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Ενημερωτικό Δελτίο

ΤΩΝ ΜΑΘΗΜ

Νο 1

Νοέμβρης 2009

Το Ενημερωτικό Δελτίο μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας www.didamath.gr

«Αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών στη Διδασκαλία
των Μαθηματικών»

°êéïðïÝèóè ôè÷ ¹óôïòÝá÷ ôöî »áõèíáôéëñî
óôè ¢éäáóëáìÝá ôöî »áõèíáôéëñî

Εκδόθηκε ο συλλογικός τόμος με άρθρα των εισηγητών του σεμιναρίου και της Ημερίδας που οργάνωσε η
Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2008,
με θέμα τη Διδακτική Αξιοποίηση της Ιστορίας των
Μαθηματικών, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.

Ο τόμος περιέχει άρθρα των: Ι. Θωμαΐδη, Δ. Λάππα,
Τ. Μιχαηλίδη, Σ. Νεγρεπόντη, Θ. Πάσχου, Κ. Τζανάκη,
Β. Φαρμάκη, Δ. Χασάπη, Ι. Χριστιανίδη, και Κ. Χρυσανθόπουλου.
Οι συγγραφείς επιχειρούν να ερευνήσουν και να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτημάτων όπως:
• Ε ίναι δυνατή, και με ποιους τρόπους, η αξιοποίηση
της Ιστορίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών;

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

•Π
 οια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
της προσπάθειας για τη διδακτική αξιοποίηση της
Ιστορίας;

°êéïðïÝèóè ôè÷ ¹óôïòÝá÷
ôöî »áõèíáôéëñî
óôè ¢éäáóëáìÝá
ôöî »áõèíáôéëñî

• Ε ίναι δυνατόν μέσω της Ιστορίας των Μαθηματικών
να κατανοηθεί η κρίσιμη μαθηματική γνώση ώστε να
διερευνηθούν εκείνες οι αλλαγές των σχολικών προγραμμάτων σπουδών που δίνουν έμφαση στην κατανόηση των θεμελιωδών μαθηματικών εννοιών;
•Υ
 πάρχουν παραδείγματα σύνδεσης διδασκαλίας και
Ιστορίας των μαθηματικών;

Τα περιεχόμενα του Ενημερωτικού Δελτίου
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Η Ένωση και ο προγραμματισμός
δραστηριοτήτων της. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 2 - 3

Æåàëòï÷ »éøáèìÝäè÷
ªôùìéáîÞ÷ ÁåçòåðÞîôè÷

Το σεμινάριο και η Ημερίδα για τη
Διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας
των Μαθηματικών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 4 - 5
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Το σεμινάριο και η Ημερίδα για τη
Γεωμετρία και τη διδακτική της
στη σύγχρονη εκπαίδευση. . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 6 - 8
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Λίγα λόγια
για την Ένωση και…
Από την Ημερίδα για τη Γεωμετρία

(Από ενημερωτικό σημείωμα του ΔΣ της Ένωσης):
«…Η ίδρυση της Ένωσης αποσκοπεί στη συνεργασία
των μαθηματικών της καθημερινής διδακτικής πράξης, αφενός μεταξύ τους, και αφετέρου με συναδέλφους ερευνητές της διδακτικής των Μαθηματικών. Ο
κύριος στόχος είναι η σύνδεση θεωρίας και πράξης
στο σχολικό περιβάλλον και η προώθηση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων και πειραματισμών».

θηματική Εκπαίδευση με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις
για τη διδασκαλία και τη μάθηση των Μαθηματικών είναι δυνατόν να προκύψει ως αποτέλεσμα συγκροτημένων θέσεων, ερευνητικών αποτελεσμάτων και εφαρμοσμένων θεωρητικών προσεγγίσεων στη βάση».
«…η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου μαχόμενων δασκάλων των μαθηματικών με διάθεση για αναζήτηση, προσφορά και επικοινωνία σε δεκάδες σχολεία της χώρας και σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, είναι
δυνατόν να οδηγήσει σε συνθέσεις με στόχο την άρθρωση ενός επιστημονικά επεξεργασμένου πλαισίου
για τη Διδακτική των Μαθηματικών».

