
  

5η Ημερίδα Μαθηματικών    Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 

 
Ονοματεπώνυμο Εισηγητή: κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 
 
Θέση: Λέκτορας, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ. 
 
Τίτλος  Εισήγησης:  «Η  Διδασκαλία  των  Μαθηματικών  κατά  τη  μετάβαση  από  την 
Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Δέσμευση από κοινού ή απομόνωση;» 
 
 
Περίληψη 
 
Η  μετάβαση  από  την  Πρωτοβάθμια  στη  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  από  τη  σκοπιά  της 
διδασκαλίας  των Μαθηματικών παρουσιάζει μια πολυπλοκότητα που από μόνη  της θέτει 
μια σειρά από ζητήματα προς συζήτηση. Τα ζητήματα αυτά μπορεί να σχετίζονται: (α) με τις 
(περισσότερο ή  λιγότερο προφανείς)  μαθηματικές περιοχές  κοινού  ενδιαφέροντος,  (β)  με 
τις  δυσκολίες  επικοινωνίας  ανάμεσα  στις  δυο  βαθμίδες  που  πηγάζουν  από  παράγοντες 
σχετικούς με το συνεχές  του αναλυτικού προγράμματος,  τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις ή 
κοινωνικούς παράγοντες, και (γ) την δυναμική μιας ενδεχόμενης συνεργασίας ανάμεσα στις 
δυο βαθμίδες. 
 
 
Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο  Ιωάννης  Παπαδόπουλος  είναι  Λέκτορας  της  Διδακτικής  των  Μαθηματικών  στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.  Προηγήθηκε πολύχρονη διδακτική 
εμπειρία του στη σχολική τάξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συνεχίζει και τώρα να 
αποτελεί  το  επίκεντρο  των  ερευνητικών  του  πρωτοβουλιών.  Τα  ερευνητικά  του 
ενδιαφέροντα  εστιάζουν  κυρίως  στην  επίλυση  προβλήματος  και  στη  διερεύνηση  του 
τρόπου με τον οποίο οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες διευκολύνουν τη μαθηματική έκφραση, 
κατανόηση και χρήση μαθηματικών εννοιών. 
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Ονοματεπώνυμο Εισηγητή: κ. Νίκος Ακριτίδης 
 
Θέση: Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας 
 
Τίτλος  Εισήγησης: «Η Μετάβαση  από  το  Δημοτικό  στο  Γυμνάσιο. Μια Ψυχοπαιδαγωγική 
προσέγγιση» 
 
 
Περίληψη 
 
Η μετάβαση των μαθητών και μαθητριών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι μια περίοδος 
πολύ σημαντική για τη ζωή των παιδιών. Το πέρασμα από ένα σταθερό και συνήθως πολύ 
ανεκτικό πλαίσιο,  όπως αυτό  του Δημοτικού,  σε  ένα περισσότερο απαιτητικό,  όπως αυτό 
του  Δευτεροβάθμιου  Σχολείου,  ενέχει  κινδύνους  και  εκπλήξεις.  Είναι  ένα  σημαντικό 
γεγονός της ζωής των μαθητών και των μαθητριών και ως τέτοιο αναπαριστά μια δυναμική 
κατάσταση αλλαγής που μπορεί να έχει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. 
Όπως  αναφέρουν  οι  Βούλγαρης  και  Ματσαγγούρας  (2007),  η  μετάβαση  από  μια 
εκπαιδευτική βαθμίδα σε μια άλλη είναι στην ουσία η μετακίνηση από ένα πλαίσιο (με την 
έννοια  του  περιβάλλοντος)  σε  ένα  άλλο.  Έχει  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  που  έχουν  να 
κάνουν  με  περιβαλλοντικούς,  αναπτυξιακούς  και  ψυχολογικούς  –  συναισθηματικούς 
παράγοντες. 
Η  μετάβαση  από  το  Δημοτικό  στο  Γυμνάσιο  δεν  είναι  πάντα  μια  ομαλή  και  «ανέφελη» 
διαδικασία.  Αρκετές  είναι  οι  περιπτώσεις  μαθητών  και  μαθητριών  που  αντιμετωπίζουν 
διάφορα  και  πολλές  φορές  σημαντικά  προβλήματα  με  την  έναρξη  της  νέας  σχολικής 
χρονιάς στο Γυμνάσιο. 
Δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που έχουν αποδώσει όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από 
τη  μετάβαση  στο  «σοκ  της  μετάβασης».To  «σοκ  της  μετάβασης»  εμφανίζεται  όταν  οι 
μαθητές και οι μαθήτριες δηλώνουν πως βιώνουν με αρνητικό τρόπο τη σχέση τους με το 
νέο σχολικό περιβάλλον, σε τέτοιο βαθμό που αδυνατούν να το διαχειριστούν. 
 
