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Η Μαρία Κατσά είναι πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, 
καθώς και του τμήματος Πληροφορικής του ΕΑΠ. Κατέχει μεταπτυχιακό δί-
πλωμα του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά 
στο ΠΜΣ Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα στην κατεύθυν-
ση της Ηλεκτρονικής Μάθησης, καθώς και μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Επι-
στήμες της Αγωγής (ΕΑΠ). Έχει ετήσιες επιμορφώσεις στη Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Παν/μιο Αιγαίου), 
ενώ έχει παρακολουθήσει πολλά επιμορφωτικά προγράμματα. Έχει προϋ-
πηρεσία στη διδασκαλία Μαθηματικών και Πληροφορικής σε Γυμνάσιο και 
ΔΙΕΚ, αλλά τα τελευταία χρόνια διδάσκει σε Λύκειο. Επίσης, έχει μετάσχει 
στη συγγραφή συλλογικών τόμων, στη δημοσίευση επιστημονικών άρ-
θρων σε περιοδικά, αλλά ήταν και εισηγήτρια-εμψυχώτρια εργαστηρίων 
Διδακτικής. Έχει σχεδιάσει και διδάξει ως επιμορφώτρια σε προγράμματα 
Erasmus+ KA1, ενώ έχει μετάσχει σε πλήθος ευρωπαϊκών επιστημονικών 
προγραμμάτων. Παράλληλα, είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής και 
επιμελήτρια του επιστημονικού περιοδικού «MUSEUM & EDUCATION, Μου-
σείο – Σχολείο – Εκπαίδευση». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν 
τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και, κυρίως, τη διδακτική των Μαθη-
ματικών με χρήση ΤΠΕ.

Ο Χριστόφορος Κωσταρής είναι πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και κάτοχος πτυχίου Παιδαγωγικών σπου-
δών της ΑΣΠΑΙΤΕ. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα του τμήματος Ψηφιακών 
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά στο ΠΜΣ Διδακτική της Τεχνολο
γίας και Ψηφιακά Συστήματα στην κατεύθυνση της Ηλεκτρονικής Μάθησης, 
καθώς και μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής (ΕΑΠ). Έχει 
ετήσιες επιμορφώσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στη Διαπολιτισμι-
κή Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Παν/μιο Αιγαίου), 
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ενώ έχει παρακολουθήσει πλήθος ημερίδων και επιμορφωτικών προγραμμά-
των. Διδάσκει Πληροφορική σε Γυμνάσιο, ενώ έχει διδάξει και σε Λύκειο, σε 
ΔΙΕΚ και σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων του Ινστιτούτου Διαρκούς 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας. Έχει διατελέσει υπεύθυ-
νος δράσης προγράμματος του ΚΕΘΙ, αξιολογητής ευρωπαϊκών ερευνητι-
κών προγραμμάτων, συντονιστής σχολικών προγραμμάτων και δράσεων, 
καθώς και προγραμμάτων Erasmus+. Έχει μετάσχει στη συγγραφή συλλο-
γικών τόμων και άρθρων δημοσιευμένων σε επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές, αλλά ήταν και εισηγητής-εμψυχωτής εργαστηρίων Διδακτικής. Έχει 
σχεδιάσει και διδάξει ως επιμορφωτής σε προγράμματα Erasmus+ KA1, ενώ 
είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής και επιμελητής του επιστημονικού 
περιοδικού «MUSEUM & EDUCATION, Μουσείο – Σχολείο – Εκπαίδευση». Τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τις σύγχρονες μεθόδους διδασκα-
λίας, κυρίως, με τη χρήση ΤΠΕ.

Η Αγγελική Μητρογιαννοπούλου είναι μαθηματικός με υπηρεσία στη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση από το 1982 έως το 2019 που συνταξιοδοτήθηκε. 
Την περίοδο 1996-2000 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές ως υπότροφος ΙΚΥ 
(Μεταπτυχιακό στην Αξιολόγηση και Διδακτορικό στα Μαθηματικά), ενώ 
το διάστημα 2007-2018 ήταν Σχολική Σύμβουλος. Υπήρξε μέλος της συ-
ντακτικής επιτροπής του περιοδικού Ευκλείδης Α΄ (έκδοση ΕΜΕ, 1997-2007) 
και άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά της ΕΜΕ, ενώ είναι επιστη-
μονική συνεργάτης στο περιοδικό Ευκλείδης Γ΄ (έκδοση ΕΜΕ) από το 2007. 
Επίσης, μετείχε με εισηγήσεις της σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια και 
ημερίδες. Ήταν επιμορφώτρια Β΄ επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στη διδασκαλία των Μαθηματικών, αλλά και για την αξιοποίηση των δια-
δραστικών συστημάτων (πινάκων) στη σχολική τάξη. Είναι συγγραφέας 
των βιβλίων Τα Μαθηματικά στη Μέση Γενική Εκπαίδευση το β΄ μισό του 20ού 
αιώνα (εκδ. Έλλην), Πραγματικές διδασκαλίες Μαθηματικών με τη βοήθεια 
Η/Υ για το Γυμνάσιο (βιβλίο καθηγητή και βιβλίο μαθητή, εκδ. Κλειδάριθμος), 
Πρακτικός οδηγός στην επιστημονική έρευνα για μεταπτυχιακούς φοιτητές & 
υποψήφιους διδάκτορες (εκδ. Κλειδάριθμος), Διδακτική Μαθηματικών για 
την Τάξη και τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ (εκδ. Πατάκη), Διαδραστικοί πίνακες. Από 
τη Θεωρία στην Πράξη (εκδ. Πατάκη) και Βιωματικές Δράσεις, Ερευνητικές 
Εργασίες, Ειδική Θεματική Δραστηριότητα (εκδ. Παράγραφος). Ακόμα, έχει 
επιμεληθεί 7 βιβλία σχετικά με ποικίλα θέματα που αφορούν τον ελληνικό 
πολιτισμό: την Ακρόπολη, τον Πειραιά, τα Αναφιώτικα, το κρασί και τις πα-
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ραδόσεις της Ελλάδας – τέσσερα από αυτά είναι γραμμένα στα ελληνικά, 
ένα στα αγγλικά, ένα στα γαλλικά και ένα στα γερμανικά. 

