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ΠΟΡΙΜΑ
Τo Σάββαην 10 Ννεκβξίνπ 2018 δηεμήρζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ ηνπ
Α.Π.Θ. ε 1ε Σχλνδνο ησλ Πξνέδξσλ ησλ Τκεκάησλ Μαζεκαηηθψλ ησλ Ειιεληθψλ
Παλεπηζηεκίσλ. Σπκκεηείραλ νη Πξφεδξνη ή Αλαπιεξσηέο Πξφεδξνη ησλ αληηζηνίρσλ
Τκεκάησλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Εζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ν Δηεπζπληήο ηνπ Τνκέα
Μαζεκαηηθψλ ηεο Σρνιήο Εθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Επηζηεκψλ ηνπ Εζληθνχ
Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ (ΣΕΜΦΕ-ΕΜΠ) θαζψο θαη νη Κνζκήηνξεο ή εθπξφζσπνη ησλ
Κνζκεηφξσλ ηεο Σρνιήο Θεηηθψλ Επηζηεκψλ ηνπ Α.Π.Θ., ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηεο
ΣΕΜΦΕ-ΕΜΠ.
Τηο εξγαζίεο ηεο Σπλφδνπ απαζρφιεζαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο, ηα επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα, ηελ πηζηνπνίεζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο, θαζψο θαη
κειινληηθνί ζρεδηαζκνί ησλ Τκεκάησλ θαη Σρνιψλ, νη ζπλέξγεηεο θαη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ
Τκεκάησλ, νη εμαγγειζείζεο ηδξχζεηο λέσλ Τκεκάησλ θαη ε θαηάζηαζε ηεο καζεκαηηθήο
παηδείαο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Η Σχλνδνο δηαπηζηψλεη νκφθσλα ηα εμήο:
Τα Τκήκαηα Μαζεκαηηθψλ, φπσο θαη φια ηα Τκήκαηα ησλ Ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ βηψλνπλ
ηα ηειεπηαία ρξφληα έληνλα πξνβιήκαηα ππνζηειέρσζεο θαη ππνρξεκαηνδφηεζεο ηα νπνία
εληείλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ν ππεξπιεζπζκφο ησλ εηζαγνκέλσλ θαη’ έηνο θνηηεηψλ κε ην
ζχζηεκα ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. Παξά ηα αλσηέξσ πξνβιήκαηα, ράξε ζηηο άνθλεο
πξνζπάζεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ, ε δηεζλήο απήρεζε ησλ
ειιεληθψλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ζην επηζηεκνληθφ πεδίν "Φπζηθέο Επηζηήκεο" (ζηηο
νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ε έξεπλα ζηα Μαζεκαηηθά) αιιά θαη ζε φια, γεληθά, ηα εξεπλεηηθά πεδία
εκθαλίδεηαη ζηαζεξά αλνδηθή, ζχκθσλα κε κειέηεο ηνπ Εζληθνχ Κέληξνπ Τεθκεξίσζεο. Η
κεγάιε αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ε επξεία απνδνρή ησλ απνθνίησλ ησλ Μαζεκαηηθψλ Τκεκάησλ
ζε παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα θαη επηρεηξήζεηο ζηνλ επξσπατθφ θαη δηεζλή ρψξν έξρεηαη
λα επηβεβαηψζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ ζεκαληηθή δνπιεηά πνπ επηηειείηαη ζηα
ειιεληθά παλεπηζηήκηα θαη ζηα Τκήκαηα Μαζεκαηηθψλ, παξά ηηο θαηά θαηξνχο επηρεηξνχκελεο