 
Σύντομο Βιογραφικό 
 
Είναι απόφοιτος Παιδαγωγικής της Ακαδημίας Θεσσαλονίκης το 1982  
Από  το  2007  μέχρι  σήμερα  υπηρετεί  ως  Σχολικός  Σύμβουλος  στην  Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση.  Από  τον  Ιούλιο  του  2011  εκτελεί  χρέη  Προϊσταμένου  Επιστημονικής  και 
Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  από  τη  θέση  αυτή  χειρίστηκε  τα 
θέματα όπως:  κατανομή ωρών  και  εκπαιδευτικών β΄  Ξένης  Γλώσσας στο σχολείο,  ίδρυση 
τάξεων  Υποδοχής  –  ΖΕΠ  και  Φροντιστηριακών  Τμημάτων,  ορισμός  σχολείων  ΕΑΕΠ  για 
πιλοτική  εφαρμογή  των  Νέων  Προγραμμάτων  Σπουδών,  Αυτο‐αξιολόγηση    του 
εκπαιδευτικού  έργου  στο  σχολείο  (2010  ‐  2012)  και  Εφαρμογή  της  Αξιολόγησης  των 
εκπαιδευτικών και στελεχών 
 
 



  

5η Ημερίδα Μαθηματικών    Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 

 
Είναι  Διδάκτορας  της  Θεολογικής  Σχολής  (βαθμός  άριστα),  κάτοχος  Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος  Ειδίκευσης  στο  Κανονικό  και  Εκκλησιαστικό  Δίκαιο  (βαθμός  άριστα)  και  2ου 
πτυχίου της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.  
 
 
Έχει γνώση Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά) επιπέδου Proficiency (2006).  
Έχει Πιστοποίηση στην εφαρμογή Τ.Π.Ε. 1ου  &  2ου επιπέδου. 
Ο χρόνος  υπηρεσίας του  στην δημόσια εκπαίδευση είναι 30 έτη. 
Από  το  2009  έως  01/2012  υπηρέτησε  ως    Υποδιευθυντής  του  1ου  Περιφερειακού 
Επιμορφωτικού  Κέντρου  Κεντρικής  Μακεδονίας  στη  Θεσσαλονίκη,  υπεύθυνος  για  την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και από τη θέση αυτή έχει συμμετάσχει στην οργάνωση όλων  
 
 
των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου και  του ΟΕΠΕΚ,  κατά 
την περίοδο 2009‐2012.  
Είναι πιστοποιημένος Επιμορφωτής B΄ για το πρόγραμμα της Μείζονος Επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών  και  Επιστημονικός  Συνεργάτης  του  ΕΚΔΔΑ.  Έχει  συμμετάσχει  σε  2 
ερευνητικά προγράμματα: «Τα Φύλα στην Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 
«Εκπαίδευση Μεταναστών 2ης Γενιάς» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
Από το 2002 υπήρξε συνεργάτης, ως Διευθυντής Διαπολιτισμικού σχολείου και ως Σχολικός 
Σύμβουλος,  όλων  σχεδόν  των  Προγραμμάτων  Διαπολιτισμικής  Εκπαίδευσης  (Ένταξη 
Αλλοδαπών  ‐  Παλιννοστούντων  και  Ρομά  μαθητών  στο  σχολείο)  που  υλοποιήθηκαν  από 
Πανεπιστημιακούς φορείς στο χώρο της εκπαίδευσης. 