Ο Γιώργος Δ. Μπίκος έχει πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Πολιτικές 
Επιστήμες (ΕΚΠΑ), πτυχίο Κοινωνιολογίας (Πάντειο), Παιδαγωγικών (ΣΕΛΕΤΕ) 
και διδακτορικό στη Διδακτική των πολιτικών επιστημών (Πάντειο). Έχει δι-
δάξει Ιστορία της Εκπαίδευσης στo ΕΑΠ, Θεωρία, Iστορία και Ψυχολογία της 
Ανάγνωσης στο Παν/μιο Δυτ. Αττικής, Διδακτική μεθοδολογία στην ΑΣΠΑΙΤΕ 
και διδάσκει Παιδαγωγική στο ΕΑΠ, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ 
και κοινωνικές επιστήμες στη δ/θμια εκπαίδευση. Έχει γράψει τα βιβλία Το 
βιβλίο ως διδακτικό μέσο και οι κυρίαρ χοι τρόποι ανάγνωσης, Περί σχολικών 
βιβλιοθηκών, Ζητήματα πολιτιστικής επικοινωνίας: Μουσείο – Εκπαίδευση 
– Κοινωνία – Πολιτιστική πολιτική (όλα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Γρη-
γόρη) και, μαζί με τη Γ. Παπαδημητρίου, τα βιβλία Βοοk Exchange Libraries: 
Aspects of the Phenomenon και Μοbile Li braries: A Historical and Sociological 
Approach (εκδ. Lambert – Academic Publishing). Είναι επιστημονικός υπεύ-
θυνος των σειρών Κουλτούρα & Τέχνες και Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες των 
εκδόσεων Γρηγόρη και έχει επιμεληθεί επιστημονικά (μαζί με άλλους) τους 
συλλογικούς τόμους Διδάσκοντας Αρχαία Ελληνικά, Διδακτική της Λογοτεχνί
ας και Διδακτική των Θρησκευτικών στους οποίους έχει γράψει και εκτενή 
κείμενα. Τέλος, είναι επιστημονικός συνεπιμελητής του συλλογικού τόμου 
Μουσειολογία, Πολιτιστική Διαχείριση και Εκπαίδευση (εκδ. Γρηγόρη) στον 
οποίο φιλοξενούνται και κείμενά του, ενώ επιμελήθηκε μόνος το βιβλίο Η 
δημοκρατική αγωγή: διδάσκοντας, εκπαιδεύοντας, καλλιεργώντας…: Πρακτι
κά Συνεδρίου  Ιωνίδειος Σχολή (εκδ. Γρηγόρη), στον οποίο, επίσης, περιέχο-
νται εκτενή κείμενά του. 

Ο Νίκος Τάσος έχει πτυχίο Μαθηματικών (ΕΚΠΑ), έχει διδάξει για πολλά 
χρόνια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είναι Σύμβουλος Β΄ του ΙΕΠ στο 
αντικείμενο των μαθηματικών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία 
του ΙΚΥ στο New York University of USA στο πρόγραμμα με τίτλο Financial 
Engineering, Faculty of Economics. Μετά απέκτησε μεταπτυχιακό με τίτλο 
Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής φοιτώντας σε Πρόγραμμα που 
διοργάνωσαν το τμήμα Μαθηματικών και το τμήμα Οικονομικών Επιστη-
μών του ΕΚΠΑ από κοινού με το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ (βαθμός 
άριστα) και μεταπτυχιακό με τίτλο Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική από το 
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Ανοικτό Παν/μιο Κύπρου (βαθμός άριστα). Είναι συγγραφέας 11 βοηθημά-
των (εκδ. Πουκαμισάς και αυτοεκδόσεις), τρία από τα οποία αφορούν φοι-
τητές παν/μίου. Παράλληλα, έχει δημοσιεύσει μαθηματικές εργασίες και άρ-
θρα σε επιστημονικά περιοδικά που αφορούν την εκπαίδευση (i-teacher κ.ά.) 
και στον ημερήσιο Τύπο (ΕΘΝΟΣ κ.ά.), ενώ έχει παρακολουθήσει πλήθος σε-
μιναρίων για καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις των Μαθηματικών. Κατά 
το παρελθόν εργάστηκε στο risk management της Εμπορικής Τράπεζας και 
διετέλεσε συνεργάτης της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Τα ερευνητι-
κά του ενδιαφέροντα αφορούν την ερευνητική μεθοδολογία, τη διαχείριση 
αλλαγής, τη σχολική αποτελεσματικότητα, την αξιολόγηση προγραμμάτων 
και προσωπικού στην εκπαίδευση και τη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. 


