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Δπραξηζηίεο  

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν « νη ζηάζεηο , νη απφςεηο θαη νη 

πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ » εθπνλήζεθε 

ζην  πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Δθπαηδεπηηθά 

Πξνγξάκκαηα θαη Τιηθφ: Σππηθή, Άηππε θαη Απφ Απφζηαζε Δθπαίδεπζε (πκβαηηθέο 

θαη e-Μνξθέο)» ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. 

Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, αηζζάλνµαη ηελ αλάγθε λα 

επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, θ. 

Γεκφπνπιν Κσλζηαληίλν γηα ηε ζπλερή  θαζνδήγεζή ηνπ  απφ ην μεθίλεκα απηήο ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο σο ηελ ηειηθή παξνπζίαζή ηεο. Σνλ επραξηζηψ, αθφκε, γηα 

ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηνπ ζηα εξσηήκαηά κνπ αιιά θαη γηα  ηελ εκπηζηνζχλε  πνπ 

κνπ έδεημε.  

Δπίζεο επραξηζηψ νιφςπρα φιεο ηηο ζπλαδέιθνπο λεπηαγσγνχο νη νπνίεο δέρηεθαλ 

µε πξνζπµία λα κνπ παξαρσξήζνπλ ζπλέληεπμε θαη λα βνεζήζνπλ ζηε δηεμαγσγή 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Θα ήζεια επίζεο  λα επραξηζηήζσ ηηο ζπκθνηηήηξηέο κνπ 

Μαξία Πεηξαθάθε θαη Άλλπ Παπαδνπνχινπ γηα ηελ  σξαηφηαηε ζπλεξγαζία πνπ 

είρακε σο νκάδα εξγαζίαο ηνλ πξψην ρξφλν ησλ κεηαπηπρηαθψλ καο ζπνπδψλ . 

Σέινο, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη φζνπο θίινπο θαη ζπγγελείο κνχ έδσζαλ 

ζάξξνο θαη εζηθή ζηήξημε γηα λα βξσ ηε δχλακε λα παιέςσ θαη λα δσ ην φλεηξφ κνπ 

λα γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα. Γηαηί ηίπνηα ζηελ δσή δελ ραξίδεηαη. 

  

                                                                                                 

                                                                                                 Κσζηνχξνπ Γεσξγία 
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 Πεξίιεςε  
 
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ , ησλ απφςεσλ θαη 

ησλ πξαθηηθψλ ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ζην 

λεπηαγσγείν. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα απηήο  ηεο έξεπλαο είλαη ηα παξαθάησ: 

1. Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ησλ λεπηαγσγψλ σο πξνο ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ; 

2. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ σο πξνο ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ; 

3. Πνηεο είλαη νη πξαθηηθέο  ησλ λεπηαγσγψλ σο πξνο ην κάζεκα ησλ  

καζεκαηηθψλ;  

H εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πνηνηηθή απηή έξεπλα σο εξγαιείν 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

Σν δείγκα αθνξνχζε 10 λεπηαγσγνχο ( 5 λεπηαγσγνχο κε δηδαθηηθή εκπεηξία 

κεγαιχηεξε ησλ 20 εηψλ θαη 5 λεπηαγσγνχο κε δηδαθηηθή εκπεηξία κηθξφηεξε ησλ 10 

εηψλ) απφ 10 δηαθνξεηηθά δεκφζηα λεπηαγσγεία ηνπ λνκνχ Κνξηλζίαο.   

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη φηη ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ δελ 

επραξηζηεί ηηο λεπηαγσγνχο. Έρνπλ εμίζνπ ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηα 

καζεκαηηθά.  Βξέζεθε φηη ζηνπο  λεπηαγσγνχο πνπ έρνπλ ηα ιηγφηεξα ρξφληα 

δηδαζθαιίαο  αξέζνπλ ηα καζεκαηηθά , έρνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα απηά θαη 

ζεηηθέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο . Δλψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηηο λεπηαγσγνχο  κε ηα 

πεξηζζφηεξα ρξφληα δηδαζθαιίαο δελ αξέζνπλ ηα καζεκαηηθά, έρνπλ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη αξλεηηθέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο αληίζηνηρα. Παξφια απηά φιεο 

αηζζάλνληαη απηνπεπνίζεζε κε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν. 

Γεληθά νη λεπηαγσγνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά καο  πξνέξρνληαη απφ ηε 

ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε θαη δελ δηδάρηεθαλ ζην Παλεπηζηήκην καζεκαηηθά. Θεσξνχλ 

ην κάζεκα ηεο  Γιψζζαο θαη ησλ  Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ  ζπνπδαηφηεξν απφ ηα 

Mαζεκαηηθά. Γίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηηο ρσξνρξνληθέο έλλνηεο, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

κεηξήζεσλ θαη ιηγφηεξν ζηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ. Ζ θχξηα δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο 

είλαη ε κάζεζε κέζα απφ ην παηρλίδη . Οη λεπηαγσγνί αθηεξψλνπλ θαζεκεξηλά 

δηδαθηηθφ ρξφλν ζε καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ξνπηίλεο).  

Γηα ηηο λεπηαγσγνχο ηα καζεκαηηθά είλαη κέξνο φρη ηνπ θαζεκεξηλνχ αιιά ηνπ 

εβδνκαδηαίνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Καζεκεξηλά δηδάζθνπλ επθαηξηαθά ηα 

καζεκαηηθά θαη κέζα ζηελ εβδνκάδα γίλνληαη κφλν  2-3 νξγαλσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο καζεκαηηθψλ. Αθηεξψλνπλ ιηγφηεξν ρξφλν ζε νξγαλσκέλεο 

καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  ζε ζρέζε κε δξαζηεξηφηεηεο άιισλ καζεκάησλ. 

Πηζηεχνπλ επίζεο φηη ε καζεκαηηθή γλψζε είλαη έκθπην ηαιέλην, φηη είλαη  ζεκαληηθφ 

ην λήπην  λα κάζεη ηνλ ηξφπν, ηε δηαδηθαζία  γηα λα βξίζθεη ηε ζσζηή απάληεζε. 

Γηαθνξνπνηνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζηα καζεκαηηθά αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην 
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γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ηνπο. Γελ ληψζνπλ επαξθψο θαηαξηηζκέλεο απφ ηε 

ζρνιή ηνπο ζηα καζεκαηηθά θαη επηδεηνχλ επηπιένλ θαζνδήγεζε ζε απηή ηελ 

πεξηνρή. Υξεζηκνπνηνχλ  ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαηά ηελ ψξα ηνπ ειεχζεξνπ 

παηρληδηνχ γηα εμάζθεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κέζα απφ ινγηζκηθά θαηάιιεια γηα 

ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Υξεζηκνπνηνχλ ηα  παηδαγσγηθά πιηθά ηνπ εκπνξίνπ πην 

ζπρλά γηα λα δηδάμνπλ ηα καζεκαηηθά. Δλψ ζηεξίδνληαη ζην ΓΔΠΠ (ην Δζληθφ 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα) δελ ην ζπκβνπιεχνληαη φηαλ πξφθεηηαη λα νξγαλψζνπλ κηα 

καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηαηί έρεη ιίγα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα. Oη πην ζνβαξνί 

παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηηο λεπηαγσγνχο θαηά ηε  δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ 

ζηελ ηάμε είλαη : α) ε έιιεηςε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ε έιιεηςε  ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή θαη  ζχγρξνλσλ ινγηζκηθψλ β) ε πίεζε απφ ηνπο γνλείο  γ) ν κεγάινο 

αξηζκφο παηδηψλ ζηελ ηάμε.  

Λέμεηο θιεηδηά : ζηάζεηο λεπηαγσγψλ, απφςεηο λεπηαγσγψλ, πξαθηηθέο 

λεπηαγσγψλ, δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ,  καζεκαηηθά , καζεκαηηθνθνβία, άγρνο γηα ηα 

καζεκαηηθά , πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, λεπηαγσγείν 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the attitudes, opinions and practices of 

kindergarten teachers on the subject of mathematics in kindergarten school. The 

research questions of this study are the following: 

1. Which are the attitudes of kindergarten teachers concerning mathematics? 

2. Which are the views of kindergarten teachers concerning mathematics ? 

3. Which  are the practices of kindergarten teachers concerning mathematics? 

The semi-structured interview was used in this qualitative research as a tool 

collecting data . 

The sample involved 10 kindergarten teachers (5 kindergarten teachers with teaching 

experience of more than 20 years and 5 kindergarten teachers with teaching 

experience less than 10 years) from 10 different public schools in the prefecture of 

Corinth . From the research findings it seems that the subject of mathematics does 

not make kindergarten teachers happy .They have equally  positive and negative 

feelings about maths. 

 It was found that kindergarten teachers who have  fewer years of teaching 

experience, like maths , have positive feelings for mathematics and positive school 

experiences. On the other hand kindergarten teachers with more than 20 years of 

teaching experience do not like maths, have negative feelings and negative school 

experiences respectively. Νevertheless, they all feel confident of teaching 

mathematics in kindergarten. Generally speaking , the kindergarten teachers who 

participated in our study,  come from the theoretical direction and they  are not taught 

mathematics in the University. Σhey find Language and Social Sciences  more 

important in relation to  mathematics. They strongly emphasise on spatio-temporal 

concepts, measurement activities and less on the concept of number.  

Their main teaching practice is learning through playing . Kindergarten teachers 

spend their  teaching time daily on mathematical activities (routines). For 

kindergarten teachers mathematics is not part of their daily but part of their weekly 

classroom programme. Everyday they   randomly teach  mathematics and during the 

week 2-3 organized mathematical activities take place  . They spend less time on 

organized mathematical activities rather than in other activities. They also believe 

that mathematical knowledge is a natural talent, the toddler is important to know the 

process to find the correct answer. They differentiate their teaching in mathematics 

according to the age and the cognitive level of their students. Kindergarten teachers 

do not feel sufficiently trained in the teaching of mathematics and require further 

instruction in that area. They use the computer during free play time not to organize 
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mathematical activities but to practice mathematical concepts through software 

appropriate for preschoolers. They use pedagogical commercial materials more often 

when it comes  to teach mathematics. Although they are based on National 

curriculum ,they don’t  consult it when it comes to organize a mathematical activity 

because it has few examples.  The most serious factors that prevent the kindergarten 

teachers from  teaching mathematics in classroom are: a) the lack of teaching 

materials, the lack of computer and modern software b) the pressure of their parents 

c) the large number of children in the classroom. 

 

Keywords: kindergarten teachers, attitudes, kindergarten teachers, views, 

kindergarten teachers, practices, mathematics teaching, mathematics, mathsphobia, 

maths anxiety  , preschool education, kindergarten 
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Δηζαγσγή  
 
ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο απνζαθελίδνληαη  νη έλλνηεο «ζηάζεηο» θαη 

«αληηιήςεηο». Δπίζεο εμεηάδεηαη ε «καζεκαηηθνθνβία» σο ζηάζε πνπ ελδερνκέλσο 

επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα ηα καζεκαηηθά  θαη 

παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο αμίδεη λα δηεξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο θαη νη 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαδεηθλχεηαη ε  ζέζε πνπ απνδίδεηαη ζηα καζεκαηηθά ζηελ  

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ηφζν κέζα ζηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα φζν 

θαη κέζα ζηνπο Oδεγνχο πνπδψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Νεπηαγσγψλ. 

Δπίζεο  αλαιχεηαη  ε Γηεζλήο αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ αιιά θαη ε 

αμία ηνπ καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία. 

 ην ηξίην θεθάιαην πνπ είλαη ε  βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζπγθεληξψλνληαη θαη 

αλαιχνληαη  είθνζη ζρεηηθέο εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα θαη  ζην 

εμσηεξηθφ θαη ζηηο νπνίεο  κειεηήζεθαλ: α) νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά γεληθά β) νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε γ)ε ζπζρέηηζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ,ν ζθνπφο 

ηεο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σεθκεξηψλεηαη ε επηινγή ηεο εκηδνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο, γίλεηαη ιφγνο γηα ην δείγκα ηεο έξεπλαο θαη γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο 

ηνπ. Αθνινπζεί  ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξσηφθνιινπ ζπλέληεπμεο, ν ζρεδηαζκφο ηεο 

ζπλέληεπμεο, ελψ παξάιιεια παξνπζηάδνληαη  ζέκαηα δενληνινγίαο, εγθπξφηεηαο 

θαη αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ηξεηο εξεπλεηηθνχο άμνλεο θαη ζην έθην θεθάιαην ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμαγσγή ησλ πκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ησλ 

πξνηάζεσλ.  
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Πίλαθαο πληνκνγξαθηώλ 

Α.Π = Αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ΑΠ = Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

Β.Γ = Βαζηιηθφ Γηάηαγκα  

ΓΔΠΠ = Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

Δ = Δπηινγήο (κάζεκα)  

ΔΔ = Διεχζεξεο επηινγήο κάζεκα 

Δ.Π.Π. = Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

ΔΤ = Δπηινγήο ππνρξεσηηθφ κάζεκα 

Ζ.Π.Α = Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

ΚΔ=  θαηεπηινγήλ ππνρξεσηηθφ (κάζεκα) 

NCTM = National Council of Teachers of Mathematics 

NAEΤC = National Association for the Education of Young Children  

ΟΟΑ = Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

ΟΚ=   Οξγαληζκφο ρνιηθψλ Κηηξίσλ 

Π = πξνζαλαηνιηζκνχ (κάζεκα) 

Π.Η     = Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 

ΠΝ = Πξφγξακκα πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ 

ΣΔΑΠΖ= Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία 

ΣΠΔ =  Σερλνινγίεο  Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

 Τ= Τπνρξεσηηθφ (κάζεκα) 

ΤΒ = Τπνρξεσηηθφ βάζεο (κάζεκα) 

ΤΚ=  Τπνρξεσηηθφ θνξκνχ (κάζεκα) 

ΤΠΔ=  Τπνρξεσηηθφ πεξηνξηζκέλεο επηινγήο (κάζεκα) 

ΤΠ.Δ.Π.Θ = Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

ΤΠ.Γ.Β.Μ.Θ = Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

Φ.Δ.Κ.= Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο 

SPSS = Statistical Package for the Social Sciences 
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Κεθάιαην 1: Σν ζεσξεηηθό Πιαίζην 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα απνζαθελίζεη ηηο έλλνηεο «ζηάζεηο», 

«αληηιήςεηο», λα δψζεη  κηα νινθιεξσκέλε θαη ζαθή εηθφλα ηνπο κέζα απφ ηηο 

ζεσξίεο ησλ Ajzen θαη Fishbein (ζεσξία ηεο ζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο) θαη  λα  

εμεηάζεη ηελ «καζεκαηηθνθνβία» σο ζηάζε πνπ ελδερνκέλσο επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο 

θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Σν  θεθάιαην 

απηφ  απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ελφηεηεο. 

 ηελ  πξψηε ελφηεηα αλαιχεηαη ε έλλνηα ησλ ζηάζεσλ θαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ ζηάζεσλ σο κεραληζκφο άκπλαο ηνπ Δγψ θαη σο έθθξαζε ησλ αμηψλ 

ηνπ αηφκνπ. Αθνινπζνχλ ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ζηάζεσλ απφ ην ρψξν ηεο 

Φπρνινγίαο θαη παξνπζηάδνληαη νη ηξείο δηαζηάζεηο ηνπο. Έπεηηα αλαπηχζζεηαη 

ζπλνπηηθά, ην θνηλσληθφ ςπρνινγηθφ κνληέιν ηεο ζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο γηα 

ηελ πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο.  

ηε δεχηεξε ελφηεηα αλαιχεηαη ε έλλνηα ησλ αληηιήςεσλ ηηο νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηα 

άηνκα έρνληαο σο βάζε  ηηο αηνκηθέο εκπεηξίεο ηνπο θαη ιακβάλνληαο ππφςε εηθφλεο 

απφ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Αθνινπζεί ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ ηεο 

αηηηνινγεκέλεο ζπκπεξηθνξάο ην νπνίν ππνζέηεη φηη νη πξνζέζεηο ηνπ αηφκνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο θνηλσληθέο πηέζεηο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζηάζεηο. ηελ ηξίηε 

ελφηεηα  παξνπζηάδεηαη ην «άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά» σο έλα ζπλαίζζεκα έληαζεο 

πνπ δπζθνιεχεη ηα άηνκα λα ρεηξηζηνχλ ηνπο αξηζκνχο. Πεξηγξάθνληαη νη ηέζζεξηο 

θάζεηο ηεο καζεκαηηθνθνβίαο, πξνζδηνξίδνληαη νη δηαζηάζεηο ηεο, παξαηίζεληαη νη 

παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε απηήλ,  ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε καζεκαηηθνθνβία 

εθδειψλεηαη ζηα άηνκα θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο πάλσ ζηηο επηδφζεηο θαη ηα 

επηηεχγκαηά ηνπο. ηελ ηειεπηαία ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

ζα άμηδε  λα δηεξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην 

κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. 
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1.2 Οη ζηάζεηο (attitudes) 

Τπάξρεη κηα επξεία ζπκθσλία αλάκεζα ζηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο φηη ν φξνο 

ζηάζε ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα γεληθφ θαη δηαξθέο 

ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα γηα θάπνην πξφζσπν , αληηθείκελν ή ζέκα (Bem, 1970. 

Insko & Schopler, 1972 .  Oskamp, 1977, φπ. αλαθ. ζε  Petty & Cacioppo, 1981). 

 

   Ο Ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο Allport έδσζε ηνλ εμήο  νξηζκφ ζηελ έλλνηα ζηάζε : 

«…λνεξή θαη λεπξηθή θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο, ε νπνία είλαη νξγαλσκέλε κε βάζε ηηο 

εκπεηξίεο , ψζηε λα θαηεπζχλεη θαη λα επεξεάδεη δπλακηθά ηηο αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ 

πξνο αληηθείκελα θαη ζπλζήθεο  κε ηηο νπνίεο ζρεηίδεηαη».  Σφληζε επίζεο φηη ε ζηάζε 

είλαη εηνηκφηεηα γηα δξάζε, θαη φηη νη ζηάζεηο, εθθξάδνληαη ζαλ ζπκπεξηθνξά, είηε 

ιεθηηθή, είηε κε ιεθηηθή (Αllport, 1935, φπ. αλαθ. ζε Υαληδή, 2000, ζ.40). Ζ ζχγρξνλε 

Κνηλσληθή Φπρνινγία ηέινο θαηαιήγεη ζηνλ εμήο νξηζκφ:    

« ηάζε πξνο θάπνην αληηθείκελν, ηδέα, πξφζσπν ελλνείηαη έλα δηαξθέο ζχζηεκα κε 

γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν θαη κηα ηάζε πξνο ηελ έθθξαζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο» (Γεψξγαο, 1990, ζ.124). Οη ζηάζεηο δελ είλαη βαζηά ξηδσκέλεο φπσο 

είλαη νη αμίεο( Γεψξγαο, 1990). 

 

1.2.1 Ρόινο θαη ιεηηνπξγία  ησλ ζηάζεσλ 

Σα εξεζίζκαηα απφ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πξνθαινχλ ηηο ζηάζεηο νη 

νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο εθδειψλνληαη σο ζπλαίζζεκα, ζθέςε, ζπκπεξηθνξά 

απέλαληη ζε γεγνλφηα, αληηθείκελα θαη πξφζσπα. Οη ζηάζεηο παξεκβάιινληαη  

αλάκεζα ζηα θπζηθά ή θνηλσληθά εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Γελ απνηεινχλ αληηθείκελν παξαηήξεζεο αιιά     

εθδειψλνληαη  ζηελ εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Με ηηο ζηάζεηο ην άηνκν 

δείρλεη ζπκθσλία, αζπκθσλία, ζπκπάζεηα ή αληηπάζεηα, ππνζηήξημε ή αδηαθνξία ή 

επηζεηηθφηεηα (Παπαδφπνπινο, 2001).  Οη ζηάζεηο θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αηφκνπ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ην ζπλάλζξσπν, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, κε ην ρψξν ηεο 

εξγαζίαο ηνπ, θαη γεληθά κε φινπο ηνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο. Ζ κειέηε ησλ ζηάζεσλ 

βαζίδεηαη ζην πψο  ην άηνκν βιέπεη ηα δηάθνξα θνηλσληθά ζηνηρεία ζηνλ πεξίγπξφ 

ηνπ. Οη ζηάζεηο αθνξνχλ θαη ηελ αληίιεςε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ. πκπεξηιακβάλνπλ 

επίζεο θαη ην ζηνηρείν ηεο ζηαζεξφηεηαο. Γειαδή δελ αιιάδνπλ εχθνια θαη 

αληηζηέθνληαη ζηελ αιιαγή. Οη δηακνξθσκέλεο ζε κηθξή ειηθία ζηάζεηο κέλνπλ 

ζρεηηθά ζηαζεξέο ζε φιε ηε δσή ηνπ αηφκνπ. ζνλ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ησλ 

ζηάζεσλ, απηέο καζαίλνληαη απφ ην άκεζν θαη έκκεζν πεξηβάιινλ. Ζ εθκάζεζε ησλ 

ζηάζεσλ θαη ε αιιαγή ησλ ζηάζεσλ εμεγνχληαη κε βάζε δηάθνξεο ζεσξίεο ηεο 

κάζεζεο. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο βαζίδνληαη ζε ζπκπεξηθνξηζηηθέο εμεγήζεηο, κε 
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επίθεληξν ην ξφιν ηεο ελίζρπζεο. Άιινη εξκελεχνπλ ηα ίδηα ηα θαηλφκελα κε βάζε ηε 

κηκεηηθή ζεσξία ηεο κάζεζεο (Γεψξγαο, 1990). 

Οη ζηάζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Katz θαη ηελ ζεσξία ηεο ςπραλάιπζεο κπνξνχλ λα 

επηηειέζνπλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. Αξρηθά ιεηηνπξγψληαο σο κεραληζκνί άκπλαο ηνπ 

«Δγψ», κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ νη άλζξσπνη κεηαζέηνπλ ή πξνβάινπλ ηα 

αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα ζε άιια πξφζσπα ή θαηαζηάζεηο, κπνξνχλ λα 

ρεηξίδνληαη θαη λα εμνκαιχλνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζπγθξνχζεηο. Μπνξνχλ επίζεο νη 

ζηάζεηο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εθθξάζεηο ησλ αμηψλ ηνπ αηφκνπ, θαη άξα κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηνλ άλζξσπν αθελφο «λα εθθξάζεη ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ηνπ [..]» θαη 

αθεηέξνπ «λα εδξαηψζεη ηελ απηναληίιεςε ηνπ» (Υαληδή, 2000, ζ. 42).  Μεξηθέο 

θνξέο ε εθδήισζε κηαο ζηάζεο δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ δεκφζηα έθθξαζε 

ησλ πηζηεχσ ηνπ αηφκνπ, ησλ αμηψλ κε ηηο νπνίεο ηαπηίδεηαη. Μπνξνχλ λα έρνπλ  

ξφιν σθειηκηζηηθφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν άλζξσπνο πηνζεηεί θάπνηεο ζηάζεηο 

νχησο ψζηε λα ηνλ βνεζήζνπλ είηε λα εθπιεξψζεη έλαλ ζηφρν επηζπκεηφ είηε λα 

απνθχγεη θάηη κε επηζπκεηφ. Σέινο νη ζηάζεηο έρνπλ  ιεηηνπξγηθφ ξφιν, βνεζνχλ 

δειαδή  ην άηνκν λα γλσξίζεη ηνλ θφζκν (Υαληδή, 2000).  

Οη ςπρνιφγνη Zimbardo & Leippe, (1991) νξίδνπλ φηη ε ζηάζε κπνξεί απφ κφλε ηεο 

λα επεξεάζεη ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληαπνθξίζεηο θαη ηηο 

κειινληηθέο εληάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ελφο αηφκνπ. Τπάξρεη δειαδή άκεζε ζρέζε 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο. Οη ζηάζεηο πξνεγνχληαη ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη είλαη 

γεληθά απνδεθηφ φηη κπνξνχλ θαη λα ηελ πξνβιέςνπλ (Zimbardo  &  Leippe, 1991). 

 

1.2.2 Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ζηάζεσλ 

Yπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ζηάζεσλ νη νπνίεο 

αληηπξνζσπεχνπλ αληίζηνηρεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο. 

Ζ πξψηε πξνέξρεηαη απφ ην ζπκπεξηθνξηζκφ φπνπ θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζηάζεηο σο 

ζπλήζεηεο πνπ ην άηνκν έρεη κάζεη απφ ην άκεζν θαη έκκεζφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ζ 

δεχηεξε  πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηεο ςπραλάιπζεο , αληηκεησπίδεη ηηο ζηάζεηο απφ 

ηε ςπρνδπλακηθή άπνςε. Ζ ηξίηε πξνζέγγηζε, πνπ επεξεάδεηαη απφ ην ρψξν ηεο 

γλσζηηθήο ςπρνινγίαο, αληηκεησπίδεη ηηο ζηάζεηο απφ ηελ άπνςε ηεο γλσζηηθήο 

ζπλέπεηαο (Γεψξγαο, 1990). Οη ζηάζεηο, σο ςπρνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

αλζξψπνπ, θαλεξψλνπλ ην πψο ην άηνκν θηλείηαη κέζα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

εκαληηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ αζθνχλ επίζεο θαη ηα 

ζηεξεφηππα, ζεηηθά θαη αξλεηηθά (Ajzen & Fishbein, 2000).  Οη ζηάζεηο εκπεξηέρνπλ 

ηξεηο δηαζηάζεηο: ηε γλσζηηθή, ηε  ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ έθθξαζε ζπκπεξηθνξάο. Ζ 

γλσζηηθή δηάζηαζε, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θάζε αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη 

θάζε πξνθνξηθή δήισζε ή άπνςε ή γλψκε πνπ ζηεξίδεηαη ζηε γλψζε. Ζ 
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ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη ηφζν ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ αηφκνπ φζν θαη ζε αμηνινγηθά ζπλαηζζήκαηα αξέζθεηαο θαη 

δπζαξέζθεηαο σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο ζηάζεο. Ζ δηάζηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηάζεηο ή πξάμεηο ηνπ αηφκνπ, δειαδή 

ζηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη ζε ηπρφλ εθδήισζε 

πξφζεζεο ζπκπεξηθνξάο, φηαλ δελ ηαπηίδεηαη κε ην απνηέιεζκα ησλ πξάμεσλ ηνπ 

αηφκνπ (Βνζληάδνπ, 1999).  

                                

1.2.3 Ζ ζεσξία ηεο ζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο- planned behavior  

        (Azjen, 1991)  

Πξφθεηηαη ίζσο γηα ην πην δεκνθηιέο ζήκεξα  θνηλσληθν-ςπρνινγηθφ κνληέιν γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη εμεηάδεη πψο ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζε κηα πξνγξακκαηηζκέλε ζπκπεξηθνξά. Τπνζέηεη φηη ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αηφκνπ  είλαη ινγηθή θαη φηη νη ελέξγεηέο ηνπ είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη 

πξνβιέςηκεο. Τπάξρνπλ επίζεο θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβάινπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, φπσο κηα ζπλήζεηα, ή κηα 

αίζζεζε εζηθήο ππνρξέσζεο.  

Ζ ζεσξία ηεο ζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο δηαηππψλεη ηξεηο ελλνηνινγηθά 

αλεμάξηεηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηηο πξνζέζεηο: ηε ζηάζε απέλαληη ζηε 

ζπκπεξηθνξά, ηνλ θνηλσληθφ παξάγνληα πνπ νλνκάδεηαη ππνθεηκεληθή λφξκα θαη ην 

βαζκφ ηνπ αληηιακβαλφκελνπ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ο αληηιακβαλφκελνο 

έιεγρνο ζπκπεξηθνξάο έρεη επηξξνή πάλσ ζηηο πξνζέζεηο θαη  αλαθέξεηαη ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εθηειέζνπλ  κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά. ζν πην επλντθή είλαη ε ζηάζε θαη ε ππνθεηκεληθή λφξκα, ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε αληίιεςε ειέγρνπ θαη ηφζν ηζρπξφηεξε ε πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα 

εθηειέζεη ηελ ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξά (Ajzen, 1991).  

Δηδηθφηεξα, ε ζεσξία ηεο ζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο επηθεληξψλεηαη ζηελ ίδηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη πεγαίλεη πέξα απφ ηηο ζηάζεηο γηα λα εμεηάζεη θη άιιεο 

επηξξνέο ζηε ζπκπεξηθνξά φπσο νη θνηλσληθέο λφξκεο θαη νη πεπνηζήζεηο απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο (Ajzen & Fishbein, 2005) . 
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1.3 Οη Αληηιήςεηο (Beliefs) 

 

«Οη άλζξσπνη ξπζκίδνπλ ην επίπεδν ηεο πξνζπάζεηάο  ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνπλ λα έρνπλ νη ελέξγεηέο ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαιχηεξα  απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπο, παξά 

απφ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο» (Bandura, 1986, ζ.129). 

 

Οη αληηιήςεηο, απφ ηελ πιεπξά ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο, αθνξνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο είλαη ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ  πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε (Παπαδφπνπινο, 

2001). Ο Dewey (1933,  φπ. αλαθ. ζε  Pajares, 1992) πεξηέγξαςε ηελ αληίιεςε  σο:  

 

Κάηη πέξα απφ ηνλ εαπηφ ηεο κε ηελ νπνία δνθηκάδεηαη ε αμία ηεο. Με ηελ αληίιεςε  

κπνξνχκε  λα  ηζρπξηζηνχκε   ζρεηηθά κε θάπνην ζέκα γεγνλφο ή θάπνηα αξρή ή 

λφκν. Ζ αληίιεςε  θαιχπηεη φια ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία  δελ έρνπκε  θακία ζίγνπξε 

γλψζε θαη αθφκα γηα ηα νπνία δελ είκαζηε  αξθεηά ζίγνπξνη γηα λα ελεξγήζνπκε , 

αιιά θαη γηα ηα δεηήκαηα πνπ ηψξα δερφκαζηε σο ζίγνπξα αιήζεηα, σο γλψζε, αιιά 

πνπ παξ 'φια απηά κπνξνχλ  λα ακθηζβεηεζνχλ ζην κέιινλ. (ζει . 6) 

 

Οη αληηιήςεηο πεξηέρνπλ  ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν θαη είλαη γλψζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

ακθηζβεηεζνχλ (Φηιίππνπ & Υξίζηνπ, 2001). Δίλαη επίζεο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο 

απνδέρνληαη ηα άηνκα σο νξζέο αλάινγα κε ηηο ππνθεηκεληθέο ηνπο γλψζεηο, 

αμηνινγήζεηο θαη ζεσξίεο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπο (Philippou  &  Christou, 2000,  φπ. αλαθ.  ζε Μηραήι, νθνθιένπο & 

Λεκνλίδεο,  2009).   

Oη αληηιήςεηο ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ κέξνο ηεο γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ελφο 

αηφκνπ θαη πεξηέρνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία δηφηη δεκηνπξγνχληαη κέζα ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ (McLeod, 1992).  

Με βάζε ηηο αηνµηθέο εµπεηξίεο θαη ιακβάλνληαο ζπλερψο εηθφλεο απφ ηνλ θφζκν 

γχξσ ηνπ, ην άηνµν δηαµνξθψλεη έλα ζχζηεµα αληηιήςεσλ θαη νδεγείηαη ζε 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε δηαθνξεηηθά θαηλφκελα θαη ηε θχζε ηνπο (Φηιίππνπ & 

Υξίζηνπ, 2001).  Ζ πξνζσπηθή γλψζε ηνπ θάζε αηφκνπ, δειαδή ηα πηζηεχσ ηνπ, 

είλαη κηα έλσζε απηψλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Δπηπιένλ, ην άηνκν ζπγθξίλεη απηέο ηηο 

πεπνηζήζεηο κε ηηο  λέεο εκπεηξίεο ηνπ θαη κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ άιισλ αηφκσλ, θαη 

έηζη ηα πηζηεχσ ηνπ είλαη ππφ ζπλερή αμηνιφγεζε θαη  αιιαγή. ηαλ πηνζεηεί κηα λέα 

αληίιεςε, απηφ ζα απνηειέζεη απηφκαηα έλα ηκήκα ηεο κεγαιχηεξεο δνκήο ηεο 
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πξνζσπηθήο ηνπ γλψζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο αληηιήςεψλ  ηνπ (Green, 1971, φπ.  αλαθ.  

ζε  Pehkonen, 1995 ).  

ηαλ θάπνηνο αζρνιείηαη κε αληηιήςεηο  ή ζρεηηθνχο φξνπο ζπληζηάηαη λα:  

α) δηαθξίλεη δχν ηχπνπο γλψζεο (ηελ αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή γλψζε δειαδή 

ηελ επίζεκε γλψζε),  

β) ζεσξεί φηη νη αληηιήςεηο απνηεινχλ ππνθεηκεληθή γλψζε (δειαδή άηππε γλψζε, 

πξνζσπηθή γλψζε),  

γ) πεξηιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο ζην ζχζηεκα αληηιήςεσλ, θαη λα 

δηαθξίλεη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο αληηιήςεηο, αλ ρξεηαζηεί,  

δ) ιακβάλεη ππφςε φηη πηζαλφλ λα ππάξρεη δηαβάζκηζε ζηαζεξφηεηαο θαη λα ζεσξεί 

φηη νη αληηιήςεηο ππφθεηληαη ζε αιιαγέο,  

ε) δίλεη έκθαζε ζην πεξηερφκελν (π.ρ. πιεζπζκφο, ππνθείκελα) θαη ζην ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο ε νπνία εκπιέθεη ηηο αληηιήςεηο (Furinghetti  &  Pehkonen,  2002,  φπ. αλαθ. 

ζην  Pehkonen & Pietilä, 2003).  

Ο McLeod (1992)  δηαθξίλεη ηξεηο παξακέηξνπο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα: ηηο 

ζπγθηλήζεηο (emotions), ηηο ζηάζεηο (attitudes) θαη ηηο αληηιήςεηο  (beliefs). O Bandura 

(1997, φπ. αλαθ. ζε Φηιίππνπ & Υξίζηνπ, 2001) νξίδεη σο πεπνηζήζεηο επάξθεηαο ηηο 

πεπνηζήζεηο θάπνηνπ αηφκνπ γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα νξγαλψλεη θαη λα εθαξκφδεη 

ζρέδηα ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ. Οη 

πεπνηζήζεηο επάξθεηαο εζηηάδνπλ ζηελ ηθαλφηεηα επηηπρίαο ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν θαη 

φρη ζηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο. Οη αληηιήςεηο αληηπξνζσπεχνπλ θάπνην είδνο 

ζησπεξήο γλψζεο θαη  κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη απνηεινχλ έλα κέξνο ηεο 

κεηαγλψζεο ελφο αηφκνπ (Schoenfeld,  1987). 

 

1.3.1 Ζ ζεσξία ηεο αηηηνινγεκέλεο δξάζεο – reasoned action 

  

Ζ ζεσξία ηεο αηηηνινγεκέλεο δξάζεο – reasoned action  (Ajzen & Fishbein, 1969, 

1980,  φπ. αλαθ. ζε  Southey, 2011) παξέρεη έλα κνληέιν πνπ έρεη δπλεηηθά νθέιε 

γηα ηελ πξφβιεςε ηεο πξφζεζεο ηνπ αηφκνπ λα εθηειέζεη κηα ζπκπεξηθνξά ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο θαη θαλνληζηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ. Απηφ ην κνληέιν 

επεθηάζεθε θαη ην πξνθχπηνλ κνληέιν νλνκάζηεθε ε ζεσξία ηεο ζρεδηαζκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο (Ajzen, 1991,  φπ. αλαθ.  ζε  Southey, 2011) ε νπνία ήδε 

παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ. 

Ζ ζεσξία ηεο αηηηνινγεκέλεο δξάζεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί  ελ ζπληνκία σο εμήο: Σν 

πην άκεζν αίηην ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε (απηφ πνπ ην 

άηνκν  ζθνπεχεη λα θάλεη ή λα κελ θάλεη). Ζ ζπκπεξηθνξηθή  πξφζεζε, κε ηε ζεηξά 

ηεο, θαζνξίδεηαη απφ ηε ζηάζε (αμηνιφγεζε ελφο αηφκνπ γηα ηε  ζπκπεξηθνξά) θαη 
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ηελ ππνθεηκεληθή λφξκα (αμηνιφγεζε ελφο αηφκνπ γηα ην ηη ζθέθηνληαη νη ζεκαληηθνί 

άιινη φηη είλαη ζεκαληηθφ απηφο λα θάλεη). Σν θάζε έλα απφ απηά  κπνξεί λα είλαη ν 

πην ζεκαληηθφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο νπνηαζδήπνηε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο (Trafimow, 2009). 

Ζ ζεσξία ηεο αηηηνινγεκέλεο δξάζεο αληηπξνζσπεχεη ηηο πεπνηζήζεηο. Ζ  πξψηε 

θάζε απηήο ηεο ζεσξίαο αξρίδεη φηαλ έλα  πξφζσπν πξέπεη λα πάξεη κηα  απφθαζε 

γηα ην αλ πξέπεη ή φρη λα εθηειέζεη κηα ζπκπεξηθνξά. 

Ζ απφθαζε απηή επεξεάδεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο ή ηηο  

θαλνληζηηθέο  πεπνηζήζεηο. Οη ηειεπηαίεο αλαθέξνληαη ζε κηα αληίιεςε πνπ έρνπλ ηα 

άηνκα γηα ηε  ζπκπεξηθνξά θαη επεξεάδνληαη απφ ηελ απφθαζε  άιισλ ζεκαληηθψλ 

πξνζψπσλ φπσο νη γνλείο, νη θίινη, νη θαζεγεηέο. Ζ δεχηεξε θάζε  πεξηιακβάλεη 

ηελ ελεξγνπνίεζε κηαο ζηάζεο ηνπ πξνζψπνπ  απέλαληη ζηε  ζπκπεξηθνξά  θαη ηα 

ππνθεηκεληθά πξφηππα δειαδή ηελ θνηλσληθή απνδνρή. Απηφ νδεγεί ζηελ πξφζεζε 

ηνπ αηφκνπ λα εθηειέζεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηειηθά λα ηελ πηνζεηήζεη ή λα ηελ 

απνξξίςεη (Sweeting, 2011).  

Ζ ζεσξία ππνζέηεη  φηη νη πξνζέζεηο ελφο αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε κηαο 

ζπκπεξηθνξάο (πνπ ηειηθά θαζνξίδνπλ αλ ζα ην πξάμνπλ) επεξεάδεηαη απφ 

θνηλσληθέο πηέζεηο ή «ππνθεηκεληθνχο θαλφλεο», νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ  γηα ην ηη ζα ζθεθηνχλ νη άιινη γηα απηνχο φηαλ ζα εθηεινχλ 

ηελ ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξά  (Vallerand, Deshaies, Cuerrier, Pelletier, & Mongeau, 

1991,  φπ. αλαθ. ζε  Suqri - Al  &   Aufi – Al,  2015) .  ε απηφ ην ζεσξεηηθφ κνληέιν, 

ηφζν νη πξνζσπηθέο ζηάζεηο φζν θαη νη θνηλσληθνί ή «θαλνληζηηθνί» παξάγνληεο 

αζθνχλ άκεζε επηξξνή ζηηο πξνζέζεηο ζπκπεξηθνξάο, πνπ είλαη ν ηζρπξφηεξνο 

πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηεο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 

1.3.2 ύλζεζε από επξήκαηα εξεπλώλ γηα ηηο αληηιήςεηο 

 

ην  άξζξν ηνπ Pajares (1992) γίλεηαη  κηα ζχλζεζε απφ επξήκαηα εξεπλψλ γηα ηηο 

αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε απηά ηα επξήκαηα: 

Οη αληηιήςεηο ζρεκαηίδνληαη λσξίο.  Σα άηνκα αλαπηχζζνπλ έλα ζχζηεκα πνπ 

ζηεγάδεη φιεο ηηο αληηιήςεηο πνπ απνθηψληαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

πνιηηηζηηθήο κεηάδνζεο. Σν ζχζηεκα αληηιήςεσλ  βνεζά ηα άηνκα λα θαζνξίζνπλ θαη 

λα θαηαλνήζνπλ  ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ γλψζε θαη νη αληηιήςεηο  είλαη 

άξξεθηα ζπλπθαζκέλεο θαη απνηεινχλ έλα θίιηξν κέζα απφ ην νπνίν εξκελεχνληαη 

ηα λέα θαηλφκελα. Οη εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο  ζπλδένληαη κε ζηάζεηο θαη αμίεο. ζν 

λσξίηεξα κηα αληίιεςε  ελζσκαηψλεηαη ζηε δνκή ησλ αληηιήςεσλ ηνπ αηφκνπ, ηφζν 

πην δχζθνιν είλαη λα αιιάμεη. Οη  λεναπνθηεζέληεο αληηιήςεηο είλαη πην επάισηεο 
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ζηελ αιιαγή. Ζ αληίιεςε ζπάληα αιιάδεη θαηά ηελ ελήιηθε δσή . Σα άηνκα ηείλνπλ λα 

θξαηνχλ ηηο αληηιήςεηο  πνπ βαζίδνληαη ζε ιαλζαζκέλε ή αηειή γλψζε αθφκα θη αλ 

ηνπο παξνπζηαζηνχλ επηζηεκνληθά ζσζηέο εμεγήζεηο. Οη αληηιήςεηο είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο  γηα ηελ επηινγή  γλσζηηθψλ εξγαιείσλ κε ηα νπνία ην άηνκν 

ζα  εξκελεχζεη, ζα ζρεδηάζεη θαη ζα ιάβεη απνθάζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, παίδνπλ έλα 

θξίζηκν ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο γλψζεο 

θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ επεξεάδνπλ έληνλα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. ηε ζπλέρεηα επηθεληξσλφκαζηε ζε κηα εηδηθνχ ηχπνπ ζηάζε ην 

«άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά» ή ηελ καζεκαηηθνθνβία ε νπνία κπνξεί λα επεξεάδεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηε γεληθφηεξε ζηάζε, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

 

1.4 Άγρνο γηα ηα καζεκαηηθά ή καζεκαηηθνθνβία 

«To άγρνο γηα ηα καζεκαηηθά δελ είλαη κφλν κηα  απιή  λεπξηθή αληίδξαζε, νχηε είλαη 

έλαο αθίλδπλνο κχζνο: Δίλαη κηα ζθφπηκε δνθηκαζία πνπ πεξηνξίδεη ηηο απνδφζεηο ζηα 

καζεκαηηθά παηδηψλ  θαη ελειίθσλ ζε φιν ηνλ θφζκν» (Martinez & Martinez, 1996, 

ζει.9). 

