
Πρώτο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής 
των Μαθηματικών (ΕνΕΔιΜ) 

Διοργάνωση: Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική 
Σχολή, Ε.Κ.Π.Α. 
 
 
Ημερομηνία: Παρασκευή 9 έως Κυριακή 11 Δεκέμβρη, 2005 
Προθεσμία υποβολής ερευνητικών εργασιών: Παρασκευή 25 Μαρτίου, 2005 
Ειδοποίηση για τα αποτελέσματα της κρίσης: Παρασκευή 27 Μαϊου, 2005 
Προθεσμία υποβολής workshops και posters: Παρασκευή 29 Απριλίου, 2005 
Συμμετοχή: 75 ευρώ μέχρι Παρασκευή 10 Ιουνίου (έχει παραληφθεί με φαξ το καταθετήριο στην 
Τράπεζα), 100 ευρώ μετά τις 10.6.2005 
 
Η ΕνΕΔιΜ είναι επιστημονική ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τους 
Έλληνες Επιστήμονες που ασχολούνται με έρευνα στην ευρύτερη περιοχή της διδακτικής των 
μαθηματικών, δηλαδή που έχουν κοινό ενδιαφέρον τη μελέτη των φαινομένων μάθησης και 
διδασκαλίας των μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, των παραμέτρων που 
επηρεάζουν αυτά τα φαινόμενα, καθώς και την ανάπτυξη διδακτικών καταστάσεων που 
στοχεύουν στη μαθηματική ανάπτυξη των μαθητών. 
 
Σκοποί της Ένωσης είναι η συνεισφορά της στην ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης 
επιστημονικής έρευνας στη διδακτική των μαθηματικών, η διάχυση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση με την μαθηματική 
παιδεία, η αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων ερευνητών της Διδακτικής των 
Μαθηματικών και των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
 

Το πρώτο συνέδριο της Εν.Ε.Δι.Μ. θα έχει ως θέμα: Η Διδακτική των 
Μαθηματικών ως Πεδίο Έρευνας στην Κοινωνία της Γνώσης  
 
Στην κοινωνία της απρόσκοπτα διαθέσιμης και ραγδαία εξελισσόμενης γνώσης που ζούμε, η αξία 
της μαθηματικής σκέψης και ιδιαίτερα της διεξοδικότητας, της πολιτισμικής και εκφραστικής 
ισχύος και της ομορφιάς που τη χαρακτηρίζουν, υφίσταται μια πρόκληση η οποία απαιτεί συνεχή 
και οξυμένο επιστημονικό αναστοχασμό. Τι μαθηματικά μαθαίνονται στη σημερινή σχολική 
τάξη; Με ποιες μεθόδους μπορούμε να υποστηρίξουμε τη μαθηματική σκέψη ως εκφραστικό 
μέσο για τους μαθητές; Ποια εκφραστικά μέσα, αναπαράστασεις και επικοινωνιακές πρακτικές 
μπορούν να υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία; Με ποιους τρόπους μπορούμε να 
ενισχύσουμε την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης; Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε το 
διδακτικό έργο και την επαγγελματική θέση του εκπαιδευτικού; Στο Συνέδριο θα συζητηθούν 
αυτά και άλλα παρεμφερή ερωτήματα που θέτουν ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών 
στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια.  
 



Το συνέδριο θα είναι οργανωμένο στις εξής θεματικές περιοχές: 
 

Σχεδιασμός και ανάλυση διδακτικών καταστάσεων. Συντονισμός: Μ. 
Καλδρυμίδου - Μ. Τζεκάκη 
Η Μαθηματική εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια, ασχολείται συστηματικά με το σχεδιασμό 
διδακτικών καταστάσεων, κατάλληλων για την ανάδειξη μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών.  
Η ανάλυση των καταστάσεων αυτών, παράλληλα με τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο ο 
εκπαιδευτικός διαχειρίζεται τα μαθηματικά νοήματα μέσα στην τάξη αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Στο πλαίσιο της θεματικής αυτής, οι προτεινόμενες εισηγήσεις καλούνται να παρουσιάσουν 
ερευνητικές ή θεωρητικές προσεγγίσεις στους παρακάτω άξονες: 
• Σχεδιασμός διδακτικών καταστάσεων σχετικών με διάφορες μαθηματικές έννοιες 
• Ανάλυση πραγματοποίησης διδακτικών καταστάσεων και/ή ανάλυση λειτουργίας της 