«…Δεν έχουμε έτοιμες λύσεις για τη μαθηματική εκπαίδευση, ούτε αυταπάτες για το κατά πόσο μπορούμε να
επηρεάσουμε άμεσα κέντρα εξουσίας, πολιτικές πρακτικές και παγιωμένες αντιλήψεις. Έχουμε, όμως, ερωτήματα και διάθεση να συμβάλλουμε στο διάλογο μεταξύ
των συναδέλφων που αγωνιούν για τη μαθηματική εκπαίδευση. Εκτιμούμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη Μα-

(Από το καταστατικό:
Σκοποί της Ένωσης):
Η αξιοποίηση, η χρήση, η ανάπτυξη και η προβολή της επιστημονικής έρευνας που έχει ως
σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας των μαθηματικών σε όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Η συστηματική και επιστημονική μελέτη, αναζήτηση και παρακολούθηση κάθε θέματος που
αφορά στη Διδακτική και τη Μεθοδολογία των μαθηματικών.
Η συνεισφορά στην ανάπτυξη της
επιστημονικής έρευνας, βασικής
και εφαρμοσμένης στη διδακτική
των μαθηματικών.
Η διασύνδεση της έρευνας στην
ευρύτερη περιοχή της Διδακτικής των Μαθηματικών με τη Διδακτική πρακτική…

«Επιδίωξη της Ένωσης είναι η κοινή δράση με τις άλλες
Ενώσεις και συλλογικότητες που δρουν στο χώρο…»

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Θανάσης Βλάχος
(M.Ed. Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών, Β/βάθμια Εκπαίδευση)
Αντιπρόεδρος: Χρίστος Μηλιώνης
(M.Ed. Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών, Μ.Εd. στην Εκπαίδευση ενηλίκων, Σχολικός Σύμβουλος)
Γενικός Γραμματέας: Θόδωρος Πάσχος
(Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, Β/βάθμια Εκπαίδευση)
Ειδικός Γραμματέας: Πέτρος Βερύκιος
(�������������������������������������������������������������������
M������������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������������
Ed���������������������������������������������������������������
. Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών, ������������������
Υπ. ��������������
Διδάκτωρ, Σχολικός Σύμβουλος)
Ταμίας: Διονύσης Λαμπρινίδης
(M.Ed. Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών, Υπ. Διδάκτωρ, Β/
βάθμια Εκπαίδευση)
Μέλη:
Ξένια Βαμβακούση
(Δρ. Γνωσιακής Επιστήμης, �����������������������������������������
M����������������������������������������
.���������������������������������������
Ed�������������������������������������
. Διδακτική και Μεθο�����������������
δο���������������
λογία των Μαθηματικών, Ερευνήτρια ΕΚΠΑ)
Αλέξανδρος Μαναρίδης
(M.Ed. Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών, Β/βάθμια Εκπαίδευση).
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…τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων
την περίοδο 2009 - 2010
«Η Άλγεβρα και η Διδακτική της» είναι η θεματική ενότητα του σεμιναρίου που
ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2009
Το σεμινάριο για την Άλγεβρα και τη Διδακτική της
θα διαρκέσει όλο το ακαδημαϊκό έτος (μέχρι τον Μάιο του 2010). Οι διαλέξεις θα γίνονται ημέρα Σάββατο
μια φορά το μήνα. Το πλήρες πρόγραμμα των διαλέξεων θα ανακοινωθεί σύντομα. 

Το ΔΣ εκτιμά ότι οι στόχοι της Ένωσης, όπως απορρέουν από το καταστατικό της, μπορούν να επιτευχθούν
μόνο με την ενεργητική συμμετοχή των μελών στις
δραστηριότητες της, ώστε να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη, στην καταγραφή των δυσκολιών και
των προβλημάτων, και στη δυνατότητα εφαρμογής
καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων στην αίθουσα
των μαθηματικών. Προς αυτή την κατεύθυνση ήταν οι
αποφάσεις της προγραμματικής Γενικής Συνέλευσης
των μελών της Ένωσης της 12ης /4/09.