  

5η Ημερίδα Μαθηματικών    Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 

 
Ονοματεπώνυμο Εισηγητή: κ. Πέτρος Κλιάπης 
 
Θέση:  Σχολικός  Σύμβουλος  12ης  Περιφέρειας  Π.Ε.  Θεσσαλονίκης  Επιστ.  Υπεύθυνος  της 
συγγραφικής ομάδας του βιβλίου «Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού»  
 
Τίτλος  Εισήγησης:  «Βιβλίο  Μαθηματικών  Στ’  Δημοτικού:  το  Μαθηματικό  δισάκι  από  το 
Δημοτικό για το Γυμνάσιο» 
 
 
Περίληψη 
 
Στην  ομιλία  παρουσιάζεται  το  βιβλίο  Μαθηματικά  Στ'  Δημοτικού  ως  εργαλείο  που  θα 
βοηθήσει την κατάκτηση και εμπέδωση της μαθηματικής γνώσης που είναι απαραίτητη για 
τη  μετάβαση  από  το  Δημοτικό  στο  Γυμνάσιο.  Εξετάζεται  επίσης  η  δυνατότητά  του  να 
στηρίξει  το  νέο  Πρόγραμμα  Σπουδών  σε  σχέση  με  τα  περιεχόμενα,  τις  διδακτικές 
προσεγγίσεις και τις μεθόδους αξιολόγησης που το βιβλίο υιοθετεί. 
 
 
Σύντομο Βιογραφικό 
 
O Πέτρος Κλιάπης είναι διδάκτορας του ΑΠΘ στο αντικείμενο «Η δημιουργία Τεχνολογικά 
Εμπλουτισμένου  Μαθησιακού  Περιβάλλοντος  με  υπέρβαση  του  σχολικού  χώρου  και 
εφαρμογή  σε  νέα  διδακτική  προσέγγιση  των Μαθηματικών».  Έχει  μεταπτυχιακό  δίπλωμα 
ειδίκευσης από το ΑΠΘ στο θέμα «Προγραμματισμός Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Πρώτη 
Παιδική  Ηλικία».  Ακόμη  έχει  σπουδές Master’s  στο  αντικείμενο  «Μικροϋπολογιστές  στην 
εκπαίδευση»  και Diploma  με  θέμα  «Εκπαίδευση  και  μέσα Μαζικής  Ενημέρωσης»  από  το 
πανεπιστήμιο  του  Manchester  της  Μ.  Βρετανίας.  Είναι  Επιστημονικός  Συνεργάτης  της 
Ανώτατης  Σχολής  Παιδαγωγικής  και  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  (ΑΣΠΑΙΤΕ)  και  Σχολικός 
Σύμβουλος της 12ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας του Θεσσαλονίκης. Έχει πολυετή διδακτική 
εμπειρία στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τη μετεκπαίδευση σε θέματα σχετικά με το 
σχεδιασμό και  την υλοποίηση μαθηματικών δραστηριοτήτων σε συνεργατικό περιβάλλον, 
την  αναμόρφωση  του  εκπαιδευτικού  περιβάλλοντος  με  συνεργατικά  κριτήρια  και  τη 
δημιουργία τεχνολογικά εμπλουτισμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τη στήριξη της 
μαθησιακής  διαδικασίας.  Έχει  ακόμη  ερευνητική  δραστηριότητα  σε  θέματα  διδασκαλίας 
των Μαθηματικών, αξιολόγησης, διδακτικών φαινομένων στα Μαθηματικά του Δημοτικού 
και νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Έχει επίσης ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων 
σε  περιοδικά  και  πρακτικά  συνεδρίων,  είναι  επιστημονικά  υπεύθυνος  και  μέλος  της 
συγγραφικής ομάδας του βιβλίου των Μαθηματικών της Στ΄ Δημοτικού, βιβλίων σχετικών 
με τα Μαθηματικά για τις τάξεις Δ΄ Ε΄ και Στ΄ του Δημοτικού Σχολείου και την τεχνολογική 
οργάνωση της σχολικής βιβλιοθήκης. Είναι μέλος της διεθνούς ομάδας για την ψυχολογία 
των Μαθηματικών (International Group for the Psychology of Mathematics Education ΡΜΕ), 
της  Ένωσης  Ερευνητών  Διδακτικής  των  Μαθηματικών  (Εν.Ε.Δι.Μ.),  της  Παιδαγωγικής 
Εταιρείας  Ελλάδος  (Π.Ε.Ε.)  και  της  Βαλκανικής  Εταιρείας  Παιδαγωγικής  και  Εκπαίδευσης 
(Ba.So.P.Ed.). 
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Ονοματεπώνυμο Εισηγήτριας ‐ Εισηγητή: κα. Ολύμπια Χαριτίδου – κ. Κώστας Ντίνου 
 
Θέση: Καθηγητές 2ου Γυμνασίου Κιλκίς 
 
Τίτλος Εισήγησης: «6+3 ή 9 Χρόνια Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης;» 
 