 

Με ηνλ φξν «καζεκαηηθνθνβία» νξίδεηαη ν παληθφο, ε αδπλακία, ε παξάιπζε, θαη ε 

ςπρηθή απνδηνξγάλσζε πνπ πξνθχπηεη ζε  αλζξψπνπο φηαλ θαινχληαη λα ιχζνπλ 

έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα (Tobias & Weissbrod, 1980). Δπίζεο νξίδεηαη  ε 

δπζθνξία, ε έληαζε, ε αλεζπρία θαη ηειηθά ν θφβνο πνπ ληψζνπλ ηα άηνκα  φηαλ 

αζρνινχληαη κε ηα καζεκαηηθά. Οη Dreger θαη Aiken (1957, φπ. αλαθ. ζην Arslan, -

Karatas, Yavuz & Erbay, 2015) κε ηνλ φξν καζεκαηηθνθνβία πεξηγξάθνπλ  ηηο 

δπζθνιίεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα καζεκαηηθά.  

Οη  Richardson θαη Suinn (1972 , φπ. αλαθ . ζην Fiore, 1999)  φξηζαλ  ην άγρνο γηα ηα  

καζεκαηηθά σο ζπλαηζζήκαηα  έληαζεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ρεηξηζκφ ησλ αξηζκψλ, ηελ 

επίιπζε θαηαζηάζεσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο αιιά θαη θαηαζηάζεσλ ζην ρψξν ηεο  

εθπαίδεπζεο. Ζ καζεκαηηθνθνβία δελ είλαη κηα παζνινγηθή θαηάζηαζε αιιά, 

πξνμελείηαη απφ πνιινχο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη αξλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ 

απνθηνχλ ηα άηνκα, αθφκε θαη πξηλ έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ίδηα ηα καζεκαηηθά 

(ηξαηή  & Θενδσξνπνχινπ, 2014).  

Οη εξεπλεηέο Preis & Biggs (2001) πεξηέγξαςαλ ζε ηέζζεξηο θάζεηο ην αίζζεκα απηφ. 

ηελ πξψηε θάζε ην  άηνκν  βηψλεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα θαηαζηάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα καζεκαηηθά.  ηελ επφκελε  θάζε, απνθεχγεη ηα καζεκαηηθά. Απηή 

ε απνθπγή νδεγεί ζε θαθή πξνεηνηκαζία γηα ηα  καζεκαηηθά, ε  νπνία νδεγεί ην 

άηνκν λα έρεη θαθή απφδνζε ζηα καζεκαηηθά. Ο Kazelskis (1998) πξνζδηφξηζε έμη 
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δηαθξηηέο αιιά ζπλαθείο,  δηαζηάζεηο ηνπ  άγρνπο γηα ηα καζεκαηηθά: Σν άγρνο γηα ηε 

αμηνιφγεζε, ην άγρνο γηα ηελ  αξηζκεηηθή, ηελ αλεζπρία, ηε  ζεηηθή δηάζεζε  πξνο ηα 

καζεκαηηθά, ηελ αξλεηηθή δηάζεζε πξνο ηα καζεκαηηθά, θαη ην άγρνο γηα ην κάζεκα 

ησλ καζεκαηηθψλ. 

Πξφζθαηεο έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζαξσηέο εγθεθάινπ (fMRI) έρνπλ δείμεη φηη 

ην  άγρνο γηα ηα καζεκαηηθά έρεη κεηξήζηκεο επηπηψζεηο ζε ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Καθέο 

εκπεηξίεο κε ηα καζεκαηηθά ζην παξειζφλ ζεκαίλεη φηη ν εγθέθαινο ζπλδέεη κεξηθέο 

θνξέο ηα καζεκαηηθά κε ηνλ πφλν, έηζη ψζηε νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ πφλνπ ελεξγνπνηνχληαη  φηαλ ην άηνκν ζθέθηεηαη  

ηα καζεκαηηθά (Lyons θαη Beilock, 2012 , φπ. αλαθ.  ζε Marshall,  Mann & Wilson,  

2016).  

 Ζ πξψηε νινθιεξσκέλε θιίκαθα (Κιίκαθα Βαζκνιφγεζεο MARS) ζρεδηαζκέλε  

εηδηθά γηα ηε κέηξεζε ηνπ άγρνπο ζηα καζεκαηηθά αλαπηχρζεθε απφ ηνπο  

Richardson θαη Suinn ην 1972 θαη απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 98 εξσηήζεσλ 

(Wood, 1988). 

 

1.4.1 Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζηε καζεκαηηθνθνβία  

Σν άγρνο γηα ηα καζεκαηηθά είλαη έλα  πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεηέο θαη  

εθπαηδεπηηθνί ζήκεξα. Πνιινί άλζξσπνη ππνζέηνπλ φηη ην άγρνο γηα ηα  καζεκαηηθά 

θαη ε  αληθαλφηεηά ησλ καζεηψλ  λα επηηχρνπλ ζε απηά θιεξνλνκήζεθε απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο (Stuart, 2000). κσο ην  άγρνο γηα ηα καζεκαηηθά πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ απηά παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιείν θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ  κπνξεί λα 

είραλ  παξνπζηαζηεί ζηνπο  ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηαλ ήηαλ νη ίδηνη παηδηά 

(Stuart, 2000).   

Ζ θχξηα αηηία ηνπ άγρνπο γηα ηα καζεκαηηθά είλαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο. Έρεη 

απνδεηρζεί φηη νη καζεηέο ηείλνπλ λα εζσηεξηθεχνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηνλ 

ελζνπζηαζκφ πνπ δείρλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο φηαλ ηνπο δηδάζθνπλ καζεκαηηθά 

(Jackson & Leffingwell, 1999). 

Σα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ην άγρνο γηα ηα καζεκαηηθά αθνξνχλ ηξεηο 

παξάγνληεο: α) πεξηβαιινληηθνχο, β) λνεηηθνχο  γ) πξνζσπηθνχο (Trujillo & Hadfield, 

1999). Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζηελ 

ζρνιηθή ηάμε, ηελ πίεζε ησλ γνλέσλ, ηνπο ζθιεξνχο  θαζεγεηέο, ηα καζεκαηηθά πνπ 

δηδάζθνληαη κε έλα παξαδνζηαθφ ηξφπν σο  ζχλνια θαλφλσλ ζε κηα ηάμε πνπ νη 

καζεηέο δελ απηελεξγνχλ  (Trujillo & Hadfield, 1999  .  Stuart, 2000). 

Οη λνεηηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ έλα  ηξφπν δηδαζθαιίαο πνπ δελ ηαηξηάδεη κε 

ην ζηπι κάζεζεο ηνπ καζεηή.  Σν άηνκν ακθηβάιιεη γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, δελ 
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εκπηζηεχεηαη ηε καζεκαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη δπζθνιεχεηαη λα αληηιεθζεί ηε  

ρξεζηκφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ (Trujillo & Hadfield, 1999).  

Οη πξνζσπηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηελ απξνζπκία απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

καζεηή λα δηαηππψζεη  εξσηήζεηο ιφγσ ζπζηνιήο θαη  ρακειήο απηνεθηίκεζεο. ζνλ 

αθνξά ζηηο  γπλαίθεο,  απηέο  βιέπνπλ ηα καζεκαηηθά σο έλα  ηνκέα πνπ αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζηνπο άλδξεο (Trujillo & Hadfield, 1999).  

Σν άγρνο  γηα ηα καζεκαηηθά είλαη κηα αληίδξαζε πνπ καζαίλεηαη, θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

κπνξεί  θάπνηνο λα ην απνθχγεη  δηεξεπλψληαο ηηο αηηίεο πνπ ην ππξνδνηνχλ . Σν 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν κπνξεί λα επεξεάζεη   ηε 

ζηάζε ηνπ πξνο ηα καζεκαηηθά (Scarpello, 2007). Γηα πνιιά παηδηά, ε αξλεηηθή 

ζηάζε απέλαληη καζεκαηηθά αξρίδεη λσξίο ζηε δσή, κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη πξνηνχ 

εηζέιζνπλ ζην λεπηαγσγείν (Arnold,  Fisher,  Doctoroff  &  Dobbs, 2002).      

 Ζ νηθνγέλεηα  αζθεί  κεγάιε επηξξνή ζηνλ εχπιαζην ραξαθηήξα ελφο παηδηνχ θαη 

άζειά ηεο  επηβάιιεη ζε απηφ ηηο δηθέο ηεο απφςεηο γηα ηα καζεκαηηθά. Δμίζνπ 

ζεκαληηθά ππεχζπλνη είλαη ην ζρνιείν θαη ε θνηλσλία γεληθφηεξα.  

Παηδηά απφ κε πξνλνκηνχρα θνηλσληθά ζηξψκαηα  έρνπλ ζπρλά γνλείο κε ρακειφ 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν νη νπνίνη ζπρλά έρνπλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα  

καζεκαηηθά. Ζ ηδηαίηεξε θχζε ηνπ καζήκαηνο θαη ε αδηακθηζβήηεηε δπζθνιία ηνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αζθεζηνκαλία θαη ην θαθφ δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, 

ην νπνίν αθνινπζείηαη, νδεγνχλ ζηε  καζεκαηηθνθνβία. Ο Finlayson (2014 , φπ. 

αλαθ. ζε Marshall, E., Mann, V. & Wilson, D. , 2016) αλέθεξε φηη ην άγρνο γηα ηα 

καζεκαηηθά  ζπλδέεηαη κε ην ζηπι δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε πνπ ζπρλά 

επηθεληξψλνληαη ζηελ απνκλεκφλεπζε θαη ζηελ παπαγαιία. Οη ιαλζαζκέλεο 

πξνθαηαιήςεηο θαη νη παγησκέλεο απφςεηο ρξφλσλ ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά έρνπλ 

θάλεη ηνλ θφζκν λα πηζηεχεη φηη θάπνηνο ή γελληέηαη κε καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ή φρη 

(ηξαηή  & Θενδσξνπνχινπ , 2014).  

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηα καζεκαηηθά πεγάδνπλ επίζεο απφ ηηο εκπεηξίεο ζην 

ζρνιείν θαη ηελ επηξξνή πνπ έρεη αζθήζεη ν εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο 

δηδαζθαιίαο ηνπ (Martinez & Μartinez ,1996). 

Σα µαζεµαηηθά ζεσξνχληαη, έλα δχζθνιν αληηθείµελν, θιεηδί ηεο επηηπρίαο ζηε 

µειινληηθή  δσή. Ζ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε έρεη δεµηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ φπνπ 

ηα άηνµα πνπ έρνπλ δπζθνιία µε ηηο µαζεµαηηθέο έλλνηεο απνθιείνληαη απφ µεξηθέο 

απφ ηηο πην ζεµαληηθέο ζέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο. Απηή ε δπζθνιία ηνπ αληηθεηµέλνπ 

θαη ε παξάιιειε ζεµαληηθφηεηά ηνπ, είλαη γεγνλφο φηη πξνθαινχλ αξλεηηθή ζηάζε φρη 

µφλν ζηα παηδηά, αιιά θαη ζηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο γνλείο (θνπκπνπξδή,  2005). 
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1.4.2 Σξόπνη εθδήισζεο ηεο καζεκαηηθνθνβίαο ζην άηνκν 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα βηψζνπλ ην  άγρνο γηα ηα καζεκαηηθά ζε πνιιέο κνξθέο θαη 

βαζκνχο, απφ ην «πάγσκα» θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εμέηαζεο ζηα καζεκαηηθά, κέρξη 

ηελ πξνζπάζεηα λα απνθχγνπλ νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηνπο αξηζκνχο. Σα 

ζπκπηψκαηα κπνξεί λα είλαη: 

Α. Φπζηθά: λαπηία, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, εθίδξσζε, αίζζεκα παικψλ ηεο 

θαξδηάο, απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε.  

Β. Φπρνινγηθά: απψιεηα κλήκεο, παξάιπζε ηεο ζθέςεο, απψιεηα ηεο 

απηνπεπνίζεζεο, αξλεηηθφ δηάινγν κε ηνλ εαπηφ, απνθπγή ησλ καζεκαηηθψλ,  

απνκφλσζε.  

Απηά ηα ζπκπηψκαηα θαη άιιεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηα  καζεκαηηθά κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε έλα «θαχιν θχθιν», ζηνλ  νπνίν ν θφβνο γηα ηα  καζεκαηηθά εηζβάιιεη  

ζηελ εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ( Preis  & Biggs , 2001).  

Οη άλζξσπνη πνπ ληψζνπλ καζεκαηηθνθνβία ππνθέξνπλ απφ φια ή απφ έλα 

ζπλδπαζκφ απφ ηα παξαθάησ: αηζζήκαηα παληθνχ, έληαζεο, ηξφκνπ, ληξνπήο, 

αληθαλφηεηαο, λεπξηθφηεηαο θαη έιιεηςε ηθαλφηεηαο ζπγθέληξσζεο (Trujillo & 

Hadfield, 1999). Σν ζπλαίζζεκα ηεο καζεκαηηθνθνβίαο είλαη πεξηζζφηεξν έληνλν 

φηαλ ην άηνκν βξίζθεηαη ππφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο (Σννke  &  Lindstrom,  

1998). 

Σν άγρνο γηα ηα  καζεκαηηθά κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Έλαο καζεηήο  κπνξεί λα πηζηεχεη φηη είλαη αλίθαλνο λα επηιχζεη  

καζεκαηηθά πξνβιήκαηα πξηλ θαλ πξνζπαζήζεη  ή πξηλ αθφκα  ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ 

εμεγήζεη ην πξφβιεκα.  Μπνξεί λα έρεη κηα θαθή ζηάζε γηα ηα καζεκαηηθά, κπνξεί λα 

είλαη λεπξηθφο λα θνβάηαη αθφκα θαη λα απαληήζεη  ζε εξψηεζε ηνπ δαζθάινπ κήπσο 

θάλεη ιάζνο. Ο καζεηήο κε θνβία γηα ηα καζεκαηηθά  ηείλεη επίζεο λα ζπγθξίλεη  ηνπο 

βαζκνχο ηνπ κε απηνχο  ζπλνκειίθσλ ηνπ θαη λα αλεζπρεί κήπσο ιάβεη άζρεκε 

θξηηηθή απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ αλ ν ίδηνο δψζεη κηα ιαλζαζκέλε απάληεζε  (Hsiu-

Zu,  2000). 

 

 
1.4.3 Απνηειέζκαηα ηεο καζεκαηηθνθνβίαο 

Σα καζεκαηηθά ζπληζηνχλ έλα θξίζηκν θνηλσληθφ θίιηξν, ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ  θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

επαγγεικαηηθή, πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπο επηπρία (Schoenfeld,  2002). 

Σν άγρνο γηα ηα καζεκαηηθά κπνξεί λα εκπνδίζεη έλα καζεηή λα πξνρσξήζεη ζηηο 

ζπνπδέο ηνπ ζηα καζεκαηηθά ή ζε άιιεο επηζηήκεο ζηηο νπνίεο ε καζεκαηηθή γλψζε 

έρεη θεληξηθφ ξφιν (Richardson & Suinn, 1972). 
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H καζεκαηηθνθνβία έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε, αξρηθά, ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ 

αηφκσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ επηδφζεψλ ηνπο ζηα καζεκαηηθά, αθνχ ν θφβνο ηνπο 

παξαιχεη ηε ζθέςε. Οη θησρέο επηδφζεηο, κε ηε ζεηξά ηνπο, απμάλνπλ ην δένο θαη ην 

θφβν γηα ηα καζεκαηηθά.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο ν νπνίνο απφ: ηηο 

πεπνηζήζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα (Ma &  Kishor,  1997 . McLeod,  1992) 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζρέζε ελφο αηφκνπ κε ηα Μαζεκαηηθά. 

Απηέο νη δηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

πεξηγξάςνπλ  έλα επξχ θάζκα  ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηα καζεκαηηθά. Οη  πεπνηζήζεηο ή αληηιήςεηο είλαη  ζηαζεξέο θαηαζθεπέο,  θαη  

αλαπηχζζνληαη κέζα ζε έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη ζηάζεηο καζαίλνληαη  θαη  

είλαη εκθαλείο ζαλ  απαληήζεηο ζε θαηαζηάζεηο. ε θάζε φκσο πεξίπησζε ηα 

ζπλαηζζήκαηα παίδνπλ κεγάιν ξφιν ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. 

 Οη DeBellis  &  Goldin, 2006,  (φπ. αλαθ. ζην Warren & Miller, 2016) βιέπνπλ φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ιεηηνπξγνχλ σο έλα ζχζηεκα εζσηεξηθήο αλαπαξάζηαζεο παξάιιεια 

κε γλσζηηθά ζπζηήκαηα. Σν ζπλαίζζεκα απνγνήηεπζεο  ελφο αηφκνπ γηα ηα 

καζεκαηηθά  κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεηαη εζσηεξηθά σο απνηπρία, θαη λα ην 

νδεγήζεη ζηελ απνθπγή ησλ καζεκαηηθψλ. Σα ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ έηζη λα 

ελδπλακψζνπλ ή λα απνδπλακψζνπλ ηα άηνκα  θαηά ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο. ε 

έλα πιαίζην  επίιπζεο πξνβιήκαηνο κηα θαηαλφεζε απηήο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

δηάζηαζεο κπνξεί λα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ αηφκνπ θαζψο ηα 

απνδπλακσκέλα ζπλαηζζήκαηα παξεκπνδίδνπλ ηελ απφδνζή ηνπ. Σα ζπλαηζζήκαηα 

είλαη ζπλαηζζεκαηηθέο απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ή γεγνλφηα. Χο εθ ηνχηνπ 

είλαη παξνδηθά θαη έρνπλ αζηαζή ραξαθηήξα (Schuck  & Grootenboer , 2004 ,  φπ. 

αλαθ. ζην  Warren & Miller, 2016). 

 

1.5 Ζ αμία ηεο κειέηεο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ   

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ 

 

χκθσλα κε ηνλ Ernest (1989) θαη ηνλ Schoenfeld (2001), νη εθπαηδεπηηθέο 

αληηιήςεηο  κπνξνχλ  λα εξεπλεζνχλ  απφ πνιιέο πιεπξέο: πνηεο αληηιήςεηο  έρνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε θχζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη  πνηεο  γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε, πνηεο  εκπεηξίεο έρνπλ απφ ην  παξειζφλ γηα ηε  κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ, πνηεο είλαη  νη πνιηηηζηηθέο πεπνηζήζεηο θαη νη αμίεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο. 

Ζ Thompson (1984) ηνλίδεη φηη ππάξρνπλ  ελδείμεηο πσο νη αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα Μαζεµαηηθά θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο, επεξεάδνπλ ηελ 
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απνηειεζµαηηθφηεηά ηνπο, θαζψο θαη ην ξφιν πνπ αλαιακβάλνπλ σο δηαµεζνιαβεηέο 

αλάµεζα ζην ζπγθεθξηµέλν γλσζηηθφ αληηθείµελν θαη ζηνπο καζεηέο ηνπο. Ζ γξαµµή 

πνπ δηαρσξίδεη ηηο αληηιήςεηο απφ ηηο γλψζεηο ζπρλά είλαη δπζδηάθξηηε θαη µεξηθέο 

θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί ρεηξίδνληαη ηηο αληηιήςεηο  ηνπο, σο ηηο γλψζεηο ηνπο . Δάλ, νη 

αληηιήςεηο  ζρεηηθά µε ηε γλψζε θαη ηε µάζεζε θαζνξίδνπλ, ηί βιέπεη ην άηνκν, πψο 

εξµελεχεη ηνλ θφζµν, πνηέο ζηξαηεγηθέο µάζεζεο αθνινπζεί, ηφηε έρεη κεγάιε αμία λα 

δηεξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα καζεκαηηθά  γηα 

ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

1. Ο εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη λέν ξφιν ζηελ θνηλσλία ηνπ 21νπ  αηψλα 

Ζ ζεκαζία ησλ καζεκαηηθψλ  έρεη αλαγλσξηζηεί δηεζλψο (NCTM , 2000 . NAEYC, 

2009). Σα καζεκαηηθά θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξαµµα φισλ 

ησλ βαζκίδσλ θαη βέβαηα θαη ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Kαζψο ε θνηλσλία 

εμειίζζεηαη ηερλνινγηθά απαηηείηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ λα θαηέρεη πεξηζζφηεξεο 

καζεκαηηθέο γλψζεηο (Furner, Yahya & Duffy, 2005). Δπίζεκεο εθζέζεηο φπσο ην  

NCTM Agenda for Action (1980), θαη ην Cockcroft (1982) πξνηείλνπλ  κεηαξξπζκίζεηο 

ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ καζεκαηηθψλ νη νπνίεο απαηηνχλ αιιαγέο ζηηο  βαζηά 

ξηδσκέλεο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηε δηδαζθαιία. 

Απαηηείηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα πηνζεηήζεη λέεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία, λα 

απνθηήζεη  λέεο γλψζεηο θαη λα αλαιάβεη έλα λέν ξφιν, απηφ ηνπ δηακεζνιαβεηή ηεο 

γλψζεο .  

2. Τηνζεηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθέο θηινζνθίεο γηα ηα Μαζεκαηηθά 

 

Γηα θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα Μαζεκαηηθά παξακέλνπλ αλνηθηά ζε αλαζεψξεζε. 

γηα  άιινπο  είλαη  έλα  ζηαηηθφ, αιιά εληαίν ζψκα  γλψζεο απφ δηαζπλδεδεκέλεο 

δνκέο θαη αιήζεηεο, ην νπνίν αλαθαιχθζεθε .  θάπνηνη ηα βιέπνπλ σο κηα ζπιινγή 

απφ ρξήζηκα αιιά άζρεηα γεγνλφηα,  θαλφλεο θαη  δεμηφηεηεο.  Ζ πηνζέηεζε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθψλ θηινζνθηψλ γηα ηα καζεκαηηθά έρεη θαη δηαθνξεηηθά 

πξαθηηθά απνηειέζκαηα ζηελ ηάμε (Δrnest, 1989). 

 

3. Οη αληηιήςεηο  θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο  

πξαθηηθέο   

 

Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην ζχζηεκα αληηιήςεσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ σο πξνο  ηα καζεκαηηθά, ηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ην θνηλσληθφ 
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πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο. Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνληαη 

επίζεο απφ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο  ηνπο  ζρεηηθά κε ην θχζε θαη ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ (Akinsola, 2009,  φπ. αλαθ. ζην Mapolelo & Akinsola, 2015). Οη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κηα βαζηά επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ κάζεζεο, θαη απηφ 

θαζνξίδεηαη ελ κέξεη απφ ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ εκπηζηνζχλε 

πνπ έρνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ (Rohrkemper, 1986,  

φπ. αλαθ. ζην  Warren,  & Miller, 2016).  

Πάλσ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ππάξρεη ε ηζρπξή επηξξνή ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. 

Γειαδή νη πξνζδνθίεο  ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ, ησλ ζπλαδέιθσλ, ησλ  αλσηέξσλ 

ζηελ ηεξαξρία,  ην ζεζκνζεηεκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ,  ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, 

θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ εζληθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο νδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

εζσηεξηθεχζνπλ έλα ηζρπξφ ζχλνιν απφ  πεξηνξηζκνχο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζέζπηζε  

κνληέισλ  δηδαζθαιίαο θαη  κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ. ε επφκελν επίπεδν  

ζπλεηδεηνπνηνχλ  ηηο δηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο θαη αλαζηνράδνληαη πάλσ ζηελ 

πξαθηηθή ηνπο ή πάλσ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Οη  πεπνηζήζεηο θαη 

ζηάζεηο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ  

επεξεάδνπλ ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηνπο (Ambrose, 2004 . Kagan,  1992, φπ. 

αλαθ. ζην Warren & Miller, 2016). Oη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ καζεκαηηθά έρνπλ 

θάπνηεο αξρέο φπσο είλαη ε δέζκεπζή ηνπο  λα δψζνπλ  ζε θάζε παηδί ηελ εκπεηξία 

λα επηηχρεη θαη λα ηα θαηαθέξεη ζηα καζεκαηηθά  . λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηνπο  

θξηηηθή ζθέςε θαη επαξθή γλψζε ησλ  αξηζκψλ . λα ζεβαζηνχλ νη ίδηνη  ηηο 

καζεκαηηθέο γλψζεηο ηνπ θάζε παηδηνχ. Απηέο νη αξρέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ 

λα αζθήζνπλ  ηζρπξή επηξξνή ζηε δηδαζθαιία (Δrnest, 1989).  

Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά θαη ηε καζεκαηηθή 

εθπαίδεπζε ζεσξείηαη φηη έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαηλνηφκσλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο ζηα θαζεκεξηλά καζήκαηα καζεκαηηθψλ (Bishop, 

Seah & Chin, 2003) θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο  (Wilkins, 

2002).  

Οη εθπαηδεπηηθνί κε πςειή απηνπεπνίζεζε έρνπλ ηελ ηάζε λα δεκηνπξγνχλ 

πεξηβάιινληα κάζεζεο ζηα νπνία  νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα είλαη ελζνπζηψδεηο, 

ελεξγεηηθνί θαη λα απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά (McLeod, 1992). ηε βηβιηνγξαθία, 

ε απην-αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη ζπρλά κε ηνλ φξν απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα. Γειαδή ζπλδέεηαη κε ηελ πεπνίζεζε γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα 

επηθέξνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηνπο καζεηέο ηνπο (McLeod , 1992 . Stipek 

et al,  2001, φπ. αλαθ. ζην Warren & Miller , 2016).  Ζ  απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έρεη επίδξαζε πάλσ ζην πψο αηζζάλνληαη, ζθέθηνληαη, 

θηλεηνπνηνχληαη,  ζπκπεξηθέξνληαη θαη εθηεινχλ κηα δξαζηεξηφηεηα (Bandura, 1992). 
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Ζ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ δηδαθηηθή  

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.  

ηαλ ε δηδαθηηθή  απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πςειή αθηεξψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ αθαδεκατθή κάζεζε, βνεζνχλ ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ 

δπζθνιίεο, θαη ηνπο επαηλνχλ γηα ηα επηηεχγκαηά ηνπο. Αλ ε δηδαθηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ρακειή, ζα ππνλνκεχζνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε καζεηψλ ηνπο θαη  νη 

καζεηέο ζα ινγνδνηήζνπλ γηα ηηο απνηπρίεο ηνπο. Μέζα ζε πεξηζσξηνπνηεκέλα 

πιαίζηα, θαη ζε πεξηβάιινληα κε πςειφηεξα πνζνζηά καζεηψλ απφ ρακειά 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, φπνπ νη καζεηέο θάλνπλ πνιιέο απνπζίεο, ε  

εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θπξίσο ρακειή (Warren & 

Miller , 2016). 

Ζ Thompson (1984) έδεημε κε ηελ έξεπλά ηεο  φηη ε αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ηνπο ζηελ ηάμε. Γηα παξάδεηγκα,  ν εθπαηδεπηηθφο 

πνπ πηζηεχεη φηη ηα καζεκαηηθά είλαη κηα ζπιινγή απφ θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζα 

πξνζπαζήζεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο  φισλ ησλ καζεηψλ. 

Αληίζεηα ν εθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη ηα καζεκαηηθά είλαη έλα 

δπλακηθφ κάζεκα, ζα ην παξνπζηάζεη κε έλα ελεξγεηηθφ ηξφπν θαη ζα επηηξέςεη 

ζηνπο καζεηέο λα απηνεμεξεπλήζνπλ.  πσο έδεημε ε έξεπλα ησλ Trice & Ogden 

(1986), νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο ρακειφηεξεο βαζκίδεο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο 

γηα ηα καζεκαηηθά ζα δηαζέζνπλ  ιηγφηεξν ρξφλν γηα  δξαζηεξηφηεηεο καζεκαηηθψλ.  

 

4. Οη αληηιήςεηο  θαη νη ζηάζεηο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηα ίδηα ηα Μαζεκαηηθά  

επεξεάδνπλ ηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ 

Oη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηα ίδηα ηα καζεκαηηθά κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηε ζηάζε ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά 

ηνπ ζα  επεξεάζεη ηελ αηκφζθαηξα κέζα ζηελ ηάμε ησλ καζεκαηηθψλ. Οη ζηάζεηο 

φπσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ είλαη κηα πνιπδηάζηαηε δνκή (Ma & Kishor, 1997) 

ζηελ νπνία  πεξηιακβάλνληαη  νη πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ , ε απφιαπζε θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο  γηα ηα καζεκαηηθά, ή ε καζεκαηηθνθνβία. Δπίζεο πεξηιακβάλνπλ: 

ηα αηζζήκαηα   εκπηζηνζχλεο ή άγρνπο (Ernest, 1988,  φπ. αλαθ. ζην Beswick, 

Watson & Brown, 2006), ζπκπάζεηαο ή  αληηπάζεηαο πξνο ηα καζεκαηηθά, ηελ  ηάζε  

λα εκπιαθεί θάπνηνο  ή λα απνθχγεη ηα καζεκαηηθά,   πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ην αλ 

θάπνηνο είλαη θαιφο ή θαθφο ζηα καζεκαηηθά θαη πεπνηζήζεηο φηη ηα καζεκαηηθά είλαη 

ζεκαληηθά ή αζήκαληα, ρξήζηκα ή άρξεζηα, εχθνια ή δχζθνια (Ma & Kishor, 1997,  
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φπ. αλαθ. ζην Beswick, Watson & Brown, 2006 ), θαη ελδηαθέξνληα ή πιεθηηθά 

(McLeod, 1992,  φπ. αλαθ. ζην Beswick, Watson & Brown, 2006). Σα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηα καζεκαηηθά, κπνξεί λα έρνπλ 

ηεξάζηηα επίδξαζε ζηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη νη ίδηνη γηα ηα καζεκαηηθά, ζηνλ 

ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο άιινπο κέζα απφ ηα καζεκαηηθά θαη 

αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηνπο θαη ηνλ  θφζκν (Belbase, 2013). Ο Akinsola (2009) 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη νη πξνζδνθίεο 

αιιειεπηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  ηελ 

παξάδνζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ θαη ηε δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο. 

Απηά  κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη  ηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ. Ο Lloyd (2002) 

δηαπίζησζε φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε 

έρνπλ  κηα ηζρπξή ζχλδεζε κε ηα καζήκαηα  καζεκαηηθψλ  πνπ βίσζαλ νη ίδηνη σο 

παηδηά. 

 
5. Οη αληηιήςεηο  θαη νη ζηάζεηο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ  

Ο ελζνπζηαζκφο θαη ε απηνπεπνίζεζε  πνπ εκθαλίδεη ν εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζην θιίκα πνπ ζα 

επηθξαηεί κέζα  ζηελ ηάμε ησλ καζεκαηηθψλ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ αλακέλεηαη λα έρεη 

ηζρπξή επηξξνή ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. Οη  ζηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απέλαληη ζηα καζεκαηηθά θαη ζηε δηδαζθαιία είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ 

επηδξνχλ  ζηε ζηάζε ελφο παηδηνχ γηα ην κάζεκα απηφ θαη ηελ αληίζηνηρε κάζεζή ηνπ 

(Aiken, 1970). 

 

6. Ζ  απηνπεπνίζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηα καζεκαηηθά ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απηνπεπνίζεζε θαη ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα καζεκαηηθά 

 

Μηα μερσξηζηή κειέηε απφ ηνπο Stipek, Givvin, Salmon and MacGyvers (2001) έδεημε 

φηη ε απηνπεπνίζεζε ησλ  εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ καζεκαηηθά ζπζρεηίδεηαη κε 

ηελ  απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ. Σα επξήκαηα ππνδειψλνπλ φηη ε ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν ζηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

εθκάζεζεο καζεκαηηθψλ ζηελ ηάμε. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ  

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ απφδνζή ηνπο ζηελ ηάμε αιιά θαη ηελ απφδνζε ησλ 

καζεηψλ ηνπο (Pajares, 1992 . Thompson, 1984, 1992). Οη ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζην κάζεκα πνπ δηδάζθνπλ  είλαη  

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηε  ζηάζε πνπ ζα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηνπο θαη γηα 
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ηηο επηδφζεηο πνπ ζα έρνπλ  ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα (Αiken, 1970).  ηελ έξεπλα 

ησλ  Torrance et al. (1966, φπ. αλαθ. ζην Αiken, 1970) βξέζεθε  φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα 127 εθπαηδεπηηθψλ πνπ δίδαζθαλ καζεκαηηθά είρε ζεηηθή 

επίδξαζε ζηε ζηάζε πνπ δηακφξθσλαλ  νη θνηηεηέο  πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνο 

ηηο κεζφδνπο θαη πξνο ην ζπλνιηθφ ζρνιηθφ θιίκα. Oη καζεηέο πνπ δελ πεγαίλνπλ 

θαιά ζε έλα κάζεκα κπνξεί λα αλαπηχμνπλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηφ ην 

κάζεκα θαη λα θαηεγνξνχλε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο γηα ηηο απνηπρίεο ηνπο, αθφκε θαη 

φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί απηνί ήηαλ επζπλείδεηνη (Αiken, 1970) . 

ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί  γλσξίδνπλ θαιά ηνλ ηνκέα πνπ δηδάζθνπλ, φηαλ  ηνπο 

αξέζνπλ ηα καζεκαηηθά, φηαλ αγαπνχλ ην επάγγεικά ηνπο θαη  έρνπλ 

απηνπεπνίζεζε φηη  δηδάζθνπλ ζσζηά,  ηφηε  νη καζεηέο ηνπο ζα αλαπηχμνπλ ζεηηθή  

ζηάζε  πξνο ηα καζεκαηηθά θαη  απηφ ζα επεξεάζεη ηελ αθαδεκατθή ηνπο επηηπρία 

ζεηηθά ζην κέιινλ. Oη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ζηα  καζεκαηηθά αιιά θαη  ν ηξφπνο πνπ ζπλδένπλ ηα 

καζεκαηηθά κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ζπκβάιινπλ αξθεηά ζηε ζηάζε πνπ ζα 

δηακνξθψζνπλ νη καζεηέο ηνπο πξνο ηα καζεκαηηθά (Ozgun-Koca  &  Sen, 2006,  

φπ. αλαθ. ζην Memnun & Αkkaya, 2012).  

Οη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά θαη ηε καζεκαηηθή 

εθπαίδεπζε ζεσξνχληαη  φηη έρνπλ  ζεκαληηθφ αληίθηππν  ζηελ εθαξκνγή  

θαηλνηφκσλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο ζηα καζεκαηηθά  πνπ δηδάζθνπλ ζε θαζεκεξηλή 

βάζε (Chapman, 2002). 
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Κεθάιαην 2: Σα καζεκαηηθά ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

2.1 Δηζαγσγή  

ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ  είλαη λα αλαδεηρζεί ε ζέζε πνπ απνδίδεηαη ζηα 

καζεκαηηθά ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ηφζν κέζα ζηα Αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα φζν θαη κέζα ζηνπο Οδεγνχο πνπδψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ 

Νεπηαγσγψλ. 

Σν θεθάιαην απηφ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα 

παξνπζηάδεηαη ζχληνκα  ε πνξεία ηνπ λεπηαγσγείνπ σο θνηλσληθνχ  ζεζκνχ απφ ηελ 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε έσο ζήκεξα. Αθνινπζεί ζηε δεχηεξε ελφηεηα κηα ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ησλ Αλαιπηηθψλ  πξνγξακκάησλ  πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο απηά 

ζεζπίζηεθαλ απφ ηελ λνκνζεζία  ηνπ  Διιεληθνχ  Κξάηνπο κε έκθαζε ζην κάζεκα 

ησλ καζεκαηηθψλ. Δηδηθφηεξα, ζα κειεηεζνχλ ν  Ν./ ΒΣΜΘ΄ « Πεξί ηνηρεηψδνπο ή 

Γεκνηηθήο Δθπαηδεχζεσο»1895, Σν Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 30/1896, ην λνκνζρέδην ηνπ 

1913, ην Βαζηιηθφ ∆ηάηαγκα  381 ηνπ 1914, ν  Ν. 4397/24 -8-1929, ην πξψην επίζεκν 

Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Διιεληθνχ λεπηαγσγείνπ, 1962 ην νπνίν δεκνζηεχηεθε κε 

ην Β.Γ 494/15-07-1962,Φ.Δ.Κ.124/6-8-1962, ν Νφκνο 309 ηνπ 1976 ,  ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα ηνπ 1980 ην νπνίν εηζήρζε κε ην Π.Γ 476/1980 , ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα ηνπ 1989 ην νπνίν εηζήρζε κε ην Π.Γ 486/1989 θαη ην ΓΔΠΠ 2003 ( 

Φ.Δ.Κ. 303/13-03-2003) πνπ ηζρχεη ζήκεξα ζηα λεπηαγσγεία ηεο ρψξαο αιιά θαη  ην 

Νέν Πηινηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ απφ ην 2011 έρεη ζρεδηαζηεί γηα ην 

λεπηαγσγείν, αιιά  βξίζθεηαη αθφκα ζε πηινηηθή εθαξκνγή.  

ηελ ηξίηε ελφηεηα κέζα απφ ηνπο  πιένλ  πξφζθαηνπο Οδεγνχο  πνπδψλ ησλ 

Παηδαγσγηθψλ  ηκεκάησλ  Νεπηαγσγψλ ζα κειεηεζεί πνηα καζήκαηα Μαζεκαηηθψλ  

δηδάζθνληαη αλά Παηδαγσγηθφ ηκήκα Νεπηαγσγψλ ελψ παξάιιεια ζα αλαιπζνχλ ηα 

πεξηερφκελα ησλ  ζρεηηθψλ καζεκάησλ  πνπ αθνξνχλ ηα ακηγψο  Μαζεκαηηθά, ηε 

Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηε ηαηηζηηθή  θαη ην κάζεκα  ΣΠΔ. ηελ ηειεπηαία 

ελφηεηα ζα αλαιπζεί ε αμία πνπ έρνπλ ηα καζεκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία ,ε Γηεζλήο αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

θαη ε αμία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο εηδηθφηεξα . 

 

2.2 Σν λεπηαγσγείν σο θνηλσληθόο ζεζκόο 

 

Σν λεπηαγσγείν σο θνηλσληθφο ζεζκφο εκθαλίζηεθε θπξίσο ηελ επνρή ηεο  

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο γηα λα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα ηεο θχιαμεο ησλ παηδηψλ 

θαηά ην ρξφλν πνπ ε κεηέξα εξγαδφηαλ. Ζ  ιεηηνπξγία επνκέλσο ησλ λεπηαγσγείσλ 
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απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα αθνξά θαηά θαλφλα ηα εξγαηηθά θνηλσληθά ζηξψκαηα 

ησλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ κεγάισλ πφιεσλ (Υαξίηνο, 1996). 

Ζ ζεζκνπνηεκέλε σζηφζν κνξθή ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο απνηειεί γεγνλφο ησλ 

ηειεπηαίσλ δπν αηψλσλ θαη έρεη επεξεαζηεί απφ επξσπατθά πξφηππα. Ζ πξνζρνιηθή 

αγσγή κε ηε ζχγρξνλε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκάζηεθε απφ ηνπο πξνδξφκνπο ηεο 

Παηδαγσγηθήο, ηνλ Κomensky, ηνλ J.Locke νη πξνηάζεηο ησλ νπνίσλ αθνξνχζαλ ηηο 

νηθνγέλεηεο πνπ είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ νηθνδηδαζθαιία ζηα 

ηέθλα ηνπο. Αθνινπζεί ην έξγν ησλ Rousseau, Pestalozzi θαη Froebel. 

ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θηλεηνπνηήζεθε (παηδνςπρνιφγνη, 

θνηλσληνιφγνη) θαη  αζρνιήζεθε  κε ζέκαηα πξνζρνιηθήο αγσγήο. Σν λεπηαγσγείν 

παχεη λα απνηειεί ρψξν θχιαμεο θαη απαζρφιεζεο ησλ λεπίσλ θαη κεηαβάιιεηαη ζε 

ρψξν ζπλεηδεηήο θαη επηζηεκνληθά θαηνρπξσκέλεο δξάζεο φπνπ δνθηκάδνληαη 

κνληέια δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ απφ ηελ πξψηκε ειηθία (Υξπζαθίδεο, 2004). 

 

  

2.3 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ αλαιπηηθώλ  πξνγξακκάησλ  πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο, όπσο απηά ζεζπίζηεθαλ από ηελ λνκνζεζία  ηνπ  Διιεληθνύ  

Κξάηνπο: Ζ πνξείαο έληαμεο ησλ Μαζεκαηηθώλ 

 

Ο ζεζκφο ηνπ λεπηαγσγείνπ ζηελ Διιάδα ήξζε απφ ηελ Δπξψπε απφ ηδησηηθνχο 

θνξείο πνπ αλαπιήξσζαλ ηελ αλππαξμία θξαηηθήο κέξηκλαο ζρεηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε ηδξπκάησλ γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία (Υαξίηνο, 1996). 

Ζ  αλαζθφπεζε  αξρίδεη  απφ  ην 1895 φπνπ ζηεξίρηεθε λνκνζεηηθά ν ζεζκφο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ αλαγλσξίδνληαο θαη λνκηκνπνηψληαο ηελ ίδξπζε λεπηαγσγείσλ  

ηδησηηθήο  πξσηνβνπιίαο,  θαη  θαηαιήγεη  ζην  Γηαζεκαηηθφ  Δληαίν  Πιαίζην  

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) φπσο απηφ δηαηππψζεθε ην 2003. 

 

2.3.1   Ο  Ν./ ΒΣΜΘ΄ « Πεξί ηνηρεηώδνπο ή Γεκνηηθήο Δθπαηδεύζεσο» ηνπ 1895 

 

Πέληε ρξφληα πξηλ ιήμεη ν 19νο αηψλαο ην ειιεληθφ θξάηνο απνθάζηζε λα θαηνρπξψζεη 

λνκνζεηηθά ηηο ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο, πνπ σο ηφηε είραλ αλαπηχμεη ην ζεζκφ ηεο 

πξνζρνιηθήο αγσγήο ζηελ Διιάδα. 

Σν 1895 δεκνζηεχηεθε  ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο, ν Νφκνο (Ν./ ΒΣΜΘ΄ 

«Πεξί ηνηρεηψδνπο ή Γεκνηηθήο Δθπαηδεχζεσο »), φπνπ ζην  άξζξν 3  πξνέβιεπε  

ηελ  ίδξπζε  ησλ  πξψησλ  λεπηαγσγείσλ απφ  ηδηψηεο  κε  άδεηα  απφ  ην  

Τπνπξγείν  Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο ζηα νπνία ζα δίδαζθαλ  δαζθάιεο  κε 
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αλαγλσξηζκέλν  πηπρίν.  ηα  λεπηαγσγεία  ζα  θνηηνχζαλ  παηδηά  απφ  ηελ 

« απαιή»  ειηθία  κέρξη  λα ζπκπιεξψζνπλ ην 6 ν  έηνο. Γελ θαζνξηδφηαλ  ην 

αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ην πεξηερφκελν, ε δηδαζθαιία θαη ν ζθνπφο ηεο  

πξνζρνιηθήο  εθπαίδεπζεο. Ο λφκνο απηφο απνηέιεζε ηελ αθεηεξία ηεο αλαγλψξηζεο 

απφ ην Διιεληθφ θξάηνο ηνπ ζεζκνχ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο επηηξέπνληαο  ζηνπο 

ηδηψηεο λα ηδξχνπλ θαη λα ζπληεξνχλ λεπηαγσγεία. Ο λφκνο θαζηεξψλεη ηνλ φξν 

«λεπηαγσγείν», πξνζδηνξίδεη ηελ ειηθία ησλ ηξνθίκσλ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη 

πεξηγξάθεη ηα πξνζφληα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. χκθσλα κε ην 2ν άξζξν ηνπ 

λφκνπ, ην θξάηνο έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη ην πξφγξακκα καζεκάησλ θαη 

απαζρνιήζεσλ ζηα ζπληεξνχκελα απφ ηνπο ηδηψηεο λεπηαγσγεία, επεθηείλνληαο κε 

απηφ ην κέηξν ηνλ θξαηηθφ έιεγρν (Υαξίηνο, 1996). 

 

2.3.2 Σν Βαζηιηθό Γηάηαγκα 30/1896 

 

Σν Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 30/1896 «Πεξί ζπζηάζεσο λεπηαγσγείσλ» (Φ.Δ.Κ. 68/ 23-5-

1896, ηεχρ. Α΄) νξίδεη ζην Άξζξν 1 φηη «επηηξέπεηαη ηδηψηαηο αλεγλσξηζκέλεο 

ρξεζηφηεηνο λα ζπληζηψζη λεπηαγσγεία αδεία ηνπ Υπνπξγνχ ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη 

ηεο Γεκφζηαο Δθπαηδεχζεσο». 

 

 Σα λεπηαγσγεία ζπλερίδνπλ  λα  είλαη  ηδησηηθά  κεηά  απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ  Ννκαξρηαθνχ επηζεσξεηή. ην άξζξν 2 δηακνξθψλεηαη ν ζθνπφο ηεο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο: «Σηα λεπηαγσγεία επηδηψθεηαη  ε  ζσκαηηθή  θαη  ε  

πλεπκαηηθή  ελδπλάκσζε  ησλ  παηδηψλ κέζα απφ αζθήζεηο, παηρλίδηα θαη  ζσζηή  

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζην δεκνηηθφ,  ρσξίο  λα  

δηαηαξάζζεηαη  ε  γαιήλε  θαη  ε ςπρηθή  εξεκία  ησλ  λεπίσλ» (ζει. 233). Σα πιήξε 

λεπηαγσγεία απνηεινχληαη απφ ηξεηο ηάμεηο, ε ειηθία ησλ παηδηψλ θαζνξίδεηαη ζηα 3-6 

έηε θαη  ηα  παηδηά εθπαηδεχνληαη  απφ  δχν,  ηνπιάρηζηνλ, πηπρηνχρνπο  

εθπαηδεπηηθνχο πνπ είραλ επηπιένλ εηδηθεπηεί ζηε Νεπηαγσγηθή. ην πξφγξακκα 

καζεκάησλ ησλ λεπηαγσγείσλ αθηεξψλνληαη εβδνκαδηαίσο ζηελ πξψηε (θαησηάηε 

ηάμε) θαη ζηε δεπηέξα ηάμε, δπν κηζάσξα γηα αζθήζεηο κε αξηζκεηηθά μπιάξηα. ηελ 

ηξίηε, αλψηαηε ηάμε, πξνβιέπεηαη κηζή ψξα εβδνκαδηαίσο, Γεσκεηξία κε πιίλζηλα 

ηνπβιάθηα (δηα πιηλζίδσλ1) , κηζή ψξα Γεσκεηξία (β΄ δψξν ηνπ Froebel, ε ζθαίξα, ν 

                                                 
1
 Σα πιηλζίδηα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ επηθαλεηψλ. Οη κηθξέο 

πιηλζίδεο είλαη ηεηξάγσλνη θαη ηξίγσλνη. πγθεθξηκέλα νη ηξίγσλνη ήηαλ ηζνζθειείο 

νξζνγψληνη, ακβιπγψληνη, θαη ζθαιηλά ηξίγσλα (Γεκαξάο, 2003). 
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θχιηλδξνο θαη ν θχβνο), δπν κηζάσξα Αξηζκεηηθή (ε΄ δψξν ηνπ Froebel, ν κέγαο 

ηεηκεκέλνο θχβνο), έλα κηζάσξν Γεσκεηξία κε μπιάθηα (Γεσκεηξία δηα ζρηδάθσλ) θαη 

κηζή ψξα Αξηζκεηηθή κε μπιάθηα ( Αξηζκεηηθή δηα μπιαξίσλ ). 

Σα Μαζεκαηηθά ζε απηφ ην  πξψην ηζηνξηθά αλαιπηηθφ πξφγξακκα έρνπλ ζέζε πνιχ 

κηθξή ζην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ησλ δπν θαηψηεξσλ ηάμεσλ ελψ ζηελ αλψηαηε 

λεπηαθή ηάμε θαηαιακβάλνπλ εβδνκαδηαίσο 3 ψξεο. Σν Γηάηαγκα ηαθηνπνηεί 

νξηζκέλα ζέκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λεπηαγσγείσλ, θαη θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη ηδξπηέο λεπηαγσγείσλ. ην Γηάηαγκα ηνπ 1896 

επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη θνξείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ηδξχνπλ ηα λεπηαγσγεία, θαη 

παξάιιεια θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη πνπ θαινχληαη λα επηδηψμνπλ ηα λεπηαγσγεία. ηε 

ζπλέρεηα ηνπ Γηαηάγκαηνο νξίδνληαη επαθξηβψο ην σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ 

θαη απαζρνιήζεσλ ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ (Υαξίηνο, 1996). 

 Σν πξψην επίζεκν πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ λεπηαγσγείνπ ηνπ 1896 εθαξκφδεη ην 

θξαηκπαιηαλφ ζχζηεκα. Πεξηέρεη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ην θξαηκπαιηαλφ 

ζχζηεκα παηρλίδηα (« δψξα ») θαη απαζρνιήζεηο («εξγαζίεο») . 

Σν Διιεληθφλ λεπηαγσγείν ιεηηνπξγνχζε έμη εκέξεο ηελ εβδνκάδα . κφλν ην απφγεπκα 

ηνπ αββάηνπ δελ ππήξραλ καζήκαηα. Σα καζήκαηα άξρηδαλ ζηηο 8.30 π.κ θαη 

ηέιεησλαλ ζηηο 4.00 κ.κ. (νη πέληε ψξεο αθνξνχλε καζήκαηα- απαζρνιήζεηο). 

Πξνβιεπφηαλ  έλα κηζάσξν δηάιεηκκα ην πξσί (10.00 - 10.30 π.κ) θαη έλα κεγαιχηεξν 

δηάιεηκκα δπν σξψλ ην κεζεκέξη (12.00 - 2.00 κ.κ ). Κάζε δηδαθηηθή ελφηεηα (κάζεκα, 

απαζρφιεζε, άζθεζε) δηαξθνχζε κηζή ψξα ρσξίο λα πξνβιέπεηαη δηάιεηκκα κεηαμχ 

ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ. ην πξφγξακκα πξνεγείηαη ε αξίζκεζε γηα ηα κηθξφηεξα 

λήπηα. 

Γελ είλαη σζηφζν γλσζηφ φπσο αλαθέξεη ν Υαξίηνο (1996) θαηά πφζν κπφξεζε λα 

εθαξκνζηεί ην πξφγξακκα ηνπ δηαηάγκαηνο ηνπ 1896 ζηα ειιεληθά λεπηαγσγεία. 

 

 

2.3.3 Σν λνκνζρέδην ηνπ 1913 

 

 ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ζηα φξηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ιεηηνπξγνχζαλ 

λεπηαγσγεία ηδησηψλ, θάπνησλ δήκσλ θαη νξηζκέλσλ θνηλνηήησλ. Ο Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο κεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ πξνρσξεί θαη ζηελ 

εθαξκνγή κηαο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο κε ζηφρν ηε ξηδηθή αλφξζσζε ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

 ην λνκνζρέδην πνπ ν Τπνπξγφο Παηδείαο ζηελ θπβέξλεζε Βεληδέινπ, Ησάλλεο 

Σζηξηκψθνο θαηέζεζε ην 1913  πξνβιεπφηαλ  γηα ηα λεπηαγσγεία ππνρξεσηηθή 

θνίηεζε απφ ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ. Νεπηαγσγεία ζα ηδξχνληαλ εθεί φπνπ έθξηλε 
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αλαγθαίν ην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ επνπηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ε  θνίηεζε ζε απηά ζα ήηαλ  δηεηήο (Μπνπδάθεο, 

1994). 

 ηε γεληθή εηζεγεηηθή έθζεζε πνπ εγξάθε απφ ηνλ Γιελφ ηνλίδεηαη ε άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ πνιηηηζηηθή απνζηνιή ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζε κηα γεληθή, 

δεκνηηθή εθπαίδεπζε θνηλή θαη νκνηφκνξθε γηα φια ηα ειιελφπνπια. Σα λνκνζρέδηα 

ηνπ 1913 ζπδεηήζεθαλ αιιά δελ ςεθίζηεθαλ. 

 

2.3.4  Βαζηιηθό ∆ηάηαγκα  381 ηνπ 1914 

 

ην Βαζηιηθφ ∆ηάηαγκα  381 ηνπ 1914,  «πεξί πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιείσλ ηεο 

δεµνηηθήο θαη µέζεο εθπαηδεχζεσο ησλ λέσλ ρσξψλ» ηξνπνπνηείηαη ν ηξφπνο ηεο 

ίδξπζεο λεπηαγσγείσλ θαη θαζνξίδεηαη ν αξηζµφο ησλ λεπίσλ (80) ηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ ζε θάζε λεπηαγσγφ (Κηηζαξάο, 2001). Σν 1919 ηδξχνληαη πιένλ 

λεπηαγσγεία απφ ην Κξάηνο, κε κία λεπηαγσγφ αλά 80 παηδηά, ε νπνία δηνξίδεηαη 

απφ ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο (Νφκνο 1242/1919).  

 Ζ θπβέξλεζε ησλ Φηιειεπζέξσλ ζα αλαιάβεη θαη πάιη ηε κεηαξξπζκηζηηθή 

πξνζπάζεηα ηνπ 1929, κε ηελ νπνία «κπαίλνπλ ηα ζεκέιηα ηνπ αζηηθνχ ζρνιείνπ» 

(Φξαγθνπδάθε, 1992) θαη αιιάδεη ε δνκή ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο απαηηήζεηο θαη εμειίμεηο ηεο επνρήο. 

 

2.3.5 Ο Νόκνο 4397/24 -8-1929 

 

  Ζ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 , Ν. 4397/24-8-1929 απνηειεί θνκβηθφ 

ζεκείν γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή ζηελ Διιάδα (Υαξίηνο, 1996). Ο ζεζκφο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ αθνξά φιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα θαη φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα 

ηδηαίηεξα ηα θαηψηεξα, ηα  εξγαηηθά (Υαξίηνο, 1996). Βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα 

απνθηήζεη ην ζρνιείν εζσηεξηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, δειαδή λα εζηηάδεη ζηελ 

παξνρή πξνζφλησλ γηα έληαμε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Οη κεηαξξπζκηζηέο 

θάλνπλ ζαθή ην δηηηφ ξφιν πνπ απνδίδνπλ ζην ζρνιείν: λα πξνεηνηκάζεη επαξθψο 

γηα ηε δσή θαη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ εζσηεξηθή εμέιημε ησλ πνιηηψλ 

(Μπνπδάθεο,1994). 

Σν λεπηαγσγείν εληάζζεηαη νξηζηηθά ζηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε (άξζξν 1), ελψ γηα 

πξψηε θνξά παξνπζηάδεηαη ν «ζρνιεηνπξνεηνηκαζηηθφο» ζθνπφο ηνπ (Υαξίηνο, 1996 

. Κηηζαξάο, 2001 .  Γεκαξάο, 2003).  

Παξάιιεια κε ην Ν. 4376/1929, αλαπηχζζεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ ηα Γηδαζθαιεία Νεπηαγσγψλ – Σεηξαηάμηα Γηδαζθαιεία ζηα νπνία 
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εληάρζεθε θαη ην Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγψλ Καιιηζέαο, ην νπνίν ην 1922 είρε 

αλαγλσξηζηεί σο δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (Φ.Δ.Κ. 309/24.8.1929, Άξζξν 2 ). Με 

ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ 1929  δηαθαίλεηαη  εθηφο ησλ άιισλ θαη ε κέξηκλα γηα 

ηελ πξνζρνιηθή αγσγή (Γεκαξάο, 1998).  Δπηηαθηηθή πθίζηαηαη ε αλάγθε λα 

ηδξπζνχλ λεπηαγσγεία ζε εξγαηηθνχο ζπλνηθηζκνχο εθεί φπνπ νη γνλείο  απνπζηάδνπλ 

ιφγσ εξγαζίαο θαη αδπλαηνχλ λα πξνζθέξνπλ αγσγή ζηα παηδηά ηνπο (Μπνπδάθεο, 

1994) . 

 
 

2.3.6 Σν πξώην επίζεκν Αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ Διιεληθνύ λεπηαγσγείνπ, 

1962 

 

ηαλ ηα επηζηεµνληθά ξεχµαηα ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ 

ήιζαλ ζηελ Διιάδα είραλ ζαλ  απνηέιεζµα λα επεξεάζνπλ θαη λα πξνθαιέζνπλ ηε 

ξηδηθή αιιαγή ηεο εξγαζίαο ησλ λεπηαγσγείσλ ζρεηηθά µε ην πξφγξαµµα 

δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθφηεξα παξαηεξήζεθε µηα δηαθνξεηηθή εηθφλα ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ λεπηαγσγείνπ µεηά ην 1962 φηαλ µε ην Β.∆. 494/1962 ,ζ. 947 «πεξί ηνπ 

αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ Νεπηαγσγείσλ ηνπ Κξάηνπο» νξίζζεθε καδί κε ην 

ζθνπφ ηνπ θαη  ην αλαιπηηθφ πξφγξαµµα ηνπ λεπηαγσγείνπ. Με ην ζπγθεθξηµέλν 

αλαιπηηθφ πξφγξαµµα νη παηδαγσγηθέο ελαζρνιήζεηο ησλ λεπίσλ απέβιεπαλ «εηο 

ηελ ζξεζθεπηηθήλ, εζηθήλ θαη θνηλσληθήλ δηαπαηδαγψγεζηλ ησλ λεπίσλ, ηελ µεη’ 

επρεξείαο θαη αλέζεσο ρξήζηλ ηεο ειιεληθήο γιψζζεο, ηελ µχεζηλ εηο ηελ αξηζµεηηθήλ 

ζθέςηλ, ηελ άζθεζηλ ησλ αηζζεηεξίσλ, ηελ αξµνληθήλ θαη νµαιήλ αλάπηπμηλ ηνπ 

ζψµαηνο, ηελ θαιιηέξγεηαλ ησλ δεμηνηήησλ ηεο ρεηξφο θαη ηεο αηζζήζεσο ηνπ θαινχ». 

ην Νεπηαγσγείν µε ην πξφγξαµµα θαζηεξψζεθαλ δηάθνξνη ηνµείο αγσγήο αλάκεζά 

ηνπο θαη ν ζρεµαηηζµφο ησλ πξψησλ ελλνηψλ ησλ αξηζµψλ. Γηα θάζε µηα απφ ηηο 

µνξθέο αγσγήο δίλνληαλ θαηεπζπληήξηεο γεληθέο νδεγίεο ζηφρσλ, χιεο θαη 

πεξηερνµέλσλ, ηηο νπνίεο ε λεπηαγσγφο έπξεπε λα ιάβεη ππφςε ηεο (Κηηζαξάο, 

1998). 

ην 1ν άξζξν ραξαθηεξηζηηθά αλαθεξφηαλ φηη: Σα παηρλίδηα ζην Νεπηαγσγείν, νη 

αζθήζεηο θαη νη παηδαγσγηθέο αζρνιίεο ησλ λεπίσλ απνβιέπνπλ θαη ζηελ κχεζε 

ζηελ αξηζκεηηθή ζθέςε. ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ κε ηίηιν « ρεκαηηζκφο 

αξηζκεηηθψλ ελλνηψλ» αλαθέξεηαη φηη νη πξψηεο έλλνηεο ησλ αξηζκψλ θαη ησλ πνζψλ 

ζρεκαηίδνληαη θαηά ηξφπν θπζηθφ θαη αβίαζην κέζα απφ ηελ εκπεηξία ησλ λεπίσλ 

απφ ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε αληηθεηκέλσλ ζην λεπηαγσγείν. Οη γλψζεηο απηέο 

απνζαθελίδνληαη θαη ζπζηεκαηνπνηνχληαη κε πιήξε ηξφπν ζην δεχηεξν έηνο ηεο 

θνίηεζεο ησλ λεπίσλ κέζα απφ εηδηθέο αζθήζεηο κε ηηο νπνίεο ηα λήπηα πξνβαίλνπλ 
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ζε κεηξήζεηο, δπγίζεηο θαη ζπγθξίζεηο. Μέζα απφ ηέηνηεο αζρνιίεο επηδηψθεηαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ελλνηψλ πνιιά, ιίγα, ηίπνηα, έλα, δχν, ηξία, πεξηζζφηεξα, 

ιηγφηεξα, κεγαιχηεξα, κηθξφηεξα θ.ι.π.  

 

 

2.3.7 Ο Νόκνο 309 ηνπ 1976  

 

Σν 1976 αθνινπζεί ν Νφκνο 309, (Φ.Δ.Κ. 100/ 30-4-1976, ηεχρ Α΄) γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη ηε δηνίθεζε ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο. ην άξζξν 3 αλαγλσξίδεηαη φηη πξψηε 

βαζκίδα ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε θαη παξέρεηαη 

δηαδνρηθά ζηα λεπηαγσγεία θαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία. ην άξζξν 4 παξνπζηάδεηαη ν 

ζθνπφο ηνπ Νεπηαγσγείνπ πνπ είλαη λα εληζρχζεη ηελ νηθνγελεηαθή αλαηξνθή θαη, 

κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο, λα αλαπηχμεη ζσκαηηθά θαη δηαλνεηηθά ηα λήπηα έηζη ψζηε λα 

πξνζαξκνζζνχλ ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη 

ε θνίηεζε είλαη δηεηήο θαη ζε κεξηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κπνξεί λα γίλεη 

ππνρξεσηηθή. 

Γελ αλαθέξεηαη θάηη ηδηαίηεξν γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ κεζνδνινγία, θαη ζπλεπψο 

ηζρχεη ην πξνεγνχκελν αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

 

2.3.8 Σν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηνπ 1980  

 

Με ην  Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 476 /1980 εηζάγεηαη λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ην 

Νεπηαγσγείν. Ο γεληθφηεξνο ζθνπφο ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη ίδηνο κε ηα 

πξνεγνχκελα δηαηάγκαηα (Άξζξν 4. Ν 309/1976). Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο 

πξνζρνιηθήο Αγσγήο εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο αγσγήο ηνπ εμειηζζφκελνπ 

αλζξψπνπ. Σν λήπην αληηκεησπίδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ σο νλ κε απηνηέιεηα, 

ηδηαηηεξφηεηα θαη δπλακηζκφ. Σν Νεπηαγσγείν απνζθνπεί λα επλνήζεη ηελ αλάπηπμε 

ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη δηαλνεηηθήο πγείαο ηνπ λεπίνπ θαη λα δξαζηεξηνπνηήζεη 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο αηνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. Δπηδηψθεη λα δψζεη ζην 

λήπην ηε δπλαηφηεηα λα εμεξεπλά, λα θαηαθηά θαη λα νξγαλψλεη ην πεξηβάιινλ, θαη 

λα αλαπηχζζεηαη δεκηνπξγψληαο. 

ην άξζξν 2, παξάγξαθνο 8γ γίλεηαη αλαθνξά ζηε Μχεζε ζηελ αξηζκεηηθή ζθέςε. 

Με θαηάιιεια εξεζίζκαηα ην παηδί νδεγείηαη θπζηθά θαη αβίαζηα ζηηο έλλνηεο 

πεξηζζφηεξν, ιηγφηεξν, ίζν, έλα, θαλέλα, κεξηθά, φια, πνιιά, ιίγα, ηίπνηα, κηθξφ, 

κεγάιν, φκνην, δηαθνξεηηθφ, κέζα, έμσ, ζηξνγγπιφ, ηεηξάγσλν, ηξίγσλν, πνπ πάλσ 

ζε απηέο ζα ζηεξηρηεί κηα κεηαγελέζηεξε καζεκαηηθή θαηάξηηζε. Σα εξεζίζκαηα ζα ηα 

δψζνπλ νη αζθήζεηο, ην παηδαγσγηθφ πιηθφ θαη ν γχξσ ρψξνο. Δθείλν πνπ πξέπεη λα 
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πξνζερζεί είλαη λα ζπγθεληξψζνπλ νη λεπηαγσγνί ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαη λα 

ην νδεγήζνπλ ζηελ αλαθάιπςε ησλ αξηζκψλ θαη φρη ζηελ απνζηήζηζή ηνπο. Θα 

θιεζεί ην παηδί λα δηαηππψζεη έλα ζπκπέξαζκα, λα θαηαλνήζεη γηαηί ην 3 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην 4, λα θάλεη νκάδεο, λα ζπζρεηίζεη αληηθείκελα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ην παηδί νδεγείηαη ζηε ζεκειίσζε ηεο αξηζκεηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ινγηθήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 1980 επηδηψθεη: ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο, ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ λεπίνπ,  ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ησλ 

κέζσλ έθθξαζεο θαη ηελ βαζκηαία θνηλσληθνπνίεζε ηνπ λεπίνπ (άξζξν, 1). 

Απηφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ελζσκαηψλεη ηα Μαζεκαηηθά ζηνλ ηνκέα Αγσγήο ηεο 

Ννήζεσο. Σν παηρλίδη πξνηείλεηαη λα θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζην Νεπηαγσγείν θαη 

λα απνηειεί ηελ βάζε ηεο φιεο αγσγήο. 

Μέζα απφ ηελ αγσγή ηεο αληηιήςεσο ησλ αληηθεηκέλσλ ην  λήπην ζα ςειαθίζεη ηα 

αληηθείκελα, ζα ηα ηαμηλνκήζεη σο πξνο ην ζρήκα, ην κέγεζνο, ην ρξψκα, ηε ζέζε, 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ην βάξνο θ.ι.π. Θα ηα γλσξίζεη κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Σν 

παηδαγσγηθφ πιηθφ θαη ην πιηθφ ηαπηήζεσο δηαθφξσλ κεγεζψλ, ρξσκάησλ, 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφκπνιεο, νηθνδνκέο, ληφκηλν, πάδι ζα βνεζήζεη ζηηο ζρεηηθέο 

αζθήζεηο ψζηε ην λήπην παίδνληαο αβίαζηα θαη ραξνχκελα λα αληηιεθζεί φιεο ηηο 

καζεκαηηθέο πξνέλλνηεο. 

 

 

2.3.9 Σν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηνπ 1989 

 

Σν 1985 ςεθίδεηαη ν  Ν. 1566/1985 : «Γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη ηελ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο»,  Φ.Δ.Κ. 167/ 30-09-1985, ηεχρνο Α΄ . Γελ 

αλαθέξεηαη ζην πεξηερφκελν αιιά ζηνπο ζθνπνχο, πνπ δελ δηαθέξνπλ απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν λφκν θαη πξνηείλεη ηελ ίδξπζε παηδηθψλ θέληξσλ. ην άξζξν 2 

αλαθέξεηαη φηη ηα λεπηαγσγεία κπνξνχλ λα εληάζζνληαη θαη ζε θέληξα, ζηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ καδί κε θξαηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο (παηδηθά θέληξα). κσο ε 

δηεχζπλζε ησλ παηδηθψλ θέληξσλ, ε ζηειέρσζή ηνπο κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ 

θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (άξζξν, 3). 

Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 486/1989, ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξνηείλεη λέν αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ζην νπνίν γηα πξψηε θνξά δίλεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο νη νπνίνη ηίζεληαη θαηά ηνκέα. Ζ λεπηαγσγφο 

θαιείηαη λα ζρεδηάζεη ην κάζεκα κε βάζε ην δεηνχκελν ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγήζεη ηελ εληαία δξάζε αιιά θαη ηελ θνηλή εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην  εμέδσζε ην βηβιίν 



 40 

δξαζηεξηνηήησλ αθαηξψληαο απφ ηε λεπηαγσγφ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί 

δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηηο αλαδεηήζεηο ηεο θαη ηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο 

(Υξπζαθίδεο, 2002). Απηφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα αλήθεη ζηα Αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ςπρνινγηθήο θαηεχζπλζεο, θπξίσο γηαηί ε δηαηχπσζε ησλ δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ ζηεξίδεηαη ζηα πνξίζκαηα ηεο Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξνηείλεη έρνπλ ηε κνξθή δηαδηθαζηψλ εμάζθεζεο ηθαλνηήησλ ρσξίο ηδηαίηεξν 

ζεκαηηθφ πεξηερφκελν, ρσξίο λα θαηαιαβαίλεη ην λήπην γηα πνην ιφγν γίλεηαη κηα 

δξαζηεξηφηεηα (Υξπζαθίδεο, 2004). Αθνινπζεί ζε κεγάιν βαζκφ ηε δνκή ησλ 

Αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ (curriculum) ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηε ζεκαζία πνπ 

δίλεηαη ζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο (Υξπζαθίδεο, 2002).  

ην άξζξν 1 ππάξρεη πέξα απφ ην ζθνπφ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ,  κηα πεξίιεςε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ αιιά κφλν ε «νξγάλσζε ηνπ 

εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ζην λεπηαγσγείν» δίλεη ζηνηρεία γηα ηνλ 

ηξφπν δνπιεηάο ηεο λεπηαγσγνχ.   

Σν πεδίν δξάζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ρσξίδεηαη ζε πέληε επηκέξνπο ηνκείο 

(ςπρνθηλεηηθφ, θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφ, λνεηηθφ, αηζζεηηθφ θαη ηνκέα δεμηνηήησλ). 

Ο θάζε έλαο ηνκέαο ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ηνκείο νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ : 

Γεληθέο ελφηεηεο ηεο παηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, επηδηψμεηο, επηκέξνπο ελφηεηεο, 

ζηφρνπο, πεξηερφκελα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην δηαρσξηζκφ πνπ γίλεηαη ζηε Γηδαθηηθή 

αλάκεζα ζε ηνκείο δξάζεο θαη ζθνπνχο (Υξπζαθίδεο, 2002). 

ηνλ ηνκέα δεμηνηήησλ βαζηθή επηδίσμε ηνπ λεπίνπ είλαη λα εηζαρζεί ζηηο βαζηθέο 

πξνκαζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη έλλνηεο . 

Ζ ελφηεηα ησλ  ρσξνρξνληθψλ ζρέζεσλ έρεη ζαλ ζηφρν λα πξνζεγγίζεη ην λήπην ηηο 

έλλνηεο: πάλσ απφ, θάησ απφ, κπξνζηά απφ, πίζσ απφ, πιάη απφ, κέζα απφ, έμσ 

απφ, ηψξα, πξηλ, ζήκεξα, ρηεο, αχξην θ.ι.π. 

Ζ ελφηεηα ησλ ζπγθξίζεσλ θαη εθηηκήζεσλ κεγεζψλ έρεη ζηφρν λα πξνζεγγίζεη ην 

λήπην βαζηθέο πνζνηηθέο ζρέζεηο φπσο: κηθξφηεξν απφ, κεγαιχηεξν απφ, ίζν κε, 

πιαηχηεξν απφ, ζηελφηεξν απφ, βαζχηεξν απφ, ειαθξφηεξν απφ, ρνληξφηεξν απφ, 

ιεπηφηεξν απφ, πνιιά, ιίγα, πεξηζζφηεξνο -ίζνο-ιηγφηεξνο ρξφλνο θ.ι.π. 

Ζ ελφηεηα νκαδνπνηήζεηο –ηαμηλνκήζεηο πξαγκάησλ έρεη ζαλ ζηφρν ηα λήπηα λα 

κεηαβνχλ βαζκηαία απφ ην ζηάδην ησλ απζαίξεησλ θαη ππνθεηκεληθψλ ζπλαζξνίζεσλ 

ησλ πξαγκάησλ ζην ζηάδην ζπζηεκαηηθφηεξσλ ηαμηλνκήζεσλ κε βάζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα θξηηήξηα. 

Ζ ελφηεηα δηαζηάζεηο αληηθεηκέλσλ θαη γεγνλφησλ έρεη ζαλ ζηφρν ηα λήπηα λα 

κπνξνχλ λα δηαηάζζνπλ αληηθείκελα κε βάζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο. 

Ζ ελφηεηα αληηζηνηρίεο αληηθεηκέλσλ θαη κεηαζρεκαηηζκνί αζπλερψλ θαη ζπλερψλ 

πνζνηήησλ έρεη ζαλ ζηφρν ηα λήπηα λα αληηιεθζνχλ δηαηζζεηηθά φηη ε πνζφηεηα 
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παξακέλεη ακεηάβιεηε παξά ηηο εμσηεξηθέο αιιαγέο ζηε κνξθή ή ηε ζέζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν. 

Ζ ελφηεηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο πιεζηθφηεηαο έρεη ζαλ ζηφρν ηα λήπηα λα 

αληηιεθζνχλ ηηο έλλνηεο πεξηζζφηεξα απφ, ιηγφηεξα απφ, θαη ηφζα φζα κε βάζε ηελ 

έλα πξνο έλα αληηζηνίρεζε αληηθεηκέλσλ θαη ηελ απαξίζκεζή ηνπο. 

Ζ ελφηεηα κε ηηο έλλνηεο ησλ αξηζκψλ 1,2,3,4,5 έρεη ζαλ ζηφρν ηα λήπηα λα 

πξνζεγγίζνπλ ηηο έλλνηεο ησλ αξηζκψλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηα νλφκαηα θαη ηα 

ζχκβνιά ηνπο. 

Ζ ελφηεηα απαξίζκεζε αληηθεηκέλσλ 1-10 έρεη ζαλ ζηφρν λα κπνξνχλ ηα λήπηα λα 

απαξηζκνχλ ζσζηά ζχλνια κε 1-10 ζηνηρεία.  

Ζ ελφηεηα θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνχ έρεη ζαλ ζηφρν ηα λήπηα λα πξνζεγγίζνπλ 

βαζηθνχο ινγηθνκαζεκαηηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ηδηαίηεξα απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ έλλνηα ησλ ηεζζάξσλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. 

Ζ λεπηαγσγφο νθείιεη λα εθκεηαιιεχεηαη κε επηδέμην ηξφπν δηάθνξεο θαηαζηάζεηο 

πξνβιεκαηηζκνχ νη νπνίεο είηε είλαη θπζηθέο είηε πξνθαινχληαη εζθεκκέλα λα 

δηαγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη λα ππνρξεψζνπλ ηε ζθέςε ηνπο λα 

ιεηηνπξγήζεη κε καζεκαηηθφ ηξφπν (ΤΠ.Δ.Π.Θ, 1991). Ζ λεπηαγσγφο νθείιεη λα 

νξγαλψζεη έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο φπνπ κέζα ζε απηφ ην παηδί ζα απνθηήζεη ηελ 

επηδησθφκελε γλψζε κε αηνκηθή δξαζηεξηνπνίεζε θαη πξνεηνηκαζία (Σδεθάθε, 

1998). Οη γλψζεηο απνθηηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα πνιιαπιψλ θαη πνιχκνξθσλ 

εκπεηξηψλ κέζα ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο ζπλζήθεο. Καη ε αλάπηπμε ηεο 

καζεκαηηθήο γλψζεο απαηηεί κηα πινχζηα καζεκαηηθή εκπεηξία πνπ ζα θέξεη ην παηδί 

ζε επαθή κε ηηο έλλνηεο πνπ ην ελδηαθέξνπλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηνχληαη 

επεμεξγαζκέλεο θαη ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ηα παηδηά δξνπλ αξρηθά 

κέζα ζηνλ πιηθφ ρψξν ζπκκεηέρνληαο κε φιν ηνπο ην ζψκα (βησκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο), ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνπλ ηε δξάζε απηή ζηα αληηθείκελα κε ηα κέιε 

ηνπ ζψκαηνο (εκπξάγκαηεο θαηαζηάζεηο) θαη ηέινο γεληθεχνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο κε 

ηε κεζνιάβεζε εηθφλσλ, ζρεκάησλ θαη ζπκβφισλ (αλαπαξαζηαηηθέο θαηαζηάζεηο) 

ζρεκαηνπνηψληαο έηζη ηηο πξάμεηο θαη ηηο έλλνηεο γεληθφηεξα. Σν παηδί αλαπηχζζεη 

δηαδηθαζίεο θαη έλλνηεο πνπ έρνπλ καζεκαηηθφ ραξαθηήξα πνιχ πξηλ έξζεη ζε επαθή 

κε ηε ηππηθή καζεκαηηθή γλψζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηνπ ρξεηάδνληαη εκπεηξίεο κέζα 

ζε έλα θαηάιιεια δηακνξθσκέλν καζεκαηηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή κέζα ζε έλα 

ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ θαη παηδαγσγηθνχ πιηθνχ κειεηεκέλσλ γηα θάζε καζεκαηηθή 

έλλνηα (Σδεθάθε, 1998). Βαζηθφ ξφιν ζηε καζεκαηηθή αγσγή ηνπ λεπίνπ παίδνπλ ηα 

αξηζκεηηθά βηψκαηα θαη νη εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ (Καξαληδίλεο, 2003).  

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 1989 ζεσξεί ην λεπηαγσγείν θιεηζηφ ζεζκνζεηεκέλν 

ρψξν. Οη λεπηαγσγνί βξίζθνληαη κπξνζηά ζε κηα πξφθιεζε. Καινχληαη λα δξάζνπλ 
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κε βάζε θάπνην δηδαθηηθφ ζηφρν. Σα βηβιηνηεηξάδηα πνπ αθνινχζεζαλ γηα λα 

δηαζθεδαζηνχλ νη αλεζπρίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνβάζκηζαλ ην ξφιν ηνπ 

λεπηαγσγνχ θαη απνηέιεζαλ επηθίλδπλε παξέκβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

(Υξπζαθίδεο, 2004). Ζ λεπηαγσγφο θαιείηαη λα παίμεη ην ξφιν ηνπ 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ ζρεδηαζηή ηεο δηδαθηηθήο δξάζεο. ην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ηνπ 1989 είλαη ζαθήο ε δηαθνξνπνίεζε απφ ην κπηρεβηνξηζκφ θαη ε ζηξνθή πξνο ηελ 

Πηαδεηηθή ζεσξία. χκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ λένπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ε ζεσξία ηνπ Piaget απνηειεί ηελ θαζνδεγεηηθή ππμίδα ζρεδηαζκνχ, 

νη αξρέο ηεο νπνίαο αθνινπζνχληαη, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εμέιημεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Ζ δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζην λεπηαγσγείν 

έρεη κεγάιε ζεκαζία γηαηί βνεζά ην λήπην λα βάιεη ηα γλσζηηθά ζεκέιηα γηα ηε 

ζεκαληηθφηεξε δηδαζθαιία ησλ πξαγκαηηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ αξγφηεξα ζην 

Γεκνηηθφ ζρνιείν. ηφρνο ηνπ λεπηαγσγείνπ  είλαη ε βαζκηαία εηζαγσγή ηνπ λεπίνπ 

ζηηο βαζηθέο πξνκαζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο (ΤΠ.Δ.Π.Θ, 1991). 

 

 

2.3.10 Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ ηνπ 2003 

  
Σν 1998 ζπληάρζεθε κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Π.Η ην Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Δ.Π.Π.) απφ ην λεπηαγσγείν σο ην Λχθεην (Γηψηε, 2005). 

Απφ ην 2000 επήιζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, 

φπσο ε αλαγλψξηζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ε ππνρξεσηηθή θνίηεζε ησλ 

παηδηψλ γηα έλα ζρνιηθφ έηνο, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ αλακφξθσζε ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ρψξαο καο. Πξντφλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ήηαλ ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

(ΓΔΠΠ) γηα ην Νεπηαγσγείν, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε ην 2001 απφ ην  Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ζηήξημεο, ζεζκνζεηήζεθε 

ην 2003 (Φ.Δ.Κ. 303 & 304/13-3-2003) θαη αληηθαηέζηεζε ην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ηνπ 1989 (Π.Γ. 486/1989 - Φ.Δ.Κ. 208 ,ηεχρ. Α΄). Σν ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ ζηελ αξρή 

δεκνζηεχηεθαλ σο ππνπξγηθέο απνθάζεηο (Φ.Δ.Κ. 3366, 1373, 1374, 1375 θαη  

1376/18-10-2001). ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε αλαζεψξεζε βειηίσζε ηεο αξρηθήο 

πξφηαζεο ηνπ Π.Η πνπ νδήγεζε ζε ηξνπνπνίεζε θαη έθδνζή ηεο ην 2002. Έπεηηα 

αθνινχζεζε δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο (Φ.Δ.Κ.303 θαη 304/ 

13/3/2003, ηεχρ. Β΄) (Γηψηε , 2005). 