Η μείωση της συχνότητας και του αριθμού των διαλέξεων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο έγινε με
στόχο να αναπτυχθούν και άλλες δραστηριότητες της
Ένωσης, κυρίως με τη συγκρότηση και η λειτουργία
των μελετητικών ομάδων εργασίας των μελών και
φίλων της Ένωσης σε διάφορες θεματικές ενότητες.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ 2009
Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009, 11 π.μ.: Πέτρος Βερύκιος: «Εισαγωγή στην αλγεβρική σκέψη: Μια διδακτική προσέγγιση βασικών εννοιών της σχολικής άλγεβρας με βάση τις αναπαραστάσεις της συνάρτησης σε ένα
πλαίσιο επίλυσης προβλήματος».
Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2009, 11 π.μ.: Γιάννης Θωμαΐδης: «Ιστορικές και διδακτικές όψεις της γενίκευσης στην Άλγεβρα: Μια απόπειρα σύνθεσης».
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2009, 11 π.μ.: Μπάμπης Σακονίδης: «Η αλγεβρική σκέψη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των μαθηματικών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: επιστημολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικοπολιτισμικές συνιστώσες».
Οι διαλέξεις θα γίνονται στην αίθουσα Γ 22 του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στις παρακάτω Ομάδες μελέτης:
1. Σ
 την Ομάδα για την Άλγεβρα και τη Διδακτική της (δηλώσεις συμμετοχής στον Π. Βερύκιο, petros.
verikios@gmail.com).  
2. Στην Ομάδα για τη Γεωμετρία και τη Διδακτική της (Δ. Λαμπρινίδης, dlamprin@math.uoa.gr)
3.   Σ
 την Ομάδα για τα Αναλυτικά Προγράμματα, τα βιβλία και το περιεχόμενο σπουδών στη Μαθηματική εκπαίδευση (Θ. Βλάχος, avlahos@ath.forthnet.gr).
4.  Στην Ομάδα για τη σχέση των Μαθηματικών με τον Πολιτισμό (Χ. Μηλιώνης, milionis@sch.gr, Α.
Παπανικολάου, filivos1@hol.gr).
5. Σ
 την Ομάδα για τη διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών (Θ. Πάσχος, tpaschos@
gmail.com).
Στην Ομάδα για τη Διδακτική του Απειροστικού Λογισμού (Α. Μαναρίδης, almanaridis@gmail.com).
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Σεμινάριο και Ημερίδα με θέμα τη Διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των
Μαθηματικών (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2008)
Επιτυχία σημείωσαν το σεμινάριο και η Ημερίδα που
έκλεισε τον κύκλο της θεματικής ενότητας για τη διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών,
που οργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτι-

κή των Μαθηματικών. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου δόθηκαν έξι (6) διαλέξεις σε χώρο του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρατίθενται το
πρόγραμμα και η θεματολογία των εισηγήσεων:

Πέμπτη, 16/10/08:
	

(α) «Τρόποι αξιοποίησης της Ιστορίας των Μαθηματικών στη διδασκαλία» (εισήγηση: Θ. Πάσχος,
Δρ Διδακτικής των Μαθηματικών), και

	(β) «Η έννοια της Συνέχειας: Ιστορική Εξέλιξη - Έρευνα σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών
ΕΚΠΑ για το επίπεδο κατανόησης της έννοιας» (εισήγηση: Κ. Χρυσανθόπουλος, M��������������
.�������������
Ed�����������
. στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών).

Πέμπτη, 30/10/08:
	«Εικόνες από την απόπειρα διδακτικής αξιοποίησης της Ιστορίας των Μαθηματικών στα νέα βιβλία του Γυμνασίου, και μια εναλλακτική πρόταση για την αντιμετώπιση προβλημάτων της διδασκαλίας με οδηγό την Ιστορία των Μαθηματικών» (εισήγηση: Γ. Θωμαΐδης, Δρ Διδακτικής των Μαθηματικών, Σχολικός Σύμβουλος των Μαθηματικών).

Πέμπτη, 13-11-08:
	«Ιστορικά κείμενα των μαθηματικών στη σχολική τάξη» (εισήγηση: Δ. Χασάπης, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΑΠΗ – ΕΚΠΑ).

Πέμπτη 27/11/08:
«Με αφορμή την Ευκλείδεια Γεωμετρία»
(εισήγηση: Δ. Λάππας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Μαθηματικού Τμήματος ΕΚΠΑ).

