
  

 
  

Είναι δυνατι θ αξιοποίθςθ τθσ Ιςτορίασ των Μακθματικϊν ςτθ διδαςκαλία των 

Μακθματικϊν; Με ποιο τρόπο; Ποια είναι τα πλεονεκτιματα και ποια τα μειονεκτιματα 

τθσ προςπάκειασ διδακτικισ αξιοποίθςθσ τθσ Ιςτορίασ ςτθ διδακτικι πρακτικι; 

Υπάρχουν πειςτικά παραδείγματα ςφνδεςθσ διδαςκαλίασ και Ιςτορίασ των 

μακθματικϊν;  

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτιματα που πραγματεφονται οι ςυγγραφείσ του 

ςυλλογικοφ τόμου.  Ο εν λόγω τόμοσ περιλαμβάνει μια ςυλλογι επιςτθμονικϊν άρκρων 

τα οποία προζκυψαν ωσ αποτζλεςμα ςειράσ διαλζξεων και Ημερίδασ με κζμα τθ 

Διδακτικι Αξιοποίθςθ τθσ Ιςτορίασ των Μακθματικϊν ςτθ Διδαςκαλία, που 

διοργανϊκθκαν από τθν Επιςτθμονικι Ζνωςθ για τθ Διδακτικι των Μακθματικϊν. Η 

ζκδοςθ αυτι είναι ζνα πρϊτο βιμα ςτθν υλοποίθςθ του κφριου ςτόχου τθσ Ζνωςθσ: ςτθ 

ςφνδεςθ κεωρίασ και πράξθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον και ςτθν προϊκθςθ καινοτόμων 

διδακτικϊν προςεγγίςεων και πειραματιςμϊν.  

Οι ςυγγραφείσ των άρκρων είναι ζγκριτοι πανεπιςτθμιακοί (μακθματικοί, ιςτορικοί των 

μακθματικϊν, παιδαγωγοί) αλλά και μάχιμοι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακζσ και 

διδακτορικζσ ςπουδζσ, κακϊσ και ερευνθτικό ζργο ςτο χϊρο τθσ Διδακτικισ των 

Μακθματικϊν. Οι εργαςίεσ καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα ςχετικϊν κεμάτων, όπωσ θ 

αναηιτθςθ μεκοδολογίασ, ιςτορικοφ και διδακτικοφ υλικοφ, κεωρθτικϊν πλαιςίων και 

τρόπων ενςωμάτωςθσ τθσ Ιςτορίασ ςτα αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν, κ.λπ. 

Με δεδομζνο ότι θ ςυηιτθςθ για τθ διδακτικι αξιοποίθςθ τθσ Ιςτορίασ των 

Μακθματικϊν απαςχολεί ζντονα τθ διεκνι κοινότθτα τθσ Διδακτικισ των Μακθματικϊν 

τθν τελευταία δεκαετία, ενϊ ςτθ χϊρα μασ οι ςχετικζσ ςυνειςφορζσ είναι λιγοςτζσ, ο 

ςυλλογικόσ αυτόσ τόμοσ ζρχεται να καλφψει ζνα κενό ςτθν ελλθνικι βιβλιογραφία. 

Θεωροφμε ότι το ςφνολο των άρκρων χαρακτθρίηεται από πρωτοτυπία, επιςτθμονικι 

εγκυρότθτα και, το ςθμαντικότερο, αφορά ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα. Απευκφνεται 

δε τόςο ςτο ςφνολο των εκπαιδευτικϊν, όςο και ςε φοιτθτζσ Μακθματικϊν και 

Παιδαγωγικϊν Τμθμάτων, κακϊσ και ςε ερευνθτζσ τθσ Διδακτικισ των Μακθματικϊν. 

Στον ςυλλογικό τόμο ζχουν δθμοςιεφςει τα άρκρα τουσ οι 

ακόλουκοι ςυγγραφείσ:  Γιάννθσ Θωμαΐδθσ, Κωνςταντίνοσ 

Χρυςανκόπουλοσ, Ιωάννθσ Χριςτιανίδθσ, Δθμιτριοσ Χαςάπθσ, 

Βαςιλικι Φαρμάκθ, Κωνςταντίνοσ Τηανάκθσ, Θεόδωροσ 

Πάςχοσ, Στυλιανόσ Νεγρεπόντθσ, Τεφκροσ Μιχαθλίδθσ, 

Διονφςιοσ Λάππασ. 
 