Σν πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ πεξηιακβάλεη πεξηερφκελα απφ δηάθνξεο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο. Σα πξνγξάκκαηα απηά – Πξφγξακκα ρεδηαζκνχ θαη 

Αλάπηπμεο Γιψζζαο, Μαζεκαηηθψλ, Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, Έθθξαζεο θαη 
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Γεκηνπξγίαο, Πιεξνθνξηθήο - δελ λννχληαη σο δηαθξηηά δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη δελ 

πξνηείλνληαη γηα απηνηειή δηδαζθαιία, αιιά πξνηείλνληαη σο πιαίζην γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθφ, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

έρνπλ λφεκα θαη ζθνπφ γηα ηα ίδηα ηα παηδηά. Παξάιιεια κε ηε γλψζε επηβάιιεηαη 

θαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ απαηηνχλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηεο 

γλψζεο. ην ΓΔΠΠ απνηππψλνληαη «δεμηφηεηεο δηαζεκαηηθέο», νη νπνίεο 

δηαηξέρνπλ φια ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα φπσο είλαη ε δεμηφηεηα απνηειεζκαηηθήο 

ρξήζεο ησλ αξηζκψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Χο πξνο ηα καζεκαηηθά ην παηδί γηα λα νηθνδνκήζεη ηελ έλλνηα ηνπ 

αξηζκνχ, πξέπεη λα εμεηάζεη φιεο ηηο ηδηφηεηέο ηνπ αξηζκνχ βησκαηηθά θαη κε 

εμειηθηηθή ζεηξά δπζθνιίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο, πξέπεη αβίαζηα λα πξνζεγγίδνπλ 

καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ, εμαζθαιίδνληαο ηε ζπκκεηνρή, ηελ 

αλαδήηεζε, ηελ έξεπλα θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ (πνπ ζπληεινχλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

ελλνηψλ) ησλ λεπίσλ. ην ΓΔΠΠ γηα ην λεπηαγσγείν ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

πινπνηείηαη: α. κε ηελ ζεκαηηθή πξνζέγγηζε, β. κε ηα ζρέδηα εξγαζίαο. 

 

 Χο πξνο ηε δνκή ηνπ, ζην ΓΔΠΠ θάζε επηκέξνπο δηδαθηηθφ αληηθείκελν 

πεξηιακβάλεη: ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

ηνπο άμνλεο ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο θαζψο θαη ηηο αμίεο, 

ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχληαη κε ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ελδεηθηηθέο ζεκειηψδεηο έλλνηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, 

νη νπνίεο δηαρένληαη ζην θείκελν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη απνηεινχλ ηε βάζε γηα ην 

ζρεδηαζκφ δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα αληίζηνηρα Α.Π.. 

Τπνζηεξηθηηθά ζην έξγν ηεο λεπηαγσγνχ δεκηνπξγήζεθε ην 2006 ν «Οδεγφο 

Νεπηαγσγνχ-Δθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί - Γεκηνπξγηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο» ν 

νπνίνο ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε: Σν πξψην κέξνο αλαθέξεηαη ζην πιαίζην γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ην δεχηεξν κέξνο νη εθπαηδεπηηθνί ζα βξνπλ  έλα 

ζεσξεηηθφ πιαίζην, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζέγγηζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαηά 

γλσζηηθή πεξηνρή θαη έλαλ αξηζκφ ζρεδηαζκέλσλ θαη εθαξκνζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζρέδηα εξγαζίαο. Σν ηξίην κέξνο αλαθέξεηαη ζηελ 

επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ηνλ Οδεγφ ηεο Νεπηαγσγνχ, πνπ ζπλνδεχεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ζην θεθ. 9 

«ηα καζεκαηηθά ζηνλ θφζκν ησλ παηδηψλ», γίλεηαη ιφγνο φηη ζην λεπηαγσγείν 

θπξίαξρνο ζηφρνο είλαη ηα παηδηά λα αξρίζνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηα καζεκαηηθά σο 

εξγαιείν επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. ηνλ Οδεγφ 

πξνηείλνληαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, 
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θχιια εξγαζίαο θαη  παηρλίδηα γηα ηελ θαηάθηεζε καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ηα νπνία ζα 

πξέπεη θαηά δηαζηήκαηα λα αλαλεψλνληαη. «Πξνθαιψληαο ηα παηδηά λα ζθέθηνληαη 

πάλσ ζε πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο δσήο κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο, ηνπο παξέρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχλ ηα καζεκαηηθά σο εξγαιείν 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη λα ζειήζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ελεξγά ζηελ θαηάθηεζήο ηνπο» (αθνλίδεο, φπ. αλαθ. ζην Γαθέξκνπ & ζπλ., 2006, ζ. 

155). 

 

ην λεπηαγσγείν ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα παξέρνληαη ζηα παηδηά ζε θαζεκεξηλή βάζε 

επθαηξίεο γηα λα δηεξεπλνχλ πξννδεπηηθά καζεκαηηθέο ηδέεο φπσο: 

Σελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ θαη ηηο δηαδηθαζίεο αξίζκεζεο θαη κέηξεζεο, ηηο ρσξηθέο θαη 

ρξνληθέο έλλνηεο, ηηο ζρέζεηο θαη ηηο θαλνληθφηεηεο (patterns, κνηίβα), ηελ νξγάλσζε 

θαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Μέζα απφ νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

ελεξγεηηθήο κάζεζεο ηα παηδηά ζα επηηχρνπλ λα: 

 Οκαδνπνηνχλ, δηαηάζζνπλ, ζεηξνζεηνχλ θαη ηαμηλνκνχλ ζχκθσλα κε ην 

ρξψκα, ην ζρήκα, ην κέγεζνο θαη λα εληνπίδνπλ απηά πνπ δελ αλήθνπλ ζε κηα 

ζπιινγή . 

 Κάλνπλ αληηζηνηρήζεηο (ε αληηζηνίρεζε είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ). 

 πγθεληξψλνπλ, νξγαλψλνπλ θαη επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα (κε πίλαθεο 

δηπιήο εηζφδνπ, απιά ηζηνγξάκκαηα, εηθνλνγξάκκαηα) θαη άξα λα 

αλαπαξηζηνχλ δεδνκέλα. 

 Αξηζκνχλ, απαγγέιινπλ ηελ αθνινπζία ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ, απαξηζκνχλ 

θαη κεηξνχλ. Δίλαη επθνιφηεξα λα απαξηζκνχλ θηλεηά αληηθείκελα. 

πλεηδεηνπνηνχλ ζηαδηαθά φηη ην θάζε ηη απαξηζκείηαη κφλν κηα θνξά θαη φηη ν 

ηειεπηαίνο αξηζκφο ζηε ζεηξά αξίζκεζεο αλαθέξεηαη ζην πιήζνο ησλ 

αληηθεηκέλσλ κηαο ζπιινγήο. 

 Αληηιακβάλνληαη ηε ζέζε αληηθεηκέλσλ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπο ζην ρψξν θαη  

πξνζαλαηνιίδνληαη ζε απηφλ, αλαγλσξίδνπλ ηα ζρήκαηα θαη ηηο ζρεηηθέο 

ζέζεηο ηνπο ζην ρψξν θαη αληηιακβάλνληαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. Μπνξνχλ 

πξννδεπηηθά λα ειέγρνπλ ην ρψξν θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο 

αληίιεςε. 

  Κάλνπλ κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ράξαθεο, κέηξα, ξνιφγηα, ζεξκφκεηξα, 

δπγαξηέο, θιεςχδξεο. 

  Κάλνπλ εθηηκήζεηο δειαδή πξνβιέςεηο γηα ην κέγεζνο κηαο πνζφηεηαο. 

  Γηαηππψλνπλ θαη ειέγρνπλ ππνζέζεηο (βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

καζεκαηηθήο ζθέςεο). 
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  Δπηιχνπλ πξνβιήκαηα (θχξηνο ζηφρνο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο 

ζήκεξα). 

 Υξεζηκνπνηνχλ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία γηα λα επηιχνπλ καζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα  (Γαθέξκνπ & ζπλ., 2006). 

ην ΓΔΠΠ ε γλψζε είλαη εληαία θαη δηαζπλδέεηαη νξηδφληηα µε άιια επηζηεµνληθά 

πεδία, µέζα ζηα πιαίζηα ηεο ∆ηαζεµαηηθφηεηαο θαη ηεο ∆ηεπηζηεµνληθφηεηαο. Ζ 

µαζεζηαθή δηαδηθαζία απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ, δαζθαινθεληξηθφ θαη 

βηβιηνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο, ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ «επνηθνδνµεηηζµνχ» θαη 

πξαγµαηνπνηείηαη µε ηελ ελεξγεηηθή ζπµµεηνρή ηνπ µαζεηή. Ζ γλψζε «νηθνδνµείηαη» 

ζηαδηαθά µε ελεξγεηηθφ ηξφπν πάλσ ζε πξφηεξεο γλψζεηο, εµπεηξίεο θαη βηψµαηα. Οη 

µαζεηέο, µέζσ ρξήζηµσλ, βησµαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ µε εθαξµνγή ζηελ 

θαζεµεξηλή δσή (Βνζληάδνπ, 2001) θαη ζε αιιειεπίδξαζε µε ην πεξηβάιινλ ηνπο, 

εθηίζεληαη ζε ζηξαηεγηθέο µάζεζεο, πνπ εληζρχνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηελ 

ελεξγνπνίεζή ηνπο, ηνλ πεηξαµαηηζµφ, ηελ νµαδν-ζπλεξγαηηθή θαη αλαθαιππηηθή 

δνπιεηά, ηελ αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ζθέςε, ηελ απηελέξγεηα αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα 

«αλαζηνραζµνχ θαη απηνξξχζµηζεο» θαηά ηε µαζεζηαθή δηαδηθαζία.  

Βαζηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΓΔΠΠ έπαημαλ νη απφςεηο ηνπ Piaget. Ο Piaget, 

δηαηχπσζε ηε ζεσξία ησλ ζηαδίσλ ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ην ιεμηιφγην, ε ειηθία, θαη ε σξηκφηεηα ησλ παηδηψλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηε 

κάζεζε πνπ ηνπο παξέρεηαη. Οη απφςεηο ηνπ αλαθέξνληαη επαλεηιεκκέλα ζην 

ΓΔΠΠ-ΑΠ γηα ην λεπηαγσγείν θαη έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηνπο πίλαθεο κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαινγνχλ ζε θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν. Σα παξαπάλσ θαζψο 

θαη νη ζπληζηψζεο ηεο πξνζαξκνγήο, ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο 

αληαλαθινχλ ζηελ έθθξαζε «λα ζέηεη ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο θαη λα ιακβάλεη ππφςε 

ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο» 

(ΓΔΠΠ-ΑΠ,ζ. 586). Καηά ηνλ Piaget παξαδείγκαηνο ράξε ηα παηδηά δελ έρνπλ 

θαηαθηήζεη απφιπηα ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ρξνληθήο αθνινπζίαο ζην 

πξνελλνηνινγηθφ ζηάδην πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, θάηη πνπ ην 

πξφγξακκα ιακβάλεη ππφςε φηαλ ζρεδηάδεη καζεκαηηθέο δξαζηεξηνηήηεο. 

 

2.3.11 Νέν Πξόγξακκα πνπδώλ Νεπηαγσγείνπ, Νένο Οδεγόο Δθπαηδεπηηθνύ   

(2011) 

ηα πιαίζηα κηαο πξνζπάζεηαο αλαβάζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 2011 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξνρψξεζε ζε αλαπξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, 

μεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία. Πξφθεηηαη γηα έλα λέν Πξφγξακκα 

πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ (ΠΝ), ην νπνίν κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθηππσζεί θαη 
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παξακέλεη ζε δηαδηθηπαθή κνξθή. Σν ΠΝ αιιά θαη ν αληίζηνηρνο Οδεγφο 

Δθπαηδεπηηθνχ εθπνλνχληαη ην 2011 απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην εθ κέξνπο ηνπ 

ΤΠ.Γ.Β.Μ.Θ. Σν ΠΝ απνηειεί νπζηαζηηθά έλα πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, 

πξαθηηθψλ θαη εκπεηξηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δίλνπλ ζηνπο λένπο ηε δπλαηφηεηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πνιιαπιέο απαηηήζεηο θαη ηνπο ξφινπο ηεο ελήιηθεο δσήο. Σν 

λέν ΠΝ ζχκθσλα κε ηηο δηαθεξχμεηο ηνπ ΤΠ.Γ.Β.Μ.Θ. είλαη αλνηθηφ θαη επέιηθην, 

δίλνληαο δπλαηφηεηεο ηνπηθψλ εθαξκνγψλ θαη βαζκνχο ειεπζεξίαο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ζηνρνθεληξηθφ, εληαίν, ζπλεθηηθφ, ζπλνπηηθφ, δηαζεκαηηθφ, βησκαηηθφ 

θαη παηδαγσγηθά δηαθνξνπνηεκέλν θαιιηεξγψληαο ζπλεξγαηηθνχο, 

απηνθαηεπζπλφκελνπο θαη άιινπο ηξφπνπο κάζεζεο. Ζ πξάμε ινηπφλ κε ηίηιν «ΝΔΟ 

ΥΟΛΔΗΟ (ρνιείν 21νπ αηψλα) – Νέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηνπο Άμνλεο 

Πξνηεξαηφηεηαο 1, 2, 3, - Οξηδφληηα Πξάμε» ηνπ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα κηαο πηινηηθήο 

θάζεο ελζσκάησζεο ζηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

 

2.3.12 Σν Νέν πξόγξακκα  γηα ηα καζεκαηηθά 

 

Δίλαη νξγαλσκέλν θαηά άμνλεο θαη ηξνρηέο θαη  εκθαλίδεηαη ε αλάιπζε κηαο ζεκαηηθήο 

πεξηνρήο (ζ.160) ζηηο βαζηθέο ηξνρηέο αλάπηπμεο . ηελ θάζε ηξνρηά αληηζηνηρεί έλα 

πεξηερφκελν αλάπηπμεο κε ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νδεγίεο. Δλδεηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη ζην ηέινο ηνπ άμνλα. Οη πέληε άμνλεο κε ηηο ηξνρηέο 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πξφγξακκα ησλ καζεκαηηθψλ θαη αθνξνχλ ηελ πξνζρνιηθή 

αγσγή είλαη: 

ηνλ 1ν άμνλα 

 Αξηζκνί θαη πξάμεηο  

Οη βαζηθέο ηξνρηέο αλάπηπμεο είλαη : 

Φπζηθνί αξηζκνί: αξηζκεηηθά ζχκβνια - άκεζε αλαγλψξηζε - θαηακέηξεζε 

πνζνηήησλ - δηάηαμε πνζνηήησλ θαη αξηζκψλ - πξφζζεζε θαη αθαίξεζε -

πνιιαπιαζηαζκφο θαη δηαίξεζε 

ηνλ 2ν άμνλα 

Φψξνο θαη Γεσκεηξία  

Οη βαζηθέο ηξνρηέο αλάπηπμεο είλαη: 

Υψξνο: ζέζεηο, δηεπζχλζεηο θαη δηαδξνκέο - αλαγλψξηζε ραξηψλ - δφκεζε ρψξνπ θαη 

ζπληεηαγκέλεο 
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Γεσκεηξηθά ζρήκαηα: Αλαγλψξηζε, νλνκαζία θαη ηαμηλφκεζε επίπεδσλ θαη ζηεξεψλ 

γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ - Αλάιπζε επίπεδσλ θαη ζηεξεψλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ ζε 

ζηνηρεία θαη ηδηφηεηεο - θαηαζθεπέο γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη ζηεξεψλ - ζχλδεζε 

κεηαμχ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη ζηεξεψλ - αλάιπζε ή ζχλζεζε γεσκεηξηθψλ 

ζρεκάησλ θαη ζηεξεψλ ζε άιια ζρήκαηα ή κέξε  

Μεηαζρεκαηηζκνί θαη ζπκκεηξία: Μεηαηφπηζε θαη ζηξνθή - αμνληθή ζπκκεηξία 

Οπηηθνπνίεζε θαη ρσξηθφο ζπιινγηζκφο: Αλαγλψξηζε νπηηθψλ γσληψλ , δεκηνπξγία 

νπηηθνπνηήζεσλ  

ηνλ 3ν άμνλα: 

Δηζαγσγή ζηελ Αιγεβξηθή ζθέςε  

Οη βαζηθέο ηξνρηέο αλάπηπμεο είλαη: 

Καλνληθφηεηεο: Αλαγλψξηζε, ζπκπιήξσζε, πεξηγξαθή/ εμήγεζε, θαλνληθφηεηα- 

θαηαζθεπή θαλνληθνηήησλ  

πλαξηήζεηο: Δμεξεχλεζε ζρέζεσλ κεηαμχ κεηαβαιιφκελσλ κεγεζψλ  

Ηζφηεηα /Αληζφηεηα: Έλλνηα ηεο ηζφηεηαο θη αληζφηεηαο  

ηνλ 4ν άμνλα : 

Μέηξεζε  

Οη βαζηθέο ηξνρηέο αλάπηπμεο είλαη: 

Μέηξεζε κήθνπο: άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγθξίζεηο - κέηξεζε κε επηθαιχςεηο, κε θαη 

ρσξίο επαλάιεςε κνλάδαο - ρξήζε ηππηθψλ νξγάλσλ κέηξεζεο κήθνπο - εθηηκήζεηο 

απνζηάζεσλ θαη κεθψλ  

Μέηξεζε επηθάλεηαο: άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγθξίζεηο - δφκεζε επηθαλεηψλ - ρξήζε 

νξγάλσλ (ηεηξαγψλσλ )κέηξεζεο - εθηηκήζεηο επηθαλεηψλ  

Μέηξεζε φγθνπ: Άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγθξίζεηο κε ηε ρξήζε κε ηππηθψλ κνλάδσλ 

κέηξεζεο φγθνπ - εθηηκήζεηο φγθσλ  

ηνλ 5ν άμνλα: 

Σηνραζηηθά καζεκαηηθά 

 Οη βαζηθέο ηξνρηέο αλάπηπμεο είλαη: 

ηαηηζηηθή: Καηεγνξηθά δεδνκέλα- Γηαγξάκκαηα κε πιηθά - Δηθνλνγξάκκαηα 

Πηζαλφηεηεο: Πείξακα ηχρεο - δεηγκαηηθφο ρψξνο  

Γηα ηελ θάζε κηα ηξνρηά αλαθέξνληαη νη δξάζεηο πνπ θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ην 

παηδί αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ ε λεπηαγσγφο ζα ηηο νξγαλψζεη. ην λέν πξφγξακκα 

ησλ καζεκαηηθψλ ν εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα 

παηδηά, θνληά ζηηο εκπεηξίεο ηνπο  ρσξίο λα παξεκβαίλεη θαη ηα ελζαξξχλεη λα 

αλαπηχμνπλ καζεκαηηθή δξάζε, δειαδή λα κάζνπλ λα αλαδεηνχλ ηδηφηεηεο, ζρέζεηο, 

θαλνληθφηεηεο, νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, ζπλδέζεηο, ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο 

θαηαζηάζεσλ θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. Σα λήπηα δελ αζρνινχληαη απιψο κε 
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καζεκαηηθά αληηθείκελα αιιά έξρνληαη ζε επαθή κε ηδέεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλάπηπμε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. ηαλ ηα παηδηά  ζθεθηνχλ πάλσ ζηε δξάζε ηνπο, 

κηιήζνπλ γηα απηήλ θαη βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα απηφ απνηειεί ην πξψην ζηνηρείν ηεο 

καζεκαηηθήο αλάπηπμεο πνπ επηδηψθεηαη ζην λεπηαγσγείν (ΓΔΠΠ, 2002 ,η.2, ζ.160-

161). 

Σν Νέν πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηα καζεκαηηθά ζην λεπηαγσγείν ζηνρεχεη λα θάλεη 

ηθαλφ ην άηνκν λα αλαιχεη, λα εξκελεχεη, θαη λα επεκβαίλεη ζην θνηλσληθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν ηα καζεκαηηθά αιιά θαη λα αλαιχεη θαη λα 

εξκελεχεη ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα καζεκαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο ζηνρεχεη λα θάλεη ηα καζεκαηηθά αμηνπνηήζηκα. Οη 

εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηα λήπηα δξνπλ ελεξγεηηθά 

θαη έρνπλ θίλεηξν θαη ζηφρν λα πξαγκαηνπνηήζνπλ. Ζ δξάζε έρεη καζεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο κνληεινπνίεζε κηαο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο, δηεξεχλεζε 

κέζα απφ ηε ρξήζε εξγαιείσλ θαη πεγψλ, αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, αλάπηπμε θαη ρξήζε ηερληθψλ, δεκηνπξγία ελλνηνινγηθψλ ζπλδέζεσλ, 

ζχλδεζε αλαπαξαζηάζεσλ, αλάπηπμε ζπιινγηζκνχ. εκαληηθά ζηνηρεία ζε κηα 

καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ε δεκηνπξγία θιίκαηνο δηαιφγνπ (Σδεθάθε, 2010). 

 

2.3.13 ύλνςε ηεο εμέιημεο ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα 

 

ην πξψην αλαιπηηθφ πξφγξακκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, δελ ππήξρε θαζνξηζκέλν 

πεξηερφκελν, κεζνδνινγία, νχηε θαλ αλαθεξφηαλ ν ζθνπφο ηεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο (1895), ελψ δηαηππψλεηαη ζηε ζπλέρεηα ν πξψηνο επίζεκνο ζθνπφο (23 

Μαΐνπ ηνπ 1896), φπνπ ε ζσκαηηθή αλάπηπμε, καδί κε ηελ πλεπκαηηθή, νξίδνληαη σο 

νη πξσηαξρηθέο επηδηψμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Γελ ππάξρεη βέβαηα 

θαζνξηζκέλε κεζνδνινγία θαη ην πεξηερφκελν αλαθέξεηαη απιψο ζε αζθήζεηο θαη 

παηρλίδηα ηελ ειεχζεξε ψξα ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν. Αιιαγή δηαπηζηψλεηαη ην 1980, 

φπνπ νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο γίλνληαη παηδνθεληξηθνί, αθνινπζψληαο ηηο λέεο 

παηδαγσγηθέο ζεσξίεο. Σέινο, ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 1989, θαηαγξάθεηαη 

ππεξπιεζψξα ζηφρσλ, ελλνηψλ, νξνινγηψλ, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ζχγρπζε ζην ηη 

δηδάζθεηαη θαη πψο δηδάζθεηαη. Σν 2003 δηακνξθψλεηαη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν, ζηεξηγκέλν ζηηο λέεο ζεσξίεο 

κάζεζεο. Βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 1989 θαη ζην 

ΓΔΠΠ είλαη φηη ζην κελ πξψην ππάξρνπλ νη ηνκείο, ελψ ζην δεχηεξν θαηαξγνχληαη 

θαη γίλεηαη πιένλ αλαθνξά ζε μεθάζαξα γλσζηηθά αληηθείκελα.  
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2.4 Παηδαγσγηθά ηκήκαηα Νεπηαγσγώλ 

 

 Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ ζηελ Διιάδα 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Νφκν 1268/82 (άξζξν 1, παξάγξαθνο 2), θαζψο θαη απφ ην 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 320/83 (άξζξν 2). Σα πξψηα Παλεπηζηεκηαθά Παηδαγσγηθά 

Σκήκαηα ηδξχζεθαλ κε ην λφκν 1268/82, παξ. 46, ζηα Παλεπηζηήκηα Αζελψλ, 

Θεζζαινλίθεο, Παηξψλ, Ησαλλίλσλ, Θξάθεο θαη Κξήηεο. κσο, ε νξγάλσζε θαη ε 

έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηαδηαθά, αξρίδνληαο απφ ην έηνο 

1984-85.  

Ζ εθπαίδεπζε ησλ λεπηαγσγψλ παξερφηαλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζε αλψηεξεο 

ζρνιέο δηεηνχο θνίηεζεο, ζηηο ρνιέο Νεπηαγσγψλ. Σα Παλεπηζηεκηαθά 

Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ηδξχζεθαλ κε ην ΠΓ 320/83 θαη είραλ ζηφρν ηελ επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε ησλ λεπηαγσγψλ. κσο κέρξη ην νξηζηηθφ θιείζηκν ησλ ρνιψλ 

Νεπηαγσγψλ πεξλάεη κηα δεθαεηία. Οη ρνιέο Νεπηαγσγψλ θαηαξγνχληαη νξηζηηθά 

φηαλ: 

 α) νη εθπαηδεπηηθνί εμαζθαιίδνπλ ηε λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηεο εμνκνίσζεο ηνπο 

(ΠΓ 130/1990),  

 β) φηαλ πνιιέο επαξρηαθέο πφιεηο πνπ δηέζεηαλ Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο θαη /ή 

ρνιέο Νεπηαγσγψλ δηαζθαιίδνπλ ηελ ίδξπζε Παλεπηζηεκηαθψλ Παηδαγσγηθψλ  

Σκεκάησλ ζηελ πφιε ηνπο  (ηακέινο, 1999). 

Σα ζεκεξηλά Παηδαγσγηθά ηκήκαηα Νεπηαγσγψλ αληηθαηέζηεζαλ ηηο ρνιέο 

Νεπηαγσγψλ θαη απηή ε εμέιημε ζεκεηψλεη κηα ξηδηθή κεηαβνιή θαη ζπληζηά απφ κφλε 

ηεο κηα πξαγκαηηθή ηνκή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο. 

Ζ θαηάξγεζε ησλ παιηψλ ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα 

ζπλεπάγεηαη ηελ νινζρεξή κεηαβνιή ηνπ θαζεζηψηνο εθπαίδεπζεο ησλ λεπηαγσγψλ 

θαη αλαβάζκηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ γνήηξνπ  ηνπ 

λεπηαγσγνχ (ηακέινο, 1999). 

 

2.4.1  Σα Μαζεκαηηθά ζηα ζεκεξηλά Παηδαγσγηθά ηκήκαηα Νεπηαγσγώλ 

ηνλ  πίλαθα 1 , θαίλεηαη ε χπαξμε ησλ καζεκάησλ ησλ Μαζεκαηηθψλ, ησλ ΣΠΔ θαη 

ηεο ηαηηζηηθήο ζηα δηάθνξα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Νεπηαγσγψλ αλά ηελ Διιάδα. Οη 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ πην πξφζθαησλ  Οδεγψλ 

πνπδψλ. 
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Πίλαθαο 1: Μαζεκαηηθά,  ΣΠΔ θαη  ηαηηζηηθή ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα 

Νεπηαγσγώλ 

 

 

 

Α/Α ΠΟΛΖ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝEΠΗΣΖΜΗΑΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΠΔ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

1 Ησάλληλα Παηδαγσγηθφ ηκήκα Νεπηαγσγψλ v v v 

2 Θεζζαινλίθε Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο 

v v - 

3 Πάηξα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο 

Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή ειηθία 

v v v 

4 Φιψξηλα 

 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ v v v 

5 Αιεμαλδξνχπν

ιε 

Eπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

Πξνζρνιηθή ειηθία 

v v v 

6 Βφινο Παηδαγσγηθφ Πξνζxνιηθήο εθπαίδεπζεο  v v v 

7 Αζήλα Eθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ 

Πξνζρνιηθή ειηθία 

v v - 

8 Ρέζπκλν Παηδαγσγηθφ ηκήκα Πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο  

v v v 

9 Ρφδνο Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

v v - 

 

 

πκπεξαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 1, φηη ηα Μαζεκαηηθά  δηδάζθνληαη ζε φια ηα 

Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα ηεο ρψξαο. Τπάξρνπλ σζηφζν  δηαθνξέο ζηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζεκαηηθά θαη πνπ δηδάζθνληαη ζηα 

Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα. πγθεθξηκέλα  ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ζηα Ησάλληλα 

(13)  ζηελ  Πάηξα (12) θαη ζην Ρέζπκλν (12) δηδάζθνληαη πνιιά καζήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα καζεκαηηθά  ελψ ζηα δπν Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ζηε Θεζζαινλίθε 

(3) θαη ζηε Ρφδν (5) δηδάζθνληαη ηα ιηγφηεξα καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

καζεκαηηθά (πίλαθαο 2). 
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Πίλαθαο 2: Πώο θαηαλέκνληαη ηα καζήκαηα ησλ καζεκαηηθώλ αλά Παηδαγσγηθό 

Σκήκα 

 

Α

/

Α 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ 

ΣΜΖΜΑ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ 

ΣΗ ΠΟΛΔΗ: 

ΑΜΗΓΧ 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ 

ΣΠΔ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΝΟΛΟ 

1 Ησάλληλα 1 Δ 6 (1Τ, 2Δ, 3 ΔΤ) 4 ( 1 Τ, 

2Δ, 1 ΔΤ) 

2 (1Τ, 1 ΔΤ) 13    ( 3Τ, 5Δ, 

5 ΔΤ) 

2 Θεζζαινλίθε 0 2 ( 1 Τ ΒΑΖ, 1 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜ

ΟΤ) 

1( Τ 

ΒΑΖ) 

0 3    (2 ΤΒ,1 Π) 

3 Πάηξα 2Δ 2(1 Τ, 1Δ) 6(2Τ, 4Δ) 2(1Τ, 1Δ) 12(  8Δ,4Τ) 

4 Φιψξηλα 

 

2 ( 1Τ, 1Δ) 2 ( 1Τ, 1 Δ) 2 Τ 2 (1Τ, 1Δ) 8       (5Τ, 3Δ) 

5 Αιεμαλδξνχπνιε 2 ( 1Τ, 1 ΚΔ) 1 Τ 3(2 Τ, 1Δ) 3 (1Τ, 2 Δ) 9      (5Τ, 3Δ, 

1 ΚΔ) 

6 Βφινο 1 Δ 2 ( 1Δ, 1 Τ) 4 (3 Δ, 1Τ) 1Δ 8     (6Δ, 2Τ) 

7 Αζήλα 3Τ 3(1Τ, 2Δ) 3 Δ 0 9     (4Τ, 5Δ) 

8 Ρέζπκλν 0 3 (1 ΤΚ, 1 ΔΔ, 1 

ΤΠΔ) 

7 (2ΤΚ, 

2ΔΔ, 3ΤΠΔ) 

2(1ΤΚ, 1ΤΠΔ) 12     (4ΤΚ, 

3ΔΔ,  5 ΤΠΔ) 

9 Ρφδνο 0 3 ΤΔ 2 ΤΔ 0 5    (  ΤΔ ) 

  11 24 32 12 79 

 

Τ: ππνρξεσηηθφ, Δ: επηινγήο , ΤΒ: ππνρξεσηηθφ βάζεο, Π: πξνζαλαηνιηζκνχ, ΤΚ: 

ππνρξεσηηθφ θνξκνχ, ΔΔ: Διεχζεξεο επηινγήο, ΚΔ: θαηεπηινγήλ ππνρξεσηηθφ, ΔΤ:  

επηινγήο ππνρξεσηηθφ, ΤΠΔ: ππνρξεσηηθφ πεξηνξηζκέλεο επηινγήο 

 

Μειεηψληαο πξνζεθηηθά ηνλ πίλαθα 2 πνπ πξνέθπςε απφ ηε κειέηε ησλ πξφζθαησλ 

Οδεγψλ πνπδψλ δηαπηζηψλεηαη φηη: 

Σα Μαζεκαηηθά εληνπίδνληαη ζηνπο Οδεγνχο πνπδψλ κε ηε κνξθή ησλ ακηγψο 

καζεκαηηθψλ , ησλ καζεκάησλ Γηδαθηηθήο ησλ  καζεκαηηθψλ , ησλ καζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ θαη ηε ηαηηζηηθή. Γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ απαηηνχληαη νη θνηηεηέο 

λα επηηχρνπλ ζε  ππνρξεσηηθά καζήκαηα, επηινγήο ππνρξεσηηθά θαη καζήκαηα 

επηινγήο. 
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2.4.2 Ακηγώο καζεκαηηθά καζήκαηα ζηνπο νδεγνύο πνπδώλ ησλ 

Παηδαγσγηθώλ  Σκεκάησλ Νεπηαγσγώλ 

 

Σα καζήκαηα απηά έρνπλ  σο πεξηερφκελν ηελ  ηζηνξηθή εμέιημε ηεο επηζηήκεο ησλ 

καζεκαηηθψλ απφ ηελ πεξίνδν ησλ καζεκαηηθψλ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ κέρξη ηηο 

κέξεο καο. Αλαθέξνληαη ζηα ζπζηήκαηα αξίζκεζεο, ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσκεηξηθήο 

ζθέςεο, ζηνλ παξαγσγηθφ ηξφπν δφκεζεο ηεο επθιείδεηαο γεσκεηξίαο, ζηελ 

πξνβνιηθή γεσκεηξία, ζηηο ηνπνινγηθέο ζρέζεηο θαη ζε ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο 

ζπλφισλ. Με ηα καζήκαηα απηά νη θνηηεηέο  θαηαλννχλ ην ξφιν ηεο αλαπαξάζηαζεο, 

ηνπ ζπκβνιηζκνχ ζηε κάζεζε θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ. Δπίζεο  κειεηνχλ βαζηθέο  δηκειείο  ζρέζεηο ζηα ζχλνια θαη ηα ζπλδένπλ  

κε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, βαζηθά ζηνηρεία ηεο ινγηθήο θαη ηα 

ζπζρεηίδνπλ κε πξάμεηο ζπλφισλ θαη αληίζηνηρεο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Οη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ, λα εμεγνχλ, λα  παξάγνπλ, λα αλαπηχζζνπλ 

βαζηθέο έλλνηεο ηεο Μαζεκαηηθήο Δπηζηήκεο, λα θαηαλννχλ  θαη λα  εξκελεχνπλ  ηηο 

επηζηεκνληθέο ζεσξίεο  θαη έλλνηεο  απφ ηνλ ρψξν ησλ επηζηεκψλ ηεο εθπαίδεπζεο. 

ηα ακηγψο καζεκαηηθά καζήκαηα εληάζζεηαη ε Γεσκεηξία  θαη νη εθαξκνγέο ηεο  κε 

ζρεηηθέο ελφηεηεο εκεία - Γξακκέο - Δπίπεδα – Υψξνο,  Ζκη-επζείεο -Δπζ. ηκήκαηα 

– Γσλίεο,  Γεσκεηξηθά ζρήκαηα ζην επίπεδν θαη ζην ρψξν,  Μέηξεζε κήθνπο, 

εκβαδνχ, φγθνπ,  Ππζαγφξεην Θεψξεκα,  Οκνηνζεζία θαη φκνηα ζρήκαηα  

Γηαλχζκαηα - Καξηεζηαλφ επίπεδν -Δμίζσζε επζείαο. Δπηπιένλ  παξνπζηάδεηαη ε 

ηζηνξηθή εμέιημε θαη ηα θηινζνθηθά εξσηήκαηα  ζεκειησδψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη 

κεζφδσλ: αξηζκφο θαη αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα, ην δηαθξηηφ θαη ην ζπλερέο, ην κεδέλ 

θαη ην άπεηξν, ε ηζφηεηα θαη ε εμίζσζε, ε γεσκεηξία θαη νη γεσκεηξίεο, ε πηζαλφηεηα 

θαη ε ζηαηηζηηθή, ε απφδεημε, ε αμησκαηηθνπνίεζε θαη ε ζεκειίσζε ησλ καζεκαηηθψλ. 

ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο αλήθνπλ νη θπζηθνί αξηζκνί θαη νη αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπο, νη πξάμεηο κεηαμχ ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ, νη αιγφξηζκνη ησλ αξηζκεηηθψλ 

πξάμεσλ, νη βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ, ε δηαηξεηφηεηα, νη θιαζκαηηθέο 

κνλάδεο θαη θιαζκαηηθνί αξηζκνί, νη πξάμεηο κεηαμχ θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ, ηα 

θιάζκαηα, νη δεθαδηθνί αξηζκνί, νη αθέξαηνη αξηζκνί, ζχλνια θαη πξάμεηο κεηαμχ 

ζπλφισλ, ζπλαξηήζεηο, βαζηθέο έλλνηεο γεσκεηξίαο, παξάιιειεο θαη θάζεηεο επζείεο, 

ηα βαζηθά επίπεδα γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ηα εκβαδά γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, ηα 

ζηεξεά γεσκεηξηθά ζρήκαηα.  

Δπηπιένλ γίλεηαη κέζα απφ ηα ακηγψο καζεκαηηθά καζήκαηα εηζαγσγή ζηε 

καζεκαηηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ ηεο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ( νη πξψηεο αξηζκεηηθέο 
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έλλνηεο , Πξφζζεζε θαη αθαίξεζε , ην δεθαδηθφ ζχζηεκα αξίζκεζεο , 

Πνιιαπιαζηαζκφο θαη δηαίξεζε,  Γεσκεηξία, Μέηξεζε). 

 

2.4.2 Μαζεκαηηθά πνπ αθνξνύλ ηε Γηδαθηηθή  ζηνπο νδεγνύο πνπδώλ ησλ 

Παηδαγσγηθώλ  Σκεκάησλ Νεπηαγσγώλ 

 

Σν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ  είλαη 

ζρεηηθφ κε ηε Μαζεκαηηθή γλψζε θαη ζθέςε, κε ηε Μάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ , κε ηηο  

Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζηα καζεκαηηθά , κε ηηο  Μαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

δηαρείξηζή ηνπο , κε ηελ   Αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά ηεο πξψηεο  εθπαίδεπζεο. 

 Δπίζεο έρνπλ σο πεξηερφκελν ηα Μαζεκαηηθά ζηελ  Δθπαίδεπζε , ηηο  Θεσξίεο 

Μάζεζεο, Έλλνηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηελ Αλάιπζε δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ην ζρεδηαζκφ  δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Με ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα  νη θνηηεηέο  θαηαλννχλ ηα καζεκαηηθά πνπ ππάξρνπλ ζην 

Αλαιπηηθφ πξφγξακκα, κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ καζεκαηηθά έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο 

γηα ηηο γεσκεηξηθέο έλλνηεο, ηηο έλλνηεο κεγεζψλ θαη  ηηο αξηζκεηηθέο έλλνηεο. Δπίζεο 

καζαίλνπλ λα  επηιέγνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη καζεκαηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο, 

παηρλίδηα θαη πιηθφ  κε βάζε ηε ζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Σν κάζεκα επίζεο αλαθέξεηαη 

ζηα πνξίζκαηα ηεο ςπρνινγίαο ηεο κάζεζεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο νηθεηνπνίεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ απφ παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο. Οη θνηηεηέο βξίζθνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα φπσο :  

• Γηαηί θάλνπκε καζεκαηηθά; • Πφηε ηα καζεκαηηθά έρνπλ λφεκα;  • Ση καζεκαηηθά 

θάλνπκε ζην λεπηαγσγείν; 

 θαη καζαίλνπλ φια φζα ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνθνξηθή αξίζκεζε θαη απαξίζκεζε , 

ηελ θαηαλφεζε ησλ αξηζκεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ   αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ 

αξηζκνχ. Οη θνηηεηέο καζαίλνπλ βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηελ πξνζρνιηθή  ειηθία, φπσο : ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη 

δηαζεκαηηθέο, ην  ζρέδην project, ηε  βησκαηηθή κάζεζε, ηελ αιιεινδηδαζθαιία, ηε 

κάζεζε κε ρξήζε κνληέισλ θαη ρξήζε αλαινγίαο, ηελ πξνζέγγηζε ησλ ξεαιηζηηθψλ 

καζεκαηηθψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, ηε δηδαζθαιία γηα αλάπηπμε 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, ηε δηδαζθαιία γηα αιιαγή αξλεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη 

ζηα καζεκαηηθά, ηελ  θξηηηθή ζθέςε, ηελ  θξηηηθή παηδαγσγηθή ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ, ηε δηδαζθαιία κε επαηζζεζία ζηε δηαθνξεηηθφηεηα (έκθπιε, θπιεηηθή, 

ηαμηθή, ζξεζθεπηηθή), ηε ιχζε πξνβιήκαηνο ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο. Δπίζεο  κε ηε 

δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ αλαδεηθλχνληαη , πεξηγξάθνληαη θαη θαηαλννχληαη  νη 

δηεξγαζίεο ηεο κάζεζεο θαη νηθνδφκεζεο βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Γίλνληαη 

θαηαλνεηά ηα  ραξαθηεξηζηηθά  θαη νη  ζπλζήθεο  ηνπ καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ ζε 
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ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο , ηεο  λνεκνζχλεο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο.  Αλαδεηθλχνληαη , πεξηγξάθνληαη θαη θαηαλννχληαη  νη  δηεξγαζίεο  

κάζεζεο θαη νηθνδφκεζεο βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα 

αλαπηχμνπλ ην δηθφ ηνπο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ή λα επηιέμνπλ ην θαηάιιειν 

πθηζηάκελν πιηθφ θαη λα πξνηείλνπλ ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπ ,αηηηνινγψληαο ηελ 

επηινγή ηνπο θαη πξνζαξκφδνληάο ην ζηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο πξνηεηλφκελεο 

ρξήζεο ηνπ. 