 
Περίληψη 
 
Η δράση μας είχε ως στόχο α) τη βελτίωση του τρόπου μετάβασης των μαθητών από τη μία 
βαθμίδα  στην  άλλη  (Δημοτικό,  Γυμνάσιο  και  Λύκειο)  και  β)  τη  δημιουργία  συνεκτικών 
δεσμών ανάμεσα στις επιμέρους βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 
Η ανάγκη αυτή δημιουργήθηκε μετά από την κοινή διαπίστωση του Συλλόγου Διδασκόντων 
του σχολείου μας, (ότι οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου δυσκολεύονται να προσαρμοστούν) και 
από τις συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς (Δνσεις Βθμιας και Αθμιας) στις οποίες 
προέκυψε  το  συμπέρασμα  ότι  μεταξύ  της  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  βαθμίδας 
εκπαίδευσης,  υφίσταται  ένα  σημαντικό  κενό  το  οποίο  προβληματίζει  όλους  όσους 
εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή (Μαθητές, Γονείς, Εκπαιδευτικοί). 
Στην πιλοτική αυτή εφαρμογή, συνεργαστήκαμε με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς υπό την 
καθοδήγηση  του  Ευρωπαϊκού  Δικτύου  για  την  καινοτομία  στην  εκπαίδευση,  Μένων 
(http://www.menon.org.gr/) υλοποιώντας τις παρακάτω δράσεις: 

• Προετοιμασία  των  μαθητών  του  Β5,  για  την  υποδοχή  των  μαθητών  του 
Δημοτικού 

• Κοινές βιωματικές δράσεις, παιχνίδια ενδυνάμωσης σχέσεων μεταξύ μαθητών 
• Δειγματικές διδασκαλίες Αρχαίων, Νέων, Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών 
• Ενημέρωση για τον τρόπο και κανονισμό λειτουργίας του Γυμνασίου 
• Διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου στους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού 
• Υλοποίηση κοινής περιβαλλοντικής δράσης στα πλαίσια του Let’s do it Greece 
• Διανομή ερωτηματολογίων αξιολόγησης σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς 

 
 
Σύντομα Βιογραφικά  
 
Ολυμπία  Χαριτίδου:  Γεννήθηκα  στο  Κιλκίς  το  1974  και  σπούδασα  στο  Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων  στο  τμήμα  Μαθηματικών.  Εργάστηκα  για  10  χρόνια  στον  Ιδιωτικό  τομέα  ως 
καθηγήτρια  σε  φροντιστήρια  Μέσης  Εκπαίδευσης  και  ταυτόχρονα  ως  Σύμβουλος 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Τοπική  Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Κιλκίς 
και 8 χρόνια σε δημόσια σχολεία συγκεκριμένα ένα χρόνο στο Γυμνάσιο  της Πλατανιάς Ν. 
Κιλκίς και 7   χρόνια στο 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς  (όπου τα τρία τελευταία χρόνια λειτουργεί ως 
πιλοτικό). 
Συμμετείχα ως εισηγήτρια το 2012 σε Ημερίδα της Μαθηματικής Εταιρείας του Ν. Κιλκίς με 
θέμα : « Πιλοτικό σχολείο … η πρόκληση»,το 2013 στην 5η Μαθηματική Εβδομάδα με θέμα: 
«Η αναγκαιότητα της δραστηριότητας & ο ρόλος του μικροπειράματος στην κατανόηση  
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μιας μαθηματικής έννοιας ‐ Παραδείγματα διδασκαλίας με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
των Πιλοτικών Σχολείων». Συμμετείχα ως μέλος σε οργανωτική επιτροπή σε ημερίδες που 
διοργάνωσε η ΕΜΕ Κιλκίς  τα τελευταία τέσσερα χρόνια και  το 2014 στην 6η Μαθηματική 
Εβδομάδα. 
 