Πέμπτη, 11/12/08:
	«Το laptop του Αρχιμήδη: Μια ιστορική προσέγγιση σε θεμελιώδη μαθηματικά προβλήματα με τη
βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών» (εισήγηση: Τ. Μιχαηλίδης, Δρ Μαθηματικών, συγγραφέας).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2008
«Η σημασία των παραδόξων στη Μαθηματική Εκπαίδευση»
(Εισηγητής:  Στυλιανός Νεγρεπόντης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών).
«Από τη Λογιστική στην Άλγεβρα: Μερικές διευκρινήσεις για το εγχείρημα του Διοφάντου»
(Εισηγητής: Ιωάννης Χριστιανίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών).
«Η αξιοποίηση των σχέσεων μεταξύ ιστορίας των μαθηματικών και μαθηματικής εκπαίδευσης: Συζήτηση σχετικά με τα υπέρ και τα κατά, βάσει της διεθνούς εμπειρίας»
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τζανάκης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης).
Ακολούθησε ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ με τη συμμετοχή των εισηγητών του σεμιναρίου που παρευρέθησαν στην Ημερίδα.
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Ο Καθηγητής Σ. Νεγρεπόντης ομιλητής στην Ημερίδα.

Συζητώντας για το κεντρικό θέμα του σεμιναρίου και
της Ημερίδας, επιχειρήθηκε από τους ομιλητές και
τους παρευρισκομένους να αναδειχθούν και προσεγγισθούν διάφορα ερωτήματα, όπως:
• Ε ίναι δυνατή η πειραματική εφαρμογή διδακτικών
δραστηριοτήτων που ενσωματώνουν ιστορικά στοιχεία, με δεδομένο το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα
και τις παγιωμένες αντιλήψεις της πλειοψηφίας των
συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασίας; Με
ποιο τρόπο και ποιο βοηθητικό διδακτικό υλικό;
• Πώς μπορούν να ενταχθούν στοιχεία της Ιστορίας των
Μαθηματικών, όπως: Τα μαθηματικά παράδοξα –που
απετέλεσαν το εφαλτήριο για τη μετάβαση σε ένα ανώτερο επίπεδο μαθηματικής σκέψης στο πολιτισμικό περιβάλλον που τα γέννησε– στη μαθηματική εκπαίδευση; Με ποιο προγραμματισμό; Ποιους διδακτικούς
στόχους; Σε ποιες βαθμίδες της εκπαίδευσης;
	Η μετάβαση από την αριθμητική στην άλγεβρα όπως
καταγράφεται στα Αριθμητικά του Διοφάντου ως μετάβαση από το πρόβλημα στην εξίσωση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η καταγεγραμμένη στη διεθνή
βιβλιογραφία, δυσκολία των μαθητών να κάνουν μια
ομαλή νοητική μετάβαση από την αριθμητική στην
άλγεβρα; Είναι δυνατή μια διδακτική μετάπλαση στο
πλαίσιο του εκπαιδευτικού μας συστήματος;

Ο Κώστας Τζανάκης

Ο Γιάννης Χριστιανίδης στο βήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
για τη ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
www.didamath.gr
Πάρτε μέρος στο διάλογο στο forum της
ιστοσελίδας της Ένωσης:
http://didamath.gr/smf/index.php
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Σεμινάριο και Ημερίδα για τη Γεωμετρία και τη Διδακτική της στη Σύγχρονη
Εκπαίδευση (Ιανουάριος – Μάιος 2009)
Ο δεύτερος κύκλος του σεμιναρίου της Ένωσης αφορούσε στη Γεωμετρία και τη Διδακτική της στη Σύγχρονη
Εκπαίδευση. Έγιναν οκτώ (8) διαλέξεις. Το πρόγραμμα και η θεματολογία των εισηγήσεων ήταν:

Πέμπτη, 15-1-09:
«Γεωμετρία, έννοιες και σχέσεις, γνωστό και άγνωστο» (εισήγηση: Βένιος Αγγελόπουλος, Καθηγητής της
Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π).

Πέμπτη, 29-1-09:
«Διδάσκοντας Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (με έμφαση στη Γεωμετρία)» (εισήγηση:
Πέτρος Χαβιάρης, Δρ της Διδακτικής των Μαθηματικών, Δ/ντής του 3ου Δημ. Σχ. Νέου Ψυχικού).

