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Η Κατερίνα
Καλφοπούλου
γεννήθηκε και
ζει στη Θεσσα-
λονίκη. Είναι
μαθηματικός, εκ-
παιδευτικός και
η πλέον επι-
δραστική math
blogger της
πόλης της. Επί-
σης είναι γνωστή
για τη δραστη-

ριότητά της ως μέλος της Ομάδας ΘΑΛΗΣ +
ΦΙΛΟΙ στη Θεσσαλονίκη.
Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση
και σήμερα –με την 20ετή εμπειρία της– διδάσκει
Μαθηματικά σε δημόσια σχολεία. 
Από το 2006, ως μέλος της Ομάδας ΘΑΛΗΣ +
ΦΙΛΟΙ, διευθύνει «Σεμινάρια για τη Μέση Εκπαί-
δευση», διοργανώνει λέσχες ανάγνωσης μαθηματι-
κής λογοτεχνίας και συντονίζει το «Μαθηματικό
Πανηγύρι» της Θεσσαλονίκης.
Έχει βραβευτεί για την προσφορά της στη φιλανα-
γνωσία και τα Μαθηματικά, και για τις δράσεις της
σε Περιβαλλοντικά και Πολιτιστικά Προγράμματα
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μολονότι οι βα-
σικές ενασχολήσεις της είναι περισσότερο «πνευματι-
κές» παρά αθλητικές, συχνά απολαμβάνει τα extreme
sports, το windsurfing και το κολύμπι.

Tο τελευταίο κουδούνι της μέρας έχει χτυπήσει. Μόνη, μπροστά στον
γεμάτο πίνακα, μέσα στην άδεια τάξη ανακεφαλαιώνει, αξιολογεί, στο-
χάζεται. 

Τι έκανα καλά, τι δεν μου βγήκε;
Διερεύνηση παραμετρικής εξίσωσης σήμερα. Σίγουρα τους δυσκόλεψε.
Κάποιοι δεν θα κατάλαβαν Χριστό. Μάλλον θα πρέπει να επανέλθω.
Ο Γιάννης έδειχνε κουλ. Αυτός ίσως το ’πιασε. Αύριο θα τον βάλω να λύ-
σει την άσκηση στον πίνακα. Για να δούμε… 

... Είναι [ένα βιβλίο] πολύτιμο τόσο για τον καινούριο δάσκαλο
που τώρα ανοίγει τα φτερά του, όσο και για τον έμπειρο,
περπατημένο εκπαιδευτικό,...
... Είναι πολύτιμο για τον γονιό, που έστω κι αν δεν κατανοεί τις λεπτο-
μέρειες των μαθηματικών που διδάσκουμε στο παιδί του, θα ζήσει
μέσα από αυτές τις σελίδες την ατμόσφαιρα της τάξης και θα στοχα-
στεί πάνω στις ποικίλες απαντήσεις που προκαλεί το ερώτημα
τι σημαίνει διδάσκω μαθηματικά. Είναι, τέλος, πολύτιμο για τον μαθητή
που διαβάζοντάς το θα προβληματιστεί πάνω στην άποψη και τις επι-
διώξεις της άλλης πλευράς, θ’ αρχίσει ίσως να καταλαβαίνει τι κάνουμε,
γιατί το κάνουμε και γιατί καμιά φορά γινόμαστε... τυραννικοί».

(από τον Πρόλογο του βιβλίου)

ΤΕΥΚΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Στο νέο της βιβλίο η Κατερίνα Καλφοπούλου αφηγείται «σκηνές» από
τη σχολική τάξη (κυρίως του Λυκείου). Είναι ένα βιβλίο γεμάτο ιστορίες
ανατροπής. Η τάξη είναι ένα σώμα ζωντανό, μεταβλητό, συχνά κυκλοθυ-
μικό, καμιά φορά απρόβλεπτο. Η τέχνη του δασκάλου είναι να μπορεί να
προσαρμόζεται σ’ αυτή την ποικιλία των καταστάσεων, να μπορεί να πα-
ρεκκλίνει αν χρειαστεί από την πορεία του, χωρίς ποτέ να φεύγει από
τον στόχο του.
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