Κώστας  Ντίνου:  Γεννήθηκα  το  1971  στο  Κιλκίς  και  αποφοίτησα  από  το  τμήμα 
Πληροφορικής  του  Α.Τ.Ε.Ι.  Θεσσαλονίκης.  Εργάστηκα  στον  ιδιωτικό  τομέα  στην  εταιρία 
Πληροφοριακών  Συστημάτων  Logodata  –  PCS  A.E.,  ως  τεχνικός  δικτύων  υπολογιστών  με 
καθήκοντα  υποστήριξης  και  εγκατάστασης  δικτύων  σε  οργανισμούς  όπως:  Α.Π.Θ., 
CEDEFOP,  Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας,  ΕΤ3,  Μακεδονικό  Πρακτορείο  Ειδήσεων, 
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και Βιομηχανίες. 
Από το 2001 και μετά, μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ  , διορίστηκα ως καθηγητής Πληροφορικής 
αρχικά στο 1ο  ΕΠΑΛ Αριδαίας,  ενώ από  το 2002  κατέχω οργανική θέση στο 2ο  Γυμνάσιο 
Κιλκίς όπου και τα τελευταία 4 χρόνια ασκώ καθήκοντα Α’ υποδιευθυντή.  
Καθ’  όλη  την  σταδιοδρομία  μου  στον  χώρο  της  Εκπαίδευσης,  υλοποίησα  πληθώρα 
προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων  (Περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, 
Μαθητικών  Διαγωνισμών  κ.α.),  τόσο  σε  Εθνικό,  όσο  και  σε  Ευρωπαϊκό  επίπεδο 
(Συντονιστής προγράμματος Comenius), αλλά και σε συνεργασία με Δίκτυα, όπως το Δίκτυο 
Σχολικής  Καινοτομίας  και  το  Δίκτυο  Μένων,    για  τα  οποία  βραβευτήκαμε  με  Εθνικά 
Βραβεία, Διεθνείς διακρίσεις και Επαίνους της υπηρεσίας. 
Τέλος,  συμμετείχα  σε  συνέδρια,  σεμινάρια  επιμόρφωσης  και  εξειδίκευσης,  ως  μέλος 
επιστημονικών  και  οργανωτικών  επιτροπών  αλλά  και  ως  εισηγητής,  τόσο  σε  θέματα 
Πληροφορικής όσο και σε θέματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. 
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Ονοματεπώνυμο  Εισηγήτριας  ‐  Εισηγητή:  κα.  Άννα  Καλαϊτσίδου  –  κ.  Ελευθέριος 
Ασβεστόπουλος 
 
Θέση: Καθηγητές Μαθηματικών 1ου ΓΕΛ Βέροιας 
 
Τίτλος  Εισήγησης:  «Η  μετάβαση  των  μαθητών  από  το  Γυμνάσιο  στο  Λύκειο:  Μία 
διερεύνηση των μαθηματικών τους γνώσεων.» 
 
 
Περίληψη 
 
Η  μετάβαση  των  μαθητών  από  το  Γυμνάσιο  στο  Λύκειο  είναι  μια  σημαντική  διαδικασία 
προσαρμογής  σε  ένα  αρκετά  διαφορετικό  μαθησιακό  περιβάλλον.  Οι  απαιτήσεις  της 
Λυκειακής  εκπαιδευτικής  βαθμίδας  είναι  ιδιαίτερα  αυξημένες.  Ειδικά  στα  Μαθηματικά 
όπου  η  συνάφεια  των  νέων  μαθηματικών  γνώσεων  με  αυτές  του  Γυμνασίου  είναι  πολύ 
μεγάλη,  παρατηρείται  ότι  σημαντικό  μέρος  των  μαθητών  δεν  διαθέτει  το  απαιτούμενο 
μαθηματικό  υπόβαθρο  ώστε  να  αντιμετωπίσει  τις  μαθηματικές  προκλήσεις  του  Λυκείου. 
Στην  εισήγησή μας  διερευνούμε  τις  αποκτηθείσες  γυμνασιακές  μαθηματικές  γνώσεις  των 
μαθητών  της  πρώτης  Λυκείου  καθώς  και  τις  απόψεις  των  καθηγητών  Γυμνασίων  και 
Λυκείων για το μαθηματικό υπόβαθρο των μαθητών αυτής της ηλικίας. 
 