Πέμπτη, 12-2-09:
«Η “απόδοση ρόλων” στη διαδικασία κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος» (εισήγηση:
Ελισάβετ Καμπάνη, Δρ της Διδακτικής των Μαθηματικών, Σχολική Σύμβουλος).

Πέμπτη, 26-2-09:
«Γεωμετρία, παίζοντας και φιλοσοφώντας» (εισήγηση: Πάρις Πάμφιλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του
Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης).

Πέμπτη, 12-3-09:
«Προς Θεού μην προσπαθήσεις να τριχοτομήσεις μια γωνία». Γεωμετρία και άρρητοι αριθμοί στην
παιδαγωγική ιδεολογία της χειραγώγησης» (Εισήγηση: Αναστάσιος Πατρώνης, Επίκουρος Καθηγητής
του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών).

Πέμπτη 26-3-09:
«Από τους χάρτες στις Διαφορικές Πολλαπλότητες» (εισήγηση: Ευστάθιος Βασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Πέμπτη 9-4-09:
«Η Γεωμετρία ως πολιτισμικό αγαθό και ως διδακτικό αντικείμενο στο Λύκειο» (εισήγηση: Χρόνης
Στράντζαλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Πέμπτη 30-4-09:
«Η “Γεωμετρία” ως επιστημονικός κλάδος στην ιστορική του εξέλιξη» (εισήγηση: Χρόνης Στράντζαλος,
Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών).
Η φιλοσοφία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους του σεμιναρίου αυτού, αποτυπώνεται στο παρακάτω κείμενο της πρόσκλησης για συμμετοχή στις εργασίες του, που στάλθηκε στα μέλη και σε συναδέλφους:
«Με δεδομένη την υποτίμηση της Γεωμετρίας στο Λύκειο και το ασυνεχές του περιεχομένου σπουδών από
βαθμίδα σε βαθμίδα εκπ/σης, ανακύπτουν ερωτήματα
όπως: γιατί να διδάσκεται η Γεωμετρία στο ελληνικό
σχολείο, ποια Γεωμετρία πρέπει να διδάσκεται, πώς
πρέπει να διδάσκεται, με ποιο πρόγραμμα σπουδών
που θα διατρέχει τη «ραχοκοκαλιά» όλου του αναλυτικού προγράμματος από το δημοτικό μέχρι το Λύκειο,
κ.ά. Θεωρήσαμε σκόπιμο να βάλουμε σε συζήτηση αυτά τα ερωτήματα με την ευκαιρία των διαλέξεων της 2ης
θεματικής ενότητας του σεμιναρίου.

Ενδεικτικά, κάποια αρχικά ερωτήματα είναι:
1.	Ποιο το περιεχόμενο σπουδών σχετικά με τη Γεωμετρία στο Δημοτικό; Ποιες γεωμετρικές έννοιες διδάσκονται; Με ποιο τρόπο; Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μικροί μαθητές; Υπάρχουν
εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις; Ποιες είναι οι
αντιλήψεις των δασκάλων σχετικά με τη διδασκαλία της Γεωμετρίας στις μικρές ηλικίες;
2. Τ ι γίνεται στο Γυμνάσιο σε σχέση με τη νέα κατεύθυνση διαχωρισμού της Γεωμετρίας από την Άλγεβρα;
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		Χρειάζονται αλλαγές στο περιεχόμενο σπουδών
και ποιές; Στο τρόπο διδασκαλίας; Αναγνωρίζουν
οι μαθητές την αξία της γεωμετρικής απόδειξης;
Είναι δυνατή η σύνδεση της Γεωμετρίας με την
Άλγεβρα και με την Ανάλυση; Με ποιό τρόπο;

Συνδέεται η ύλη που διδάσκεται στο Δημοτικό με την
ύλη του Γυμνασίου ως προς το περιεχόμενο σπουδών
και τις διδακτικές προσεγγίσεις; Ποιες προτεραιότητες πρέπει να δοθούν στη διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Γυμνάσιο, ώστε να προετοιμαστούν οι μαθητές
για την εισαγωγή τους στην αξιωματική Ευκλείδεια Γεωμετρία; Πρέπει να προετοιμαστούν για μια τέτοια εισαγωγή; Χρειάζεται οι μαθητές να εισαχθούν σε αποδεικτικές διαδικασίες;

