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Τν δήηεκα ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ ζηηο πνηθίιεο όςεηο ηνπο απαζρνιεί εδώ θαη ρξόληα 

ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Η ζπλαθήο 

βηβιηνγξαθία ησλ ηειεπηαίσλ πελήληα ρξόλσλ πεξηιακβάλεη πιήζνο εξεπλώλ θαη αλαιύζεσλ 

γηα ηνπο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο θαη αλαπαξαγσγήο αληζνηήησλ ζηε κάζεζε θαη ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ, αληζνηήησλ νη νπνίεο έρνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπο ζηε 

δηαθνξεηηθόηεηα ηεο γιώζζαο, ηνπ θύινπ, ηεο θπιήο ή ηεο εζλόηεηαο θαη ηεο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο ηάμεο παηδηώλ θαη γνληώλ, όπσο επίζεο θαη γηα ηηο επηπηώζεηο ησλ αληζνηήησλ 

απηώλ, ηόζν ζηελ εθπαηδεπηηθή όζν θαη ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε θνίηεζε ηνπο ζην ζρνιείν. 

Ο εληνπηζκόο, ε αλάιπζε θαη ε αλάδεημε ησλ αληζνηήησλ απηώλ θαη ησλ παξαγόλησλ 

δεκηνπξγίαο ηνπο ηόζν ζην επίπεδν νξγάλσζεο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζην 

επίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο έρνπλ νδεγήζεη ζε θάπνηεο – αλ θαη απνζπαζκαηηθέο – αιιαγέο, 

όπσο επίζεο έρνπλ επαηζζεηνπνηήζεη ζε θάπνην βαζκό έλα κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Χσξίο 

απηό βέβαηα λα ζεκαίλεη όηη ηα δεηήκαηα απηά έρνπλ αληηκεησπηζηεί από ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή κε έζησ θαη ζρεηηθή επάξθεηα ή όηη ε άξζε ησλ αληζνηήησλ απηώλ απνηειεί 

απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Αξκνδηόηεηα, όκσο, ησλ εξεπλεηώλ ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

όισλ ησλ βαζκίδσλ είλαη ε θαηαλόεζε ησλ ζρέζεσλ ηεο γιώζζαο, ηνπ θύινπ, ηεο θπιήο, ηεο 

εζλόηεηαο θαη ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο 

κε ηηο ζπλζήθεο κάζεζεο θαη ηνπο όξνπο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ θαη νη πνηθίιεο 

αληζόηεηεο κεηαμύ ησλ παηδηώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη κέζα από ηηο ζρέζεηο απηέο. 

Η πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ απηώλ κέζα από δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο νπηηθέο, εξεπλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο απνηειεί αληηθείκελν ηνπ Δηεκέξνπ κε 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηηο ηδηόκνξθεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ  δεκηνπξγεζεί  ζηελ επνρή καο, 

εμαηηίαο ησλ δξαζηηθώλ αλαθαηαηάμεσλ ζηνλ δηεζλή θαηακεξηζκό εξγαζίαο πνπ έρεη επηθέξεη 

ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ξηδηθώλ αιιαγώλ ζηνπο όξνπο 

εξγαζίαο θαη δσήο όισλ καο, πνπ  έρνπλ δηακνξθσζεί από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηνπο 

όξνπο αληηκεηώπηζεο ηεο ζηε ρώξα καο.  
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Τπνβνιή Εξγαζηώλ 

 
Σην Δηήκεξν ζα γίλεη δεθηόο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο εηζεγήζεσλ, νη νπνίεο αμηνινγνύληαη από ηελ 

Επηζηεκνληθή Επηηξνπή ηνπ Δηεκέξνπ ζε δύν θάζεηο.  

Σε κηα πξώηε θάζε νη πξνηεηλόκελεο εηζεγήζεηο αμηνινγνύληαη κε βάζε εθηεηακέλεο πεξηιήςεηο ηνπο 

(800-1000 ιέμεηο), νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ην αξγόηεξν μέτρι τις 15 Ιανοσαρίοσ 2013  

ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε dchasapis@ecd.uoa.gr . 

Σε δεύηεξε θάζε θαη αθνύ γίλνπλ δεθηέο νη πεξηιήςεηο νη πξνηεηλόκελεο εηζεγήζεηο αμηνινγνύληαη κε 

βάζε ηα πιήξε θείκελα ηνπο. 

Οη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη δεθηέο παξνπζηάδνληαη ζην Δηήκεξν θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα Πξαθηηθά, ηα 

νπνία θπθινθνξνύλ ζε έθδνζε CD ηαπηόρξνλα κε ηε δηεμαγσγή ηνπ Δηεκέξνπ.  
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 Τν Δηήκεξν Δηαιόγνπ γηα ηε Δηδαζθαιία ηωλ Μαζεκαηηθώλ νξγαλώλεηαη σο ζπλάληεζε 

αληαιιαγήο επηζηεκνληθώλ απόςεσλ, εξεπλεηηθώλ εκπεηξηώλ, επηζηεκνινγηθώλ ζέζεσλ θαη 

δηαιόγνπ κεηαμύ εξεπλεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ηύπσλ εθπαίδεπζεο κε 

θύξην ζηόρν ηελ αλάδεημε θαη ηε ζπδήηεζε επίθαηξσλ δεηεκάησλ ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ. 

 Σα Πξαθηηθά θάζε Δηεκέξνπ θπθινθνξνύλ ζε εηδηθή έθδνζε 
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