 
Σύντομα Βιογραφικά  
 
Άννα  Καλαϊτσίδου: Είναι  καθηγήτρια  Μαθηματικών  στο  1ο  ΓΕΛ  Βέροιας.  Είναι  κάτοχος 
μεταπτυχιακού  διπλώματος  στις  Επιστήμες  της  Αγωγής  με  κατεύθυνση:  ΘΕΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ της ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:  

1) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “EDUCATION ACROSS BOARDERS” ΦΛΩΡΙΝΑ, 5‐7/10/2012 
2) 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΔΙΜ ΦΛΩΡΙΝΑ 14‐16/3/2014 

 
Ελευθέριος Ασβεστόπουλος: Είναι καθηγητής Μαθηματικών στο 1ο ΓΕΛ Βέροιας. Διετέλεσε 
Γ.  Γραμματέας  και  Πρόεδρος  του  παραρτήματος  Ημαθίας  της  ΕΜΕ  και  σήμερα  είναι 
Αντιπρόεδρος  του.  Είναι  κάτοχος  μεταπτυχιακών  διπλωμάτων  α)της  Σχολής  Θετικών 
Επιστημών  του  ΕΑΠ  του  τμήματος  Διασφάλισης  Ποιότητας  και  β)της  Σχολής  Θετικών 
Επιστημών του ΑΠΘ του τμήματος Μαθηματικών. 
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Ονοματεπώνυμο Εισηγητή: κ. Θεοδόσιος Ζαχαριάδης 
 
Θέση: Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α. 
 
Τίτλος  Εισήγησης:  «Ολοκλήρωση  μιας  πορείας  και  ποιοτική  αλλαγή.  Οι  στόχοι  της 
διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Λύκειο» 
 
 
Περίληψη 
 
Το Δημοτικό και το Γυμνάσιο αποτελούν τις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης  των  μαθητών.  ΣτοΛύκειο  κεντρικοί  στόχοι  είναι  η  ολοκλήρωση  της 
μαθηματικής εκπαίδευσης που οι μαθητές απέκτησαν στις προηγούμενες βαθμίδες και το 
πέρασμα  σε  ένα  πιο  προωθημένο,  θεωρητικό  μαθηματικό  τρόπο  σκέψης.  Κατά  την 
παρουσίαση  θα  αναλυθούν  οι  παραπάνω  στόχοι  με  βάση  τα  αναλυτικά  προγράμματα 
σπουδών του Γυμνασίου και του Λυκείου. 
 
 
Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο  Θεοδόσιος  Ζαχαριάδης  είναι  πτυχιούχος  και  κάτοχος  Διδακτορικού  διπλώματος  του 
Μαθηματικού  Τμήματος  του  ΕΚΠΑ.  Η  διδακτορική  του  διατριβή  ήταν  στη  Συναρτησιακή 
Ανάλυση. Έχει διδάξει μαθήματα Μαθηματικής Ανάλυσης και Διδακτικής των Μαθηματικών 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου,  καθώς  και  σε  προγράμματα  επιμόρφωσης  εκπαιδευτικών.  Έχει  επιβλέψει  τρεις 
διδακτορικές διατριβές  και μεγάλο αριθμό διπλωματικών μεταπτυχιακών  εργασιών.  Είναι 
διευθυντής του τομέα Διδακτικής των Μαθηματικών του τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ 
καθώς  και  μέλος  της  Διατμηματικής  Επιτροπής  του  διακρατικού  μεταπτυχιακού 
προγράμματος “Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών” στο οποίο συνεργάζονται 
το  ΕΚΠΑ  και  το  Πανεπιστήμιο  Κύπρου.  Συμμετείχε  σε  επιτροπές  ανάπτυξης  αναλυτικών 
προγραμμάτων  σπουδών  για  τα  Μαθηματικά  στη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  και  σε 
επιτροπές  αξιολόγησης  διδακτικού  υλικού.  Τα  ερευνητικά  του  ενδιαφέροντα 
επικεντρώνονται σε θέματα Διδακτικής  των Μαθηματικών και  ειδικότερα στη διδασκαλία 
των Μαθηματικών στη δευτεροβάθμια  και  τριτοβάθμια εκπαίδευση  και στην  εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών,  καθώς και στην Μαθηματική Ανάλυση.  Ερευνητικές εργασίες  του στη 
Διδακτική των Μαθηματικών και στη Μαθηματική Ανάλυση έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή 
περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. 
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Ονοματεπώνυμο Εισηγητή: κ. Γεώργιος Τασσόπουλος 
 
Θέση: Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 
 
Τίτλος  Εισήγησης:  «Η  Μαθηματική  Λογική  ως  εργαλείο  έκφρασης  και  κατανόησης  των 
Μαθηματικών του Λυκείου» 
 
