
ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΗΜΔΙΩΜΑ 

 

Α. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Ολνκαηεπώλπκν:   ηαμαηία ηαθσλίδοσ 

Σόπνο γέλλεζεο:  Θεζζαινλίθε 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο κε δύν παηδηά 

Δηδηθόηεηα:   Μαζεκαηηθόο (ΠΔ3) 

πλ. ρξόλνο ππεξεζίαο (έσο 13-1-2012): 27 ρξόληα θαη 3 κήλεο πεξίπνπ 

Οξγαληθή ζέζε:  ρνιηθή ύκβνπινο Γ.Δ.  κε έδξα ηνλ Πνιύγπξν,  

Ννκνύ Υαιθηδηθήο 

Έηε ππεξεζίαο ζηελ παξνύζα ηδηόηεηα: 4,5 ρξόληα πεξίπνπ 

Γηεύζπλζε θαηνηθίαο:  Ηλεπόιεσο 16, Καιακαξηά 55131, Θεζζαινλίθε 

Σει. - FAX θαηνηθίαο: 2310-421424  Κηλεηό: 6972304340 

e-mail:    sstafyl@gmail.com 

Σει. - FAX εξγαζίαο:             2371021156           FΑΥ: 237121174                                                 

e-mail Γξαθείνπ ρνι. πκβ. Ν. Υαιθηδηθήο: grssdidechal@sch.gr 

 

Β. ΠΟΤΓΔ 

1) Βαζικός Σίηλος Πηστίοσ: 

Πηπρίν ηνπ Μαζεκαηηθνύ Σκήκαηνο ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλ/κηνπ Θεζζαινλίθεο (1980) 

2) Μεηαπηστιακός Σίηλος: 

Γηδαθηνξηθό δίπισκα ηνπ Σκήκαηνο Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο 

(ΜΗΘΔ), ηνπ Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλ/κηνπ Αζελώλ. Θέκα ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο: «Μαζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο κάζεζεο: Η Αλάπηπμε ηεο Έλλνηαο ηνπ 

Κιάζκαηνο."  (2001) 

3) Ξένες Γλώζζες  

Lower Certificate in English, University of Cambridge (1973) 

Certificat d' études Française (1977) & Diplôme de la langue Française (1979) 

4) Γνώζη – Υρήζη Η/Τ 

Πηζηνπνίεζε επηκόξθσζεο Α΄ επηπέδνπ (2005) θαη  Β΄ επηπέδνπ (2009). 

5) Δπιμορθωηική δραζηηριόηηηα 

Παξαθνινύζεζα δηάθνξα ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη 

Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. 

 

Γ. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Δξγάδνκαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 27,5 πεξίπνπ ρξόληα. Γίδαμα γηα αξθεηά 

ρξόληα ζην Λύθεην Κ. Πνξνΐσλ, Ν. εξξώλ, ζην Πνιπθιαδηθό Θεζζαινλίθεο θαη ζην 2
ν
 

Λύθεην Νεάπνιεο Θεζζαινλίθεο. Γηα δύν ρξόληα εξγάζζεθα ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα 

Νεπηαγσγώλ ηνπ Α.Π.Θ. Από ηελ ίδξπζή ηνπ θαη γηα επηά ζπλερή ρξόληα εξγάζηεθα ζην 

Πεηξακαηηθό Γπκλάζην θαη Λύθεην ηνπ Παλ/κηνπ Μαθεδνλίαο ζηε Θεζζαινλίθε.  