σχολικής μαθηματικής τάξης  
• Διαχείριση της μαθηματικής γνώσης από το δάσκαλο και/ή από τους μαθητές 
• Ζητήματα μεθοδολογίας και εργαλείων για τη μελέτη της τάξης και την ανάλυση  διδακτικών 

καταστάσεων 

Έκφραση μαθηματικής σκέψης: ψυχολογικές και κοινωνικές προσεγγίσεις. 
Συντονισμός: Μ. Σακονίδης 
Στα μαθηματικά, η αυξανόμενη ανάγκη έκφρασης, επικοινωνίας και διαχείρισης αφηρημένων 
γενικεύσεων, καθώς ο μαθητής προχωρά στα υψηλότερα στάδια της εκπαίδευσής του, επιβάλλει 
την αξιοποίηση μιας ποικιλίας αναπαραστάσεων: με εικόνες, διαγράμματα, λέξεις, μαθηματικά 
σύμβολα, κ.ο.κ.  Η πρόσβαση στις αναπαραστάσεις αυτές και στο σύστημα το οποίο διέπει τη 
λειτουργία τους καθορίζεται αποφασιστικά τόσο από το κοινωνικο-πολιτισμικό όσο και από το 
εκπαιδευτικό περιβάλλον του μαθητή, ενώ με τη σειρά της καθορίζει τις διαδικασίες μάθησης και 
διδασκαλίας των μαθηματικών.  Η συγκεκριμένη θεματική περιοχή επικεντρώνεται στη μελέτη 
θεμάτων που συνδέονται με τη λειτουργικότητα, την αξιοποίηση, τη διαχείριση και την 
προσβασιμότητα των διαφόρων συστημάτων αναπαράστασης από τους μαθητές και τον 
εκπαιδευτικό στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης των πρώτων. 

Μαθηματικά με εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας. Συντονισμός: Χ. Κυνηγός 
Η σύγχρονη τεχνολογία έχει αξιοποιηθεί ποικιλόμορφα στην διδακτική των μαθηματικών. Πίσω 
από κάθε ψηφιακό εργαλείο και κάθε χρήση του υπάρχει μια λιγότερο ή περισσότερο ρητή 
θεώρηση. Αυτή μπορεί να είναι επιστημολογική, δηλαδή να αφορά στα ίδια τα μαθηματικά, να 
είναι γνωσιακή, κοινωνικο-πολιτισμική, διδακτική ή συνδυασμός αυτών. Μπορεί να προσβλέπει 
σε άμεση αξιοποίηση με μεγάλη κλίμακα, ή σε σχεδιασμό καινοτόμων εκαπιδευτικών 
περιβαλλόντων με στόχο την έρευνα. Αυτή η θεματική ενότητα έχει στόχο να συζητηθούν οι 
θεωρήσεις αυτές. Αναμένονται εργασίες σε θέματα που αφορούν τη μάθηση και τη διδασκαλία 
σε περιβάλλοντα που βασίζονται στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, θέματα που αφορούν το 
σχεδιασμό, τις λειτουργικότητες και τις αναπαραστάσεις καινοτόμων ή υπό ανάπτυξη εργαλείων, 
θέματα που αφορούν την χρήση τους σε πραγματικές εκπαιδευτικές συνθήκες και θέματα που 
αφορούν στην υποστήριξη εκπαιδευτικών να τις αξιοποιήσουν στην διδακτική τους δράση.  



Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη διδακτική των μαθηματικών. Συντονισμός:  
Γ. Φιλίππου 
Τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με την ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού, που αρχίζει με την απόφασή του ατόμου να επιλέξει τον αντίστοιχο κλάδο 
σπουδών και συνεχίζεται μέχρι την αφυπηρέτησή του. Οι αλλαγές αυτές είναι εμφανείς στις 
θεωρίες μάθησης, όπως π.χ. του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, που εστιάζουν στην ανάπτυξη 
στρατηγικών και διαδικασιών σκέψης παρά σε συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές. Στη 
θεματική αυτή αναμένονται εργασίες αναφορικά με τις αλλαγές στην ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών ως οργανωτών μαθησιακών δραστηριοτήτων που διευκολύνουν την οικοδόμηση 
γνώσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: τα χαρακτηριστικά των ατόμων που επιλέγουν το επάγγελμα 
του δασκάλου των μαθηματικών, τα προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων, τα 
κίνητρα, οι στάσεις και πεποιθήσεις των υποψηφίων και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, και 
γενικά οι παράγοντες που αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τη διδασκαλία / μάθηση των 
μαθηματικών 
 

