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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Με τθν παροφςα ειςιγθςθ κα επιχειριςουμε να αναλφςουμε ιδζεσ και πρακτικζσ 
ςτο πλαίςιο μιασ πρόταςθσ για τθ μετάβαςθ από τθ ςθμερινι μάλλον διεκπεραιωτι-
κή μαθηματική εκπαίδευςη ςε μια άλλθ, που κα ζχει ςτον πυρινα τθσ την ανάπτυξη 
τησ κριτικήσ και δημιουργικήσ μαθηματικήσ ςκζψησ.  
Και προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κα αςχολθκοφμε με παραδείγματα και πρακτικζσ, 
που, πρωτίςτωσ, ζχουν ςτόχο να προςελκφςουν εν δυνάμει το ενδιαφζρον των μα-
κθτϊν προσ τα μακθματικά και τθ διδαςκαλία τουσ.  
 
Βζβαια, θ επιτυχία ενόσ τζτοιου εγχειριματοσ προχποκζτει, πρϊτον, ζναν επανα-
προςδιοριςμό του υποδείγματοσ που ζχουμε ςιμερα για τθ λυκειακι εκπαίδευςθ 
και δεφτερον, τθν εμπζδωςθ καταρχάσ και ςτθ ςυνζχεια τθ ςτιριξθ, από τουσ κακθ-
γθτζσ, τθσ νζασ αυτισ κεϊρθςθσ: Μιασ κεϊρθςθσ που κα αναδεικνφει τελικά τα μα-
κθματικά και τθ διδαςκαλία τουσ ωσ προνομιακό πεδίο άςκθςθσ κριτικισ ςκζψθσ. 
Που κα αφινει πίςω αντιλιψεισ οι οποίεσ ςτθν πράξθ ταυτίηουν ςιμερα τθ διδα-
ςκαλία των μακθματικϊν με μια ακατάςχετθ τυποποιθμζνθ αςκθςιολογία  μόνο και 
μόνο για “εξεταςτικι κατανάλωςθ”. Αντιλιψεισ και πρακτικζσ που ςυνικωσ εςτιά-
ηονται και αναδεικνφουν μόνο αλγορικμικζσ τεχνικζσ επίλυςθσ αςκιςεων, παρα-
βλζποντασ πολλζσ φορζσ τθν ουςία αλλά και τουσ ςτόχουσ τθσ διδαςκαλίασ  των 
μακθματικϊν ςτο Λφκειο.  
 
Σο “παιχνίδι” τθσ ποιοτικισ αναβάκμιςθσ τθσ μακθματικισ εκπαίδευςθσ παίηεται 
κακθμερινά μζςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ. Και εκεί ακριβϊσ πρζπει να επικεντρϊςουμε 
τθν προςοχι μασ: Εκεί όπου θ Εκπαίδευςθ –με κατάλλθλεσ προχποκζςεισ– μπορεί 
να μεταςχθματιςκεί ςε  Παιδεία.    
Και ωσ ςχολικόσ ςφμβουλοσ, εκτιμϊ ότι αυτό που προζχει είναι να εμπνεφςουμε 
τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ. Να τουσ βοθκιςουμε ουςιαςτικά ςτο ζργο τουσ, τθσ 
κακθμερινισ διδακτικισ και παιδαγωγικισ τουσ πρακτικισ. Να κερδίςουμε ζντιμα 
τθν εμπιςτοςφνθ τουσ: Με ςτοχευμζνεσ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ μαηί τουσ, κα-
λζσ διδακτικζσ και παιδαγωγικζσ πρακτικζσ και κυρίωσ με τθν ανάπτυξθ κεματικϊν 
εργαςτθρίων.  
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