Από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2007 θαη από ηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2012, γηα δεύηεξε ζεηεία, 

εξγάδνκαη σο ρνιηθή ύκβνπινο Μαζεκαηηθώλ κε έδξα ηνλ Πνιύγπξν. Δπηπιένλ:  

mailto:grssdidechal@sch.gr
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 Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εθπόλεζεο ηεο δηαηξηβήο κνπ έδσζα δηαιέμεηο ζε θνηηεηέο ηνπ 

Μαζεκαηηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Παλ/κηνπ Αζελώλ κε ζέκα “Μαζεκαηηθέο έλλνηεο θαη 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο” θαη ζπκκεηείρα ζε δηάθνξα ζπλέδξηα όπνπ παξνπζίαζα ηελ 

έξεπλά κνπ ζηελ Διιάδα (ύξν, Αζήλα) θαη ζην εμσηεξηθό (Ηζπαλία, νπεδία, Κύπξν) 

(1996 – 2002). 

 πκκεηείρα ζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπ/ζεο κε ζέκα «Τπαίζξηνο ζρνιηθόο 

ρώξνο, εξγαιείν αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο» θαη ζηελ νκάδα ζπγγξαθήο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (2000). Δπίζεο ζε πξόγξακκα «Πξνζέγγηζεο 

καζεκαηηθώλ ελλνηώλ κε βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ ζηελ 

απιή ηνπ ζρνιείνπ» (2001). 

 Καηά ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2000-01, ζην Πεηξακ. Γ/ζην ηνπ Παλ/κηνπ Μαθεδνλίαο, 

ζπκκεηείρα ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα γηα ην ζρεδηαζκό πεηξακαηηθήο Γηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ πλαξηήζεσλ ζε καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο απηήο ηεο έξεπλαο παξνπζηάζζεθαλ ζε εκεξίδεο ζηε 

Θεζζαινλίθε θαη ζην Ρέζπκλν (2001 θαη 2003).  

 Καηά ην ζρνιηθό έηνο 2001-02 ζπκκεηείρα ζην δηαζεκαηηθό πξόγξακκα κε ζέκα, 

«Σπλεξγαζία ηωλ καζεκαηηθώλ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ζηε δηακόξθωζε ηνπ ζρνιηθνύ 

ρώξνπ θαη ην ζρεδηαζκό ελόο πξόηππνπ ζρνιείνπ». Δπηπιένλ ζπκκεηείρα ζε πξνγξάκκαηα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπ/ζεο πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηε δηακόξθσζε ηεο απιήο ηνπ 

ζρνιείνπ καο θαη ηνλ νδεγό ησλ κλεκείσλ ηεο πόιεο καο, Πεξπαηώ θαη αλαγλωξίδω ηα 

κλεκεία ηεο πόιεο κνπ (2004 – 2006). 

 Καηά ηε δηάξθεηα δύν ζρνιηθώλ εηώλ 2002-03 θαη 2003-04 ζπκκεηείρα ζηνλ ζρεδηαζκό 

θαη ζηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο ζηελ Α΄ Λπθείνπ, εγθεθξηκέλν από ην 

Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο παξνπζηάζηεθαλ ζε 

ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα (2005). 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθώλ εηώλ 2003-04 θαη 2004-05 δίδαμα ζην Πξόγξακκα 

Αθαδεκατθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αλαβάζκηζεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Α/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο πνπ πινπνηήζεθε από ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Α.Π.Θ. ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

 πκκεηείρα σο επηκνξθώηξηα ζην πξόγξακκα Δηζαγσγηθήο Δπηκόξθσζεο ηεο Α΄ θαη Β΄ 

Φάζεο ησλ λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 1
ν
 & 2

ν
 ΠΔΚ 

Θεζζαινλίθεο, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηνλ Πνιύγπξν (2005 – 2011). 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2007-08 ζπκκεηείρα ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ζηελ 

πινπνίεζε εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε αληηθείκελν ηηο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη 

πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δίδαμαλ γηα πξώηε θνξά ηα λέα βηβιία ησλ 

Μαζεκαηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ ζηνπο λνκνύο Θεζζαινλίθεο θαη Υαιθηδηθήο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2009-10 ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ρνιηθνύο 

πκβνύινπο ΠΔ3 Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη κεηά από έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο νξγαλώζακε θαη πινπνηήζακε έξεπλα κε ζέκα: «Πηινηηθή εθαξκνγή ηεο 

