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Θεζζαινλίθε 

Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Χξήζεσλ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο 

(Βαζ. Γεσξγίνπ 1) 

 

Η δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο απνηέιεζε ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ 

παηδηώλ ζηα πξσηνβάζκηα θαη ζηα δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία, ηνπιάρηζηνλ από ηηο αξρέο από ηνπ 19
νπ

 

αηώλα, όηαλ ζεζκνζεηήζεθαλ θαη αλαπηύρζεθαλ ζηηο βηνκεραληθέο ρώξεο ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα όπσο ηα μέξνπκε ζήκεξα, ελώ εδώ θαη πνιιά ρξόληα έρνπλ εηζαρζεί θαη ζηα 

πξνγξάκκαηα ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο δξαζηεξηόηεηεο λνεηηθήο αληίιεςεο ηνπ ρώξνπ θαη 

νηθεηνπνίεζεο ζεκειησδώλ γεσκεηξηθώλ ελλνηώλ από ηα λήπηα.  

Η γεσκεηξία, κε δηαθνξεηηθά θαηά πεξηόδνπο θαη ρώξεο πεξηερόκελα, αιιά θαη δηαθνξεηηθή 

έκθαζε ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηδάρζεθε ζηα ζρνιεία ζηε βάζε πνηθίισλ παξαδνρώλ. 

Μεηαμύ απηώλ, νη παξαδνρέο γηα ηε ζπκβνιή ηεο γεσκεηξίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο λνεηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ ρώξνπ, γηα ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ππνζεηηθν-παξαγσγηθήο 

ζθέςεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θαζώο θαη γηα ηηο δπλαηόηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ζηε ζπζρέηηζε ησλ καζεκαηηθώλ κε ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ησλ παηδηώλ ηεθκεξίσζαλ 

ζε όιεο ηηο επνρέο ηα θπξίαξρα επηρεηξήκαηα γηα ηνλ αλαληηθαηάζηαην ξόιν ηεο (Δπθιείδεηαο) 

γεσκεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ όισλ ησλ ειηθηώλ θαη ζρνιηθώλ επίπεδσλ.      

Χσξίο ακθηβνιία, ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ηεο γεσκεηξίαο ππνζηεξίδεη ηαπηόρξνλα λνεηηθέο 

δηαδηθαζίεο νπηηθνπνίεζεο, ζπιινγηζκνύ θαη θαηαζθεπήο ζρεκάησλ, ζρέζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ 

αλαπαξάζηαζεο βαζηθώλ ζηνηρείσλ θαη όςεσλ ηνπ ρώξνπ θαη από ηελ νπηηθή απηή πξνζθέξεη 

πνιιά κεζνδνινγηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη άιισλ πεδίσλ ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο.  

Η αλάπηπμε, κάιηζηα, ηα ηειεπηαία ρξόληα εμαηξεηηθά εύρξεζησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ θαη ε αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ηε κειέηε ηεο γεσκεηξίαο έρνπλ 

εληζρύζεη ην ξόιν ηεο ζηε κάζεζε θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ. 

Η αλάδεημε ζρεηηθώλ πξνβιεκαηηζκώλ θαη εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαζώο θαη ζπλαθώλ 

πξσηνβνπιηώλ εξεπλεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρώξα καο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο λνεηηθήο 

νξγάλσζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ηνπ ρώξνπ ζην λεπηαγσγείν θαη γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ηεο 

γεσκεηξίαο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απνηειεί ηνλ θύξην ζηόρν ηνπ 

Γηεκέξνπ.  

 



 

Πξνζθεθιεκέλεο Οκηιίεο 

 

Υαξάιακπνο  

Λεκνλίδεο 

 Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ 

Γπη. Μαθεδνλίαο   

 

Μαξηάλλα  

Σδεθάθε 

Καζεγήηξηα Α.Π.Θ. 

 

 

 Κωλζηαληίλνο 

Νηθνιαληωλάθεο 

 Δπηθ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ 

Γπη. Μαθεδνλίαο   

 

Μηράιεο 

Μπαξηζίδεο 

Γξ Φηινζνθίαο 

 

 
 

Επηζηεκνληθή Επηηξνπή 

Ελένη Γιαννακοπούλου, Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο  

Φξαγθίζθνο Καιαβάζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

όληα Καθνύζε,   Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο, Πανεπιζηήμιο Δυη. Μακεδονίας 

Κώζηαο Νηθνιαληωλάθεο, Παλεπηζηήκην Γπη. Μαθεδνλίαο  

ηέιηνο Παπαθωλζηαληίλνπ, Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Υαξά ηαζνπνύινπ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

Δεκήηξεο Υαζάπεο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ  

Άλλα Υξνλάθε, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

 

 
 

Τπνβνιή Εξγαζηώλ 

Σην Γηήκεξν ζα γίλεη δεθηόο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο εηζεγήζεσλ, νη νπνίεο αμηνινγνύληαη από ηελ 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ Γηεκέξνπ ζε δύν θάζεηο.  

Σε κηα πξώηε θάζε νη πξνηεηλόκελεο εηζεγήζεηο αμηνινγνύληαη κε βάζε εθηεηακέλεο πεξηιήςεηο ηνπο (800-

1000 ιέμεηο), νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2015  ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε dchasapis@ecd.uoa.gr. 

Σε δεύηεξε θάζε θαη αθνύ γίλνπλ δεθηέο νη πεξηιήςεηο ηνπο νη πξνηεηλόκελεο εηζεγήζεηο αμηνινγνύληαη κε 

βάζε ηα πιήξε θείκελα ηνπο, ηα νπνία ππνβάιινληαη κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ 2015. 

Οη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη δεθηέο παξνπζηάδνληαη ζην Γηήκεξν θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα Πξαθηηθά, ηα νπνία 

θπθινθνξνύλ ζε έθδνζε CD ηαπηόρξνλα κε ηε δηεμαγσγή ηνπ Γηεκέξνπ.  

 

πκκεηνρή 

Δειώζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε dchasapis@ecd.uoa.gr  κέρξη ηελ 

πξνεγνύκελε εκέξα ηεο έλαξμεο ηνπ ζπλεδξίνπ ή εθόζνλ ππάξρνπλ ζέζεηο ηαπηόρξνλα κε ηελ εγγξαθή 

ζην ζπλέδξην θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ηελ Παξαζθεπή 8 Μαΐνπ 2015, ώξεο 16.00 – 18.00. 

Κόζηνο εγγξαθήο 10 επξώ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα Πξαθηηθά ηνπ Γηεκέξνπ ζε CD κε ηηο πιήξεηο 

εηζεγήζεηο, νη Πεξηιήςεηο ησλ εηζεγήζεσλ, ην Πξόγξακκα θαη ε Βεβαίσζε Σπκκεηνρήο .  

 

Πιεξνθνξίεο 

Ειέλε Γηαλλαθνπνύινπ  

Τει: 694 517 5283  

e-mail: egian@tutors.eap.gr 

ηέιηνο Παπαθωλζηαληίλνπ 

Τει. 697 240 5940 

e-mail: stylianospapak@hotmail.gr 

Οιπκπία Γθξηκπίδε 

Τει. 694 662 6717 

e-mail: olympizi@gmail.com 

 

http://www.biblionet.gr/author/73191/%CE%A3%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B7
mailto:dchasapis@ecd.uoa.gr
mailto:dchasapis@ecd.uoa.gr