4. Πώς συνδέεται η Ευκλείδεια γεωμετρία με τις άλλες γεωμετρίες; Τι υπάρχει σήμερα ως έρευνα στον
τομέα της γεωμετρίας; Είναι δυνατή η διδακτική
προσέγγιση θεμάτων της Ευκλείδειας γεωμετρίας υπό το πρίσμα άλλων γεωμετρικών οπτικών οι
οποίες δεν διδάσκονται στο Λύκειο;».

3.	Στο Λύκειο; Είναι η Γεωμετρία που διδάσκουμε η
Ευκλείδεια γεωμετρία των «Στοιχείων»;

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ της 9ης Μαΐου 2009
«Ο ρόλος της Γεωμετρίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
(Εισηγητής:  Δ. Λάππας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ).
«Η σύγκλιση κονστρουκτιβισμού και πλατωνισμού στην “Προέλευση της Γεωμετρίας” του Husserl και
η Διδακτική των Μαθηματικών»,
(Εισηγητής: Π. Σπύρου, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ)
«Ο ρόλος των σχολικών βιβλίων Γεωμετρίας στη διαμόρφωση της Αξιωματικής της Ευκλείδειας Γεωμετρίας (Μία ιστορική προσέγγιση βασισμένη στη ευκλείδεια γεωμετρία του 19ου αιώνα».
(Εισηγήτρια: Κ. Ζορμπαλά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμ. Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου).
«Οι ακολουθούμενες πολιτικές σε σχέση με τη διδασκαλία της Γεωμετρίας»,
(Εισηγητής: Θ. Σκούρας, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).
«Συγκρίνοντας την εννοιολογική κατανόηση γεωμετρικού σχήματος μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης»,
(Εισηγητής: Α. Γαγάτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου).
«Παρατηρήσεις και συμπεράσματα από τη διδασκαλία επίλυσης προβλημάτων γεωμετρικών κατασκευών στην Α΄ τάξη τού Λυκείου»,
	(Εισηγητής: Αντρέας Πούλος, Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, Καθηγητής του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης).

Οι ομιλητές Δ. Λάππας και Π. Σπύρου

Ο Θ. Σκούρας στο βήμα
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Στιγμιότυπα από την Ημερίδα για τη Γεωμετρία και τη Διδακτική της στη Σύγχρονη Εκπαίδευση

Κ. Ζορμπαλά
Ενημερωτικό Δελτίο
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Θανάσης Βλάχος
Τηλ.: 210-7758973,
avlahos@ath.forthnet.gr
(Συντάσσεται από επιτροπή)

Α. Γαγάτσης

Α. Πούλος

ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της Επιστημονικής Ένωσης για τη Διδακτική των Μαθηματικών
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, 11 π.μ.
Αίθουσα Γ 22 του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών

BIBΛIOΠΩΛEIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
KENTPIKH ΔIAΘEΣH:

BIBΛIOΠΩΛEIO AΘHNΩN
ENΩΣH EKΔOTΩN BIBΛIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ:

AΠOΘHKH AΘHNΩN
ΠΩΛHΣH XONΔPIKH:

Aρμενοπούλου 27, 546 35 Θεσσαλονίκη Στοά του Bιβλίου (Πεσμαζόγλου 5) - 105 64 AΘHNA Aσκληπιού 60 - Eξάρχεια, 114 71, Aθήνα
Tηλ.: 2310-203.720 - e-mail: sales@ziti.gr Tηλ.-Fax: 210-3211.097
5ɀɄ'BYtFNBJMBUIJOB![JUJHS

Πλήρεις αναγνωρισμένες μαθηματικές εκδόσεις
για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

www.ziti.gr

50 χρόνια εξειδίκευση στο εκπαιδευτικό βιβλίο
Συγγραφείς με κύρος και εμπειρία
Πλήρεις σειρές σχολικών βοηθημάτων
Άρτιες επιστημονικές εκδόσεις

Δείτε στην ιστοσελίδα μας αναλυτικά

όλες τις εκδόσεις
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