 
Περίληψη 
 
Στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο , λογικό είναι να υπάρχει μια χαλαρότητα 
στις εκφράσεις και μια ανοχή σε ελλιπώς καθορισμένες έννοιες.  
Στο  Λύκειο    όμως  θα  πρέπει  να  εθίσουμε  τους  μαθητές  στην  πιο  αυστηρή  προσέγγιση 
ακόμη και με αναδρομές σε γνωστές,  πλημμελώς διατυπωμένες προτάσεις του Γυμνασίου. 
Έχουμε διαπιστώσει ότι στην πλειοψηφία τους οι μαθητές συγχέουν τις άκρως απαραίτητες 
έννοιες «πρέπει»  και   «αρκεί», «αναγκαίο»  και «ικανό»,  καθώς  και  μερικές  αποδεικτικές 
μεθόδους όπως π.χ. την «Απαγωγή σε άτοπο» με την «αντιθετοαντιστροφή» (Ακόμη και στα 
σχολικά βιβλία δεν τονίζεται σαφώς η αντιδιαστολή).  
Θεωρούν  ταυτόσημες  τις  έννοιες  «αδύνατη  εξίσωση»  και  «εξίσωση  που  δεν  ορίζεται» 
καθώς και τις έννοιες «ψευδής πρόταση» και «έκφραση που δεν έχει νόημα» π.χ. 5<0 και 

25- ≠ . Έκφραση της μορφής  x=2x  θεωρείται «ψευδής πρόταση» ενώ δεν είναι καν 
πρόταση,  αλλά προτασιακός  τύπος.  Τέλος θα πρέπει  να  γίνουν σαφείς  και  κατανοητές οι 
διαδικασίες εύρεσης και απόδειξης.  
Βασική  επιδίωξη  στο  Λύκειο  θα  πρέπει  να  είναι  οι  γνώσεις  που  δόθηκαν  στο  Γυμνάσιο 
χωρίς συγκεκριμένη διάταξη (ενελλικτική διαδικασία ή σπειροειδής μάθηση)  να τεθούν σε 
λογική αλληλουχία. Εκεί έγινε χρήση εννοιών χωρίς σαφή ορισμό. Εδώ αντίθετα θα πρέπει 
ο ορισμός να είναι σαφής και να μην περιέχει πρωθύστερα στοιχεία π.χ. Ορισμός απόλυτης 
τιμής  ως  απόστασης.  Θέματα  που  εκφεύγουν    των  ορίων  του  Λυκείου  καλό  είναι  να 
τονίζεται  ότι  γι  αυτό  το  λόγο  παραλείπεται  η  απόδειξή  τους  και  όχι  να  τα  θεωρούμε 
εποπτικώς προφανή π.χ. τομή κύκλων, θεώρημα Bolzano κ.τ.λ.  
 
 
Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο  κος  Γιώργος  Τασσόπουλος  είναι  επίτιμος  Σχολικός  Σύμβουλος    Μαθηματικών  με 
Μεταπτυχιακό  στη  Διδακτική  –  Μεθοδολογία  και  Ιστορία  των  Μαθηματικών  και 
διδακτορική Διατριβή (υπό δημοσίευση) στην Ανθυφαιρετική ερμηνεία   των Διαλόγων του 
Πλάτωνα, με βάση τη δευτεροβάθμια σχέση δύο ασύμμετρων τμημάτων. Τα περισσότερα 
χρόνια  της  θητείας  του  στη Μέση  εκπαίδευση  ήταν  στο  2ο  Λύκειο  Πετρούπολης  και  στο 
Βαρβάκειο Λύκειο. Συμμετείχε στη συγγραφή των Σχολικών βιβλίων Γεωμετρίας της Α΄ και 
Β΄ Λυκείου που διδάσκονταν κατά τη δεκαετία 1990. Συμμετείχε στο Συμβούλιο της Ε.Μ.Ε. 
επί δύο διετίες και υπήρξε μέλλος της επιτροπής διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε.  
Είναι πρόεδρος της Συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Ευκλείδης Β΄ της Ε.Μ.Ε από το 
2007. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο  
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Λύκειο  και  έχει  πραγματοποιήσει  διαλέξεις  που  αφορούν  στην  Ανάλυση,  στην    Άλγεβρα, 
στη  Γεωμετρία κ.λ.π.  
Συμμετείχε  στην  επιτροπή  του  «κέντρου  Έρευνας,  Επιστήμης  και  Εκπαίδευσης»    για  τη 
σύγχρονη  απόδοση  των  Στοιχείων  του  Ευκλείδη.  Έχει  συγγράψει  περισσότερα  από  δέκα 
βιβλία, βοηθήματα για μαθητές Λυκείου και φοιτητές. 
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Ονοματεπώνυμο Εισηγητή: κ. Ιωάννης Θωμαΐδης 
 
