus and
has drawn up school projects concerning environment, health and educational aspects.
She has attended seminars about education, learning difficulties in young students,
environment. She is an active member of the Association of Greek Chemists

ΠΑΙΖΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Η Αλεξάνδρα Παϊζάνου γεννήθηκε στα Τρίκαλα( Ελλάδα). Σπούδασε Χημεία στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Εργάστηκε στο Γενικό Χημείο του Κράτους για 5 χρόνια (1983-1988).
Εργαζόμενη στον τομέα της εκπ/σης μέχρι σήμερα διδάσκει Χημεία σε μαθητές 16- 18 ετών.
Ήταν Υπεύθυνη του Εργαστηριακού Κέντρου Επιστημών, ( υποστηρίζοντας εκπ/κούς της
Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης στη διδασκαλία πειραμάτων επιστημών).
Έχει πιστοποίηση στην ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία
της Χημείας ( Α΄ και Β΄ επιπέδου) και μιλάει πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα.
Έχει πάρει μέρος σε Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Comenius, Leonardo Da Vinci, and
Erasmus και έχει υλοποιήσει σχολικά προγράμματα που αφορούν, το περιβάλλον, την υγεία,
και εκπαιδευτικά θέματα.
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με την εκπαίδευση, μαθησιακές δυσκολίες νέων
μαθητών και το περιβάλλον. Είναι ενεργό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
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STAVRANTONI MARIA
Maria is a teacher of religion at 1st General Lyceum of Trikala, Greece,
with graduate studies in the department of Theology, of the Aristotle
University of Thessaloniki –Greece.
She has further education in Byzantine archeology in the Aristotle
University of Thessaloniki – Greece and speaks very well the Serbian
language.
She is engaged in volunteering and social contribution to various ecclesiastical bodies.
She likes painting and handcrafting and organizes different activities with the students.

ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
Η Μαρία είναι καθηγήτρια Θρησκευτικών στο 1ο ΓΕΛ Τρικάλων, με πτυχίο θεολογίας του
ΑΠΘ.
Έχει περαιτέρω σπουδές στη Βυζαντινή Αρχαιολογία στο ΑΠΘ και μιλάει πολύ καλά τη
Σέρβικη γλώσσα.
Εμπλέκεται με τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά σε πολλούς εκκλησιαστικούς
φορείς.
Της αρέσει η ζωγραφική και η χειροτεχνία και διοργανώνει διάφορες δραστηριότητες με τους
μαθητές.

ZARAMPOUKA ATHANASIA
Athanasia is a teacher of Maths at 1st General Lyceum of TrikalaGreece, with Graduate Studies at the Department of Mathematics,
of the School of Sciences, of the Aristotle University of Thessaloniki
-Greece and postgraduate studies in management of the School of
Economics, Social and Political Sciences of Vrije
Universiteit Brussel - Belgium, and she is the Principal of the
school.
She has annual training in pedagogy and certification in the inclusion of ICT in Education and
Mathematics Education (A and B level) and she speaks very well English while French in a
modest level.
She has been responsible for environmental education in province of Trikala and an adult
educator on environmental issues. She has attended seminars about education matters,
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maths, environment, Greek language as a second language, School mediation, group
management etc.
She has a great experience in the European programs (Comenius, Grundving, eTwinning,
Erasmus, Jean Monet, and Youth for Europe etc.), in environmental education programs,
gender equality programs, local history and culture programs.
She likes working in groups and organizing innovative activities for students and teachers.
She is actively involved in the Local Branch of the Greek Mathematical Society, where she is
the vice-president.
She was an elected member of the Association of teachers of Trikala-Greece and an elected
member of the association of teachers of BENELUX- BELGIUM, where she used to be the
president. She is also involved in different cultural associations.

ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Η Αθανασία είναι καθηγήτρια μαθηματικών στο 1ο ΓΕΛ Τρικάλων, με βασικές σπουδές στο
Μαθηματικό Τμήμα, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης ( ΑΠΘ) και με μεταπτυχιακές σπουδές στο Μanagement στη σχολή
Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών σπουδών του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (
Βέλγιο) και είναι η Διευθύντρια του σχολείου.
Έχει ετήσια επιμόρφωση στα παιδαγωγικά και πιστοποίηση στην ένταξη των νέων
τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των μαθηματικών ( Α΄ και Β΄ επιπέδου)
Μιλάει πολύ καλά Αγγλικά ενώ γαλλικά σε μέτριο επίπεδο.
Διετέλεσε Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Ν.Τρικάλων και επιμορφώτρια
ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης. Έχει επιμόρφωση σε εκπαιδευτικά και
περιβαλλοντικά θέματα , στα Μαθηματικά , στα Ελληνικά σαν δεύτερη ξένη γλώσσα, στη
σχολική διαμεσολάβηση, στη διαχείριση ομάδας κλπ.
Έχει μεγάλη εμπειρία στα Ευρωπαϊκά προγράμματα ( Comenius, Grundving, eTwinning,
Erasmus, Jean Monet, Νεολαία για την Ευρώπη κλπ) σε προγράμματα Περιβαλλοντικής
Εκπ/σης και ισότητας των φύλων καθώς επίσης σε προγράμματα τοπικής ιστορίας και
πολιτισμού .
Της αρέσει να εργάζεται σε ομάδες και να διοργανώνει καινοτόμες δραστηριότητες για τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς
Συμμετέχει ενεργά στο Τοπικό Παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας στο οποίο
είναι αντιπρόεδρος. Ήταν εκλεγμένο μέλος της ΕΛΜΕ Τρικάλων και του Συλλόγου εκπ/κών
BENELUX όπου ήταν και Πρόεδρος. Εμπλέκεται επίσης σε διάφορους Πολιτιστικούς
Συλλόγους.
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ARETOS EFTHYMIOS
Efthymios is a teacher of Maths in 1st General Lyceum of Trikala,
with Graduate Studies at the Department of Mathematics, of the
School of Sciences, of the Aristotle University of Thessaloniki
Greece.
He has taken part in European Projects as Comenius, eTwinning and
Erasmus and has drawn up school projects concerning
environment, school activities and excursions.
He has attended seminars about education and Maths.
He is actively involved in the Local Branch of the Greek Mathematical Society, where he was
the vice-president (in the past).
He was an elected member of the Association of teachers where he used to be the treasurer
and he was an elected member of the Kleenov community.
He was also involved in cultural association “Kleinovos”

ΑΡΕΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Ο Ευθύμιος είναι καθηγητής μαθηματικών στο 1ο ΓΕΛ Τρικάλων με βασικές σπουδές στο
Μαθηματικό Τμήμα, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης ( ΑΠΘ).
Έχει πάρει μέρος σε Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Comenius, eTwinning και Erasmus και
έχει υλοποιήσει, σχολικά προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον, διάφορες
δραστηριότητες και εκδρομές.
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με την εκπαίδευση και τα μαθηματικά.
Είναι ενεργό μέλος στο Τοπικό Παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας στο οποίο
διετέλεσε αντιπρόεδρος.
Ήταν εκλεγμένο μέλος της ΕΛΜΕ Τρικάλων, όπου διετέλεσε ταμίας και ήταν επίσης εκλεγμένο
μέλος της Κοινότητας Κλεινοβού.
Επίσης εμπλέκεται στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλεινοβού.

