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Θέμα: 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών 
(Εν.Ε.Δι.Μ.) 

(6 – 8 Δεκεμβρίου 2019) 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της εγκυκλίου Π.Ι. 7.6.01.8 (ημερ. 10.6.19), σας 

υπενθυμίζουμε ότι το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Ένωση 

Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών, η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (ΚΥ.Μ.Ε.) και το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) διοργανώνουν το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών 

της Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.). Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε μη εργάσιμο 

χρόνο από τις 6 - 8 Δεκεμβρίου 2019, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία. 

Το Συνέδριο, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που διδάσκουν μαθηματικά. Το θέμα του Συνεδρίου 

αφορά στις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι: (1) Χρήση των 

ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία των μαθηματικών και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της 

μαθηματικής σκέψης, (2) Σύγχρονες κοινωνικό-πολιτισμικές, πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις της 

μάθησης και της διδασκαλίας των μαθηματικών, (3) Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ανάπτυξη της 

μαθηματικής σκέψης των μαθητών και (4) Γνώση εκπαιδευτικών και πρακτικές εκπαιδευτικών στη 

σχολική τάξη. 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, περιλαμβάνονται: 

- Εισηγήσεις στην ολομέλεια από τους Καθηγητές Paul Drijvers (Utrecht University), Θεοδόση 

Ζαχαριάδη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Λεωνίδα Κυριακίδη (Τμήμα 

Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου). 

- Αναρτημένες Εργασίες (Poster) 

- Ομάδες ανταλλαγών 

- Καινοτόμες διδακτικές προτάσεις από Εκπαιδευτικούς 

- Ερευνητικά προγράμματα 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του συνεδρίου προσφέρεται εργαστήριο που απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς με θέμα «Η διδασκαλία στα μαθηματικά με τη χρήση οθονών αφής», το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, από τις 3:00 μ.μ. μέχρι τις 4:30 μ.μ. 



Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: 

http://cyprusconferences.org/enedim8/. 

Η συμμετοχή για παρακολούθηση του συνεδρίου θα είναι δωρεάν για περιορισμένο αριθμό 

εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του 

Συνεδρίου, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, μέσω του λογαριασμού τους στο 

διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy 

(Κατηγορία  «Ημερίδες – Συνέδρια») μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019. Ο ονομαστικός κατάλογος των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Ι. στις 5 Νοεμβρίου 2019. 

Μετά την 1η Νοεμβρίου 2019, οποιεσδήποτε εγγραφές θα γίνονται μόνο μέσω της διαδικασίας 

που περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου http://cyprusconferences.org/enedim8/. 

Υπενθυμίζεται ότι για τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η 

επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο 

διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, 

υπάρχουν στην εγκύκλιο του Π.Ι. με Αρ. Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018 και στην 

αρχική ιστοσελίδα του Π.Ι. http://www.pi.ac.cy. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος 

σύνδεσης, παρακαλούμε να στείλετε email στη διεύθυνση info@cyearn.pi.ac.cy και ο/η αρμόδιος/α 

λειτουργός του Π.Ι. θα επικοινωνήσει μαζί σας προς επίλυση του προβλήματός σας. 

 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για το εν 

λόγω Συνέδριο. 
 
 
 
 
 
 

  (Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου) 

 
 

 
  

Διευθύντρια 
για Αν. Γενικό Διευθυντή 

 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
Κοιν.: Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης  
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