Με ην κάζεκα απηφ πξνζεγγίδνληαη  ηα δηδαθηηθά πιηθά σο θνξείο καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ (πιηθά δηδαζθαιίαο καζεκαηηθψλ ησλ Μνληεζζφξη, Κηδηλέξ-Γθαηέλην, ηεξλ,  

Νηηέλο). Δπίζεο νη θνηηεηέο καζαίλνπλ  πιηθά θαη παηρλίδηα βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ (Lego, Unifix). 

 

 

2.4.3 Ζ ηαηηζηηθή   ζηνπο νδεγνύο πνπδώλ ησλ Παηδαγσγηθώλ  Σκεκάησλ 

Νεπηαγσγώλ 

Ζ ηαηηζηηθή έρεη σο πεξηερφκελν ην Γείγκα θαη ηε Γεηγκαηνιεςία, ηα Γεκνγξαθηθά 

ηνηρεία, ηνλ  Έιεγρν ζηαηηζηηθψλ ππνζέζεσλ, ηε  Με παξακεηξηθή αλάιπζε, ηα 

παηρλίδηα κε πηζαλφηεηεο ζην Νεπηαγσγείν, ηελ Δηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ  ζηε ρξήζε 

ηνπ SPSS , ηελ εμνηθείσζή ηνπο  κε ηελ Αλάιπζε ησλ  δεδνκέλσλ θαη ηεο  έξεπλαο. 

Οη θνηηεηέο εηζάγνληαη  ζηηο βαζηθέο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ πεξηγξαθή θαη εμήγεζε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη 

ηελ εθπαίδεπζε. Δπίζεο καζαίλνληαο ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS , θαηαλννχλ 

βαζηθέο ζηαηηζηηθέο έλλνηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ βηβιηνγξαθία 

πνπ πεξηιακβάλεη πνζνηηθέο έξεπλεο.   

 

2.4.4 ΣΠΔ ζηνπο νδεγνύο πνπδώλ ησλ Παηδαγσγηθώλ  Σκεκάησλ 

Νεπηαγσγώλ 

Σα καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ έρνπλ σο πεξηερφκελν ηηο ρξήζεηο ηεο 

πιεξνθνξηθήο ζηελ Δθπαίδεπζε. Γίλνπλ εηζαγσγηθέο γλψζεηο γηα ηε  ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ (Internet θαη  ρξήζε ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε)  θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

γηα ηηο Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, γηα ηε Γεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ κε Δθπαηδεπηηθφ 

Πεξηερφκελν. Δπίζεο  αθνξνχλ ηηο λέεο ηάζεηο θαη ηε ρξήζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Σερλνινγίαο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Δηζάγνπλ ηνπο  θνηηεηέο  ζηε ρξήζε ηνπ 

H/Y, ζηε δνκή ηνπ, ζηα ππνζπζηήκαηά ηνπ, ζηα πξνγξάκκαηα Word – PowerPoint,  

ζηα Γίθηπα θαη ηηο Δπηθνηλσλίεο. Σνπο εμνηθεηψλνπλ κε ην Hardware: Κεληξηθή 

Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο, Μνλάδεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ (πεξηγξαθή θαη εμαξηήκαηα) θαη 

κε ην Software (ινγηζκηθφ θαη ρξήζε ηνπ), κε  ηηο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο ζην 
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Νεπηαγσγείν, κε ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ρξήζε ηνπ απφ λήπηα 

θαη λεπηαγσγνχο. Δπίζεο κε ηα καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ νη θνηηεηέο κπνξνχλ 

λα  αζρνιεζνχλ  κε ην  Γηαδίθηπν θαη ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, λα 

ζρεδηάζνπλ, εθαξκφζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ  εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ θαη λα  ηηο 

ελζσκαηψλνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη θνηηεηέο καζαίλνπλ λα 

θαηαζθεπάδνπλ  δηαδξαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ην λεπηαγσγείν ζην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα windows. Δπίζεο κειεηνχλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο πιεξνθνξηθήο, 

ηε  Γνκή ηνπ  Τπνινγηζηηθνχ πζηήκαηνο, ηελ Πξνγξακκαηηζηηθή ζθέςε. Δπηπιένλ 

καζαίλνπλ πψο λα αλαδεηνχλ θαη λα ζπλζέηνπλ ςεθηαθφ πιηθφ γηα ηε δεκηνπξγία 

δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  Γηδάζθνληαη πσο λα θηηάρλνπλ αλαιπηηθά ζρέδηα 

καζήκαηνο, πψο λα αμηνπνηνχλ ηηο δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο ζηε ζρνιηθή 

θαζεκεξηλφηεηα θαη πψο λα ζρεδηάδνπλ ηζηφηνπνπο,  ηζηνιφγηα, wikis θαη άιια 

αληίζηνηρα αληηθείκελα.  

Ζ δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ εζηηάδεη ζε ζέκαηα φπσο νη αληηιήςεηο θαη νη πξψηκεο 

λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε έλλνηεο θαη θαηλφκελα ηνπ 

θπζηθνχ θφζκνπ, ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη 

δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο θαη ηηο Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ),  ε κάζεζε θαη επηθνηλσλία θπζηθν-

επηζηεκνληθψλ θαη καζεκαηηθψλ ηδεψλ, νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη ζην πψο απηέο 

ππνζηεξίδνληαη ππνινγηζηηθά απφ ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη  ε απνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. 

 

2.5 Ζ αμία ηνπ καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία 

 

Σα Μαζεκαηηθά θαηέρνπλ παγθνζκίσο δεζπφδνπζα ζέζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ησλ ζρνιείσλ. ηελ Διιάδα  δηδάζθνληαη αδηαιείπησο θαζ' φια ηα έηε ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Παξφια απηά ε πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή δελ ρξεζηκνπνηεί παξά έλα ειάρηζην κέξνο ησλ Μαζεκαηηθψλ ηα 

νπνία δηδάρζεθε ζην ζρνιείν (Καςάιεο & Λεκνλίδεο, 1999). 

Σα Μαζεκαηηθά  βνεζνχλ  ηνλ άλζξσπν ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ αλάγθεο. Πξνάγνπλ 

ηφζν ηελ επαγσγηθή δηαδηθαζία φζν θαη ηελ παξαγσγηθή ζθέςε, ηε ςπρηθή θαη 

πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηά ηνπ, νμχλνπλ ηελ θαληαζία ηνπ, αλαπηχζζνπλ ηε 

παξαηεξεηηθφηεηα, βνεζνχλ ζηελ απηνζπγθέληξσζε θαη ηελ πεηζαξρία, 

ελδπλακψλνπλ ηε κλήκε ηνπ  θαη ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη 

σξίκαλζε ηεο ζθέςεο (Δμαξράθνο, 1988).  
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2.5.1 Γηεζλήο αλαγλώξηζε ηεο αμίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ 

 

Ζ Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο ηεο Γηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηα ρνιεία πνπ 

ζπζηάζεθε ππφ ηνλ Dr W.H.Cockcroft to 1978 ζην Λνλδίλν, ζπλέηαμε κηα έθζεζε κε 

ηίηιν: «Mathematics Count», γλσζηή σο ε έθζεζε Cockcroft (Ζughes, 1996). ηνλ 

πξφινγν γίλεηαη ιφγνο φηη ηα Μαζεκαηηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ην κέιινλ ηνπ έζλνπο. ηελ 

παξάγξαθν 249, ππνζηεξίδεηαη φηη ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ βξίζθεηαη 

ζηελ θαξδηά ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα βνεζνχλ ηα παηδηά 

λα εθαξκφδνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζε πξαθηηθέο 

θαηαζηάζεηο, είηε νηθείεο είηε φρη.  

ε έλα θάιεζκα γηα  ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ εηδηθά ζηα Μαζεκαηηθά ησλ 

πξψησλ ρξφλσλ, νη δχν θνξπθαίεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε θαη καζεκαηηθή εθπαίδεπζε εμέδσζαλ ηελ αθφινπζε θνηλή δήισζε:  

 «Σν Δζληθφ πκβνχιην Γαζθάισλ ησλ Μαζεκαηηθψλ (NCTM) θαη ε Δζληθή Έλσζε 

γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ (NAEYC) επηβεβαηψλνπλ φηη ε πςειήο 

πνηφηεηαο, απαηηεηηθή, θαη πξνζβάζηκε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε γηα παηδηά 3 έσο 6 

εηψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζεκέιην γηα ηε κειινληηθή κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ. ε 

θάζε πεξηβάιινλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ εκπεηξία 

ελφο  απνηειεζκαηηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ έξεπλα, θαη 

ζηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο»  (NAEYC / NCTM, 2002, ζ.1).  

Ζ  έθζεζε Everybody Counts: A Report to the Nation on the Future of Mathematics 

Education (1989), πξνηείλεη   νη λένη  λα κάζνπλ ηηο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ζε κηα θνηλσλία πνπ θπξηαξρείηαη απφ ηελ 

ηερλνινγία. Απηέο νη δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηε ζπιινγηζηηθή, ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, θαη κηα εκπεξηζηαησκέλε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ θαη  ηνπ 

κνηίβνπ (pattern). 

Απφ ην 1994 ν ΟΟΑ αλαθέξεη επίζεο φηη ηθαλφηεηεο φπσο ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, 

ε γξήγνξε αληίιεςε πιεξνθνξηψλ, ν ζπζηεκαηηθφο ζπιινγηζκφο, ε αλαινγηθή, 

ζπγθξηηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε, νη εθηηκήζεηο, νη πξνβιέςεηο θαη νη γεληθεχζεηο είλαη 

νξηζκέλεο απφ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη θξίζηκεο γηα ην πνιίηε ηνπ 21νπ αηψλα 

(OECD, 1994). Τζηέξεζε ζηηο παξαπάλσ ηθαλφηεηεο ζα θέξεη ηνπο ζεκεξηλνχο 

καζεηέο λεπηαγσγείνπ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. Ζ κειέηε ησλ Jordan  et al., (2009) 

βξήθε φηη ε επρέξεηα ζηε ρξήζε αξηζκψλ ζην λεπηαγσγείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δεμηνηήησλ, φπσο ε θαηακέηξεζε, ε αλαγλψξηζε αξηζκψλ, ε ζχγθξηζε αξηζκψλ, 

θαη κε-ιεθηηθνί ππνινγηζκνί, πξνβιέπεη αχμεζε ζην ξπζκφ ησλ καζεκαηηθψλ 

επηηεπγκάησλ αξγφηεξα. 
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2.5.2 H αμία ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο εηδηθόηεξα 

 

Σν Δζληθφ πκβνχιην ησλ Καζεγεηψλ ησλ  Μαζεκαηηθψλ έρεη ππνζηεξίμεη  φηη ηα 

κηθξά παηδηά είλαη ηθαλά λα απνθηήζνπλ πνιχπινθε καζεκαηηθή ζθέςε (NCTM, 

2000). Δπηπιένλ, κέζα ζε έλα ππνζηεξηθηηθφ, πεξηβάιινλ κπνξνχλ κε ραξά λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα Μαζεκαηηθά γηα λα εμεξεπλήζνπλ  θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν 

πνπ ηνπο πεξηβάιιεη.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αιιάμεη ε αληίιεςε φηη ηα κηθξά παηδηά αδπλαηνχλ λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ζεκαληηθά καζεκαηηθά λνήκαηα. ήκεξα ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

πξνζεγγίζνπλ καζεκαηηθέο ηδέεο ζε πνιχ κηθξφηεξεο ειηθίεο, ππφ θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο (Βακβαθνχζε, 2014). 

Βαζηθφ ξφιν ζηε καζεκαηηθή αγσγή ηνπ λεπηαγσγείνπ παίδνπλ ηα αξηζκεηηθά 

βηψκαηα θαη νη εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ. Οη πξψηεο εκπεηξίεο ηνπ λεπίνπ αξρίδνπλ απφ 

ην πεξηβάιινλ θαη ηα απζφξκεηα παηρλίδηα ηνπ. Σν λεπηαγσγείν ζπζηεκαηνπνηεί 

απηέο ηηο εκπεηξίεο θαη εμαζθεί ην λήπην ζε γεληθεχζεηο θαη αθαηξέζεηο. ηαλ ην παηδί 

κπείηαη ζηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη λφκνη ηεο 

πλεπκαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο. Γηα ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο ρξεηάδεηαη πξψηα ε 

δξαζηεξηφηεηα κε ηα ρέξηα θαη γεληθφηεξα κε ηηο αηζζήζεηο, πξνηνχ αξρίζεη ε 

δηεξγαζία ζην λνπ (Παηξψλεο, 1985). Σν λεπηαγσγείν είλαη νξγαλσκέλν λα παξέρεη  

ζηα παηδηά έλα πεξηβάιινλ πινχζην ζε καζεκαηηθέο εκπεηξίεο. Σα παηδηά έρνπλ 

επθαηξίεο λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα κέζα ζε έλα θαιά ζρεδηαζκέλν θαη νξγαλσκέλν 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Μαζεκαηηθψλ (Κνπηζνπβάλνπ, 2000). Σα 

Μαζεµαηηθά έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ αιιειεπίδξαζε µε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηε ζχλδεζή ηνπο µε ηελ θαζεµεξηλή πξάμε θαη ηα πξνβιήµαηα. Απηφ 

πεηπραίλεηαη µέζα απφ ηελ εµπινθή ηνπ λεπίνπ βησµαηηθά θαη αμηνπνηψληαο ηηο 

πξνυπάξρνπζεο εµπεηξίεο θαη ηηο νηθείεο δνµέο ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Σα Μαζεµαηηθά 

ζπµβάιινπλ ζηε δηαµφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ηνπ 

λεπίνπ µέζσ άζθεζεο δεμηνηήησλ, απφ ηηο νπνίεο νη πεξηζζφηεξεο είλαη θνηλέο: 

ινγηθέο δηεξγαζίεο, ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεµάησλ, αληίιεςε ηδηνηήησλ– ζρέζεσλ 

– ζπλδπαζµψλ, εθαξµνγή ηνπο ζηελ θαζεµεξηλή πξαθηηθή, ηξφπνη παξνπζίαζεο – 

επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο δεδνµέλσλ, µεζνδηθή ζθέςε θαη θξηηηθφ πλεχµα 

(Βνδίθε,   2009). 

Ζ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζην λεπηαγσγείν έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία 

γηαηί ππνβνεζά ην λήπην λα απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο λνεηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη λα 

βάιεη ηα γλσζηηθά ζεκέιηα γηα ηε ζπζηεκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ησλ «πξαγκαηηθψλ» 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ αξγφηεξα ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν (Κνπηζνπβάλνπ, 1996). Με ηε 
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δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν δεκηνπξγείηαη ην θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ηα λήπηα έξρνληαη ζε επαθή κε θαηλφκελα ε νξγάλσζε 

ησλ νπνίσλ απαηηεί ηηο πξψηεο καζεκαηηθέο έλλνηεο. εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ηα παηδηά, ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ 

ησλ ιχζεσλ, ε αλαγθαηφηεηα επεμεξγαζίαο αλαπαξαζηάζεσλ. Σα λήπηα κέζα ζε έλα 

ηέηνην δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ αλαγλσξίδνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο, ηηο δηαρσξίδνπλ απφ 

άιιεο γεηηνληθέο έλλνηεο, δίλνπλ λφεκα ζε απηέο, απνξξίπηνπλ. Θα θηίζνπλ έλα 

ζσζηφ ελλνηνινγηθφ νηθνδφκεκα γηα ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη γηα ηα Μαζεκαηηθά 

γεληθφηεξα (Καιδξπκίδνπ, 1996). Ζ αλάπηπμε ηεο ζπιινγηζηηθήο  ηθαλφηεηαο 

δηαηξέρεη ην ζχγρξνλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα. ην λεπηαγσγείν επηιέγνληαη 

πξνβιήκαηα κε λφεκα γηα ηνπο καζεηέο ηα νπνία κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ κφλνη 

ηνπο θαη απηφ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

αλαπηχζζνληαο παξάιιεια ηελ αληίιεςε πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ, ηελ 

ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα, ηε ζπλδπαζηηθή θαη ζπιινγηζηηθή ηθαλφηεηα, θ.α. Ο λένο 

Οδεγφο ηεο λεπηαγσγνχ είλαη γεκάηνο απφ νηθείεο ζηα παηδηά δξάζεηο: κεηξνχλ, 

δσγξαθίδνπλ, θαηαζθεπάδνπλ, ιχλνπλ πξνβιήκαηα, αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλέο 

θαηαζηάζεηο νη νπνίεο εκπιέθνπλ ζεκαληηθά Μαζεκαηηθά ζηνηρεία ηα πεξηζζφηεξα 

απφ ηα νπνία νη καζεηέο πηζαλά λα αληηκεησπίδνπλ θαη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή 

(Σδεθάθε, 2010). 

Ζ κάζεζε επίιπζεο πξνβιεκάησλ απνηειεί κηα αλψηεξεο κνξθήο λνεηηθή δεμηφηεηα 

θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα 

δηεξεπλνχλ θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ, λα δεκηνπξγνχλ ζαθή εηθφλα γηα απηέο, 

λα θάλνπλ ππνζέζεηο θαη λα δνθηκάδνπλ ηξφπνπο δξάζεο, λα ειέγρνπλ θαη λα 

βειηηψλνπλ ηνπο ηξφπνπο απηνχο, λα ηνπο ζπγθξίλνπλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ησλ άιισλ παηδηψλ, λα ηνπο ζπδεηνχλ θαη λα νδεγνχληαη ζε πην γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα (Verschaffel,  2002,  φπ. αλαθ. ζε Tδεθάθε, 2007).  

Δλζαξξχλνληαο ηα παηδηά αλάινγα µε ην ειηθηαθφ θαη αλαπηπμηαθφ ηνπο επίπεδν λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ησλ µαζεµαηηθψλ ελλνηψλ, φηη 

δειαδή είλαη άµεζα ζπλδεδεµέλεο µε ηελ θαζεµεξηλφηεηά ηνπο, «ηνπο παξέρνπµε ηε 

δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχλ ηα Μαζεµαηηθά σο εξγαιείν επίιπζεο πξνβιεµάησλ 

ζηνλ πξαγµαηηθφ θφζµν» (∆αθέξµνπ & ζπλ., 2006, ζ. 155-156). Ζ καζεκαηηθή 

εθπαίδεπζε ζην λεπηαγσγείν κπνξεί λα δηεπξχλεη ην ζηελφ πιαίζην ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζθέςεο ηνπ λεπίνπ  ρηίδνληαο ηα ζεκέιηα γηα ηε κεηάβαζε ζηελ ηππηθή 

καζεκαηηθή γλψζε. Ζ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε 

γλψζε θαη εηδηθφηεξα ζε κνξθέο γλψζεο πνπ ζρεκαηίδνληαη κέζα απφ θαζεκεξηλέο 

εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ νλνκάδεηαη άηππε καζεκαηηθή γλψζε (Resnick, 1995). Απηή ε 

άηππε γλψζε αλαγλσξίδεηαη σο κηα ζεκαληηθή βάζε γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηππηθή 
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καζεκαηηθή γλψζε. Ζ ηππηθή καζεκαηηθή γλψζε δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαζεκεξηλφηεηαο (Βνζληάδνπ, 1995). 
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Κεθάιαην 3:  Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο  βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο αλαδεηήζεθαλ άξζξα ηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ ζε ζρεηηθά πξφζθαηεο έξεπλεο, πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα θαη  ζην 

εμσηεξηθφ  ζηηο νπνίεο  κειεηήζεθαλ: α) νη ζηάζεηο θαη νη πεπνηζήζεηο δηνξηζκέλσλ 

λεπηαγσγψλ σο πξνο ηα καζεκαηηθά θαη  ηε δηδαζθαιία ηνπο αιιά θαη β) ε ζπζρέηηζε 

ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά κε ηηο 

δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο. Αλαδεηήζεθαλ άξζξα απφ έλα ζχλνιν πεξηνδηθψλ ζηε 

ζεκαηηθή πεξηνρή ησλ δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

κέζσ: α) ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ  Ζellenic Αcademic Libraries Link (heal-link) πνπ 

είλαη ην δίθηπν ησλ Διιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, β) ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

βάζεο Δric- Education Resources Information Centre (πνπ θαιχπηεη παηδαγσγηθά θαη 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα), γ) ηνπ Μειεηεηή Google (Google Scholar) πνπ επηηξέπεη ζηνπο  

ρξήζηεο λα αλαδεηήζνπλ  ςεθηαθά αληίγξαθα ησλ άξζξσλ, θαη δ) ηεο πχιεο 

έξεπλαο Research Gate  πνπ απεπζχλεηαη ζε εξεπλεηέο απφ φιεο ηηο επηζηήκεο. 

ηελ αξρή  έγηλε έλαο θαηάινγνο κε ζρεηηθέο ιέμεηο θιεηδηά θαη θξάζεηο φπσο: 

preschool teacher, in-service preschool teacher, preschool teachers, beliefs, 

preschool teachers, attitudes, mathematics, preschool mathematics, teachers, 

practices, preschool teachers, views. 

 ηε ζπλέρεηα δνθηκάζηεθαλ επξχηεξνη ή ζηελφηεξνη  ή ζρεηηθνί φξνη θαη  ζπλψλπκα. 

Αθνινχζεζε αμηνιφγεζε ησλ άξζξσλ πνπ εληνπίζηεθαλ (σο πξνο ην πεξηερφκελφ 

ηνπο)  δηαβάδνληαο ηνπο ηίηινπο, ηνπο ππφηηηινπο θαη ηηο πεξηιήςεηο. Γφζεθε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ άξζξνπ ψζηε λα είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε. 

ην ηέινο ζπγθεληξψζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ είθνζη ζρεηηθέο εκπεηξηθέο έξεπλεο (απφ 

Κχπξν, Διιάδα, νπεδία, Κίλα, Σνπξθία, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Γεξκαλία).  

Οη  έξεπλεο απηέο θαηαηάζζνληαη ζε κηα ή θαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο : 

1.  ηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά γεληθά (σο 

γλσζηηθφ πεδίν). 

2.  ηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ 

θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

3.  πζρέηηζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηα 

Μαζεκαηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο. 
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ηε  βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα θχξηα 

ζεκεία ησλ άξζξσλ γηα θάζε κηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ηξεηο θαηεγνξίεο. ην 

ηέινο παξνπζηάδεηαη ε ζχλνςε βαζηθψλ επξεκάησλ. 

 
 
 
3.2    Δπηζθόπεζε εξεπλώλ πνπ εμεηάδνπλ  ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

λεπηαγσγώλ γηα ηα Μαζεκαηηθά γεληθά 

ην ζεκαηηθφ απηφ πεδίν εληνπίζηεθαλ έμη έξεπλεο ζπλνιηθά. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ έξεπλά ηνπο  νη  νθνχ θαη Καζηκάηε (2006) κειέηεζαλ ηε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ ιφγνπ σο εξγαιείνπ δηεξεχλεζεο ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηα καζεκαηηθά. Σν δείγκα απνηεινχζαλ 40 

λεπηαγσγνί, νη νπνίεο παξαθνινπζνχζαλ ην πξφγξακκα κεηεθπαίδεπζεο ζην 

Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγψλ Αζελψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2004-5.  

ηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ θαη  ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Πξνκαζεκαηηθέο έλλνηεο», 

δεηήζεθε απφ ηηο λεπηαγσγνχο  λα πεξηγξάςνπλ πψο αληηιακβάλνληαη ηα 

Μαζεκαηηθά σο γλσζηηθφ πεδίν ρξεζηκνπνηψληαο κεηαθνξηθέο εθθξάζεηο. Οη 

απαληήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ πνζνηηθή απηή  έξεπλα 

κειεηήζεθαλ ηφζν σο πξνο ην είδνο ησλ κεηαθνξψλ φζν θαη σο πξνο ηηο 

ππνιαλζάλνπζεο αληηιήςεηο γηα ηα Μαζεκαηηθά. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 

πεξηζζφηεξεο λεπηαγσγνί έρνπλ ηελ άπνςε φηη  ηα Μαζεκαηηθά γεληθά  γίλνληαη 

αληηιεπηά σο έλα ζηαηηθφ, ακεηάβιεην θαη νινθιεξσκέλν ζψκα γλψζεο. Μνινλφηη ε 

πιεηνςεθία εθθξάδεηαη κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηα καζεκαηηθά,  έλα ζεκαληηθφ  

πνζνζηφ λεπηαγσγψλ εθθξάδεηαη κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θφβνπ απέλαληη ζε 

απηά πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, απφ αξλεηηθέο 

ζρνιηθέο εκπεηξίεο ή έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα δηδάμνπλ 

απνηειεζκαηηθά νη ίδηεο ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.  

Παξφκνηεο αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ, πσο δειαδή ηα καζεκαηηθά είλαη απζηεξά 

δνκεκέλα θαη απνηεινχλ έλα ακεηάβιεην ζψκα γλψζεο παίξλνπκε απφ κηα άιιε 

έξεπλα πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Κχπξν απφ ηηο εξεπλήηξηεο  Ζιία, Αξηζηάξρνπ, 

Υαηδεγαβξηήι - ηεθθέξε & Καινγήξνπ, (2010).  Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζηφρεπε λα  

δηεξεπλήζεη  ηηο  ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ σο πξνο ηα 

καζεκαηηθά, αιιά θαη σο πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν θαη 

ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 55 λεπηαγσγνί πνπ εξγάδνληαλ 

ηφζν ζε δεκφζηα φζν θαη ζε ηδησηηθά λεπηαγσγεία ηεο Κχπξνπ νη νπνίεο  

ζπκπιήξσζαλ αηνκηθά έλα εξσηεκαηνιφγην.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη  λεπηαγσγνί ηνπ δείγκαηνο 

πηζηεχνπλ πσο  ηα καζεκαηηθά  είλαη έλα πεδίν αλεμάξηεην απφ ην άηνκν θαη ηα  
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ρσξνρξνληθά πιαίζηα, ζπληζηνχλ κηα απφιπηε θαη αδηακθηζβήηεηε αιήζεηα, νη 

καζεκαηηθέο ηδέεο δηαθξίλνληαη απφ έλα απζηεξά δνκεκέλν θαη αιγνξηζκηθφ 

ραξαθηήξα θαη ηξφπν έθθξαζεο θαη πεξηκέλνπλ λα αλαθαιπθζνχλ απφ ηνπο 

αλζξψπνπο (ξεαιηζηηθή αληίιεςε γηα ηα καζεκαηηθά ε νπνία ζπλάδεη κε αξλεηηθέο 

αληηιήςεηο). Έλαο  κηθξφηεξνο αξηζκφο λεπηαγσγψλ  ηζρπξίδνληαη φηη ηα καζεκαηηθά 

είλαη έλα δπλακηθφ αληηθείκελν πνπ εμειίζζεηαη δηαξθψο, νηθνδνκείηαη απφ ην άηνκν 

κέζα απφ πεηξακαηηζκφ θαη  έξεπλα θαη  επηδέρεηαη ππνθεηκεληζκφ θαη ακθηζβήηεζε 

αθνχ είλαη κηα επηλφεζε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο (ζρεζηαθή αληίιεςε γηα ηα 

καζεκαηηθά ε νπνία  ζπλάδεη κε ζεηηθέο αληηιήςεηο).  

Σα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ λεπηαγσγψλ πξνο ηα καζεκαηηθά γεληθά, ππεξηεξνχλ 

ζηελ  έξεπλα ηνπ Σhiel (2010) ζηε Γεξκαλία θαη ραξαθηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνχο. Ζ έξεπλα απηή έγηλε κε ζθνπφ λα 

δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο πνπ νη Γεξκαλνί λεπηαγσγνί θαηαλννχλ  ηα καζεκαηηθά. 

Γηεξεπλήζεθε δειαδή αλ αηζζάλνληαη άλεηα  κε ηα καζεκαηηθά, αλ ηα 

αληηιακβάλνληαη σο έλα αθεξεκέλν ζχζηεκα  ελψ επίζεο δηεξεπλήζεθαλ θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηά ηε γλψκε ησλ λεπηαγσγψλ ζηνρεχνπλ ζηελ  αλάπηπμε ηεο 

καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ λεπίσλ. Σν δείγκα (φρη ηπραίν) απνηεινχζαλ 110 

λεπηαγσγνί φισλ ησλ ειηθηψλ (1 άλδξαο, 109 γπλαίθεο) απφ δπν πφιεηο ηεο 

Γεξκαλίαο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο ελδηαθέξνληαλ ηδηαίηεξα γηα ηα 

καζεκαηηθά. Απφ ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην βξέζεθε φηη νη κεγαιχηεξνη ζε 

ειηθία λεπηαγσγνί  αηζζάλνληαη πην άλεηα κε ηα καζεκαηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο 

λεφηεξνπο. ινη νη εθπαηδεπηηθνί ππνγξακκίδνπλ ην φθεινο ησλ καζεκαηηθψλ γηα ηελ 

θνηλσλία, ην επάγγεικα θαη ηελ θαζεκεξηλή δηαβίσζε. 

Αληηζέησο ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα καζεκαηηθά 

ππεξηεξνχλ ζηελ έξεπλα ησλ Ng , Lopez-Real θαη   Rao (2003) ζην  Υνλγθ Κνλγθ. Ζ 

έξεπλα απηή είρε ζαλ ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηελ άπνςε ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ (2  

λεπηαγσγνί, 1 δάζθαινο) γηα ηε θχζε ησλ καζεκαηηθψλ, ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζή ηνπο. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ βηληενζθνπήζεηο 3 

ζπλερφκελσλ καζεκάησλ, εξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο. Δπηιέρζεθε έλα 

λεπηαγσγείν θαη έλα δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ε  ζπιινγή  ησλ  ζηνηρείσλ έγηλε κέζα ζε 

κηα ζρνιηθή ρξνληά. Ζ έξεπλα σο πξνο ηηο απφςεηο γηα ηε θχζε ησλ  καζεκαηηθψλ 

έδεημε  φηη  θαη νη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί βιέπνπλ ηα καζεκαηηθά  σο έλα πξντφλ πνπ 

αλαθαιχπηεηαη (ζηαηηθή άπνςε). Χο πξνο ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηα καζεκαηηθά, φινη 

νη εθπαηδεπηηθνί είραλ αξλεηηθέο ζηάζεηο πνπ πηζαλφ λα νθείινληαη  ζηηο αξλεηηθέο 

εκπεηξίεο πνπ είραλ φηαλ ήηαλ νη ίδηνη καζεηέο.  

ηελ έξεπλά ηεο ε Benz (2012) είρε ζθνπφ λα αμηνινγήζεη  ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο  

ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο  ηα καζεκαηηθά γεληθά, ηε 
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δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη σο πξνο ηα καζεκαηηθά ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία.  Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζηελ πεξηνρή  Karlsruhe, ζηε Γεξκαλία  θαη ην 

δείγκα  ήηαλ 589 λεπηαγσγνί (554 ήηαλ γπλαίθεο θαη 35 ήηαλ άλδξεο) πνπ 

ζπκκεηείραλ εζεινληηθά θαη ζπκπιήξσζαλ  εξσηεκαηνιφγηα αιιά θαη εξσηήζεηο 

αλνηθηνχ ηχπνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί ζην 

λεπηαγσγείν έρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο ηα καζεκαηηθά 

αιιά παξάιιεια ληψζνπλ απφκαθξνη πξνο απηά. πγθεθξηκέλα ηα καζεκαηηθά 

βαζκνινγήζεθαλ κε ην ραξαθηεξηζκφ «πνιχπινθα» θαη «αθαηαλφεηα» θαηά 35% θαη 

24%, αληίζηνηρα, ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλέθεξε επίζεο φηη ηα καζεκαηηθά είλαη «ρξήζηκα» θαη «ζεκαληηθά». 

Οη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί ηνπ δείγκαηνο θάλεθε λα αληηκεησπίδνπλ ηα  

καζεκαηηθά ζαλ έλα θιεηζηφ ζχζηεκα πνπ αθνινπζεί θαλφλεο, πνπ επαθξηβψο 

πξνζδηνξίδεη πψο ζα ιπζεί ην πξφβιεκα, πνπ απαηηεί πνιχ εμάζθεζε, έρεη κφλν έλα 

μεθάζαξν απνηέιεζκα (ζσζηφ ή ιάζνο), πεξηιακβάλεη ππνινγηζηηθέο πξάμεηο θαη 

θαλφλεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ινγηθή (ζηαηηθή άπνςε γηα ηα καζεκαηηθά ζαλ έλα 

ζχζηεκα).  

ηελ έξεπλα ηεο  Sumpter (2015) εμεηάδνληαη νη αληηιήςεηο ησλ νπεδψλ 

λεπηαγσγψλ σο πξνο ηα καζεκαηηθά θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο πξνο απηά. 

Σα δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ απφ κηα νκάδα ζε κηα κηθξή θνηλφηεηα ζηε Βφξεηα 

νπεδία. To δείγκα απνηέιεζαλ 29 γπλαίθεο λεπηαγσγνί απφ 5 δεκφζηα ζρνιεία πνπ 

δίδαζθαλ ζε παηδηά 1-5 εηψλ. Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε γξαπηφ 

εξσηεκαηνιφγην 10 εξσηήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη λεπηαγσγνί είλαη 

ζεηηθνί πξνο ηα καζεκαηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ 

πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί έρνπλ ηψξα  ζεηηθή ζρέζε πξνο ηα 

καζεκαηηθά ζπγθξηηηθά κε ηε ζρέζε πνπ είραλ σο καζεηέο. Μάιηζηα φζν 

πεξηζζφηεξν δνπιεχνπλ καδί κε ηα παηδηά  κε ηα καζεκαηηθά  ηφζν πεξηζζφηεξν ηα 

ζπκπαζνχλ . 

 

3.3  Δπηζθόπεζε εξεπλώλ πνπ εμεηάδνπλ ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο  λεπηαγσγώλ 

γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε 

ην ζεκαηηθφ απηφ πεδίν εληνπίζηεθαλ ελλέα έξεπλεο ζπλνιηθά. 

Καηαξρήλ ζηελ έξεπλα ηεο Benz (2012) ζρεδφλ φινη νη λεπηαγσγνί ζπκθψλεζαλ κε 

ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή άπνςε γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία: ηα ιάζε απνηεινχλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο,  ηα 

παηδηά ζα πξέπεη λα αλαθαιχπηνπλ κφλα ηνπο ηε λέα γλψζε, ηα καζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα ιχλνληαη κε πνιινχο ηξφπνπο, ηα παηδηά καζαίλνπλ κέζα 
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απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα θαζεκεξηλά πιηθά. Χο πξνο ηελ 

δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν νη απαληήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ  έδεημαλ 

φηη ε απαξίζκεζε αληηθεηκέλσλ  κέζα απφ ην παηρλίδη, ε κέηξεζε πνζνηήησλ  θαζψο 

θαη ε αληηζηνίρεζε έλα πξνο έλα ήηαλ νη ζπρλφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο καζεκαηηθψλ 

θαη  φηη ηα παηδηά ζα έπξεπε λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηξνχλ, λα δηαβάδνπλ 

θαη λα γξάθνπλ αξηζκνχο. Δπίζεο παξαηεξήζεθε φηη ππάξρεη κηα ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηελ άπνςε πνπ έρνπλ νη λεπηαγσγνί  γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηελ άπνςε γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. πγθεθξηκέλα νη 

λεπηαγσγνί πνπ ζπκθψλεζαλ κε ηελ άπνςε φηη ηα καζεκαηηθά είλαη κηα δηαδηθαζία 

δειαδή κηα αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, κηα δηαδηθαζία αλαθάιπςεο δείρλνπλ ζε 

κεγάιν πνζνζηφ λα ππνζηεξίδνπλ  ηελ επνηθνδνκεηηθή δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε 

ησλ καζεκαηηθψλ θαη λα  ζπκθσλνχλ πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θηάζνπλ ζην 

ζσζηφ απνηέιεζκα. Δπίζεο νη λεπηαγσγνί, νη νπνίνη ζπκθψλεζαλ κε ηελ άπνςε ηνπ 

θνξκαιηζκνχ (δειαδή ηα καζεκαηηθά ραξαθηεξίδνληαη απζηεξά κε ηε ινγηθή) 

ππνζηεξίδνπλ κηα κνξθή δηδαζθαιίαο πνπ ν εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα θαη ηα παηδηά ηνλ παξαθνινπζνχλ (παξαδνζηαθή δηδαζθαιία).    

ηελ έξεπλα ησλ νθνχ θαη Καζηκάηε, (2006) νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ ππνζηεξίδνπλ κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηα καζεκαηηθά φπνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη θαιά ηε δηδαθηέα χιε θαη ηε κεηαδίδεη ζην καζεηή ηνπ. Ζ 

δηδαζθαιία γίλεηαη αληηιεπηή  σο κηα δηαδηθαζία κεηάδνζεο ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο 

θαη ν ξφινο ησλ λεπηαγσγψλ είλαη «κεηαθνξέαο» απηήο ηεο  γλψζεο θαη 

«πξσηαγσληζηήο» ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. 

ηελ έξεπλα ησλ  Ζιία, Αξηζηάξρνπ, Υαηδεγαβξηήι - ηεθθέξε, & Καινγήξνπ, (2010) 

νη λεπηαγσγνί πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ θαηάιιεια  φια ηα παηδηά γηα λα 

αλαπηχμνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο. 

ηελ ίδηα ινγηθή βξίζθεηαη θαη ε  έξεπλα ησλ Chen, McCray,  Adams & Leow, (2014) 

πνπ βξήθαλ φηη  νη  λεπηαγσγνί ηνπ δείγκαηνο δελ αηζζάλνληαη φηη είλαη θαινί ζηα 

καζεκαηηθά, αιιά πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα ηα δηδάμνπλ  αξθεηά θαιά ζηα λήπηα θαη 

μέξνπλ ηηο θαηάιιειεο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο γηα λα ηα βνεζήζνπλ. Πξνθαλψο νη 

λεπηαγσγνί  ζθέθηνληαη φηη  ηα καζεκαηηθά είλαη απιά ζην λεπηαγσγείν θαη απαηηνχλ  

ιίγεο  καζεκαηηθέο γλψζεηο γηα λα ηα  δηδάμνπλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είρε ζαλ ζηφρν λα δηεξεπλήζεη : Ση πηζηεχνπλ νη λεπηαγσγνί 

γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο;  Πφζν απηνπεπνίζεζε ληψζνπλ νη λεπηαγσγνί, ψζηε λα βνεζήζνπλ ηα 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα κάζνπλ καζεκαηηθά;  Πφζν ζίγνπξνη είλαη νη 

λεπηαγσγνί γηα ηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ζηα καζεκαηηθά; Έγηλε ζε δείγκα  346 

λεπηαγσγψλ  ζε έλα κεγάιν αζηηθφ  ζχζηεκα δεκφζησλ ζρνιείσλ ζηηο  Μεζνδπηηθέο 
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Πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ . Οη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί δνχιεπαλ ζε ζρνιεία πνπ 

θνηηνχζαλ παηδηά ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ θαη είραλ πηζηνπνηεηηθά 

επάξθεηαο δηδαζθαιίαο . 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ 28 εξσηήζεηο θαη  δφζεθε  ζε φινπο ηνπο 

λεπηαγσγνχο ηνλ Μάην. Οη εθπαηδεπηηθνί ελεκεξψζεθαλ φηη ε έξεπλα ζα κπνξνχζε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βνεζήζεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ λεπηαγσγψλ 

σο πξνο ηα καζεκαηηθά. Μηα κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμέθξαζε ηελ 

πεπνίζεζε φηη ε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε  είλαη θαηάιιειε γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, 

ηα παηδηά καζαίλνπλ πνιιά  γηα ηα καζεκαηηθά κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία, 

έρνπλ ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο γηα λα κάζνπλ καζεκαηηθά θαη επνκέλσο πξέπεη λα 

βνεζεζνχλ γηα λα  κάζνπλ καζεκαηηθά  ζην λεπηαγσγείν. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

λεπηαγσγνχο πηζηεχνπλ φηη ηα παηδηά φηαλ έξρνληαη ζην λεπηαγσγείν γλσξίδνπλ 

πνιχ ιίγα καζεκαηηθά. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο  έδεημαλ φηη:  

α) Ζ εκπηζηνζχλε ησλ λεπηαγσγψλ ζηηο δηθέο ηνπο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο  ήηαλ 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα κάζνπλ καζεκαηηθά  

β)  Οη λεπηαγσγνί έδεημαλ κηθξφηεξε απηνπεπνίζεζε γηα ην ηί γλσξίδνπλ ηα παηδηά γηα 

ηα καζεκαηηθά φηαλ εηζέξρνληαη ζην ζρνιείν, ζρεηηθά κε ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο 

γηα λα αμηνινγήζνπλ  ηηο γλψζεηο καζεκαηηθψλ ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αμηνιφγεζε επνηθνδνκεηηθά γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Απηά ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε 

απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνηθίιιεη.  