Θέση: Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Kιλκίς‐Λαγκαδά‐Ωραιοκάστρου 
 
Τίτλος  Εισήγησης:  «Συνέχειες  και  ασυνέχειες  κατά  τη  μετάβαση  από  το  Γυμνάσιο  στο 
Λύκειο: Η περίπτωση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας» 
 
 
Περίληψη 
 
Στο αναλυτικό πρόγραμμα Μαθηματικών του Γυμνασίου και τα αντίστοιχα διδακτικά βιβλία 
που άρχισαν να χρησιμοποιούνται το 2007 έγινε μια προσπάθεια σημαντικής αναβάθμισης 
της  Γεωμετρίας.  Βασικό  στοιχείο  αυτής  της  αναβάθμισης  υπήρξε,  εκτός  από  τη 
θεσμοθέτηση  της  διακριτής  διδασκαλίας  του  μαθήματος,  η  μεγαλύτερη  έμφαση  στην 
αποδεικτική  διαδικασία,  ιδιαίτερα  στην  Γ΄  Γυμνασίου.  Προφανής  σκοπός  αυτών  των 
αλλαγών  ήταν  η  δημιουργία  ευνοϊκότερων  συνθηκών  για  την  επίτευξη  των  στόχων  της 
διδασκαλίας της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στο Λύκειο. 
Σήμερα,  επτά  χρόνια  μετά  τις  αλλαγές,  δύσκολα  θα  μπορούσε  να  υποστηρίξει  κανείς  ότι 
υπάρχουν  ορατά  σημάδια  βελτίωσης  προς  αυτή  την  κατεύθυνση.  Αντίθετα,  αρκετές 
εμπειρικές  έρευνες  που  πραγματοποιήθηκαν  τα  τελευταία  χρόνια  (κυρίως  στο  πλαίσιο 
μεταπτυχιακών  εργασιών),  έχουν  αποκαλύψει  μεγάλα  προβλήματα  σχετικά  με  τη 
διδασκαλία και μάθηση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, ένα από οποία αφορά την ετοιμότητα 
και ικανότητα των αποφοίτων του Γυμνασίου να ανταποκριθούν στο επίπεδο που απαιτεί η 
διδασκαλία του μαθήματος στο Λύκειο. 
Στην  εισήγηση  θα  παρουσιαστούν  αποτελέσματα  των  συγκεκριμένων  ερευνών  και  θα 
σχολιαστούν  ορισμένες  ατυχείς  επιλογές  στα  διδακτικά  βιβλία  οι  οποίες,  αντί  να 
διευκολύνουν  την  ομαλή  μετάβαση  από  τη  Γεωμετρία  του  Γυμνασίου  σε  αυτήν  του 
Λυκείου,  καθιστούν  ακόμη  πιο  δυσχερή  την  είσοδο  των  μαθητών  στο  ανώτερο  επίπεδο 
μαθηματικής σκέψης που χαρακτηρίζει την Ευκλείδεια Γεωμετρία.    
 
 
Σύντομο Βιογραφικό 
 
Κύρια  δραστηριότητα  του  εισηγητή  είναι  η  διδασκαλία  των  Μαθηματικών  στη 
δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  τόσο  από  τη  θέση  του  δασκάλου  όσο  και  του  σχολικού 
συμβούλου, ενώ ερευνητικά ασχολείται με την ιστορία των Μαθηματικών (πρώιμη ιστορία 
της  Άλγεβρας  και  ιδιαίτερα  το  έργο  του  Διόφαντου,  αξιοποίηση  της  ιστορίας  των 
Μαθηματικών στη διδακτική  τους).  Είναι διδάκτορας  του  τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ., 
συγγραφέας 8 βιβλίων και πολλών άρθρων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Το βιβλίο του 
Εξισώσεις και ανισώσεις 2ου βαθμού στα Αριθμητικά του Διόφαντου – Μια μελέτη για την 
ιστορία  της  Άλγεβρας  (Εκδόσεις  Ζήτη,  2011)  βραβεύτηκε  από  την  Ακαδημία  Αθηνών  τον 
Δεκέμβριο του 2012. 