πξνζπάζεηεο απαμίσζεο ηνπ ξφινπ πνπ επηηεινχλ θαη ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπο, απφ δηάθνξεο
πιεπξέο.
Με ηελ έθξεμε ηεο «ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο» θαη ηε ρξήζε λέσλ ππνινγηζηηθψλ κέζσλ, ηα
Μαζεκαηηθά βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ, ηα Μαζεκαηηθά είλαη ζην επίθεληξν ηεο εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο θαη
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ωζηφζν, ζηελ Ειιάδα, ην επίπεδν ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ηνπ
θπξίσο φγθνπ ησλ απνθνίησλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρεη πέζεη δξακαηηθά ηα
ηειεπηαία ρξφληα. Οη επηπηψζεηο έρνπλ θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα ζε φια ηα επηζηεκνληθά θαη
ηερλνινγηθά αληηθείκελα, θαη θαηά ζπλέπεηα ζην νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ κέιινλ ηεο ρψξαο.
Τν ζνβαξφ πξφβιεκα ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ μεθηλά απφ ηελ 5ε θαη 6ε ηάμε
Δεκνηηθνχ, φπνπ εηζάγνληαη ζεκειηψδεηο θαη ζπλάκα ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο ζηε δηδαζθαιία,
έλλνηεο ησλ Μαζεκαηηθψλ, ε θαηαλφεζε ησλ νπνίσλ, ελ πνιινίο, θαζνξίδεη ηελ κειινληηθή
ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηα Μαζεκαηηθά. Αιιά θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
ππνβαζκίδεηαη ζπλερψο ε παξερφκελε καζεκαηηθή παηδεία: ζεκαληηθέο καζεκαηηθέο ελφηεηεο
έρνπλ πεξηθνπεί απφ ηε δηδαζθαιία ή δελ ππάγνληαη ζηελ εμεηαζηέα χιε ησλ πξναγσγηθψλ ή
παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο ππνβάζκηζεο ηεο
Επθιείδεηαο Γεσκεηξίαο, ελφο καζήκαηνο πνπ έρεη παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία ηεο
ειιεληθήο θαη παγθφζκηαο εθπαίδεπζεο θαη πνπ θαηά θχξην ιφγν πξνάγεη ηελ θαηαλφεζε ηεο
απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ινγηθήο ηεθκεξίσζεο, κε ην καζεηή λα βηψλεη ηελ εκπεηξία
ηνπ ρψξνπ θαη ηεο γεσκεηξηθήο θαηαζθεπήο.
Η πξνυπάξρνπζα πνηφηεηα καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη δεμηνηήησλ κεγάιεο κεξίδαο ησλ
εηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζε Τκήκαηα Μαζεκαηηθψλ ηεο ρψξαο είλαη αλεπαξθήο σο πξνο ηηο αλάγθεο
ηνπ αληηθεηκέλνπ, κε απνηέιεζκα έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ λα κελ κπνξνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη λα “ιηκλάδνπλ”, δεκηνπξγψληαο
πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο εληφο ησλ Τκεκάησλ. Είλαη πξαγκαηηθά νμχκσξν λα εηζάγνληαη ζε
Τκήκαηα Μαζεκαηηθψλ θνηηεηέο κε πνιχ θαθέο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά ζηηο παλειιαδηθέο
εμεηάζεηο.
Τελ παξαπάλσ θαηάζηαζε επηδεηλψλεη ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ ησλ Τκεκάησλ έρεη δξακαηηθά κεησζεί ελψ έρεη απμεζεί ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ. Tν
ππάξρνλ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ αδπλαηεί λα πξνζθέξεη εμαηνκηθεπκέλε/δηαδξαζηηθή εθπαίδεπζε
φπσο επηβάιινπλ νη αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ πνπ θαινχληαη λα εθπαηδεχζνπλ αιιά θαη ν
ζχγρξνλνο ηξφπνο παξνρήο παλεπηζηεκηαθήο γλψζεο. Είλαη ελδεηθηηθφ φηη θαηά κέζν φξν ζηα
Τκήκαηα Μαζεκαηηθψλ ησλ Ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ε αλαινγία θαζεγεηψλ πξνο ηνπο
ελεξγνχο θνηηεηέο είλαη 1:47.3 φηαλ ε αληίζηνηρε αλαινγία ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ επξσπατθψλ
ρσξψλ θπκαίλεηαη απφ 1:9.7 έσο 1:24 (ζηνηρεία Α.ΔΙ.Π.).
Σε πεξηθεξεηαθά παλεπηζηήκηα, φπνπ ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ εηζαγνκέλσλ θνηηεηψλ
πξνέξρεηαη απφ πεξηνρέο εθηφο ηεο έδξαο ηνπο θαη ην θφζηνο δηαβίσζεο ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά,