Υποβολή εργασιών 
 
Μπορούν να υποβληθούν ερευνητικές αναφορές μέχρι 10 σελίδες η κάθε μια (για λεπτομέρειες 
βλ. Οδηγίες Υποβολής Εργασιών στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, 
http://garme.ppp.uoa.gr), οι οποίες θα υποβληθούν σε τυφλή διαδικασία κρίσης από δύο 
κριτές. Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης, θα γίνει τρίτη κρίση από την επιστημονική 
επιτροπή του Συνεδρίου. Στην κάθε αναφορά, θα πρέπει να δηλώνεται η θεματική ενότητα στο 
πλαίσιο της οποίας η/ο/οι συγγραφέας/είς επιθυμούν να κριθεί και να παρουσιαστεί η εργασία 
του/ς, σε περίπτωση που εγκριθεί. Η κατανομή σε κριτές θα γίνει από τον εκάστοτε συντονιστή 
της κάθε θεματικής ενότητας σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου. 
Επιπλέον, ο κάθε συντονιστής υποβάλλει γραπτή σύνθεση των εργασιών που έχουν γίνει δεκτές 
στην ενότητα που συντονίζει, την οποία και παρουσιάζει κατά τις εργασίες του συνεδρίου.  
 
Εκτός από τις παρουσιάσεις ερευνών, κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα 
πραγματοποιηθούν και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ως εξής: 
   

Ομιλίες σε ολομέλεια 
 
M. Artigue, DIDIREM, Universite de Paris, France 
R. Noss, Institute of Education, University of London, United Kingdom 
A. Mariotti, University of Sienna, Italy 
C. Krainer, Universität Klagenfurt, Austria.  

Στρογγυλή τράπεζα: η έρευνα στη διδακτική των μαθηματικών στην 
Ελλάδα και την Κύπρο 
Δ. Πόταρη, Αν. Καθ. Πανεπιστημίου Πατρών 
Ε. Κολέζα, Αν. Καθ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Φ. Καλαβάσης, Καθ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Κ. Χρίστου, Αν. Καθ. Πανεπιστημίου Κύπρου 
 

Comment [C1]: Έχει δεχθεί 

Comment [C2]: Έχει δεχθεί 

Comment [C3]: (έχει δεχθεί) 



Ανακοινώσεις με τη μορφή Πόστερ 
 

Workshops: Διδακτικές Προσεγγίσεις Μαθηματικών Εννοιών  
Με ή χωρίς εργαλεία Σύγχρονης Τεχνολογίας, οι διοργανωτές θα πρέπει να υποστηρίξουν τους 
συμμετέχοντες ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τις προσεγγίσεις, π.χ. δίνοντας υλικό ή 
διαθεσιμότητα για περαιτέρω υποστήριξη από απόσταση κλπ.  
 

Επιτροπές 
 

Προεδρείο 
Κυνηγός Χρόνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΦΠΨ, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθήνας 
Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Τζεκάκη Μαριάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΝ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
 

Επιστημονική Επιτροπή  
 

1. Ανασταστιάδου Σοφία, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

2. Γαγάτσης Θανάσης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου  
3. Ζαχαριάδης Θεοδόσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μαθηματικό Τμήμα, Εθνικό & 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας 
4. Καλαβάσης Φραγκίσκος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
5. Καλδρυμίδου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
6. Κολέζα Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  
7. Κυνηγός Χρόνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΦΠΨ, Εθνικό & Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθήνας 
8. Λεμονίδης Μπάμπης, Καθηγητής, ΠΤΔΕ Φλώρινας 
9. Μαμωνά – Downs Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής & 

Κοινωνικής  Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
10. Μικρόπουλος Τάσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
11. Μιχαηλίδης Παναγιώτης, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
12. Μπούφη Άντα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Εθνικό & Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθήνας 
13. Πατρώνης Τάσος, Επίκουρος Καθηγητής, Μαθηματικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών 
14. Πόταρη Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών 
15. Σακονίδης Μπάμπης, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
16. Τζανάκης Κώστας, Καθηγητής, ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης 
17. Τζεκάκη Μαριάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΝ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
18. Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας 



19. Φαρμάκη Βάσω, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μαθηματικό Τμήμα, Εθνικό & 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας 

20. Φιλίππου Γιώργος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
21. Χασάπης Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
22. Χιονίδου Μαρία, Επ. Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
23. Χρονάκη Άννα, Επ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
24. Χρίστου Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
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