
 

 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

και τη ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

    με Διεθνή υμμετοχή 

 
Σο Εργαςτήριο Μαθηματικών Διδακτικήσ και Πολυμζςων του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ 

Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου και 

το 2ο Περιφερειακό Κζντρο Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ Ν. Αιγαίου  

ςε ςυνεργαςία με 

τισ Διευκφνςεισ Α’ Βάκμιασ και Β’ Βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Δωδεκανιςου, 

τθν Ελλθνικι Μακθματικι Εταιρεία-Παράρτθμα Δωδεκανιςου,  

το ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ και τθν Αϋ ΕΛΜΕ Δωδεκανιςου  

διοργανϊνουν δια ηϊςθσ και εξ αποςτάςεωσ Διθμερίδα,  

αφιερωμζνη ςτον Καθ. Αθ. Γαγάτςη, για τθν προςφορά του ςτθν ζρευνα για τθ 

Μακθματικι Παιδεία, με κζμα: 

φγχρονεσ Σάςεισ για τη μαθηματική πραγματικότητα ςτο ςχολείο και την ζρευνα ςε 
θζματα Μαθηματικήσ Παιδείασ ςτην εκπαίδευςη. Η ελληνική περίπτωςη: Αναγκαιότητεσ, 
Προςαρμογζσ, Βελτιώςεισ και Προτάςεισ για ιςότιμη πορεία με διεθνή πρότυπα, ο ρόλοσ και η επιρροή 
των  διεθνών  αξιολογήςεων. 

Οι θεματικζσ ενότητεσ είναι: 
 Ζρευνα ςε κζματα Μακθματικισ Παιδείασ. 

 Η κζςθ των μακθματικϊν ςτο ςφγχρονο ςχολείο: προβλθματιςμοί, τάςεισ και προτάςεισ. 

 Νζα Προγράμματα πουδϊν και Εφαρμογζσ μακθματικϊν κεμάτων ςτθ διδακτικι πράξθ. 

 H κζςθ τθσ Γεωμετρίασ ςε ζνα ςφγχρονο πρόγραμμα Μακθματικϊν ςτθ εκπαίδευςθ. 

 Ρεαλιςτικι Μακθματικι Εκπαίδευςθ. 

 Διδαςκαλία γνωςτικϊν αντικειμζνων από τα Μακθματικά κάτω από νζο πρίςμα ςτθν Ελλάδα και τον κόςμο. 

 Διαγωνιςμοί Μακθματικισ Παιδείασ, εκνικζσ και διεκνείσ διαγνωςτικζσ δοκιμαςίεσ. 

 Αξιολόγθςθ ςτα μακθματικά: Ο ρόλοσ των ΣΠΕ. 

 

Σο άββατο 25 Ιουνίου 2022 (8:45-14:30  και 18:00-20:45) και  
την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 (09:15-13:00) 

ςτην Αίθουςα Πολλαπλών Χρήςεων του Πανεπιςτήμιου Αιγαίου 

και εξ αποςτάςεωσ επιλζγοντασ τον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://aegean-gr.zoom.us/j/99566364302?pwd=UnJ5TkV4QUlaUmNaa2tEb3lPRkNQQT09   

Η Διθμερίδα απευκφνεται ςε ςτελζχθ εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικοφσ, ερευνθτζσ, φοιτθτζσ 

προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ και υποψιφιουσ διδάκτορεσ. Η Διθμερίδα κα αναδείξει τισ 

τάςεισ που παρουςιάηονται ςτθ μακθματικι εκπαίδευςθ, ιδιαίτερα μετά και τισ διεκνείσ 

αξιολογιςεισ και τα Νζα Προγράμματα πουδϊν για τα Μακθματικά. 

Για τουσ ενδιαφερόμενουσ ςυμμετζχοντεσ ζχει δθμιουργθκεί ηλεκτρονική φόρμα εγγραφήσ 

ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: https://forms.gle/aw71M6qkJ7AQustm6 

Θα δοθοφν βεβαιώςεισ παρακολοφθηςησ.  
υνημμζνα: Σο πρόγραμμα και η αφίςα τησ Διημερίδασ 

Για την Επιςτημονική Επιτροπή 
Ευγζνιοσ Αυγερινόσ  

https://aegean-gr.zoom.us/j/99566364302?pwd=UnJ5TkV4QUlaUmNaa2tEb3lPRkNQQT09
https://forms.gle/aw71M6qkJ7AQustm6