γ) Οη λεπηαγσγνί έρνπλ πνιιέο δπλάκεηο λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ. ηεξηδφκελνη ζε απηέο ηηο δπλάκεηο είλαη πηζαλφ λα απμεζεί ε πξνζπκία 

ηνπο λα κάζνπλ αιιά θαη ε απηνπεπνίζεζε ηνπο φηη είλαη ηθαλνί λα δηδάμνπλ 

καζεκαηηθά  ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία.  

δ) Οη πεπνηζήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ θαη ε απηνπεπνίζεζε ηνπο απνηεινχλ βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ λα κάζνπλ καζεκαηηθά.  

  
Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ηεο Sumpter (2015) απνδεηθλχεηαη φηη ζρεδφλ φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο λεπηαγσγνί βιέπνπλ ηα καζεκαηηθά λα απνηεινχλ κέξνο ζε φιεο ηηο 

ηππηθέο θαηαζηάζεηο ζην λεπηαγσγείν (απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αιιάδεη θαζεκεξηλά 

ζηε γσληά ηεο ζπδήηεζεο, ην ζηξψζηκν ηνπ ηξαπεδηνχ γηα ην πξσηλφ, κέρξη ηελ ψξα 

ηεο γπκλαζηηθήο, ηεο κνπζηθήο, θιπ). Ζ δηδαζθαιία ησλ  καζεκαηηθψλ  ζην 

λεπηαγσγείν είλαη  γηα ηηο πεξηζζφηεξεο λεπηαγσγνχο ηα καζεκαηηθά πξντφληα φπσο 

νη αξηζκνί, ε κέηξεζε, ην κήθνο, ε ψξα, νη ζπγθξίζεηο, ην νιφθιεξν, ην κηζφ, ηα 

ζρήκαηα. Οη κηζνί νπεδνί λεπηαγσγνί ηνπ δείγκαηνο αλαθέξνπλ φηη ηα καζεκαηηθά 
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είλαη παληνχ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε  απφ ην ρηίζηκν κε ηα ηνπβιάθηα κέρξη ηε 

ζχγθξηζε, ηε ηαμηλφκεζε, ηελ νκαδνπνίεζε αληηθεηκέλσλ.  Οη απαληήζεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ ζηελ έξεπλα  ζπκβαδίδνπλ θπξίσο κε ην παιηφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ηνπ 1998 ζηε νπεδία. Φαίλεηαη φηη παξφιν πνπ ππήξρε αλακφξθσζε ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε νπεδία νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα 

Μαζεκαηηθά δελ άιιαμαλ ακέζσο.  

Παξφκνηα θαη ζηελ έξεπλα ησλ Ng, Lopez-Real &  Rao, (2003)  δηαπηζηψζεθε φηη νη 

δπν λεπηαγσγνί ηνπ δείγκαηνο ελζσκαηψλνπλ ηα καζεκαηηθά ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην λεπηαγσγείν φπσο ηηο ζσκαηηθέο 

αζθήζεηο, ηηο κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο 

(πίλαθαο θαηξνχ, παξνπζηνιφγην, θιπ.)  

 Χο πξνο ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ  γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ 

καζεηψλ φινη έδεημαλ ελζνπζηαζκφ γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη 

πξνζπκία λα δηεγείξνπλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ ηνπο,  ειπίδνληαο φηη ηα 

παηδηά ζα αγαπήζνπλ ηα καζεκαηηθά θαη δελ ζα ηα κηζήζνπλ φπσο έθαλαλ εθείλνη. 

Καη νη 3 εθπαηδεπηηθνί επεζήκαλαλ φηη νη ίδηνη έκαζαλ κε παξαδνζηαθφ ηξφπν  

καζεκαηηθά, κέζα απφ εμάζθεζε  καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ θαη απαγγειία  

καζεκαηηθψλ ηχπσλ. Παξφια απηά ελδηαθέξνληαη νη καζεηέο ηνπο  λα 

δεκηνπξγήζνπλ  ζεηηθέο ζηάζεηο  απέλαληη ζηα καζεκαηηθά.  

Ζ έξεπλα ηνπ  Aslan, (2013) ζηελ Σνπξθία είρε ζθνπφ λα  δηεξεπλήζεη ην άγρνο γηα ηα 

καζεκαηηθά δηνξηζκέλσλ θαη αδηφξηζησλ βνεζψλ λεπηαγσγψλ αιιά θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ γηα ηα καζεκαηηθά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο.  Σν δείγκα  ηεο 

έξεπλαο απνηεινχζαλ 150 λεπηαγσγνί (100 αδηφξηζηνη βνεζνί λεπηαγσγψλ θαη 50 

δηνξηζκέλνη λεπηαγσγνί). Ζ έξεπλα γηα ηηο απφςεηο ησλ αδηφξηζησλ βνεζψλ 

λεπηαγσγψλ έγηλε  κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ζην Παλεπηζηήκηφ ηνπο ην πξψην 

εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο  2012-2013 ελψ ε έξεπλα γηα ηηο απφςεηο ησλ 

δηνξηζκέλσλ λεπηαγσγψλ έγηλε  ζηα ζρνιεία πνπ απηνί εξγάδνληαλ. Σα επξήκαηα 

δείρλνπλ φηη νη δηνξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί είραλ κεγαιχηεξν βαζκφ άγρνπο θαη 

πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζε ζρέζε κε 

ηνπο αδηφξηζηνπο βνεζνχο  λεπηαγσγψλ.  Μάιηζηα, νη αδηφξηζηνη βνεζνί λεπηαγσγνί 

πνπ ζην ηειεπηαίν έηνο είραλ παξαθνινπζήζεη κάζεκα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία είραλ πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο αληηιήςεηο  ζε 

ζρέζε κε ηνπο αδηφξηζηνπο βνεζνχο λεπηαγσγνχο  πνπ δελ είραλ παξαθνινπζήζεη 

εθείλν ην κάζεκα. ηαλ εξεπλήζεθαλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

δηαπηζηψζεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη  απφ ηνπο δηνξηζκέλνπο είραλ απνθνηηήζεη απφ ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Γιψζζαο θαη είραλ παξαθνινπζήζεη 

ιηγφηεξα καζήκαηα καζεκαηηθψλ ζην Γπκλάζην. Αληίζεηα νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 



 67 

αδηφξηζηνπο λεπηαγσγνχο είραλ απνθνηηήζεη απφ ηνλ θιάδν ησλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ 

Μαζεκαηηθψλ θαη είραλ παξαθνινπζήζεη πεξηζζφηεξα καζήκαηα καζεκαηηθψλ ζην 

Γπκλάζην. Οη δηαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε καζεκαηηθή γλψζε θαίλεηαη 

επνκέλσο φηη κπνξεί λα έρνπλ  αληίθηππν ζηηο δηαθνξέο ηνπο  ζρεηηθά κε ην άγρνο 

ζηα καζεκαηηθά.  

Παξφκνηα  ε Platas (2014) ζηηο Ζ.Π.Α ρξεζηκνπνίεζε ζηελ έξεπλά ηεο σο δείγκα 

δηνξηζκέλνπο θαη αδηφξηζηνπο λεπηαγσγνχο. ηφρνο ήηαλ λα κεηξήζεη  ηηο 

πεπνηζήζεηο  ηνπο γηα ηε καζεκαηηθή αλάπηπμε ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία κέζσ ηεο 

ρξήζεο αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ εξγαιείσλ  έξεπλαο θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

ζρεηηθά κε ηα παξαθάησ ζέκαηα: (α) πνηα  ειηθία είλαη  θαηάιιειε γηα  ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ, (β) αλ νη καζεηέο ή νη λεπηαγσγνί ή θαη νη δπν καδί είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηελ παξαγσγή ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο, (γ) αλ νη λεπηαγσγνί βιέπνπλ ηε 

καζεκαηηθή αλάπηπμε σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη (δ) 

αλ έρνπλ απηνπεπνίζεζε λα δηδάμνπλ ηα καζεκαηηθά.  

To εξγαιείν MDBS (Μathematical Development beliefs Survey) πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί πέξαζε απφ ηέζζεξηο θάζεηο, κηα αλαπηπμηαθή, δπν πηινηηθέο θαη κηα 

ηειηθή θάζε επηθχξσζεο κε δείγκα 346 λεπηαγσγνχο. Οη 346 ζπκκεηέρνληεο 

επηιέρζεθαλ κε ηε  κέζνδν ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο. 

Ήηαλ δηνξηζκέλνη θαη αδηφξηζηνη λεπηαγσγνί κε δηαθνξεηηθά επαγγεικαηηθά πξνζφληα 

θαη πξνέξρνληαλ απφ ζπλνιηθά 10 θνιέγηα θαη Παλεπηζηήκηα ηξηψλ  πνιηηεηψλ ζηηο 

Ζ.Π.Α.  Σν δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαηάζζεηαη ζε 3 νκάδεο : 

(α)  Αδηφξηζηνη λεπηαγσγνί ρσξίο θαζφινπ εθπαίδεπζε ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή ή 

θαζφινπ εκπεηξία πνπ βξίζθνληαλ ζηελ αξρή ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαξηέξαο ηνπο. 

(β)  Τπεξεηνχληεο λεπηαγσγνί  κε δχν ή πεξηζζφηεξα ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο 

ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. 

 (γ) Τπεξεηνχληεο λεπηαγσγνί κε δχν ή πεξηζζφηεξα ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο 

ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία πνπ είραλ εγγξαθεί ζε έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη 

είραλ  παξαθνινπζήζεη κηα ζεηξά καζεκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ  καζεκαηηθψλ 

ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. 

Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, βηβιηνγξαθηθέο 

επηζθνπήζεηο θαη ζπλεληεχμεηο κε εηδηθνχο  ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. 

Βξέζεθε φηη νη λεπηαγσγνί ηεο ηξίηεο νκάδαο πνπ είραλ  ηελ κεγαιχηεξε δηδαθηηθή  

εκπεηξία, κε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη κε παξαθνινχζεζε 

κηαο ζεηξάο καζεκάησλ πάλσ ζηα καζεκαηηθά έδεημαλ  κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη  παξαδέρζεθαλ φηη: ηα καζεκαηηθά ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ λεπίσλ,  ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ 
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ήηαλ θαηάιιειε γηα ηελ λεπηαθή  ειηθία, ε καζεκαηηθή αλάπηπμε είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη  απμάλεη  ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ 

λεπηαγσγψλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε  κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ ηάμε θαη νη 

λεπηαγσγνί θαη λήπηα καδί κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζηελ παξαγσγή ηεο καζεκαηηθήο 

γλψζεο. 

πκπεξαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ φηη ε πνιχ θαιή γλψζε ελφο αληηθεηκέλνπ κπνξεί  

λα επεξεάζεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. 

Παξφκνηα είλαη θαη ηα επξήκαηα ησλ Takunyaci & Takunyaci, (2014) νη νπνίνη  

δηεξεχλεζαλ  ηα ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ησλ λεπηαγσγψλ θαη ζπκπέξαλαλ φηη  

είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ 

ζην λεπηαγσγείν. ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ έξεπλα απηή  ζπκκεηείραλ 95 

λεπηαγσγνί  απφ ηηο πφιεηο Sakarya θαη Κσλζηαληηλνχπνιε ζηελ Σνπξθία. Έγηλε 

πξνζπάζεηα λα απαληεζνχλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Πνηεο είλαη νη πεπνηζήζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο σο ηελ πξνζσπηθή ηνπο απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ θαη σο πξνο ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ;  

2. Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο  πεπνηζήζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ φζνλ αθνξά ηα ρξφληα 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο; 

 
Ζ έξεπλα απηή ρξεζηκνπνίεζε  ην Mathematics Teaching Efficacy Belief Instrument 

(MTEBI). Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη νη λεπηαγσγνί έρνπλ πεπνηζήζεηο ρακειήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζπκθψλεζαλ φηη δηδάζθνπλ γεληθά ηα  καζεκαηηθά κε 

αλαπνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Δπίζεο ππήξρε κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηα έηε εκπεηξίαο ηνπο ππέξ ησλ λεπηαγσγψλ πνπ έρνπλ 13 θαη 

πιένλ ρξφληα εκπεηξίαο ζηε δηδαζθαιία. 

 

 

3.4  Δπηζθόπεζε εξεπλώλ πνπ εμεηάδνπλ ηε ζπζρέηηζε ζηάζεσλ  θαη   

αληηιήςεσλ  ησλ λεπηαγσγώλ γηα ηα Μαζεκαηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο ηνπο 

πξαθηηθέο 

ην ζεκαηηθφ απηφ πεδίν εληνπίζηεθαλ δεθαηξείο έξεπλεο ζπλνιηθά, δειαδή 

πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε ηα δπν πξνεγνχκελα πεδία. 
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πγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα ηνπ Σhiel (2010)  ε νπνία αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ αηζζάλνληαη αλνηθηνί  πξνο ηα καζεκαηηθά δίλνπλ πεξηζζφηεξν 

ζεκαζία ζηα καζεκαηηθά σο δηαδηθαζία θαη δίλνπλ ζηα λήπηα ηε δπλαηφηεηα λα 

απνθηήζνπλ εκπεηξίεο κε πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δηζηάδνπλ λα αζρνιεζνχλ κε  ηα καζεκαηηθά, αθήλνπλ ηνπο 

καζεηέο ηνπο λα πεξλνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ εξγαδφκελνη  ζε θχιια 

εξγαζίαο φπσο, γηα παξάδεηγκα  λα ρξσκαηίζνπλ ζρήκαηα, λα κεηξάλε ή θπθιψλνπλ  

αληηθείκελα θ.ιπ. Οη  δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ θαηά ηε γλψκε ησλ λεπηαγσγψλ 

πεξηζζφηεξν  ζηελ παξαπέξα αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ είλαη 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο αξηζκνχο, ε θαηακέηξεζε αληηθεηκέλσλ, ε αλαγλψξηζε 

ζρεκάησλ. Ζ έξεπλα δείρλεη φηη ππάξρεη κηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε γεληθή ζηάζε 

πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηα καζεκαηηθά θαη ζηηο πεπνηζήζεηο θαη γλψζεηο ηνπο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ νη λεπηαγσγνί λα δηεπξχλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα καζεκαηηθά θαη 

λα ηα βιέπνπλ σο έλα  είδνο παηρληδηνχ. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπλ θαη νη 

καζεηέο ηνπο λα ληψζνπλ άλεηα κε ηα καζεκαηηθά θαη λα βνεζεζνχλ λα αλαπηχμνπλ 

καζεκαηηθή ζθέςε.  

Ζ Hachey (2013) ζηε δηθηά ηεο έξεπλα, βξήθε φηη αθηεξψλεηαη  πεξηζζφηεξνο 

δηδαθηηθφο ρξφλνο ζην λεπηαγσγείν ζηηο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιηγφηεξνο ζηα 

καζεκαηηθά. Ζ εξεπλήηξηα απηή δηεξεχλεζε κέζα απφ έλα εξσηεκαηνιφγην ηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ  ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ έρνπλ ηα  καζεκαηηθά  ζηελ 

πξνζρνιηθή ηάμε. Σν δείγκα ηεο, 28 λεπηαγσγνί (5 απφ δεκφζηα ζρνιεία, 14 απφ 

ηδησηηθά θαη 9 δίδαζθαλ γηα ην Head Start) πνπ εξγάδνληαλ ζηελ πφιε ηεο Νέαο 

Τφξθεο  ξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία. Βξέζεθε φηη ζρεδφλ νη κηζνί 

λεπηαγσγνί εθθξάδνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο ην αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ. 

Δπίζεο νη κηζνί ηα αγαπνχλ θαη ηα βξίζθνπλ ζπλαξπαζηηθά ελψ θαλείο δελ απάληεζε 

φηη ηα θνβάηαη. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ζπκπεξάλεη φηη ζπκβαίλνπλ  αιιαγέο ζηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πιένλ πεξηζζφηεξνο ρξφλνο 

δηδαζθαιίαο αθηεξψλεηαη ζηα καζεκαηηθά αιιά είλαη ιηγφηεξνο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν 

πνπ αθηεξψλεηαη γηα ηηο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηνπο λεπηαγσγνχο ε 

καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε εζηηάδεη ζηε γλψζε ησλ 

αξηζκψλ θαη ζηελ αξηζκεηηθή, ζηα ηξία βαζηθά ζρήκαηα θαη ζηελ ηειεηνπνίεζε 

δεμηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ.  Απηή ε δηαπίζησζε απφ ηηο έξεπλεο ησλ  Hachey, 

(2013) θαη Sumpter, (2015) δείρλεη φηη νη λεπηαγσγνί εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ κηα 

πνιχ πεξηνξηζκέλε άπνςε γηα ηε Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Πξνζρνιηθή ειηθία. 

ε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ησλ Graham, Nash & Paul, 

(1997). ε απηή βξέζεθε φηη νη λεπηαγσγνί αθηέξσζαλ πνιχ ιίγν δηδαθηηθφ ρξφλν γηα 
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ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα δηεξεπλήζεθε  αθφκα κε πνην ηξφπν  ην πιαίζην ηνπ λεπηαγσγείνπ βνεζά ηα 

κηθξά παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηα καζεκαηηθά πξηλ απφ ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε.  

Δμεηάζηεθε  ε θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, νη καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ν 

δηάινγνο ζην νπνίν εκπιέθνληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα παηδηά, νη  ζηάζεηο θαη νη 

πεπνηζήζεηο  ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα καζεκαηηθά. Έμη παξαηεξήζεηο 

έιαβαλ ρψξα ζε κηα πεξίνδν 3 εβδνκάδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ/Απξηιίνπ 

1995. Οη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ ηέζζεξηο λεπηαγσγνχο απφ δχν λεπηαγσγεία ησλ 

ΖΠΑ θαη θσδηθνπνίεζαλ ηηο πεξηπηψζεηο καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε. Ζ 

παξαηήξεζε επηθεληξψζεθε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο δίλνληαο ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζε φζα ιέγνληαλ ή δηδάζθνληαλ ζρεηηθά κε ηα  καζεκαηηθά. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ έμη παξαηεξήζεσλ, θάζε λεπηαγσγφο  έδσζε μερσξηζηή 

ζπλέληεπμε. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα δπν λεπηαγσγεία θαη νη εθπαηδεπηηθνί δηέθεξαλ (σο πξνο ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην ζηπι δηδαζθαιίαο, ηε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ) παξαηεξήζεθε φηη θαη ζηα 2 λεπηαγσγεία  δηδάζθνληαλ ιίγα  καζεκαηηθά 

ζηελ ηάμε. Βξέζεθε φηη νη λεπηαγσγνί ζπάληα ελζσκάησλαλ καζεκαηηθά ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο ηνπο: κέζα ζε έλα ζχλνιν 12 σξψλ πνπ παξαηεξνχληαλ 

νη ηέζζεξηο λεπηαγσγνί, ζεκεηψζεθαλ κφλν 12 πεξηπηψζεηο ζπδεηήζεσλ γηα ηα 

καζεκαηηθά. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζπκπεξηιήθζεθαλ δχν πεξηπηψζεηο  ηξαγνπδηνχ 

κε νκνηνθαηαιεμία, ηξεηο πεξηπηψζεηο άκεζεο δηδαζθαιίαο, νθηψ πεξηπηψζεηο 

επθαηξηαθήο δηδαζθαιίαο, θαη έλα παξάδεηγκα απζφξκεηεο δηδαζθαιίαο. Παξά ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ καζεκαηηθψλ, νη εξεπλεηέο 

δηαπίζησζαλ φηη νη λεπηαγσγνί αθηέξσζαλ πνιχ ιίγν ρξφλν γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ. Αλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηζρπξίζηεθαλ φηη ηα καζεκαηηθά είλαη ζεκαληηθά 

πξνθαλψο δελ έθαλαλ πξάμε ηελ πεπνίζεζή ηνπο απηή. Γελ παξαηεξήζεθε δειαδή 

ζηελ πεξίπησζε απηή ζπζρέηηζε ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ 

ηνπο. 

Παξφκνηα ζηελ έξεπλα ησλ Ng, Lopez-Real &  Rao, (2003)   απνδείρηεθε κέζα απφ 

ηε βηληενζθνπεκέλε δηδαζθαιία φηη παξφιν πνπ  ν εθπαηδεπηηθφο ηεο πξψηεο ηάμεο 

ηνπ δεκνηηθνχ  γλψξηδε πνηα ήηαλ ε θαιχηεξε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε γηα λα 

δηδάμεη ηα καζεκαηηθά, κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηνπ θπξηαξρνχζαλ ην  κνιχβη 

θαη ην ραξηί εξγαζίαο θαη δηλφηαλ ιίγνο ρξφλνο ζηε κάζεζε καζεκαηηθψλ κέζσ 

παηρληδηνχ. Οη εξεπλεηέο ζπκπεξαίλνπλ φηη ζηε κειέηε απηή  ππήξραλ πεξηζζφηεξεο 

ζπγθιίζεηο κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ 2 λεπηαγσγψλ ζε ζρέζε κε 

ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  ηεο πξψηεο δεκνηηθνχ. Οη 

λεπηαγσγνί έθαλαλ πξάμε φια φζα πίζηεπαλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ ηα 
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παηδηά ελψ ν εθπαηδεπηηθφο ηεο πξψηεο δεκνηηθνχ δελ ην  θαηάθεξε ιφγσ πίεζεο 

απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν, ιφγσ έιιεηςεο δηθήο ηνπ πξνεηνηκαζίαο ,θαη δπζθνιίαο ηνπ λα 

επηβάιιεη ηελ εζπρία ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη νη 3 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο αλαθέξνπλ ηελ πίεζε απφ ηνπο γνλείο σο βαζηθφ 

εκπφδην γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο. 

Παξφκνηα ζηελ έξεπλα ησλ  Stipek, Givvin, Salmon & MacGyvers, (2001)  βξέζεθε 

φηη ην ζχζηεκα  πεπνηζήζεσλ ησλ λεπηαγσγψλ ηνπ δείγκαηνο  είλαη ηδηαηηέξσο 

ζπλαθέο µε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχζαλ. Αλαιπηηθφηεξα ζηελ έξεπλα  

ρξεζηκνπνηήζεθε ζπλδπαζηηθά πνζνηηθή θαη πνηνηηθή έξεπλα. ε 21 λεπηαγσγνχο, 

πνπ ππεξεηνχζαλ ζε λεπηαγσγεία καζεηψλ ρακεινχ εηζνδήκαηνο ζην Λνο Άληδειεο, 

δφζεθε έλα εξσηεµαηνιφγην 57 δειψζεσλ γηα ηε µέηξεζε ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπο 

ζρεηηθά µε «Σα Μαζεµαηηθά θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο». Σν ζπµπιήξσζαλ δχν θνξέο, 

ζηελ αξρή θαη ζην  ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. ηε ζπλέρεηα βηληενζθνπήζεθαλ δπν 

δηδαθηηθέο  ψξεο απφ ηε δηδαζθαιία θάζε κηαο λεπηαγσγνχ. Σα επξήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε παξαδνζηαθέο πεπνηζήζεηο νδεγήζεθαλ  

ζε παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο πνπ έδηλαλ έµθαζε ζηελ θαιή επίδνζε 

µέζα ζηελ ηάμε (ζσζηέο απαληήζεηο, θαιή βαζµνινγία) παξά ζηελ νπζηαζηηθή 

µάζεζε θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζεηή. Ζ δηδαθηηθή απηή λννηξνπία ησλ 

λεπηαγσγψλ πεξηφξηδε ηελ απηνλνµία ησλ µαζεηψλ θαη ελίζρπε ηελ αληίιεςε φηη 

πξέπεη λα απνθεχγνπλ ην ιάζνο.  

Οη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ φηη είλαη  πηζαλφλ νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ 

κε παξαδνζηαθέο πεπνηζήζεηο λα ηνπο εκπνδίδνπλ λα απνιαχζνπλ ηα καζεκαηηθά. 

Αλ ππήξρε πξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο ν ελζνπζηαζµφο ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηα καζεκαηηθά ζα ήηαλ κεγαιχηεξνο. Σα επξήκαηα απηά 

ππνδειψλνπλ φηη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηα καζεκαηηθά  παίδεη έλα 

θξίζηκν ξφιν ζηελ θαηεχζπλζε θαη  ελζάξξπλζε ηεο εθκάζεζεο ηνπο καζεκαηηθψλ 

ζηελ ηάμε. Οη πεπνηζήζεηο επεξεάδνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  κε ηα 

παηδηά θαη  πεξαηηέξσ ζρεκαηίδνπλ απηφ πνπ ηα παηδηά   καζαίλνπλ. Οη Stipek et al., 

(2001) βξήθαλ φηη ε  ζηνηρεηψδεο απηνπεπνίζεζε ησλ λεπηαγσγψλ σο πξνο ηα 

καζεκαηηθά ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε ηελ απηνπεπνίζεζε πνπ έδεημαλ νη καζεηέο 

ζηνλ εαπηφ ηνπο. ε αληίζεζε κε ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ άγρνπο απφ ηα 

καζεκαηηθά, ε εκπηζηνζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο 

θαίλεηαη λα έρεη  ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπο.  

Ζ πνιχ πξφζθαηε επίζεο έξεπλα ησλ Li , Liu, DeBey, McFadden & Pan, (2016) 

δηεξεπλά ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο  Κηλέδσλ θαη  Ακεξηθαλψλ λεπηαγσγψλ σο πξνο ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. ηελ  έξεπλα  απηή ζπκκεηείραλ 12 γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο ειηθίαο απφ δχν δεκφζηα λεπηαγσγεία  ζην Πεθίλν. ε 
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νκάδεο ησλ ηξηψλ αηφκσλ παξαθνινχζεζαλ βίληεν απφ καζήκαηα δηδαζθαιίαο 

καζεκαηηθψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο ΖΠΑ. Μεηά νη εξεπλεηέο ηνπο πήξαλ 

νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο κε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα πνπ κφιηο 

παξαθνινχζεζαλ. ην πξψην βίληεν παξαθνινχζεζαλ έλαλ εθπαηδεπηηθφ πνπ  είρε 

πξνζρεδηάζεη ην κάζεκα καζεκαηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ελψ ζην δεχηεξν έλα 

κάζεκα καζεκαηηθψλ πνπ πξνέθπςε εληειψο ηπραία ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ (ν 

εθπαηδεπηηθφο κεηέηξεςε έλα ηπραίν γεγνλφο ζε κάζεκα καζεκαηηθψλ). ηελ έξεπλα 

ηέζεθαλ δχν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  (1) Πνηα ραξαθηεξηζηηθά νη Κηλέδνη λεπηαγσγνί 

αλαγλσξίδνπλ σο απνδεθηά ζηα Ακεξηθάληθα  καζήκαηα; (αμίεο πνπ νη Κηλέδνη 

εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα πηνζεηήζνπλ απφ ηε Γπηηθή παηδαγσγηθή),  θαη (2) Πνηα 

ραξαθηεξηζηηθά νη Κηλέδνη λεπηαγσγνί αλαγλσξίδνπλ φηη ιείπνπλ ή δελ επαξθνχλ ζηα 

Ακεξηθάληθα καζήκαηα; (απηφρζνλεο αμίεο πνπ πξνηίζεληαη λα δηαηεξήζνπλ). 

Ζ έξεπλα δείρλεη φηη νη Κηλέδνη λεπηαγσγνί αλαγλψξηζαλ πιήξσο ζην δεχηεξν βίληεν 

φηη ε δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ είρε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο, ηεο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ηεο ζχλδεζεο ησλ καζεκαηηθψλ κε δξαζηεξηφηεηεο ηεο  

θαζεκεξηλήο δσήο, θαη ηεο εκπινθήο θάζε παηδηνχ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο. 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ Κηλέδσλ λεπηαγσγψλ ζπκπεξαίλεηαη φηη : 

1. Έρεη ππάξμεη αιιαγή ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ Κηλέδσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ κηα  

δηδαζθαιία πνπ ζηεξηδφηαλ κφλν ζην δηδαθηηθφ βηβιίν ζε κηα  δηδαζθαιία πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα θαη είλαη καζεηνθεληξηθή.  

2. Οη Κηλέδνη αλαγλσξίδνπλ φηη έρεη κεγάιε αμία κηα δηδαζθαιία πνπ 

ελδηαθέξεηαη φρη κφλν γηα ην απνηέιεζκα αιιά θαη ηε δηαδηθαζία θαη ζηελ 

νπνία ζα ππάξρεη πξνζσπηθή εκπινθή ηνπ θάζε καζεηή. 

Απηά ηα επξήκαηα  αληαλαθινχλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ Κηλέδσλ  λεπηαγσγψλ πνπ 

έρνπλ ηελ ηάζε λα πηνζεηήζνπλ αξρέο απφ ηε Γπηηθή παηδαγσγηθή. ζνλ αθνξά ην 

δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, νη Κηλέδνη λεπηαγσγνί θαίλεηαη λα ζέινπλ λα 

δηαηεξήζνπλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε κηα επίζεκε δηδαθηηθή αηκφζθαηξα. Δπηζπκνχλ 

νη καζεηέο λα θάζνληαη ζην ζξαλίν ηνπο θαη νη ίδηνη λα δίλνπλ έκθαζε ζηνπο θαλφλεο 

θαη ζηελ πεηζαξρία κέζα ζηελ ηάμε. Οη Κηλέδνη λεπηαγσγνί θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ θξνληίδνπλ ην κάζεκα λα έρεη έλα μεθάζαξν θαη ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, 

ην ζρεδηάδνπλ κε πξνζνρή, ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ βήκαηα θαη  δίλνπλ ζηνπο 

καζεηέο κηα μεθάζαξε αλαθεθαιαίσζε ζην ηέινο θάζε καζήκαηνο. Γηα ηνπο Κηλέδνπο 

ηα καζεκαηηθά είλαη κηα ζηαζεξή, εμεηδηθεπκέλε γλψζε. Σν πεξηερφκελν ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαίλεηαη λα είλαη 

επξχ, ρσξίο λα είλαη ζαθψο δηαθνξνπνηεκέλν κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη  

ιηγφηεξν ζπγθεληξσηηθφ. 
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ηελ επφκελε έξεπλα ησλ  Li, Chi, Debey & Barνody, (2015) ε νπνία είρε σο ζηφρν 

λα δηεξεπλήζεη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ ζηα καζεκαηηθά  

ζπκκεηείραλ 74 λεπηαγσγνί απφ ηε Νέα Τφξθε θαη 67 απφ ην Πεθίλν. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ  απφ ηξία ηκήκαηα: (α) γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε, (β)  δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν  θαη (γ) 

πιεξνθνξίεο γηα ην ππφβαζξν ησλ λεπηαγσγψλ. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο ελ 

ιφγσ έξεπλαο ήηαλ ηα εμήο: 

-Πψο νη λεπηαγσγνί ζηηο ΖΠΑ θαη ζηε Κίλα δηαθέξνπλ σο πξνο  ηε ρξήζε ησλ 

ζηφρσλ θαη σο πξνο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεκαηηθψλ;   

- Ση επηιέγνπλ λα δηδάμνπλ  γηα ηα καζεκαηηθά νη λεπηαγσγνί ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Κίλα;   

- Πψο είλαη ην πεξηερφκελν, παξφκνην ή δηαθνξεηηθφ αλά  ειηθηαθή νκάδα; θαη  

- Με πνην ηξφπν  νη λεπηαγσγνί ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Κίλα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζε κηθξά παηδηά;  

Έλαο ζπλδπαζκφο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

αλαιπζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ.  

Απφ ηα επξήκαηα ζπκπεξαίλεηαη φηη ζηηο ΖΠΑ ην αλαδπφκελν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

(πνπ αλαδχεηαη κέζα απφ ην παηρλίδη, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ξνπηίλεο) 

αλαθέξζεθε σο ε πην ζπρλή δηδαθηηθή πξαθηηθή ζε ηξίρξνλα θαη ηεηξάρξνλα παηδηά. 

Σν εχξεκα απηφ, δείρλεη φηη ε πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη θάπνπ κεηαμχ ππνβνεζνχκελεο αλαθάιπςεο θαη κε. ηελ 

Κίλα αληίζηνηρα επηθξαηεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε ζρεδηαζκέλε, 

πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ. ηηο ΖΠΑ ζεσξείηαη  καζεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα φ,ηη πεξηιακβάλεη καζεκαηηθά ελψ ζηελ Κίλα ζεσξείηαη καζεκαηηθά 

κφλν θάζε πξνγξακκαηηζκέλε καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη Κηλέδνη λεπηαγσγνί 

δίδαζθαλ καζεκαηηθά κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα πνπ δίδαζθαλ ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο 

νη Ακεξηθαλνί λεπηαγσγνί. 

Γηα ηα πεληάρξνλα παηδηά, σζηφζν, ε πην δεκνθηιήο πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη ε εμεηδηθεπκέλε  δηδαζθαιία (specific teaching). Οη 

λεπηαγσγνί ζηηο ΖΠΑ ζεσξνχλ ην λεπηαγσγείν ηππηθή εθπαίδεπζε θαη σο εθ ηνχηνπ 

νξγαλψλνπλ ηα καζεκαηηθά κε επίζεκν ηξφπν. ηελ Κίλα ε  δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ θηλείηαη κεηαμχ ξεηήο δηδαζθαιίαο θαη ππνβνεζνχκελεο αλαθάιπςεο.  

Ζ δηδαζθαιία  γίλεηαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη θαιχπηεη δηαθνξεηηθφ 

πεξηερφκελν αλάινγα κε ηελ ειηθία. Ζ δηαθνξά θαη ε αληίζεζε ησλ  δηδαθηηθψλ  

πξαθηηθψλ ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Κίλα αληαλαθιά θαηά θάπνην ηξφπν ηηο αληαγσληζηηθέο 

δπλάκεηο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε: ην πξφγξακκα ζπνπδψλ κε γλψκνλα ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ  θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ βαζίδεηαη ζην ζέκα κε 

γλψκνλα ηελ δηδαθηέα χιε. Ακθφηεξεο νη ζέζεηο κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ 
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ξφιν. Οη λεπηαγσγνί ζηηο Ζ.Π.Α. ζέηνπλ ιηγφηεξνπο ζθνπνχο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ απφ ηνπο Κηλέδνπο νκνιφγνπο ηνπο. Ζ απαξίζκεζε είλαη ν 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ καζεκαηηθψλ γηα φιεο ηηο ειηθίεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, 

ελψ ε ηαμηλφκεζε, ε αιιεινπρία, ε θαηακέηξεζε, θαη ε πξφζζεζε θαη ε αθαίξεζε 

είλαη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο γηα ηα λήπηα αληίζηνηρα, ζηελ Κίλα. Σν πεξηερφκελν ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηελ Κίλα είλαη  ζπγθεληξσηηθφ  θαη δηαθνξνπνηεκέλν αλάινγα κε ηελ 

ειηθία. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρνπλ επίζεο δεκηνπξγήζεη αλάινγα κε ηελ ειηθία  

εζληθά θαη  ηνπηθά πξφηππα θαη ζρεδίαζαλ  γηα ηα  λήπηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα  

καζεκαηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ην COMMON CORE πνπ απεηθνλίδεη ηα πξφηππα 

κάζεζεο ειηθίαο εηδηθά γηα ην λεπηαγσγείν.  

Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο καζεκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζην λεπηαγσγείν, ηα καζεκαηηθά είλαη κέξνο ηνπ εβδνκαδηαίνπ  θαη φρη 

ηνπ θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο. Δηδηθφηεξα ζηελ έξεπλα ηεο Doliopoulou, (2007) 

κειεηήζεθε  έλα δείγκα 191 λεπηαγσγψλ εξγαδφκελσλ  ζε δεκφζηα ζρνιεία κε πάλσ 

απφ 20 καζεηέο ζηελ ηάμε, απφ  αζηηθέο  θαη κε - αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο 

(θπξίσο ζε 3 λνκνχο). Οη λεπηαγσγνί  απάληεζαλ ζε  έλα εξσηεκαηνιφγην, ζαξάληα 

θπξίσο «θιεηζηψλ» εξσηήζεσλ. Δπίζεο έγηλαλ θαη αλεπίζεκεο παξαηεξήζεηο,  ζηηο 

ηάμεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δξεπλήζεθαλ: ηα αηζζήκαηα ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηε 

καζεκαηηθή ηνπο εθπαίδεπζε (αλ είλαη απηή επαξθήο ή φρη), αλ απαζρνινχλ ηνπο 

καζεηέο ηνπο θαζεκεξηλά  κε  καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αλ ππάξρεη γσληά 

καζεκαηηθψλ ζηελ ηάμε,  αλ ζπκβνπιεχνληαη ην  Δζληθφ Πξφγξακκα γηα ην 

Νεπηαγσγείν, θαη αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηάμεσλ ηνπ λεπηαγσγείνπ ζηελ 

εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Πνιινί λεπηαγσγνί δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα θαη εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζε 

ζεκειηψδεηο καζεκαηηθέο δηεξγαζίεο, φπσο ε παξαηήξεζε, νη ρσξηθέο ζρέζεηο, ε 

ζχγθξηζε, ε ηαμηλφκεζε, ε αληηζηνίρηζε θαη ν εληνπηζκφο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ 

γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ ηνπο λεπηαγσγνχο, σζηφζν 

πεγαίλεη  ζε πην πνιχπινθεο καζεκαηηθέο έλλνηεο, φπσο νη απφιπηνη αξηζκνί 1 έσο 

10 (θαη ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ λεπηαγσγείσλ αθφκα θαη πάλσ απφ ην 10), δηάβαζκα 

ησλ  αξηζκψλ  θαη  ζχλδεζε  κε ηνπο αξηζκνχο πνπ εθπξνζσπνχλ ηηο ηέζζεξηο 

αξηζκεηηθέο  πξάμεηο. Γπζηπρψο, αξθεηνί λεπηαγσγνί  εκπιέθνπλ  ηα παηδηά ηνπο κε 

απηέο ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο «πξνεηνηκάζνπλ»  γηα ηελ 

πξψηε ηάμε Γεκνηηθνχ ή σο απνηέιεζκα ηεο ηζρπξήο πίεζεο ησλ γνλέσλ θαη φρη 

επεηδή νη καζεηέο ηνπο είλαη γλσζηηθά έηνηκνη. Πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο ηάμεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ έρνπλ ηε γσληά ησλ καζεκαηηθψλ  θαη  πιηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

καζεκαηηθά (θπζηθά αληηθείκελα ή ηνπ εκπνξίνπ) ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ  αιιά 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη  άιια θέληξα κάζεζεο γηα ηηο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη 
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Έιιελεο  λεπηαγσγνί  θαίλεηαη λα θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν, θαζψο εκπιέθνπλ ηα λήπηα  κε καζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Χζηφζν, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

λεπηαγσγνχο  ηα καζεκαηηθά είλαη κέξνο ηνπ εβδνκαδηαίνπ  θαη φρη ηνπ θαζεκεξηλνχ 

πξνγξάκκαηνο. Δδψ αμίδεη λα παξαηεξεζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ζπλέρηζαλ 

ηηο ζπνπδέο ηνπο πέξα απφ ην βαζηθφ ηνπο πηπρίν, ρξεζηκνπνηνχλ ηα καζεκαηηθά σο 

κέξνο ηνπ θαζεκεξηλνχ πξφγξακκαηφο  ηνπο ζε κεγαιχηεξν  βαζκφ ζε ζρέζε κε 

ηνπο λεπηαγσγνχο πνπ θαηέρνπλ κφλν ην βαζηθφ πηπρίν. Οη λεπηαγσγνί  ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο απαζρνινχλ κε καζεκαηηθά  ηα παηδηά ηνπο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φ, ηη 

νη ζπλάδειθνί ηνπο ζε κε αζηηθέο πεξηνρέο.  Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηαθνξέο 

ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κεηαμχ αζηηθψλ θαη κε αζηηθψλ πεξηνρψλ. Αθφκα, νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ιηγφηεξα απφ δέθα ρξφληα δηδαθηηθήο  εκπεηξίαο, αθηεξψλνπλ  

πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ φ, ηη νη παιαηφηεξνη 

λεπηαγσγνί. Απηφ πηζαλφλ ζπκβαίλεη επεηδή ε πην πξφζθαηε εθπαίδεπζε ηνπο, 

ελδερνκέλσο, λα έδηλε έκθαζε ζηε  ζεκαζία ησλ καζεκαηηθψλ ή επεηδή είραλ κάζεη 

θαιχηεξα πψο λα ζπλδέζνπλ ηα καζεκαηηθά κε θάζε δξαζηεξηφηεηα ζην 

λεπηαγσγείν. Ζ πιεηνςεθία ησλ λεπηαγσγψλ σζηφζν πηζηεχεη φηη έρνπλ ιάβεη κέηξηα 

θαηάξηηζε ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ 

ηνπο ζπνπδψλ. Οη Έιιελεο λεπηαγσγνί δελ αηζζάλνληαη επαξθψο εθπαηδεπκέλνη θαη 

απαηηνχλ πεξαηηέξσ βνήζεηα θαη θαηάξηηζε  ζηα καζεκαηηθά. ρεδφλ νη κηζνί απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λεπηαγσγνχο απάληεζαλ φηη ζπκβνπιεχνληαη ην Δζληθφ 

Πξφγξακκα γηα ην Νεπηαγσγείν. Γηα ηνπο λεπηαγσγνχο ζηα ηδησηηθά λεπηαγσγεία , ηα 

καζεκαηηθά είλαη κέξνο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ    φ, 

ηη ζηα δεκφζηα ζρνιεία. Οη λεπηαγσγνί  κε ιηγφηεξν απφ 20 παηδηά ζηελ ηάμε ηνπο 

απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο ηνπο κε καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλά, ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε λεπηαγσγνχο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα λήπηα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί εχθνια, επεηδή, νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ πάληα λα ιεηηνπξγήζνπλ  θαιχηεξα, θαη λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα 

θαη λα δψζνπλ  πξνζσπηθή πξνζνρή ζηνπο καζεηέο ηνπο φηαλ έρνπλ ιίγα παηδηά 

ζηελ ηάμε ηνπο. 