αληί λα δνζνχλ νπζηαζηηθέο ιχζεηο, επηιέγεηαη ην ζχζηεκα ησλ κεηεγγξαθψλ σο κεξηθή «ιχζε»
ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα ππάξρεη πξφβιεκα εθξνήο θνηηεηψλ απφ θάπνηα
παλεπηζηήκηα θαη ζπζζψξεπζε θνηηεηψλ ζε θάπνηα άιια κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχληαη
ζνβαξά πξνβιήκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ έρνπλ νπζηαζηηθφ αληίθηππν ζην
παξερφκελν αθαδεκατθφ έξγν.
Πξνβιεκαηηζκφ δεκηνπξγνχλ, επίζεο, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη απφθνηηνη ησλ
Μαζεκαηηθψλ Τκεκάησλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΣΕΠ, θαζψο ν ηξφπνο
πξνθήξπμεο ησλ δηαγσληζκψλ απηψλ, δεκηνπξγεί πξνζθφκκαηα ζηελ ζπκκεηνρή ησλ απνθνίησλ
πνπ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο ζέζεηο πξνθήξπμεο.
Όπνην ζρέδην αλάπηπμεο θαη αλ πηνζεηήζεη ε Ειιάδα κε ζθνπφ ηελ επάλνδφ ηεο ζε ζχγρξνλε
παξαγσγηθή ηξνρηά είλαη πξνθαλήο ν θξίζηκνο ξφινο πνπ παίδνπλ ηα Μαζεκαηηθά. Η αμία ησλ
Μαζεκαηηθψλ είλαη δηαρξνληθή θαη αθνξά ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη θπζηθά ην κέιινλ
(ςεθηαθφ ή κε). Η ζεκαζία ηεο γλψζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε νιφθιεξνπο επηζηεκνληθνχο
θιάδνπο πέξαλ ησλ Θεηηθψλ Επηζηεκψλ φπσο ηεο Ιαηξηθήο, ησλ Κνηλσληθψλ Επηζηεκψλ, ησλ
Eπηζηεκψλ Αγσγήο είλαη θαζνξηζηηθή.
Καηά ζπλέπεηα ε Σχλνδνο






Θεσξεί αλαγθαίν λα επαλεμεηαζηεί ε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηε κέζε
εθπαίδεπζε θαη λα ππάξμεη ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο
5εο θαη 6εο Δεκνηηθνχ.
Θεσξεί αλαγθαίν λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα Μαζεκαηηθά ζηα εμεηαδφκελα καζήκαηα ησλ
παλειιαδηθψλ γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ θιάδσλ ηεο Ιαηξηθήο, ησλ Κνηλσληθψλ
Επηζηεκψλ, ησλ Eπηζηεκψλ Αγσγήο.
Θεσξεί φηη ε δεκηνπξγία λέσλ Τκεκάησλ Μαζεκαηηθψλ ζα επηηείλεη ην πξφβιεκα ηεο
καδηθήο εηζαγσγήο ζηα Τκήκαηα Μαζεκαηηθψλ θνηηεηψλ πνπ δελ έρνπλ θαη δελ
κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ζηνηρεηψδεηο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. Η δεκηνπξγία λέσλ
Τκεκάησλ Μαζεκαηηθψλ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ επαξθψο
ηεθκεξησκέλεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ
ζπλνιηθφ ράξηε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζε.

Η Σχλνδνο ζα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θνκβηθνχ ξφινπ ησλ Μαζεκαηηθψλ
ζηηο ζχγρξνλεο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία θαη γηα ηελ πξνβνιή ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ
καζεκαηηθνχ πηπρίνπ. Επίζεο, ζα εξγαζζεί γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ
Τκεκάησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο ρψξαο. Σπγθεθξηκέλα, γηα ηελ επηθνηλψλεζε επηηπρεκέλσλ
αθαδεκατθψλ πξαθηηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη αλά Τκήκα θαη πνπ αθνξνχλ ηα πξνζθεξφκελα
πξνπηπρηαθά καζήκαηα θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο, ηε δηδαζθαιία ζεκηλαξηαθψλ θαη
εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ θαζψο θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ κέζνπ θνηηεηή κε ζθνπφ ηελ
ελεξγνπνίεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ. Επηπιένλ, ζα γίλεη
πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ αλάκεζα ζηα Τκήκαηα, ζα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα

νξγάλσζεο θνηλψλ πξνρσξεκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ Erasmus Mundus, θνηλψλ
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, πξνγξακκάησλ εθδειψζεσλ ζηαδηνδξνκίαο θιπ. Τέινο, ζα γίλεη
ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ απνθνίησλ ησλ
Τκεκάησλ Μαζεκαηηθψλ ζε έλα επξχ θάζκα δηαγσληζκψλ ηνπ ΑΣΕΠ θαη, γεληθφηεξα, γηα ηε
δηαζθάιηζε θαη εδξαίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ ησλ Τκεκάησλ
Μαζεκαηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ νκφθσλε πξφηαζε πνπ έρεη θαηαηεζεί ζην Υπνπξγείν Παηδείαο,
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ήδε απφ ην 2017.