ςεθηαθήο ηάμεο ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ θαηά ην ζρνιηθό 

έηνο 2009-2010» κε δείγκα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ3 νη νπνίνη δίδαμαλ κε ρξήζε ησλ 

Ζ/Τ ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ. 
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 Σα ηειεπηαία ρξόληα ζπκκεηέρσ ζηελ επηζηεκνληθή θαη νξγαλσηηθή επηηξνπή ηεο 

Μαζεκαηηθήο Δβδνκάδαο πνπ δηνξγαλώλεη ην Παξάξηεκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο 

Δ.Μ.Δ. ζηε Θεζζαινλίθε, θαζώο επίζεο θαη ζηα Παλειιήληα πλέδξηα Μαζεκαηηθήο 

Παηδείαο πνπ δηνξγαλώλεη ε Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία (Θεζζαινλίθε, 2009∙ 

Υαιθίδα, 2010).           

 Δπηπιένλ ζπκκεηέρσ ζηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνύ ηεο Διιεληθήο 

Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο Δπθιείδεο Γ΄. 

 πκκεηείρα κε εηζεγήζεηο ζηα Παλειιήληα πλέδξηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο πνπ 

δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία θαη ε Έλσζε Δξεπλεηώλ ηεο Γηδαθηηθήο 

ησλ Μαζεκαηηθώλ κε ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 «Γηδάζθνληαο Μαζεκαηηθά Καηεύζπλζεο ζηε Β΄ ΔΠΑ.Λ.». Δηζήγεζε ζην 25
ν
 

Παλειιήλην πλέδξην Μαζεκαηηθήο Παηδείαο πνπ δηνξγάλσζε ε Διιεληθή 

Μαζεκαηηθή Δηαηξεία ζε ζπλεξγαζία κε ην Παξάξηεκα Ν. Μαγλεζίαο, Βόινο. (2008)  

 «Καηλνηνκίεο θαη Νέα βηβιία Μαζεκαηηθώλ ζην Γπκλάζην». Δηζήγεζε ζην 3
ν 

Παλειιήλην πλέδξην ηεο πλέδξην ηεο Έλσζεο Δξεπλεηώλ ηεο Γηδαθηηθήο ησλ 

Μαζεκαηηθώλ. Ρόδνο (2009) 

 «Οη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηα λέα βηβιία Μαζεκαηηθώλ ζην Γπκλάζην». 

Δηζήγεζε ζην 25
ν
 Παλειιήλην πλέδξην Μαζεκαηηθήο Παηδείαο πνπ δηνξγάλσζε ε 

Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία ζε ζπλεξγαζία κε ην Παξάξηεκα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο.(2009) 

 «Ζ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ζην πεξηβάιινλ ηεο Φεθηαθήο Σάμεο – 

Απνηειέζκαηα κηα έξεπλαο». Δηζήγεζε ζηελ 3ε Μαζεκαηηθή Δβδνκάδα πνπ 

δηνξγάλσζε ην Παξάξηεκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Δ.Μ.Δ.. Θεζζαινλίθε (2011).  

  Δπηπιένλ ζπκκεηείρα ζηε δηεκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ην Πεηξακαηηθό ρνιείν Παλ/κηνπ 

Μαθεδνλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλ/κηνπ Μαθεδνλίαο κε εηζήγεζε κε ζέκα: «Δηζαγσγή θαηλνηνκηώλ ζηε Γ.Δ. θαη ν 

ξόινο ησλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ – Ζ πεξίπησζε ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο ζηα 

Μαζεκαηηθά», Θεζζαινλίθε (2010).           

 Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα σο ρνιηθή ύκβνπινο ΠΔ3 ζην λνκό Υαιθηδηθήο 

δηνξγάλσζα επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζεκηλάξηα γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ3 

κε ζέκαηα όπσο:  

 Ζ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηα λέα βηβιία ηνπ Γπκλαζίνπ (2007)  

 Νέεο Πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ζην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην - 

Γηδαζθαιία κε Γξαζηεξηόηεηεο, Οκαδνζπλεξγαηηθόηεηα θαη Γηαζεκαηηθόηεηα (2007) 

 Ζ εθκάζεζεο ηνπ καζεκαηηθνύ ινγηζκηθνύ Geometer’s Sketchpad (2008) 

 Ζ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ – ηξηώλ ζηα Μαζεκαηηθά (2008) 

 ρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη θαηλνηόκεο δξάζεηο – Λέζρεο αλάγλσζεο Μαζεκαηηθήο 

Λνγνηερλίαο (2008) 

 To Γηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ PISA (2009) 

 Ζ εθκάζεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ GEOGEBRA (2009) 

 Αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ – Υξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ 

IQplus (Φεθηαθή Σάμε) (2009) 

 Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε  ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ (2010) 

 ρέδην Μαζήκαηνο (2010) 

 Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία (2010) 

 Οη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηα λέα βηβιία Μαζεκαηηθώλ ζην Γπκλάζην (2010) 
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 Ζ δηδαζθαιία ηεο Άιγεβξαο Α΄ Λπθείνπ κε ηελ λέα αλακνξθσκέλε έθδνζε ηνπ 

βηβιίνπ (2010), 

 Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσλίαο ζηε Γηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθώλ – Ζ 2
ε
 ρξνληά εθαξκνγήο ηεο Φεθηαθήο Σάμεο (2011), 

 Χο ρνιηθή ύκβνπινο Γ.Δ. ζηα ζρνιεία Γεληθήο Παηδαγσγηθήο Δπζύλεο κνπ, 

δηνξγάλσζα παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο κε ζέκαηα, όπσο: «Γηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο θαη αληηκεηώπηζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο», «Γηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη 

δηαρείξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε» θαη «Οκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία». Δπηπιένλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν ΓΔ δηνξγαλώζακε «εκηλάξην 

πκβνπιεπηηθήο-Παηδαγσγηθήο» (εκηλάξην 24 σξώλ - από: 2.3.2011  έσο: 13.4.2011) 

Οη εηζεγήζεηο κνπ ζην ζεκηλάξην απηό: α) Καιιηέξγεηα ηεο κάζεζεο κε θίλεηξα θαη    β) 

Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ελεξγνπνηνύλ ηνπο καζεηέο 

 πκκεηέρσ ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Απηναμηνιόγεζεο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ (ΑΔΔ) ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, σο ρνιηθή ύκβνπινο Γεληθήο 

Παηδαγσγηθήο Δπζύλεο ηνπ Γπκλαζίνπ Παιαηόρσξαο λνκνύ Υαιθηδηθήο (2010-12). 

 πκκεηέρσ ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ ζηελ Πξάμε 

«Νέν ρνιείν» σο επηκνξθώηξηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ03 ησλ Γπκλαζίσλ Κεληξηθήο, 

Γπηηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (2011-12). 

 

Γ. ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ 

α) Βιβλία 

1. Θσκαΐδεο, Γ., Πεηξάθεο, Γ., ηαθπιίδνπ, Μ. & Σνπινύκεο, Κ. (2006). Γιώζζα, Ιζηνξία 

θαη Δπθιείδεηα Γεωκεηξία. Μηα δνθηκή δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Δθδόζεηο Παλ/κηνπ Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε. 

2. ηαθπιίδνπ, ηακαηία (2009). Πσο ηα Παηδηά καζαίλνπλ ηα Κιάζκαηα – Έλα 

παξάδεηγκα Δλλνηνινγηθήο Αιιαγήο ζηα Μαζεκαηηθά. Δθδόζεηο Επγόο 

3. Γεκεηξηάδνπ Διέλε, Θσκαΐδεο Ησάλλεο, Οηθνλόκνπ Πέηξνο, ηαθπιίδνπ ηακαηία 
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