
 

 

 
 

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

   

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

και τθ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

    με Διεκνι υμμετοχι 

 
Σο Εργαςτιριο Μακθματικών Διδακτικισ και Πολυμζςων του Παιδαγωγικοφ Σμήματοσ 

Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ του Πανεπιςτημίου Αιγαίου και 

το 2ο Περιφερειακό Κζντρο Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ Ν. Αιγαίου (ΠΕ.Κ.Ε..) 

ςε ςυνεργαςία με 

τισ Διευθφνςεισ Α’ Βάθμιασ και Β’ Βάθμιασ Εκπαίδευςησ Ν. Δωδεκανήςου, 

την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία-Παράρτημα Δωδεκανήςου,  

την Αϋ ΕΛΜΕ Δωδεκανήςου  και  

το ΚΕΚ ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ διοργανϊνουν Διημερίδα, με θζμα: 

 

φγχρονεσ Σάςεισ για τθ μακθματικι πραγματικότθτα ςτο ςχολείο και τθν ζρευνα ςε 
κζματα Μακθματικισ Παιδείασ ςτθν εκπαίδευςθ. Η ελλθνικι περίπτωςθ: Αναγκαιότθτεσ, 

Προςαρμογζσ, Βελτιώςεισ και Προτάςεισ για ιςότιμθ πορεία με διεκνι πρότυπα, ο ρόλοσ και θ επιρροι 
των  διεκνών  αξιολογιςεων. 

 

Οι κεματικζσ ενότθτεσ είναι: 
 Ζρευνα ςε θζματα Μαθηματικήσ Παιδείασ. 

 Θ θζςη των μαθηματικϊν ςτο ςφγχρονο ςχολείο: προβληματιςμοί, τάςεισ και 
προτάςεισ. 

 Νζα Προγράμματα πουδϊν και Εφαρμογζσ μαθηματικϊν θεμάτων ςτη διδακτική 
πράξη. 

 H θζςη τησ Γεωμετρίασ ςε ζνα ςφγχρονο πρόγραμμα Μαθηματικϊν ςτη εκπαίδευςη. 

 Ρεαλιςτική Μαθηματική Εκπαίδευςη. 

 Διδαςκαλία γνωςτικϊν αντικειμζνων από τα Μαθηματικά κάτω από νζο πρίςμα ςτην 
Ελλάδα και τον κόςμο. 

 Διαγωνιςμοί Μαθηματικήσ Παιδείασ, εθνικζσ και διεθνείσ διαγνωςτικζσ δοκιμαςίεσ. 

 Αξιολόγηςη ςτα μαθηματικά: Ο ρόλοσ των ΣΠΕ. 

 
Η διθμερίδα κα διεξαχκεί το άββατο 25 (πρωί- απόγευμα) και την Κυριακι 26 Ιουνίου 

2022 (πρωί) ςτθν Αίκουςα Πολλαπλών Χριςεων του Πανεπιςτιμιου Αιγαίου και αφιερώνεται 

ςτον Κακ. Ακ. Γαγάτςθ για τθν προςφορά του ςτθν ζρευνα για τθ Μακθματικι Παιδεία. 

Θ διημερίδα θα πραγματοποιηθεί  δια ηώςθσ,  με δυνατότθτα  παρακολουθήςεων και 

ειςηγήςεων και εξ Αποςτάςεωσ μζςω ΗΟΟΜ. Απευθφνεται ςε ςτελζχη εκπαίδευςησ, 

εκπαιδευτικοφσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ, ςε ερευνητζσ και ςε Προπτυχιακοφσ, 

Μεταπτυχιακοφσ και Διδακτορικοφσ Φοιτητζσ. 

το πλαίςιο αυτό, προςκαλοφνται όςοι ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτη διημερίδα με 

ειςήγηςη να ςτείλουν μια περίληψη τησ ειςήγηςήσ τουσ, μζχρι 1 ςελίδα ςε ζνα αρχείο  word, 

ςτο e-mail  mathlab@aegean.gr  μζχρι τθν Κυριακι 19 Ιουνίου 2022 ςτισ 23.59.  Οι ειςθγιςεισ 

που κα προκρικοφν για ανακοίνωςθ ςτθ διθμερίδα κα δθμοςιευτοφν ςε τόμο από γνωςτό 

εκδοτικό οίκο. 

Για τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι 
Ευγζνιοσ Αυγερινόσ   
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