
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 

Ονοματεπώ νυμο:  ΤΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ  

Τέ κνα:  τέ σσερα (4)  

e-mai l :  tanchr i s04@gmai l .com 

 

Πανεπιστημιακέ ς  Σπουδέ ς    Πτυχ ίο Βιολογ ίας ,  ΕΚΠΑ.  

Μεταπτυχιακέ ς  Σπουδέ ς    Μά στερ στη Βιοηθική ,  Πανεπιστή μιο Κρή της  

Ξέ νες  γλώ σσες     Αγγλική ,  Cert i f i cate  of  Prof iciency in  Engl i sh   

Γαλλική ,  Diplôme Superieur d'  Etudes França ises  

(3e degré)  

Ισπανική  

Ά λλες  σπουδέ ς    1994-1997:  Σχέ διο και  ζωγραφική  

 

Διδακτική  /  επαγγελματική  εμπειρ ία  

  

2002-σή μερα:  Εκπαιδευτικό ς  Δευτεροβά θμιας  Εκπα ίδευσης  στη Βιολογ ία  

1989-2002:  Επ ίσημη Μεταφρά στρια του Υπουργε ίου Εξωτερικώ ν στην 

Αγγλική  και  Ισπανική  γλώ σσα.  

 

Συγγραφικό  έ ργο:  

 

1 )  Έ μμετρο θεατρικό  έργο βασισμέ νο στη βιολογ ία της  Α ΄Γυμνασ ίου, με τ ίτλο 

«Μαθή ματα Βιολογ ίας ».  Το έ ργο παρουσιά στηκε στο CERN, Γενεύ η και βραβεύ τηκε 

ως  καινοτό μο εκπαιδευτικό  υλικό .  Έ χει  μεταφραστε ί  σε Αγγλικά ,  Γερμανικά ,  

Ισπανικά  και Ρώ σικα  και  έ χει  λά βει  έ γκριση ε ισό δου στις  σχολικέ ς  βιβλιοθή κες  από  

το Υπουργε ίο Παιδε ίας .  

 

2) Θεατρικό  έργο για το περιβά λλον με τ ίτλο «Ωχ, δε βαριέσαι αδερφέ ».   

 

3) Πτυχιακή  εργασ ία στο ΠΜΣ «Βιοηθική » με τ ίτλο «Βιοηθική  και  Εκπα ίδευση»,  2009.  

 

4 )  Θεατρικό  έργο για την 17 η  Νοέ μβρη που παρουσιά στηκε στο 3 ο  Λύ κειο Ηρακλε ίου 

το 2013.  

 

5 )  Θεατρικό  έ ργο με τ ίτλο «Τα Χριστού γεννα του Καραγκιό ζη» που παρουσιά στηκε 

στο 3ο  Λύ κειο Ηρακλε ίου,  το 2013.  

 



6) Συντονισμό ς  συγγραφή ς  θεατρικού  έργου  για τις  λειτουργ ί ες  του νου,  από  

μαθητέ ς  του 3ο υ  Λυκε ίου,  με τ ίτλο «Εγκέφαλος  και Νους  στο Θεατρικό  Σαν ίδι».  

Παρουσιά στηκε από  τη θεατρική  ομά δα του 3ο υ  Λυκε ίου Ηρακλε ίου τον Ιού νιο 2014 .  

 

7 )  Σενά ριο και σκηνοθεσ ία της  25λεπτης  ταιν ίας  «Η Ά ριελ και τα Φύ κη» που 

παρουσιά στηκε το 2015 στα πλα ίσια του Πανελλή νιου Συμπό σιου για τα Φύ κη, στο 

Ενυδρε ίο Κρή της .  

 

8 )  Θεατρικό  έργο με τ ίτλο «Μ ίλησέ  μου» που αφορά  την επικοινων ία  κωφώ ν και 

ακουό ντων.  Παρουσιά στηκε από  τη θεατρική  ομά δα του 3ο υ  Λυκε ίου τον Ιού νιο 

2016.  

 

9 )  Θεατρικό  έργο με τ ίτλο «Η κρ ίση που ζω».  

 

Εκθέσεις  Ζωγραφική ς  /  Σκηνικά  /  Εικονογραφή σεις  

  

Από  το 1998 έως  σή μερα,  συμμετοχή  σε ομαδικέ ς  εκθέ σεις  ζωγραφική ς ,  

εικονογρά φηση βιβλ ίου «Μαθή ματα Βιολογ ίας »,  συμμετοχή  στην κατασκευή  

σκηνικώ ν για τις  θεατρικέ ς  παρουσιά σεις  και  συμμετοχή  στο Φεστιβά λ του Δή μου 

Ηρακλε ίου «Τέ χνη καθ’οδό ν».  


