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Ο κεςμόσ τθσ Μακθματικισ Εβδομάδασ αποτελεί για πολλά χρόνια πόλο ζλξθσ όςων 

ενδιαφζρονται και αςχολοφνται με τα Μακθματικά. Έδωςε και ςυνεχίηει να δίνει τθν ευκαιρία ςε 
όλουσ να ενθμερωκοφν και να ςυμμετάςχουν ςτισ εργαςίεσ που αφοροφν τισ νζεσ ανακαλφψεισ, τισ 
νζεσ αντιλιψεισ, τθ διαρκι ενθμζρωςθ ςτα κεωρθτικά και εφαρμοςμζνα μακθματικά. Η Μακθματικι 
Εβδομάδα διευρφνει τθ κεματικι τθσ με παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ όπωσ, εκκζςεισ βιβλίων, 
ηωγραφικισ, παρουςιάςεισ εργαςιϊν Project, εκμάκθςθ λογιςμικϊν και βραβεφςεισ. 

Η Μακθματικι Εβδομάδα ζχει ωσ ςτόχο να προωκιςει το γόνιμο διάλογο και τον 
προβλθματιςμό ςτα Μακθματικά, αλλά και να αναηθτιςει απαντιςεισ για τον ρόλο των 
Μακθματικϊν ςτθν εκπαίδευςθ, τθν επιςτιμθ και τον πολιτιςμό ςτο πλαίςιο τθσ διακεματικισ, 
διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ. 

Ζθτιματα όπωσ, οι εξελίξεισ ςτθν ζρευνα, οι νζεσ τεχνολογίεσ, θ διδακτικι μεκοδολογία και οι 
εφαρμογζσ αποτελοφν ηθτιματα άμεςθσ προτεραιότθτασ ςτθ κεματικι των ειςθγιςεων που κα 
παρουςιαςκοφν ςτθν 4θ Μακθματικι Εβδομάδα.  

Η 4θ Μακθματικι Εβδομάδα ζχει ωσ ςτόχο να προςεγγίςει με ςφγχρονο τρόπο και να απαντιςει  
ςε ερωτιματα που ζντονα απαςχολοφν ςιμερα τθν  μακθματικι κοινότθτα και ιδιαίτερα ςε αυτά που 
κζτει θ ςτενι ςχζςθ των Μακθματικϊν με άλλεσ επιςτιμεσ και με ςθμαντικζσ ανκρϊπινεσ 
δραςτθριότθτεσ. Θα δϊςει, εκτόσ των άλλων, τθν ευκαιρία να τονιςτεί και ο ανκρωπιςτικόσ 
χαρακτιρασ των Μακθματικϊν και να μελετθκεί θ διαχρονικι τουσ ςυμβολι ςτουσ διάφορουσ 
κλάδουσ του πολιτιςμοφ.  

Θεματικζσ ενότθτεσ  

 Σα Μακθματικά ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, ςτα ΣΕΙ – ΑΕΙ και ςτθ Δια Βίου Μάκθςθ. 

 Σα Μακθματικά ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 

 Μακθματικά και νζεσ τεχνολογίεσ – τρόποι προςζγγιςθσ τθσ Μακθματικισ ςκζψθσ.  

 Διακεματικι προςζγγιςθ ςτα Μακθματικά, τισ Φυςικζσ επιςτιμεσ, τθ Γλϊςςα και Ιςτορία με 
ΣΠΕ (Ψθφιακι τάξθ - Διαδραςτικοί πίνακεσ ). 

 Διαςυνδζςεισ των Μακθματικϊν με τθν Σζχνθ  και τον Πολιτιςμό. 

 Προτάςεισ  για τισ ςχεδιαηόμενεσ αλλαγζσ ςτα Αναλυτικά Προγράμματα Μακθματικϊν και  
διδακτικά βιβλία Δθμοτικοφ  – Γυμναςίου – Λυκείου. 

 Η Ιςτορία των Μακθματικϊν  ςτθ Μακθματικι Εκπαίδευςθ. 

 Μακθματικοί Διαγωνιςμοί και θ τζχνθ τθσ δθμιουργίασ και επίλυςθσ  προβλθμάτων. 

 Μακθματικά και ειδικι αγωγι. 

Στρογγυλά τραπέζια 
 Η ανάγκθ για νζα Αναλυτικά Προγράμματα Μακθματικών ςτο Γυμνάςιο και ςτο Λφκειο. 

Τάςεισ, αναηθτιςεισ και προτάςεισ. 
 Προβλιματα τθσ  διδαςκαλίασ και μάκθςθσ των Μακθματικών ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ 

εκπαίδευςθσ-Οι εκπαιδευτικοί κατακζτουν τθν εμπειρία τουσ. 
 

ΠΡΟΘΕΜΙΕ 
 Καταλθκτικι θμερομθνία για ςυμμετοχι ςτισ οργανωτικζσ επιτροπζσ:  30  Δεκεμβρίου 2011. 

 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ εργαςιϊν:  25  Ιανουαρίου 2012. 

 Ζγκριςθ εργαςιϊν από τθν επιςτθμονικι επιτροπι: 5 Φεβρουαρίου 2012.   

 Ανακοίνωςθ προγράμματοσ: 18 Φεβρουαρίου 2012. 

 Σα πρακτικά κα διατίκενται κατά τθν ζναρξθ τθσ Μακθματικισ Εβδομάδασ. 

 Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτθν ιςτοςελίδα www.emethes.gr 

Πλθροφορίεσ  για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των εργαςιϊν και τθν ζκδοςθ των πρακτικϊν ςτθν ιςτοςελίδα του 

Παραρτιματοσ τθσ ΕΜΕ Κεντρικισ Μακεδονίασ: www.emethes.gr 
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