 

ηηο ΖΠΑ  ε έξεπλα ησλ Lee &  Ginsburg, (2007) ε νπνία έιαβε ρψξα ζηε Νέα Τφξθε 

είρε ζαλ ζηφρν λα εμεηάζεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάιιειε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε  γηα ηα ηεηξάρξνλα παηδηά θαη λα θαζνξίζεη αλ νη 

πεπνηζήζεηο ηνπο ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ηνπο.  

Οη εξεπλεηέο εθάξκνζαλ κηα ζρεηηθά κνλαδηθή κέζνδν ρξεζηκνπνηψληαο γξαπηά 

ρξνλνγξαθήκαηα γηα λα απνζπάζνπλ  ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηνπο  
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ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο δεηήζεθε λα αμηνινγήζνπλ ηα δεηήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ απφ ηηο γξαπηέο  βηληέηεο θαη λα παξνπζηάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο 

θαη εκπεηξίεο. Αθνινχζεζαλ αλνηθηέο εξσηήζεηο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ ηξηάληα 

λεπηαγσγνί παηδηψλ ειηθίαο  ηεζζάξσλ εηψλ, νη κηζνί απφ ηνπο νπνίνπο εξγάδνληαλ 

κε παηδηά  ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ζε δεκφζηα ζρνιεία θαη νη άιινη 

κηζνί εξγάδνληαλ ζε ηδησηηθά ζρνιεία κε παηδηά κεζαίνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

επηπέδνπ. Ζ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρνιίσλ πνπ έθαλαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

λεπηαγσγνί σο πξνο ηηο γξαπηέο βηληέηεο απνθάιπςε φηη νη δπν νκάδεο λεπηαγσγψλ 

είραλ θάπνηεο θνηλέο πεπνηζήζεηο θαη θάπνηεο δηαθνξεηηθέο. 

Οη oκνηφηεηεο εζηηάδνληαη ζηε γλψζε ηεο αξηζκεηηθήο (π.ρ. έλα-πξνο-έλα αληηζηνηρία, 

θαηακέηξεζε, απιή πξφζζεζε/αθαίξεζε, θαη γξαθή αξηζκψλ) ζηελ  άκεζε 

δηδαζθαιία ζε κηθξέο νκάδεο κε  έλα δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν θαη  κε ελδηαθέξνλ πιηθφ, 

ζηελ αμηνπνίεζε  ησλ θπζηθψλ  ελδηαθεξφλησλ ησλ παηδηψλ ζηα καζεκαηηθά, ζηελ 

παξαδνρή  φηη ηα παηδηά έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηάζεηο, δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο ζηα 

καζεκαηηθά  θαη δελ πξέπεη λα πηέδνληαη.  

 Οη λεπηαγσγνί πνπ δνπιεχνπλ κε παηδηά απφ κεζαία θνηλσληθννηθνλνκηθά 

πεξηβάιινληα πηζηεχνπλ φηη πξνηεξαηφηεηα ζην λεπηαγσγείν είλαη ε θνηλσληθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ  θαη φρη ηα καζεκαηηθά απηά θαζαπηά. Καηά ηελ άπνςή ηνπο 

αλ θάπνηα λήπηα κείλνπλ πίζσ ζην λεπηαγσγείν κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην θελφ 

αξγφηεξα. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζην ξπζκφ ηνπ θάζε 

παηδηνχ, ηα παηδηά κπνξνχλ λα καζαίλνπλ καζεκαηηθά κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

εμεξεχλεζεο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ λεπίσλ πξέπεη λα γίλεηαη κέζα απφ 

παξαηεξήζεηο θαη ζπλεληεχμεηο (φρη ηεζη). Οη ππνινγηζηέο πξέπεη λα απνθεχγνληαη 

ζην ζρνιείν δηφηη δελ επλννχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε. Οη λεπηαγσγνί απηνί πίζηεπαλ 

φηη ε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζα έπξεπε λα πεγάδεη απφ ηα παηδηά θαη λα είλαη 

παηδνθεληξηθή. 

 Αληίζεηε είλαη ε θηινζνθία ησλ λεπηαγσγψλ πνπ εξγάδνληαη κε παηδηά απφ ρακειφ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν. Γηα απηνχο ε κάζεζε πνπ πξνζθέξεη ην ζρνιείν 

πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαη ζην ζπίηη απφ ηνπο γνλείο. Σν λεπηαγσγείν πξέπεη  λα 

εθπαηδεχεη ηα παηδηά ζηα καζεκαηηθά ψζηε λα κελ έρνπλ δπζθνιίεο αξγφηεξα. Οη 

λεπηαγσγνί ζα πξέπεη λα πηνζεηνχλ  έηνηκα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη έηνηκα πιηθά 

γηα ηα καζεκαηηθά, λα νξγαλψλνπλ ην κάζεκα γχξσ απφ έλα ζέκα, λα ελζαξξχλνπλ 

ηα παηδηά γηα ηηο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθφκα θαη αλ εθείλα δείρλνπλ κηθξφ 

ελδηαθέξνλ. Δπίζεο, νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζεσξνχληαη απφ απηνχο  

απνηειεζκαηηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ζην λεπηαγσγείν  γηα ηελ εθκάζεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ. Καη νη δχν νκάδεο, σζηφζν, αλέθεξαλ φηη κε ηηο απμαλφκελεο 

αθαδεκατθέο απαηηήζεηο νη λεπηαγσγνί ρξεηάδεηαη λα παξέρνπλ καζεκαηηθή 
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εθπαίδεπζε ηδηαίηεξα κε ηε κνξθή ηεο  απιήο αξηζκεηηθήο αλ θαη κε έλα 

ρηνπκνξηζηηθφ ηξφπν ρσξίο απηφ φκσο λα πξνθαιεί άγρνο.  

Ζ έξεπλα ηεο Βrown, (2005) έδεημε θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο φηη ε  

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηα καζεκαηηθά 

δελ ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

ησλ λεπηαγσγψλ. Ζ έξεπλα απηή δηεμήρζε ζε κηα κεγάιε κεηξνπνιηηηθή ζρνιηθή  

πεξηνρή ζηηο Ζ.Π.Α. Δλελήληα ηέζζεξηο λεπηαγσγνί ζπκπιήξσζαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ζηε ζπλέρεηα παξαθνινπζήζεθαλ νη πξαθηηθέο ζηελ ηάμε 20 

λεπηαγσγψλ φηαλ ηα παηδηά ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε κεγάιεο ή κηθξέο νκάδεο 

καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε λεπηαγσγφ. Ο ζθνπφο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ 

λα εμεηάζεη αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ: 1) ηνπ αηζζήκαηνο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ λεπηαγσγψλ, 2) ησλ  πεπνηζήζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηα 

καζεκαηηθά ζην λεπηαγσγείν θαη 3) ησλ δηδαθηηθψλ  πξαθηηθψλ ηνπο ζηα καζεκαηηθά. 

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη λεπηαγσγνί αηζζάλνληαλ  πςειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα σο πξνο  ην ηί ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπο γηα λα 

πξνσζήζνπλ  ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ, γηα λα έρνπλ κηα θαιή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο 

θαη γηα λα εκπιέμνπλ  ηνπο καζεηέο πνπ δελ ελδηαθέξνληαλ ρξεζηκνπνηψληαο  

απνηειεζκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο.  ζνλ αθνξά ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, 

πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζπκθσλνχλ ζρεηηθά κε ην ηί  είλαη καζεκαηηθέο 

έλλνηεο θαη πψο ηα καζεκαηηθά πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Ζ 

έιιεηςε αληηζηνηρίαο κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ  πξαθηηθψλ ζηα 

καζεκαηηθά  κπνξεί επίζεο λα ππνδεηθλχεη  φηη νη εθπαηδεπηηθνί αθνινπζνχλ  ηηο 

πξνεγνχκελεο  εκπεηξίεο ηνπο ή πνιηηηθέο ζε ζρέζε κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Οη 

παξαηεξήζεηο απφ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ έδεημαλ φηη ζε κηθξφ 

βαζκφ ππήξρε άκεζε αιιειεπίδξαζε κε ηα παηδηά θαη πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα πξνθαιέζνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ηελ αλάπηπμε καζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ. Ζ εξεπλήηξηα ππνλνεί  φηη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα πάλσ ζην  

πεξηερφκελν ησλ  καζεκαηηθψλ  πεπνηζήζεσλ  θαη ζηε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ. 

Οη εξεπλήηξηεο Ζιία, Αξηζηάξρνπ, Υαηδεγαβξηήι-ηεθθέξε, & Καινγήξνπ, (2010) 

νδεγνχληαη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ηχπνο ησλ επηζηεκνινγηθψλ αληηιήςεσλ πνπ 

έρνπλ νη  λεπηαγσγνί γηα ηα καζεκαηηθά αζθεί επίδξαζε ζην ηί πηζηεχνπλ γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη θαη’ επέθηαζε ζην πψο δηδάζθνπλ 

ζην λεπηαγσγείν. Δπνκέλσο ε ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ 

επάξθεηαο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηα καζεκαηηθά κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε 

δηακφξθσζε απμεκέλσλ πεπνηζήζεσλ επάξθεηαο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν θαη θαη’ επέθηαζε ζηε βειηίσζε ηεο 
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δηδαθηηθήο ηνπο πξαθηηθήο. ηελ έξεπλά ηνπο βξέζεθε επίζεο φηη νη  ζηάζεηο θαη νη 

πεπνηζήζεηο επάξθεηαο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηα καζεκαηηθά θαη εηδηθφηεξα ην 

ελδηαθέξνλ, ε αγάπε θαη ε αμία πνπ πξνζδίδνπλ ζηα καζεκαηηθά,  έρνπλ άκεζε 

επίδξαζε ζηηο πεπνηζήζεηο επάξθεηάο ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη 

έκκεζε επίδξαζε ζηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξνζεγγίζεηο. 

Ζ έξεπλα ησλ  Αslan, Oğul, & Taş, (2013)  δηεμήρζε ζηελ Σνπξθία  γηα λα δηεξεπλήζεη 

ηηο επηπηψζεηο ηνπ άγρνπο  ησλ λεπηαγσγψλ θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ πεπνηζήζεψλ 

ηνπο πάλσ ζηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο. Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηεινχληαλ 

απφ 400 εμάρξνλα λήπηα. Σα παηδηά ηνπ δείγκαηνο ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο εθείλεο ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπηηθνί, α) είραλ πςειφηεξν άγρνο ζηα 

καζεκαηηθά (Ν = 100), β) είραλ ρακειφηεξν άγρνο ζηα καζεκαηηθά (Ν = 100), γ) είραλ 

πςειφηεξε απηνπεπνίζεζε  ζηα καζεκαηηθά (Ν = 100), θαη δ)  είραλ ρακειφηεξε 

απηνπεπνίζεζε  ζηα καζεκαηηθά (Ν = 100). ια ηα παηδηά πξνέξρνληαλ απφ 

νηθνγέλεηεο κεζαίνπ εηζνδήκαηνο.  

Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ ζπλεληεχμεσλ κε ηα παηδηά ζε ήζπρν ρψξν ζην 

ζρνιείν. Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην άγρνο ησλ λεπηαγσγψλ γηα 

ηα  καζεκαηηθά  δελ έρεη επίδξαζε ζηα καζεκαηηθά επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο 

ζηνπο αξηζκνχο, ζηα βαζηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα, αιιά νχηε θαη ζηελ ηαμηλφκεζε, 

αληηζηνίρηζε, ζχγθξηζε θαη  κέηξεζε πηζαλφλ γηαηί είλαη πνιχ απιά. Αληίζεηα  νη   

πεπνηζήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηα καζεκαηηθά ησλ λεπίσλ θάλεθε λα έρνπλ 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα καζεκαηηθά επηηεχγκαηα ησλ παηδηψλ.  Δηδηθά πξνέθπςε ην 

ζπκπέξαζκα  φηη είραλ  θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά ηα παηδηά ησλ νπνίσλ 

νη εθπαηδεπηηθνί είραλ πςειφ βαζκφ πεπνηζήζεσλ γηα ηα καζεκαηηθά ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Με απηφ ην ζπκπέξαζκα ζπκθσλεί θαη ε έξεπλα ησλ Stipek et 

al., (2001). 

H έξεπλα ηψξα ησλ  Guarino, Dieterle, Bargagliotti & Mason, (2013) εμεηάδεη  ηελ 

επίδξαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λεπηαγσγψλ  θαη ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ηνπο πάλσ ζηα καζεκαηηθά επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηεο 

πξψηεο ηάμεο Γεκνηηθνχ. Γηα ηελ έξεπλα απηή επηιέρζεθε  έλα δείγκα  22.000 

λεπίσλ  ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1998-1999. Tα λήπηα ήηαλ 

απφ δηαθνξεηηθά θπιεηηθά-εζληθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά πεξηβάιινληα θπξίσο 

Αζηάηεο. Παξαθνινπζήζεθαλ απηά ηα παηδηά ζε δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα κέρξη 

ηελ ειηθία  ησλ νθηψ εηψλ. Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνέθπςαλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα 

απαληεζεί ην  εξεπλεηηθφ εξψηεκα:  
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- ε πνην βαζκφ ηα παξαηεξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ 

λεπηαγσγψλ θαη ησλ δαζθάισλ ηεο πξψηεο δεκνηηθνχ πξνζθέξνπλ θέξδνο ζηα 

καζεκαηηθά επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο; 

Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ πεξηειάκβαλαλ 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην νηθνγελεηαθφ ηνπο ππφβαζξν θαη ηηο δηδαθηηθέο ηνπο 

πξαθηηθέο. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη φζνη λεπηαγσγνί είραλ 

πηζηνπνηεζεί κε  πηπρία θαη είραλ παξαθνινπζήζεη πάλσ απφ δπν καζήκαηα ζηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ, είραλ κηα ειαθξψο αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο  ζην λεπηαγσγείν. Δπίζεο βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ  είραλ  ζεηηθή επίδξαζε ζηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ 

ηνπο κφλν  ζηελ  πξψηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ θαη φρη ζην λεπηαγσγείν. Ζ ρξήζε ηνπ 

καπξνπίλαθα ζην λεπηαγσγείν απνδείρηεθε  πνιχ απνηειεζκαηηθή θαη αχμεζε  ηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Ζ θαηακέηξεζε αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκεχνπλ σο 

βνεζήκαηα ζηε δηδαζθαιία  θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ φηαλ γίλνληαη ζην 

καπξνπίλαθα θαη ε ρξήζε θχιισλ εξγαζίαο ζηα καζεκαηηθά  βξέζεθε φηη βειηηψλνπλ 

ηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ ζην λεπηαγσγείν ελψ νη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ απφ ην 

δηδαθηηθφ βηβιίν έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ ηεο 

πξψηεο δεκνηηθνχ. 

 

3.5  ύλνςε βαζηθώλ επξεκάησλ από ηηο έξεπλεο πνπ επηζθνπήζεθαλ 

 

3.5.α    Χο πξνο ηηο απόςεηο ησλ λεπηαγσγώλ γηα ηα καζεκαηηθά γεληθά 

 

ε ηέζζεξηο έξεπλεο παξαηεξείηαη  φηη  ππεξηεξνχλ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Benz,  

2012 . νθνχ & Καζηκάηε , 2006 . Σhiel , 2010 . Sumpter , 2015) ησλ λεπηαγσγψλ 

πξνο ηα καζεκαηηθά γεληθά θαη ζε δχν ηα αξλεηηθά (Ng et al., 2003 .  Ζιία θ.ά.,  

2010). Tα Μαζεκαηηθά γίλνληαη αληηιεπηά σο έλα ζηαηηθφ, ακεηάβιεην θαη 

νινθιεξσκέλν ζψκα γλψζεο (νθνχ  &  Καζηκάηε,  2006  .  Ζιία  θ.ά. , 2010 .  Benz 

, 2012). Σα αξλεηηθά αηζζήκαηα πνπ έρνπλ πνιινί εθπαηδεπηηθνί γηα ηα καζεκαηηθά 

πεγάδνπλ απφ ηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ είραλ νη ίδηνη αλαθνξηθά κε ηα καζεκαηηθά 

ζηα  καζεηηθά ηνπο ρξφληα φηαλ ηα δηδάρηεθαλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν (Benz, 

2012  . Ng et al., 2003). Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαίλεηαη σο  εμάζθεζε 

ηθαλνηήησλ  ζε αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ κε έκθαζε   ζην 

ζσζηφ απνηέιεζκα (Νg et al. , 2013 . Benz, 2012). Ζ ζηάζε ησλ λεπηαγσγψλ πξνο 

ηα καζεκαηηθά γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζεηηθή θαζψο ε λεπηαγσγφο απνθηά πεξηζζφηεξε 

εκπεηξία (Thiel , 2010 .  Sumpter , 2015).  
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3.5.β   Χο πξνο ηηο ζηάζεηο θαη  αληηιήςεηο  λεπηαγσγώλ γηα ην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθώλ θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

 

Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ  ζεσξείηαη θαηά βάζε σο κηα δηαδηθαζία κεηάδνζεο 

ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο θαη νη λεπηαγσγνί  κεηαθέξνπλ απηή ηε γλψζε θαη 

πξσηαγσληζηνχλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε (νθνχ & Καζηκάηε,  2006).  Οη λεπηαγσγνί 

πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ θαηάιιεια  φια ηα παηδηά γηα λα αλαπηχμνπλ 

καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο (Chen et al. , 2014 .  Ζιία θ.ά. , 2010). 

Ζ εκπηζηνζχλε κάιηζηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο 

θαίλεηαη λα έρεη  ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπο (Stipek et al.,  

2001). 

Οη λεπηαγσγνί ελζσκαηψλνπλ ζην λεπηαγσγείν ηα καζεκαηηθά ζε αζθήζεηο θπζηθήο 

αγσγήο, ζε κνπζηθνθηλεηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο αθφκα θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο 

(Ng et al. , 2003 . Sumpter ,2015). Χζηφζν είλαη ιίγνο ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο καζεκαηηθψλ (Graham et al., 1997). 

Δπίζεο έρνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθή ζρέζε πξνο ηα καζεκαηηθά ζπγθξηηηθά κε ηε ζρέζε 

πνπ είραλ σο καζεηέο. Μάιηζηα φζν πεξηζζφηεξν δνπιεχνπλ καδί κε ηα παηδηά  κε ηα 

καζεκαηηθά  ηφζν πεξηζζφηεξν ζπκπαζνχλ ηα καζεκαηηθά (Sumpter, 2015).  Ζ 

δηδαζθαιία ησλ  καζεκαηηθψλ  ζην λεπηαγσγείν είλαη  γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

λεπηαγσγνχο νη αξηζκνί (λα κεηξνχλ, λα γξάθνπλ, λα δηαβάδνπλ αξηζκνχο),  ε 

κέηξεζε, ην κήθνο, ε ψξα, νη ζπγθξίζεηο, ην νιφθιεξν, ην κηζφ, ηα ηξία βαζηθά  

ζρήκαηα (Sumpter, 2015 . Βenz, 2012). Οη δηνξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί είραλ 

πεξηζζφηεξν άγρνο γηα ηα καζεκαηηθά θαη πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζε ζρέζε κε ηνπο αδηφξηζηνπο (Αslan, 2013).  

Σα καζεκαηηθά ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά (απφ 

ηνπο λεπηαγσγνχο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη κηα ζεηξά καζεκάησλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ  καζεκαηηθψλ) ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

ησλ λεπίσλ αιιά θαη ζεκαληηθφ ζηφρν ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Platas, 2014). 

  Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πάλσ απφ 13 ρξφληα εκπεηξίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ έρνπλ θαη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε λα δηδάζθνπλ ηα καζεκαηηθά 

(Takunyaci & Takunyaci, 2014). Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ήηαλ θαηάιιειε γηα 

ηελ λεπηαθή  ειηθία, νη λεπηαγσγνί θαη λήπηα καδί κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζηελ 

παξαγσγή ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο (Platas, 2014). Οη  δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ 

θαηά ηε γλψκε ησλ λεπηαγσγψλ πεξηζζφηεξν  ζηελ παξαπέξα αλάπηπμε ηεο 

καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ είλαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο αξηζκνχο, ε 

θαηακέηξεζε αληηθεηκέλσλ, θαη ε αλαγλψξηζε ζρεκάησλ (Thiel, 2010). Ζ πνιχ θαιή 
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γλψζε ησλ καζεκαηηθψλ  κπνξεί  λα επεξεάζεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ (Platas, 2014). Οη 

λεπηαγσγνί ελδηαθέξνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ νη καζεηέο ηνπο  ζεηηθέο ζηάζεηο  

απέλαληη ζηα καζεκαηηθά (Νg et al., 2013). 

Ζ πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη θάπνπ κεηαμχ ππνβνεζνχκελεο αλαθάιπςεο θαη κε. ηελ 

Κίλα ε  δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θηλείηαη κεηαμχ ξεηήο δηδαζθαιίαο θαη 

ππνβνεζνχκελεο αλαθάιπςεο (Li et al.,  2015). Σν πεξηερφκελν ησλ καζεκαηηθψλ 

ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαίλεηαη λα είλαη επξχ, ρσξίο λα 

είλαη ζαθψο δηαθνξνπνηεκέλν κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη  ιηγφηεξν 

ζπγθεληξσηηθφ. Γηα ηνπο Κηλέδνπο ηα καζεκαηηθά έρνπλ  έλα μεθάζαξν θαη 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν,  ζρεδηάδνπλ κε πξνζνρή ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ, 

ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ βήκαηα θαη  δίλνπλ ζηνπο καζεηέο κηα μεθάζαξε 

αλαθεθαιαίσζε ζην ηέινο θάζε καζήκαηνο(Li et al. , 2016). 

 

 

3.5.γ   Χο πξνο ηε ζπζρέηηζε ησλ  ζηάζεσλ θαη  αληηιήςεσλ ησλ   

λεπηαγσγώλ γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

 

Οη λεπηαγσγνί κε ιηγφηεξα απφ 10 ρξφληα δηδαθηηθήο  εκπεηξίαο, νη λεπηαγσγνί πνπ 

εξγάδνληαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ζε ηδησηηθά λεπηαγσγεία, θαζψο θαη νη λεπηαγσγνί 

κε ιηγφηεξν απφ 20 καζεηέο ζηελ ηάμε αιιά θαη εθείλνη πνπ ζπλέρηζαλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο πέξα απφ ην βαζηθφ ηνπο πηπρίν, αθηεξψλνπλ  θαζεκεξηλά πεξηζζφηεξν ρξφλν 

γηα καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε (Doliopoulou, 2007). Oη πεπνηζήζεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ηνπο (Lee  

&  Ginsburg, 2007). Δπίδξαζε θαίλεηαη λα αζθεί θαη ην πνιηηηζηηθφ πιαίζην ζε θάζε 

ρψξα. Έηζη, νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο  Κηλέδσλ λεπηαγσγψλ  ππνζηεξίδνπλ έλα 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηελ πξνζήισζε ζην  ζέκα, ηε δηδαθηέα 

χιε ελψ  νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ Ακεξηθαλψλ λεπηαγσγψλ θαζνδεγνχληαη απφ 

έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ μεθηλά απφ ηα ελδηαθέξνληα ηνπ  καζεηή θαη έρεη 

ζηφρν ηνπ ην καζεηή (Li et al.,  2015) . Σν πεξηερφκελν ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ Κίλα 

είλαη  ζπγθεληξσηηθφ  θαη δηαθνξνπνηεκέλν αλάινγα κε ηελ ειηθία. Οη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο έρνπλ επίζεο δεκηνπξγήζεη αλάινγα κε ηελ ειηθία  εζληθά θαη  ηνπηθά 

πξφηππα πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ζρεδίαζαλ  γηα ηα  λήπηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ζηα  καζεκαηηθά (Li et al., 2016). Οη εθπαηδεπηηθνί κε παξαδνζηαθέο 
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πεπνηζήζεηο νδεγήζεθαλ  ζε παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο πνπ έδηλαλ 

έµθαζε ζηελ θαιή επίδνζε µέζα ζηελ ηάμε (ζσζηέο απαληήζεηο, θαιή βαζµνινγία) 

παξά ζηε µάζεζε θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζεηή (Stipek et al., 2001). Eίραλ  

θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά ηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπηηθνί είραλ 

πςειφ βαζκφ  πεπνηζήζεσλ γηα ηα καζεκαηηθά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο(Αslan et al., 

2013). 

 Οη λεπηαγσγνί παξφιν πνπ παξαδέρνληαη φηη ηα καζεκαηηθά έρνπλ κεγάιε ζεκαζία, 

αθηέξσζαλ πνιχ ιίγν ρξφλν γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ (Graham, 1997). Οη 

δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ θπξηαξρνχλ  ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρξφλν ζην 

λεπηαγσγείν (Ζashey, 2013).  

Οη λεπηαγσγνί  αηζζάλνληαλ  πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα σο πξνο ην ηί ζα 

κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπο γηα λα πξνσζήζνπλ  ηελ εκπινθή ησλ 

καζεηψλ, γηα λα έρνπλ κηα θαιή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη γηα λα εκπιέμνπλ ηνπο 

αδηάθνξνπο καζεηέο πνπ δελ ελδηαθέξνληαλ ρξεζηκνπνηψληαο  απνηειεζκαηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο (Βrown, 2005). ηνπο λεπηαγσγνχο ππάξρεη κεγαιχηεξε 

ζπλέπεηα αλάκεζα ζε απηά πνπ πηζηεχνπλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα καζαίλνπλ 

ηα παηδηά θαη ζηηο πξαθηηθέο ηνπο ζηελ ηάμε ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

πξψηεο δεκνηηθνχ(Νg et al., 2013). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεπηαγσγψλ  θαη ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επεξεάδνπλ ηα 

καζεκαηηθά επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ. ΄Oζνη λεπηαγσγνί είραλ 

πηζηνπνηεζεί κε πηπρία θαη είραλ παξαθνινπζήζεη πάλσ απφ δπν καζήκαηα ζηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ, είραλ κηα ειαθξψο αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο  ζην λεπηαγσγείν (Guarino et al., 2014).Tν άγρνο ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηα καζεκαηηθά δελ επεξεάδεη ηα επηηεχγκαηα ησλ παηδηψλ σο πξνο 

ηνπο αξηζκνχο θαη σο πξνο ηα ζρήκαηα (Αslan et al., 2013).  
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Κεθάιαην 4:  Μεζνδνινγηθό πιαίζην έξεπλαο 

4.1.  Δηζαγσγή  

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο φπσο 

πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Παξνπζηάδεηαη επίζεο  ν ζθνπφο ηεο 

έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαζνδήγεζαλ ηελ πνξεία δηεμαγσγήο ηεο. 

Σεθκεξηψλεηαη ε επηινγή ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ε επηινγή ηνπ εξγαιείνπ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ είλαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

ιφγνο γηα ην δείγκα ηεο έξεπλαο θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ. Αθνινπζεί  ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ πξσηφθνιινπ ζπλέληεπμεο, ν ζρεδηαζκφο ηεο ζπλέληεπμεο, ελψ 

παξάιιεια παξνπζηάδνληαη  ζέκαηα δενληνινγίαο, εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηεο 

έξεπλαο. Έπεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηεο  έξεπλαο θαη ηέινο  ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ  πνπ πξνέθπςε. 

 

4.2  Αλάγθε δηεμαγσγήο έξεπλαο  

Οη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά  

δελ έρνπλ ππάξμεη αληηθείµελν εθηεηαµέλεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ζηε ρψξα µαο 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Έρνπλ δηεμαρζεί φπσο θάλεθε απφ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα 

αξθεηέο σο επί ην πιείζηνλ πνζνηηθέο εκπεηξηθέο έξεπλεο ζην εμσηεξηθφ πνπ 

αθνξνχζαλ είηε αδηφξηζηνπο λεπηαγσγνχο είηε θνηηεηέο Παηδαγσγηθψλ ηµεµάησλ θαη 

ιηγφηεξεο έξεπλεο  πνπ αθνξνχζαλ λεπηαγσγνχο ηεο ηάμεο φπσο θάλεκε ζην 

θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο. Δπηπξνζζέησο, αλ ιάβνπκε ππφςε ηε 

ζεµαληηθή ζέζε πνπ θαηέρνπλ ηα καζεµαηηθά ζην Αλαιπηηθφ πξφγξαµµα ησλ 

ζρνιείσλ θαη ζηνπο Oδεγνχο πνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Παηδαγσγηθψλ 

Σκεκάησλ εληζρχεηαη ε άπνςε φηη είλαη αλάγθε λα  δηεξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο, νη 

απφςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ πνπ εξγάδνληαη ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ µε ηελ πξννπηηθή λα πξνζηεζεί έλα µηθξφ ιηζαξάθη ζηελ φιε 

πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο θαη λα εκπινπηηζηεί ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. ηελ 

παξνχζα εξγαζία ζα εμεηαζηνχλ απνηειέζκαηα ζπλεληεχμεσλ κε δείγκα 10 

λεπηαγσγψλ απφ 10 δεκφζηα λεπηαγσγεία ηνπ λνκνχ Κνξηλζίαο. Αλακέλεηαη  λα 

αλαδεηρηνχλ  ζπκπεξάζκαηα αλ θαη θαηά πφζν ηειηθά επεξεάδνπλ νη ζηάζεηο θαη νη 

αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηα καζεκαηηθά ηε δηδαζθαιία  ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο. 
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4.2.α   θνπόο ηεο Έξεπλαο 

Ζ παξνχζα πνηνηηθή  έξεπλα  έρεη ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη   ηηο ζηάζεηο, ηηο απφςεηο θαη 

πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ . 

4.2.β   Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

1.Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ησλ λεπηαγσγψλ σο πξνο ην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ; 

2.Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ σο πξνο ην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ; 

3.Πνηεο είλαη νη πξαθηηθέο  ησλ λεπηαγσγψλ σο πξνο ην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ; 

 

4.3  Δπηινγή εξεπλεηηθήο κεζόδνπ  

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνηείλεηαη ε πνηνηηθή κεζνδνινγία εθφζνλ ηα 

εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα αλαδεηνχλ ηε  δηεξεχλεζε βαζηψλ  αηνκηθψλ ζηνηρείσλ, 

φπσο δηεξεχλεζε αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο εξεπλεηήο θάλνληαο 

κηα πνηνηηθή έξεπλα εκβπζίδεηαη ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν πνπ κειεηάεη θαη πξνζπαζεί λα 

δεη ηα πξάγκαηα απφ ηε ζθνπηά ησλ εξεπλψκελσλ (Κπξηαδή, 1999). 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα  πνπ ζηνρεχεη ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ 

ζθέθηνληαη γηα ην ζέκα νη ζπκκεηέρνληεο θαη πνπ εκβαζχλεη ζηα πξνζσπηθά ηνπο 

βηψκαηα θαίλεηαη  θαηαιιειφηεξε απφ κηα  πνζνηηθή έξεπλα ε νπνία ζηνρεχεη ζηε 

αλάδεημε κηαο ηάζεο θαη ζηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε έλα πιεζπζκφ 

(Creswell, 2011). Οη πνηνηηθνί εξεπλεηέο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ εμαζθαιηζκέλε ηελ 

εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο ηείλνπλ λα ζπιιέγνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο απεπζείαο απφ ηα 

ππνθείκελα κηιψληαο καδί ηνπο ζηηο πξφζσπν κε πξφζσπν αιιειεπηδξάζεηο. 

Αληηθείκελν έξεπλαο ζηηο πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη θαη νη παχζεηο θαη νη ζησπέο 

ζηελ νκηιία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο εξεπλεηήο εξκελεχεη φια φζα  βιέπεη, αθνχεη θαη 

θαηαλνεί.   

Ζ πνηνηηθή έξεπλα θαηαγξάθεη θαηά γξάκκα ηα ιεγφκελα ή δξψκελα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα κπνξέζεη λα εξκελεχζεη γηαηί απαληνχλ ή δξνπλ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν νη ζπκκεηέρνληεο θαη λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηα αηζζήκαηα, ηα 

θίλεηξα, ηηο επηδηψμεηο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο. Θέιεη, δειαδή, λα θαηαλνήζεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ φζσλ ιέλε θαη θάλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, θαζψο θαη ηνπο άδεινπο ή 

πξφδεινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηή ηελ πνηφηεηα (εμ νπ θαη ν φξνο 

πνηνηηθή έξεπλα) (Μαληδνχθαο, 2007). 
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4.4  Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ νη απαληήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ επηιέρηεθε σο 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν  ε  ζπλέληεπμε. Σν άηνκν πνπ παίξλεη ηε ζπλέληεπμε έρεη 

θαιχηεξν έιεγρν πάλσ ζηα είδε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρεηαη θαη κπνξεί λα θάλεη 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο γηα λα πάξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηά (Creswell, 

2011). Χζηφζν ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ κπνξεί λα είλαη παξαπιαλεηηθά θαζψο 

ν εξσηψκελνο  κπνξεί λα εθθξάδεη ηελ άπνςε πνπ επηζπκεί λα αθνχζεη ε εξεπλήηξηα 

θαη ν ηξφπνο πνπ απαληά ίζσο επεξεαζηεί απφ ηελ παξνπζία ηεο εξεπλήηξηαο. Σν 

βαζηθφ εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ επηιέρηεθε ήηαλ ε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε (one - to - one interview) ζηελ νπνία ε εξεπλήηξηα έθαλε εξσηήζεηο θαη 

θαηέγξαθε απαληήζεηο απφ κία ζπκκεηέρνπζα λεπηαγσγφ ζηελ έξεπλα θάζε θνξά. 

Οη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο είλαη ηδαληθέο γηα ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ δηζηάδνπλ λα 

κηιήζνπλ θαη λα εθθξαζηνχλ κε ζαθήλεηα (Creswell, 2011).  Οη ζπλεληεχμεηο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ εκηδνκεκέλεο θαη ηα δεδνκέλα ζπιιέρηεθαλ  ζε δηαθνξεηηθφ 

ρξφλν θαη ηφπν γηα  θάζε κηα λεπηαγσγφ ηνπ δείγκαηνο. θνπφο ηεο εκηδνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο  είλαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο εµπεηξίεο θαη ηηο απφςεηο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ. Ο εξεπλεηήο παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ µπνξεί λα αληηµεησπίζεη σο πξνο 

ηνλ ρξφλν, ηελ πξφζβαζε ζηνπο ζπµµεηέρνληεο θαη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 

πνπ πξέπεη λα επηδείμεη, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληιήζεη ζε βάζνο πιεξνθνξίεο, λα 

«δηαβάζεη» πνιιέο θνξέο ηνλ ζπµµεηέρνληα θαη λα θάλεη αξθεηέο δηεξεπλεηηθέο 

εξσηήζεηο. Ο ζπλεληεπθηήο πξνζπαζεί λα εµπινπηίζεη ηε ζπδήηεζε, ελψ ην 

δηάγξαµµα ηεο εµη-δνµεµέλεο ζπλέληεπμεο ζα πξέπεη λα θαζνδεγεί θαη φρη λα 

ππαγνξεχεη ηελ πνξεία ηεο (Αβξαµίδεο & Καιπβά, 2006). 

Δπίζεο  νη ζπλεληεχμεηο ζηεξίρηεθαλ ζε έλα πξσηφθνιιν αλνηθηψλ εξσηήζεσλ αιιά 

θαη θάπνησλ δηεπθξηληζηηθψλ  φπνπ ρξεηαδφηαλ, νη νπνίεο  ρξεζηκνπνίεζαλ κηα 

νπδέηεξε, επεμεγεκαηηθή γιψζζα θαη απέθπγαλ λα εθθξάζνπλ κηα αλακελφκελε 

θαηεχζπλζε (Creswell, 2011). Σέζεζαλ  ζηηο λεπηαγσγνχο αλνηθηέο εξσηήζεηο γηα λα 

εθθξάζνπλ θαιχηεξα ηηο εκπεηξίεο ηνπο ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη απφ ηηο απφςεηο ηεο 

εξεπλήηξηαο ή πξνεγνχκελα επξήκαηα (Creswell, 2011). Δπίζεο νη αλνηθηέο 

εξσηήζεηο άθεζαλ ειεχζεξνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαπηχμνπλ ηελ απάληεζή 

ηνπο ρσξίο πξνθαζνξηζκνχο (Ησζεθίδεο, 2008) θαη επεηδή ήηαλ επέιηθηε ε κνξθή 

ηεο ζπλέληεπμεο σο εκηδνκεκέλε επέηξεςαλ ζηελ εξεπλήηξηα  λα πάεη ζε κεγαιχηεξν 

βάζνο θαη γηα λα δηεπθξηλίζεη νπνηεζδήπνηε παξαλνήζεηο. Σεο έδσζαλ  επίζεο ηε 

δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ηα φξηα ηεο γλψζεο ηνπ εξσηψκελνπ, λα ελζαξξχλεη ηε 

ζπλεξγαζία θαη λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία επαθήο ψζηε λα κπνξεί λα θάλεη ζσζηή 

εθηίκεζε απηνχ πνπ πξάγκαηη πηζηεχεη ν εξσηψκελνο. 
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4.5 Σν δείγκα θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ  

 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξνζδηνξίζηεθε  πξψηα ην δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Σν δείγκα ήηαλ ηππηθφ γηα ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο ζηηο νπνίεο ζηφρνο είλαη ε 

θαηαλφεζε ζε βάζνο εκπεηξηψλ θαη απφςεσλ (Μαληδνχθαο, 2007). Δπηπιένλ, ην 

δείγκα ήηαλ θαηάιιειν επεηδή είρε  ηε γλψζε θαη ηε ζέιεζε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

έξεπλα αιιά θαη επεηδή  είρε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ε εξεπλήηξηα ήζειε λα εξεπλήζεη.  

Απηφ ην δείγκα ραξαθηεξίδεηαη σο δείγκα ζθνπηκφηεηαο (purposive sampling), 

δειαδή ν εξεπλεηήο ζθνπίκσο επηιέγεη ην δείγκα πνπ έρεη ηε γλψζε, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζέιεζε λα ηνπ δψζεη πην νινθιεξσκέλεο θαη ζε βάζνο 

απαληήζεηο ζηελ εξεπλεηηθή ηνπ εξψηεζε. Έηζη, ην δείγκα επηιέγεηαη φρη κε 

αληηθεηκεληθέο θαη ηπραίεο ηερληθέο, αιιά κε βάζε ηελ ππνθεηκεληθή γλψζε ηνπ 

εξεπλεηή γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο (Μαληδνχθαο, 2007). 

O πιεζπζκφο ζηνλ νπνίν απεπζπλζήθακε ήηαλ ζρεηηθά κηθξήο θιίκαθαο θαη 

αθνξνχζε λεπηαγσγνχο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ηελ παξνχζα έξεπλα ην 

δείγκα ήηαλ 10 γπλαίθεο λεπηαγσγνί (2  αλαπιεξψηξηεο  θαη 8 κφληκεο) πνπ 

εξγάδνληαλ ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία ζην λνκφ Κνξηλζίαο (πίλαθαο ,3).  Δπηιέρηεθε ν 

λνκφο Κνξηλζίαο δηφηη ε εξεπλήηξηα έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζην δείγκα (βνιηθή 

δεηγκαηνιεςία) αθνχ ε ίδηα εξγάδεηαη 17 ρξφληα  σο λεπηαγσγφο ζην ζπγθεθξηκέλν 

λνκφ θαη έρεη αλαπηχμεη θηιηθέο ζρέζεηο κε πνιιέο λεπηαγσγνχο.  

Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 2 νκάδεο λεπηαγσγψλ: 

1ε νκάδα : 5 λεπηαγσγνί ηεο ηάμεο κε πξνυπεξεζία  κέρξη 10 ρξφληα δηδαζθαιίαο ζε  

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

2ε νκάδα: 5 λεπηαγσγνί ηεο ηάμεο  κε πξνυπεξεζία  πάλσ απφ 20 ρξφληα 

δηδαζθαιίαο  ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 
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Πίλαθαο 3 : Γείγκα (Ν=10) λεπηαγσγψλ ηεο  έξεπλαο  

 

 

Γείγκα Φχιν Ζιηθία Δθπαίδεπζε Υξφληα 

ππεξεζίαο-

ζρέζε εξγαζίαο  

Πεξηνρή 

ππεξεζίαο 

Γηάξθεηα 

ζπλέληεπμεο 

Ν1 Γπλαίθα 36 Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Νεπηαγσγψλ Πάηξαο 

9, κφληκε  Αζηηθή 28 ιεπηά 

Ν2 Γπλαίθα 54 ρνιή Νεπηαγσγψλ 

Καξδίηζαο 

Δμνκνίσζε 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

34, κφληκε Αζηηθή 26 ιεπηά 

Ν3 Γπλαίθα 32 ΣΔΑΠΖ Αζελψλ 9, κφληκε Ζκηνξεηλή 22 ιεπηά 

Ν4 Γπλαίθα 31 Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Νεπηαγσγψλ Ησαλλίλσλ 

8, 

αλαπιεξψηξηα  

Αζηηθή 23 ιεπηά 

Ν5 Γπλαίθα 51 ρνιή Νεπηαγσγψλ 

Δθάιεο. Δμνκείσζε 

Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ, Μαξάζιεην 

Γηδαζθαιείν 

25 κφληκε  Αζηηθή 25 ιεπηά 

Ν6 Γπλαίθα 45 Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Νεπηαγσγψλ Ησαλλίλσλ 

22 κφληκε Αζηηθή 22 ιεπηά 

Ν7 Γπλαίθα 46 Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Νεπηαγσγψλ Αζήλαο 

22, κφληκε  Ζκηνξεηλή 28 ιεπηά 

Ν8 Γπλαίθα 51 ρνιή Νεπηαγσγψλ 

Θεζζαινλίθεο, 

Δμνκνίσζε ζην 

Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ, Μαξάζιεην 

Γηδαζθαιείν 

28, κφληκε  Ζκηνξεηλή 31 ιεπηά 

Ν9 Γπλαίθα 35 ΣΔΑΠΖ Αζελψλ 9, κφληκε  Ζκηνξεηλή 30 ιεπηά 

Ν10 Γπλαίθα 34 ΣΔΑΠΖ Αζελψλ 8, 

αλαπιεξψηξηα  

Αζηηθή 30 ιεπηά 
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4.6   ρεδηαζκόο ηνπ πξσηόθνιινπ ζπλέληεπμεο  

To πξσηφθνιιν ηεο ζπλέληεπμεο ζρεδηάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα γηα λα ηελ 

βνεζήζεη λα νξγαλψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηεο δίλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε 

εξψηεκα (Creswell, 2011). Σν πξσηφθνιιν ηεο ζπλέληεπμεο βξίζθεηαη ζην 

παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 39 εξσηήζεηο.  

Γηα  θάζε έλα απφ ηα ηξία εξεπλεηηθά  εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο  

αλαπηχρζεθαλ θαη δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο. 

 Γηα λα δηεξεπλεζεί ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα (ζηάζεηο λεπηαγσγψλ) 

επηιέρηεθαλ ζπλνιηθά 15 εξσηήζεηο. Δηδηθφηεξα:  

 

 6 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηα 

καζεκαηηθά.           

  «ηαλ αθνχο ηε ιέμε καζεκαηηθά πψο αηζζάλεζαη; θαη γηαηί;» 

 

 6 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο ησλ  

λεπηαγσγψλ γηα ηα καζεκαηηθά.  

«Αλ ζνπ έιεγα λα γπξίζεηο γηα ιίγν πίζσ ζηα καζεηηθά ή θνηηεηηθά ζνπ ρξφληα, 

πψο ζα ραξαθηήξηδεο ηε ζρέζε ζνπ κε ηα Μαζεκαηηθά;» 

 

 

 3 εξσηήζεηο  πνπ  αθνξνχζαλ ην αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο ή φρη ησλ 

λεπηαγσγψλ φηαλ δηδάζθνπλ καζεκαηηθά. 

«Σα ζπλαηζζήκαηα θαη ε απηνπεπνίζεζε πνπ ληψζεηο γηα ηα καζεκαηηθά έρνπλ 

αιιάμεη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ζηελ ππεξεζία; Πνπ απνδίδεηο απηή ηελ 

αιιαγή;» 

 

Γηα λα απαληεζεί ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα (απφςεηο λεπηαγσγψλ) 

επηιέρηεθαλ ζπλνιηθά  10 εξσηήζεηο. Δηδηθφηεξα:  

 

 3 εξσηήζεηο πνπ  αθνξνχζαλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ. 

«Πηζηεχεηο φηη ηα καζεκαηηθά πξέπεη λα δηδάζθνληαη απφ ην  λεπηαγσγείν ή ζα ήηαλ 

θαιχηεξα λα μεθηλνχζαλ απφ ηελ πξψηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ; Γηαηί ην πηζηεχεηο 

απηφ;» 
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 3 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε θχζε ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ. 

«Πηζηεχεηο φηη ε καζεκαηηθή  γλψζε κεηαδίδεηαη απφ ηε λεπηαγσγφ  ζην καζεηή ή 

νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά απφ ην καζεηή κε ηε δηαθξηηηθή βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ;» 

 

 4 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ  ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ 

ηάμε. 

«Πνηνο θαηά ηε γλψκε ζνπ πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηεο λεπηαγσγνχ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ;» 

 

 Σέινο, γηα λα απαληεζεί ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα (πξαθηηθέο λεπηαγσγψλ) 

επηιέρηεθαλ ζπλνιηθά 14 εξσηήζεηο. Δηδηθφηεξα :  

 9 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ φζα δηδάζθνληαη  ζηελ ηάμε. 

 

«Πνηα καζεκαηηθή γλψζε (απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Α.Π) ζεσξείο εζχ ηελ 

πην ζεκαληηθή θαη ζέιεηο  λα ηελ θαηαθηήζνπλ νπσζδήπνηε νη καζεηέο ζνπ;» 

 

 3 εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηελ θαζνδήγεζε πνπ έρνπλ νη λεπηαγσγνί γηα λα 

δηδάμνπλ.   

«πκβνπιεχεζαη ην ηζρχνλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ΓΔΠΠ γηα ην λεπηαγσγείν φηαλ 

νξγαλψλεηο κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα; ή φρη; Δάλ λαη πνηα ζηνηρεία βξίζθεηο πην 

ρξήζηκα; Δάλ φρη γηαηί (ηη ιείπεη θαη ζα ήζειεο;)» 

 

  2 εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ νη λεπηαγσγνί ηεο ηάμεο  

ζπλαληνχλ  σο πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ . 

«Τπάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζε εκπνδίδνπλ θαηά  ηε  δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ 

ζηελ ηάμε ζνπ;» 
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4.7  ρεδηαζκόο ηεο ζπλέληεπμεο 

Μφιηο ζπληάρηεθε ην πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο έγηλε πηινηηθφο έιεγρνο ζε δπν 

λεπηαγσγνχο νη νπνίεο δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην δείγκα ηεο  έξεπλαο. Με βάζε ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ έδσζαλ νη δπν απηέο λεπηαγσγνί απνθαζίζηεθε λα κε γίλεη 

θακία ηξνπνπνίεζε ζηηο  εξσηήζεηο ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο ζπλέληεπμεο. Βέβαηα θαηά 

ηε ξνή ηεο εκηδνκεκέλεο  ζπλέληεπμεο ππήξρε ε  δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ε ζεηξά ησλ 

εξσηήζεσλ ή λα παξαιεηθζνχλ θάπνηεο εξσηήζεηο αλ ε εξεπλήηξηα ην έθξηλε  

απαξαίηεην. 

 Καζψο νη ζπλεληεχμεηο απνηεινχλ κηα  άκεζε αιιειεπίδξαζε εξεπλεηή θαη 

εξεπλψκελνπ γηα άληιεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ  δεδνκέλσλ, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηνπο είλαη ε αλάπηπμε ελφο θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ εξσηψκελνπ ψζηε ηα δεδνκέλα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ λα είλαη αιεζή ,πινχζηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ ην γεληθφηεξν εξεπλεηηθφ 

ζρεδηαζκφ (Ησζεθίδεο, 2003). ηε ζπλέληεπμε ν  εξεπλεηήο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα νηθνδνκεί ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο πνπ ζα θάλεη ηνπο κεηέρνληεο  λα 

ραιαξψλνπλ, λα αλνίγνληαη  θαη λα δίλνπλ εηιηθξηλείο θαη πιήξεηο απαληήζεηο. Γεληθά 

ε ζπλέληεπμε ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία αθνχ πξφθεηηαη γηα κηα δσληαλή 

δηαδηθαζία, πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο. Λίγν πξηλ 

ηε ζπλέληεπμε, ν ζπλεληεπθηήο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνλ εξσηψκελν γηα ηε θχζε 

ή ην ζθνπφ ηεο ζπλέληεπμεο θαη λα πξνζπαζήζεη λα θάλεη ηνλ εξσηψκελν λα ληψζεη  

άλεηα. Θα πξνζπαζήζεη λα κελ αθήζεη ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο, πξνθαηαιήςεηο ή ηελ 

πεξηέξγεηά ηνπ λα επεξεάζνπλ ηνλ εξσηψκελν (Σuckman, 1972,  φπ. αλαθ. ζην 

Cohen  & Manion,  2000).  Δπίζεο θιεηδί γηα κηα θαιή ζπλέληεπμε είλαη ν εξεπλεηήο 

λα είλαη θαιφο αθξναηήο (Creswell, 2011) θαη  ρξεζηκνπνηψληαο  βνιηδνζθνπήζεηο 

(probes) λα κπνξεί λα αληιεί πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.  Δπηπιένλ ρξήζηκν είλαη λα 

απνκλεκνλεχζεη ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ ψζηε λα κε ράλεη ηελ νπηηθή επαθή κε ηνλ 

εξσηψκελν θαη λα εμαζθαιίζεη θαηάιιεια ιεθηηθά πεξάζκαηα απφ ηε κηα εξψηεζε 

ζηελ επφκελε (Creswell, 2011).  Έγηλε κεγάιε πξνζπάζεηα απφ ηελ εξεπλήηξηα λα 

εμαζθαιηζηνχλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο φιεο απηέο νη αξρέο . 
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4.8  Εεηήκαηα Γενληνινγίαο – Δγθπξόηεηα & Αμηνπηζηία 

Λφγσ ηνπ ραξαθηήξα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο κπνξεί λα πξνθχςνπλ εζηθά δεηήκαηα 

φπσο ε ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ε απνρή απφ 

πξαθηηθέο εμαπάηεζεο, ε αλαθνίλσζε πιεξνθνξηψλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν 

ζεβαζκφο απέλαληη ζηνλ ηφπν ηεο έξεπλαο, ε ακνηβαηφηεηα, ε ρξήζε εζηθψλ 

πξαθηηθψλ ζπλέληεπμεο, ε δηαηήξεζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα είλαη ππέξηαηεο ζεκαζίαο. Οη εκπεηξίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πξέπεη λα αλαθέξνληαη φκσο ηα άηνκα απφ ηα νπνία 

ζηαρπνινγήζεθαλ νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα θξχβνληαη (Creswell, 2011). Έηζη, ε 

εξεπλήηξηα ζηελ παξνχζα έξεπλα δηαηήξεζε  ηελ αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

πξνζηάηεπζε ηελ ηαπηφηεηα ηνπο. Γφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζσζηή ρξήζε ησλ  

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ αιιά θαη ζηελ αζθαιή απνζήθεπζή ηνπο ζε 

ειεθηξνληθή ή ρεηξφγξαθε κνξθή. Σέινο δηαζθαιίζηεθε ην δηθαίσκα ζηηο 

ζπκκεηέρνπζεο λεπηαγσγνχο λα ιάβνπλ γλψζε, εάλ θπζηθά ην επηζπκνχλ, ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (Ζνwitt, 2010).  

 Οη ζπλεληεπθηέο θαη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη θέξλνπλ ηηο δηθέο ηνπο βησκαηηθέο θαη 

βηνγξαθηθέο «απνζθεπέο» ζηε ζπλέληεπμε. Δπεηδή νη ζπλεληεχμεηο είλαη 

δηαπξνζσπηθέο ιφγσ ηνπ φηη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ κε αλζξψπνπο, είλαη 

αλαπφθεπθην ν εξεπλεηήο λα επεξεάδεη ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν  θαη, σο εθ ηνχηνπ θαη 

ηα δεδνκέλα ( Ζitchcock & Hughes, 1989 , φπ. αλαθ. ζην Cohen, Manion & Morrison,  

2008).  Άξα γηα λα ειαηησζεί ε κεξνιεςία ρξεηάζηεθε πξνζεθηηθή δηαηχπσζε ησλ 

εξσηήζεσλ πξνθεηκέλνπ ην κήλπκα λα είλαη απνιχησο μεθάζαξν θαη ελδειερείο 

δηαδηθαζίεο δνθηκήο ψζηε ν εξεπλεηήο λα είλαη πεξηζζφηεξν ελήκεξνο γηα ηα πηζαλά 

πξνβιήκαηα (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Εεηήκαηα αμηνπηζηίαο δελ 

αλαθχπηνπλ κφλν ζηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο δηεμαγσγήο ηεο 

ζπλέληεπμεο αιιά επεθηείλνληαη θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αλαιχνληαη νη 

ζπλεληεχμεηο (Cohen, Manion & Morrison,  2008). ε ζπλεληεχμεηο κε αλνηθηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα ζπλνςίζεη ηηο απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψλεη 

θαζψο εμειίζζεηαη ε ζπλέληεπμε. Απηφο ν ηξφπνο έρεη έλα κεηνλέθηεκα γηαηί 

αζπλείδεηα ν εξεπλεηήο κπνξεί λα δψζεη έκθαζε ζηηο απαληήζεηο εθείλεο πνπ 

ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη λα απνηχρεη λα επηζεκάλεη ηηο απαληήζεηο πνπ 

είλαη αληίζεηεο (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηφο ν 

θίλδπλνο ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ παξνχζα κειέηε έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. Σα ππνθείκελα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα 

αβίαζηα θαη εζεινληηθά. Έηζη, νη εξσηψκελεο ελεκεξψζεθαλ ζε γιψζζα απιή θαη 

θαηαλνεηή γηα ην ζηφρν ηεο έξεπλαο, γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί, ελψ 
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παξάιιεια ηνλίζηεθε ην δηθαίσκά ηνπο λα απνζπξζνχλ απφ ηελ φιε δηαδηθαζία ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο έξεπλαο θαζψο θαη λα δεηήζνπλ απφζπξζε ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπλέληεπμε (Καιιηληθάθε, 2010).  
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4.9 Γηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

Ζ εξεπλήηξηα πξφηεηλε ηειεθσληθά ζε 10 γλσζηέο ηεο λεπηαγσγνχο λα ηεο 

αθηεξψζνπλ ιίγν ρξφλν θαη λα ηεο παξαρσξήζνπλ κηα ζπλέληεπμε πξνθεηκέλνπ λα 

ηε βνεζήζνπλ  ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεη γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηπισκαηηθήο ηεο 

εξγαζίαο. Μέζα απφ ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία νη ζπκκεηέρνπζεο ελεκεξψζεθαλ 

γηα ην ζθνπφ θαη ηε θχζε ηεο έξεπλαο. Καη νη 10 λεπηαγσγνί  αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά 

θαη κε πξνζπκία θαη έηζη νξίζηεθε  βνιηθή εκεξνκελία θαη ψξα ζπλάληεζεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ  ζπλεληεχμεσλ  γηα θάζε κηα λεπηαγσγφ μερσξηζηά. Οη 

ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην κήλα Ννέκβξην 2016 απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα  

9-11-2016 έσο 18-11-16.  Ήηαλ φιεο αηνκηθέο  θαη είραλ κέζν φξν δηάξθεηαο πεξίπνπ 

26 ιεπηά ε θάζε κηα. Μεξηθέο ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ ζηα  λεπηαγσγεία πνπ 

εξγάδνληαλ νη λεπηαγσγνί  εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ θαη άιιεο ζηελ νηθία ηεο 

εξεπλήηξηαο ή ζηελ νηθία  ησλ λεπηαγσγψλ. 

Πξηλ αξρίζεη ε θάζε ζπλέληεπμε ε εξεπλήηξηα πξνεηνίκαζε επαξθψο ηνλ εμνπιηζκφ 

ηεο θαη πξνγξακκάηηζε ην ρξφλν ηεο ψζηε λα θαιχςεη φιεο ηηο εξσηήζεηο απφ ην 

πξσηφθνιιν ηεο ζπλέληεπμεο. Οη ζπκκεηέρνπζεο λεπηαγσγνί έιαβαλ δηαβεβαηψζεηο 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο θαη θιήζεθαλ λα δψζνπλ γξαπηψο ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα. Μέιεκα ηεο εξεπλήηξηαο 

ήηαλ: α) λα θάλεη θαηαλνεηέο εξσηήζεηο πξνο ηηο  ζπκκεηέρνπζεο, ζρεηηθέο κε ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο, β) νη εξσηήζεηο  λα δηαθξίλνληαη απφ επαηζζεζία απέλαληη ζηηο 

αλάγθεο θαη ζηα δηθαηψκαηά ηνπο, γ) νη εξσηήζεηο λα βνεζήζνπλ ηε ξνή ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη λα κε ηελ παξεκπνδίδνπλ θαη, δ) λα δηαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε 

εζηίαζε ζε δεηήκαηα θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο δελ παξεπξίζθνληαλ άιια πξφζσπα, επεηδή ήηαλ 

πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη ζπλεληεχμεηο 

δηεμήρζεζαλ νκαιά θαη ππήξρε άλεην θιίκα ιφγσ ηεο πξνζσπηθήο γλσξηκίαο κε ηελ 

εξεπλήηξηα. Κάζε εξσηψκελε αληαπνθξίζεθε άκεζα θαη εηιηθξηλά. Ζ εξεπλήηξηα 

πξνζπάζεζε λα είλαη πξνζεθηηθή φζνλ αθνξά ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ηνλ 

ηξφπν αληίδξαζήο ηεο ζηηο απαληήζεηο ηεο εξσηψκελεο, έηζη ψζηε λα κε 

γλσζηνπνηήζεη ηηο δηθέο ηεο απφςεηο. Ήηαλ ζε εγξήγνξζε ψζηε λα δηεμάγεη ηελ 

έξεπλα πξνζεθηηθά θαη κε επαηζζεζία. 

Οη ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ γηα λα δψζνπλ αθξηβέζηεξε θαηαγξαθή ηεο 

ζπδήηεζεο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ απψιεηεο ζηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαλ. Ο ιφγνο 

πνπ πξνηηκήζεθε ε καγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ έλαληη ησλ γξαπηψλ 

ζεκεηψζεσλ είλαη ε αθξηβήο θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα λα 

επαλεμεηαζηνχλ  ηα πξσηνγελή δεδνκέλα ζε κειινληηθφ ρξφλν (Καιιηληθάθε, 2010). 
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4.10   Δπεμεξγαζία εκπεηξηθνύ πιηθνύ 

Μφιηο νινθιεξψζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο αθνινχζεζε ε απνκαγλεηνθψλεζή ηνπο.  Σν 

ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο κεηαηξνπήο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε γξαπηφ θείκελν (Ησζεθίδεο, 2003). Ο ιφγνο πνπ 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ φιεο νη ζπλεληεχμεηο ήηαλ  πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην 

χθνο πνπ έρεη ν πξνθνξηθφο ιφγνο θαη λα κελ παξεξκελεπηνχλ φια φζα εηπψζεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. Σα δεδνκέλα θαηαγξάθεζαλ ζε κνξθή θεηκέλνπ 

θαη απνζεθεχηεθαλ ζηνλ ππνινγηζηή. Καηά ηε κεηαγξαθή ησλ ζπλεληεχμεσλ 

ζεκεηψζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα φρη κφλν νη θπξηνιεθηηθέο δειψζεηο αιιά θαη ε κε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία. Ζ κεηαγξαθή ζε θείκελν γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ζεκεηνγξαθίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά απφ ζπκβάζεηο πνπ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνηππσζεί ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, ην χθνο ηεο θσλήο, νη 

παχζεηο, ε έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ κεηαγξαθή είλαη έλα θαίξην βήκα γηαηί 

ειαρηζηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα καδηθήο απψιεηαο, παξαράξαμεο θαη απινχζηεπζεο ησλ 

ζηνηρείσλ (Cohen,  Manion & Morrison, 2008). Δπεηδή κηα κεηαγξαθή δελ 

απνηππψλεη φια φζα έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ε εξεπλήηξηα  

ρξεηάζηεθε  λα δηαζθαιίζεη φηη θαηαγξάθνληαη πνηθίια είδε δεδνκέλσλ φπσο:  

α) ηη εηπψζεθε, β) ν ηφλνο ηεο θσλήο ηνπ νκηιεηή, γ) ην θπκάηηζκα ηεο θσλήο, δ) ηα 

ζεκεία ζηα νπνία δίλεηαη έκθαζε απφ ηνλ νκηιεηή, ε) νη παχζεηο θαη νη ζησπέο, ζη) νη 

δηαθνπέο, ζη) ε δηάζεζε ηνπ νκηιεηή, δ) ε ηαρχηεηα άξζξσζεο ηνπ ιφγνπ (Cohen,   

Manion,  & Morrison,  2008). 
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Κεθάιαην 5.  Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 
 
5.1  Δηζαγσγή 
 
 ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ 

ζηνρεχνληαο ζηνπο άμνλεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο. Σα εξσηήκαηα πνπ δηεξεπλήζεθαλ αθνξνχζαλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηα καζεκαηηθά, ηηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζρνιηθέο 

εκπεηξίεο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηα καζεκαηηθά, ηελ χπαξμε ή φρη αηζζεκάησλ 

απηνπεπνίζεζεο ησλ λεπηαγσγψλ σο πξνο ηα καζεκαηηθά θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο. 

Δπίζεο δηεξεπλήζεθε κέζσ εξσηεκάησλ ε ρξεζηκφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ, ε θχζε 

ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη λεπηαγσγνί  αιιά θαη 

ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ λεπηαγσγψλ  ζηα καζεκαηηθά.  Δπηπιένλ δηεξεπλήζεθαλ 

νη πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ, φ,ηη δηδάζθεηαη κέζα ζηελ ηάμε, ε θαζνδήγεζε πνπ 

έρνπλ νη λεπηαγσγνί φηαλ πξφθεηηαη λα δηδάμνπλ ηα καζεκαηηθά θαη ζην ηέινο φια ηα 

εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη λεπηαγσγνί ηεο ηάμεο σο πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη πηζαλνί ηξφπνη γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα. 

 

 

1Οο Δξεπλεηηθόο άμνλαο : ηάζεηο ησλ λεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθώλ 

 

5.2 πλαηζζήκαηα γηα ηα καζεκαηηθά 

 

Δξ. 1.  Πνην κάζεκα φηαλ δηδάζθεηο ζην λεπηαγσγείν ζε επραξηζηεί πεξηζζφηεξν θαη 

γηαηί; 

Απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη 4 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν1, Ν3, Ν7,Ν8) 

ζεσξνχλ φηη ηα Δηθαζηηθά, ε κνπζηθή, ην ζεαηξηθφ παηρλίδη (δειαδή ην κάζεκα 

Γεκηνπξγία–Έθθξαζε) είλαη ην κάζεκα πνπ ηνπο επραξηζηεί λα δηδάζθνπλ 

πεξηζζφηεξν ζην λεπηαγσγείν. ηαλ έξρεηαη ε ζηηγκή  νη λεπηαγσγνί λα 

αηηηνινγήζνπλ ην ιφγν πνπ ηνπο επραξηζηεί ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

«Γεκηνπξγία –Έθθξαζε » , 2 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν3, Ν7) παξαδέρνληαη φηη έρνπλ 

κηα θιίζε ζηα εηθαζηηθά ελψ ε Ν7 παξαδέρεηαη φηη καδί κε ηα εηθαζηηθά  ηελ 

επραξηζηνχλ ηαπηφρξνλα θαη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο γηαηί εκπεξηέρνπλ ηελ έξεπλα πνπ 

κάιινλ ζπκπεξαίλνπκε φηη αξέζεη ζηε Ν7.  

 



 96 

Ν7: «Οη ηέρλεο κνπ άξεζαλ γηαηί απφ κηθξή είρα θιίζε… κνπ άξεζε ε κνπζηθή, ν 

ρνξφο, ήζεια λα δσγξαθίδσ . Μάιηζηα ζπκάκαη φηη ήζεια λα γίλσ κπαιαξίλα φηαλ 

ήκνπλα κηθξή…Καη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο κνπ αξέζνπλ γηαηί κνπ αξέζεη ε έξεπλα. 

Απφ κηθξή κνπ άξεζαλ απηά ηα δχν, ε έξεπλα θαη ε Τέρλε. Γελ μέξσ πψο ηα 

ζπλδχαδα απηά ηα δπν». 

 

Ζ Ν1 πηζηεχεη φηη ηα εηθαζηηθά θαη ε κνπζηθή ηεο αλνίγνπλ ηε θαληαζία γηα λα 

δεκηνπξγήζεη. πσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά. 

Ν1: «Νηψζσ πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθή κε ηα εηθαζηηθά  καζήκαηα 

…απειεπζεξψλνκαη». 

 

Δπίζεο, ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο ήηαλ ζηελ πξψηε πξνηίκεζε ηεζζάξσλ 

λεπηαγσγψλ (Ν2, Ν4, Ν5, Ν9). Σξεηο λεπηαγσγνί (Ν2, Ν5, Ν9) δήισζαλ πσο ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ηνπο αξέζεη γηαηί βιέπνπλ πσο έρεη αληαπφθξηζε ζηα παηδηά 

θαη ηα επραξηζηεί. 

   

Ν2:  «Η  αιήζεηα είλαη φηη ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο κε επραξηζηεί πεξηζζφηεξν γηαηί 

βιέπσ ηα παηδηά λα αληαπνθξίλνληαη ζε φια φζα ζπδεηάκε, λα έρνπλ λα πνπλ 

πξάγκαηα,  θαη απηφ κε ηθαλνπνηεί. Γηα απηφ λνκίδσ φηη κε επραξηζηεί πην πνιχ  ην 

κάζεκα ηεο Γιψζζαο». 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε άπνςε ησλ λεπηαγσγψλ Ν6, Ν10 νη νπνίεο παξαδέρηεθαλ  φηη 

βξίζθνπλ επραξίζηεζε ζε φια ηα καζήκαηα ζην λεπηαγσγείν. Γνπιεχνπλ 

δηαζεκαηηθά. Γελ δέρνληαη φηη ππάξρνπλ  δηαθξηηά καζήκαηα θαη αληηκεησπίδνπλ ηε 

γλψζε σο νιφηεηα, ηελ νπνία πξνζεγγίδνπλ  κέζα απφ ηε ζπιινγηθή ζπλήζσο 

δηεξεχλεζε ζεκάησλ, δεηεκάησλ θαη πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ησλ καζεηψλ.  

 

Ν10: «Γελ ζα μερψξηδα θάπνην κάζεκα γηαηί φια ζην λεπηαγσγείν ηα δηδάζθσ 

δηαζεκαηηθά θαη κε ηε κέζνδν ηνπ project . Με επραξηζηνχλ φια ην ίδην. Δίκαη θαιά 

νξγαλσκέλε φηαλ αζρνινχκαη κε έλα ζέκα ζην λεπηαγσγείν  θαη ζεσξψ φηη δελ κε 

επραξηζηεί θάπνην ηδηαίηεξα». 

 

Ζ λεπηαγσγφο Ν4 είλαη ε κνλαδηθή πνπ δήισζε φηη ηα καζεκαηηθά  θαη νη Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο ηεο αξέζνπλ  πνιχ αιιά  σζηφζν δήισζε πσο ηελ επραξηζηεί 

πεξηζζφηεξν, λα δηδάζθεη ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο . 
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Ν4: «Τα Μαζεκαηηθά θαη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο κνπ αξέζνπλ…..Ψζηφζν αηζζάλνκαη 

άλεηα θαη πην επράξηζηα φηαλ δηδάζθσ ηε Γιψζζα δειαδή γξαθή,  αλάγλσζε θαη 

πξνθνξηθή επηθνηλσλία». 

 

 

Δξ.2.  ηαλ αθνχο ηε ιέμε καζεκαηηθά πψο αηζζάλεζαη; θαη γηαηί; 

 

ην άθνπζκα ηεο ιέμεο «Μαζεκαηηθά»  5 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο δειψλνπλ  φηη 

αηζζάλνληαη άλεηα (Ν1, Ν3, Ν4, Ν5, Ν10) θαζψο ηξέθνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ην νπνίν πάληα ηνπο άξεζε.  

 

 Ν4 : «Αηζζάλνκαη επράξηζηα.  Ίζσο γηαηί έρσ θαη εγψ ε ίδηα ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ζηα ζρνιηθά κνπ ρξφληα  ». 

 

Ηδηαίηεξε είλαη ε απάληεζε ηεο Ν5 φηη  ηα καζεκαηηθά αθνλίδνπλ ην κπαιφ θαη αζθνχλ  

γνεηεία ελψ απνηεινχλ κία  πξφθιεζε γηα ηελ ίδηα. Σελ θηλεηνπνηνχλ γηα λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί θαη λα ιχζεη ην πξφβιεκα φηαλ πξνθχπηεη. 

 

Ν5: «Αηζζάλνκαη φηη έρσ κπξνζηά κνπ έλα γξίθν. Μηα πξφθιεζε θαη ζέισ λα βξσ 

ηνλ ηξφπν λα ην ιχζσ . Ννκίδσ φηη αηζζάλνκαη φηη πάληα ππάξρεη ηξφπνο λα βξεζψ 

ζηε ιχζε θαη απηφ κε θηλεηνπνηεί θαη κε γνεηεχεη γηαηί ην βιέπσ ζαλ κηα άζθεζε ηνπ 

κπαινχ ». 

 

Αληίζεηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηα καζεκαηηθά φπσο «πάγσκα» , «κάγθσκα» 

«άγρνο», «βάξνο, «δχζθνια», «απέρζεηα» εθθξάδνπλ νη ππφινηπεο 5 απφ ηηο 10 

λεπηαγσγνχο (Ν2, Ν6, Ν7, Ν8, Ν9). χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο απηά ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα πξνθχπηνπλ απφ άζρεκεο παηδηθέο ή ζρνιηθέο 

εκπεηξίεο(Ν2, Ν8), απφ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο (Ν6, Ν7), ή ιφγσ ηνπ φηη ηα 

καζεκαηηθά έρνπλ κηα ζπλέρεηα (Ν9) πνπ αλ αθήζεηο θελφ δελ κπνξείο κεηά εχθνια 

λα ζπλερίζεηο. 

 

Ν7: «Γεληθψο αηζζάλνκαη έλα κάγθσκα… Γηαηί απφ κηθξή ζην ζρνιείν δελ είρα 

γεληθψο θαη …πνιχ θαιή ζρέζε κε ηα καζεκαηηθά.  Γελ είρα… απηνπεπνίζεζε ζα 

έιεγα πάλσ ζηα καζεκαηηθά». 
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Ν9 : «Αξρηθά αηζζάλνκαη απέρζεηα. Γελ έρσ  πνιχ θαιή ζρέζε κε ηα καζεκαηηθά γηαηί 

ζαλ κάζεκα αλ έρεηο θάπνην θελφ δελ κπνξείο λα ζπλερίζεηο νπφηε απηνκάησο θαη δελ 

ην αγαπάο. Πηζηεχσ φηη ηα καζεκαηηθά έρνπλ απφιπηε ζπλέρεηα πνπ άκα θηάζεηο ζε 

έλα ζεκείν δελ θαηαλνήζεηο θάηη ή δελ ην κειεηήζεηο δελ κπνξείο λα πξνρσξήζεηο 

παξαθάησ ». 

 

Δξ.3.  ηαλ έξρεηαη ε ψξα λα δηδάμεηο καζεκαηηθά πψο αηζζάλεζαη; 

 

ηαλ έξρεηαη ε ψξα λα δηδάμνπλ καζεκαηηθά ζην ζρνιείν ηνπο 7 ζηηο 10 

λεπηαγσγνχο δειψλνπλ φηη αηζζάλνληαη άλεηα (Ν2, Ν3, Ν5, Ν6, Ν7, Ν8, Ν10). Ζ 

εκπεηξία πνπ έρνπλ απνθηήζεη κέζα απφ ηα πνιιά ρξφληα δηδαζθαιίαο είλαη ν 

βαζηθφο ιφγνο πνπ αηζζάλνληαη έηζη δπν απφ ηηο λεπηαγσγνχο (Ν2, Ν8) ελψ  άιιεο 

δπν (Ν3, Ν10) αηζζάλνληαη άλεηα κε ηα καζεκαηηθά ιφγσ ηεο απηνπεπνίζεζεο πνπ 

έρνπλ γηα ην κάζεκα απηφ πνπ πάληα ηνπο άξεζε. 

 

Ν3 : «Νηψζσ πνιχ άλεηα γηαηί …έρσ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ κνπ φζνλ αθνξά ηα 

καζεκαηηθά . Αλέθαζελ κνπ άξεζαλ. Νηψζσ φηη είκαη ζε ζέζε λα δηδάμσ καζεκαηηθά 

θαη ζην λεπηαγσγείν». 

Ν8: «Αηζζάλνκαη ραιαξά δελ αιιάδεη θάηη . Έρσ αζρνιεζεί αξθεηά , έρσ αξθεηή 

εκπεηξία . Γελ αηζζάλνκαη θάηη ηδηαίηεξν . Φαιαξή είκαη ». 

 

Δπίζεο ε Ν5 αληιεί ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο κέζα απφ ηελ απφιαπζε πνπ ληψζεη φηαλ νη 

καζεηέο νδεγνχληαη ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Ν5: «Αηζζάλνκαη φκνξθα, αηζζάλνκαη  ελζνπζηαζκφ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο καζεκαηηθψλ. Θέισ λα είκαη ζίγνπξε φηη έρσ ζρεδηάζεη κε θάζε ηξφπν ηε 

δξαζηεξηφηεηά κνπ έηζη ψζηε λα δψζσ ζηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ αθξηβψο  απηφ πνπ 

ζέισ θαη λα αθνινπζήζνπλ κηα δηαδξνκή γηα λα θηάζνπλ ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Απνιακβάλσ θαη εγψ απηή ηε δηαδξνκή θαη ηελ απνθάιπςε ηεο γλψζεο ηνπο». 

 

Σέινο δπν λεπηαγσγνί (Ν6, Ν7) αηζζάλνληαη άλεηα κε ηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ θαζψο ζεσξνχλ πσο ε καζεκαηηθή γλψζε πνπ απαηηείηαη λα δηδαρζεί 

ζην λεπηαγσγείν είλαη πνιχ απιή θαη δελ απαηηεί απφ ηε λεπηαγσγφ λα είλαη θάηνρνο 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ. 

 

Ν6: « Σην λεπηαγσγείν αηζζάλνκαη κηα ραξά θαη  δελ αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα 

κε ηα καζεκαηηθά  ηνπ λεπηαγσγείνπ. Άιισζηε νη απαηηήζεηο ησλ καζεκαηηθψλ ζην 

λεπηαγσγείν είλαη απιέο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα έρσ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο». 
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Αληίζεηα ηξεηο λεπηαγσγνί (Ν1, Ν4, Ν9) αηζζάλνληαη ακεραλία θαη  αλαζθάιεηα κε ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. πγθεθξηκέλα ε Ν4 παξφιν πνπ αγαπά ηα καζεκαηηθά 

θαη ληψζεη επράξηζηα φηαλ αθνχεη ηε ιέμε καζεκαηηθά φηαλ έξζεη ε ψξα λα ηα δηδάμεη 

ζηα λήπηα πξνβιεκαηίδεηαη κήπσο νη καζεηέο ηεο δελ θαηαλνήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο 

έλλνηεο πνπ ζέιεη λα δηδάμεη. Πηζαλφλ πξνβιεκαηίδεηαη εάλ γλσξίδεη ην ζσζηφ ηξφπν 

λα  δηδάμεη ηα καζεκαηηθά ζσζηά. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο Ν1 θαη Ν9 νη νπνίεο 

αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα ζρεηηθά κε ην αλ νη καζεκαηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

νξγαλψλνπλ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα θαηαιάβνπλ ηα καζεκαηηθά.  

 

Ν9: «Αηζζάλνκαη ηξνκεξή αλαζθάιεηα γηαηί ληψζσ πσο δελ γλσξίδσ αλ νη ζηφρνη θαη 

νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλσ αλ νπζηαζηηθά  βνεζνχλ ην παηδί λα θαηαθηήζεη ηε 

καζεκαηηθή γλψζε». 

 

Δξ.4.  Δάλ ρξεζηκνπνηνχζεο θάπνηα επίζεηα γηα λα ραξαθηεξίζεηο ην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ πνηα ζα ήηαλ απηά; 

 

Γηα 4 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν1, Ν7, Ν8, Ν10) ηα Μαζεκαηηθά είλαη ρξήζηκα  θαη 

απαξαίηεηα.  

Ν8 : «Τα  καζεκαηηθά είλαη ρξήζηκα». 

 

Οη Ν3, Ν4, Ν5 ραξαθηεξίδνπλ ηα Μαζεκαηηθά ελδηαθέξνληα θαη ζπλαξπαζηηθά, θαη 

επηηξέπνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ.  

Ν3: « Τα καζεκαηηθά είλαη έλα  δεκηνπξγηθφ κάζεκα, είλαη  πνιχ ελδηαθέξνλ, έρεη 

εθαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο άξα είλαη πξαθηηθφ. Δπίζεο είλαη θαη κάζεκα  

ελεξγεηηθφ επεηδή  ζηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

ελεξγήζνπλ γηα λα κάζνπλ ηα καζεκαηηθά». 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Ν5 ηα καζεκαηηθά αζθνχλ  κηα γνεηεία θαη κηα πξφθιεζε. 

Ν5: «Δλδηαθέξνληα, γνεηεπηηθά, πξνθιεηηθά. Έλα επράξηζην ηαμίδη απνθάιπςεο». 

 

Χζηφζν ηέζζεξηο λεπηαγσγνί   (Ν2, Ν6, Ν8, Ν9)  ραξαθηεξίδνπλ ηα καζεκαηηθά 

απαηηεηηθά,  δχζθνια, ζχλζεηα θαη δπζλφεηα. Πξφθεηηαη γηα αληηθείκελν πνπ φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ιέεη κηα λεπηαγσγφο (Ν8) δελ είλαη γηα φινπο.    

Ν9 : «Τα καζεκαηηθά είλαη δχζθνια γηαηί είλαη  ζχλζεηα θαη δπζλφεηα». 

 

 

 



 100 

 

Δξ. 5 .  νπ αξέζνπλ ηα καζεκαηηθά σο κάζεκα γεληθά; 

 

Σν δείγκα καο δηράζηεθε σο πξνο ηελ εξψηεζε απηή. πγθεθξηκέλα, νη 5 απφ ηηο 10 

λεπηαγσγνχο (Ν1, Ν3, Ν4, Ν5, Ν10) απάληεζαλ φηη ηνπο αξέζνπλ ηα καζεκαηηθά σο 

κάζεκα γεληθά ελψ νη ππφινηπεο 5 λεπηαγσγνί (Ν2, Ν6, Ν7, Ν8, Ν9) ηζρπξίζηεθαλ 

φηη ηα καζεκαηηθά δελ ηνπο αξέζνπλ. 

 

Δξ. 6. Ση ζνπ αξέζεη πεξηζζφηεξν απφ απηά; ή ηη δελ ζνπ αξέζεη; 

 

Γηα ηηο 2 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν1, Ν5) ηα Μαζεκαηηθά είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

ελεξγνπνηεί ηε ζθέςε ησλ αλζξψπσλ. 

 

Ν1:«Βαζηθά, ηα Μαζεκαηηθά ηα αληηιακβάλνκαη σο κηα δηαδηθαζία ηξφπνπ ζθέςεο.Τα 

Μαζεκαηηθά καο καζαίλνπλ λα ζθεθηφκαζηε». 

 

Ζ Ν3 ζεσξεί σο βαζηθφ ιφγν πνπ ηεο αξέζεη ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ην 

γεγνλφο  φηη  ηα καζεκαηηθά βξίζθνληαη παληνχ. 

Ν3 : «Μνπ αξέζεη ην φηη  βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλή καο  δσή. Τα καζεκαηηθά 

βξίζθνληαη παληνχ». 

 

Αμηνπξφζεθηε είλαη ε απάληεζε ηεο Ν10 πνπ εμεγεί πσο ηεο αξέζνπλ ηα Μαζεκαηηθά 

γηαηί δελ έρνπλ έλα θαη κνλαδηθφ ηξφπν ιχζεο.  

 

Ν10: «Μνπ αξέζνπλ ηα Μαζεκαηηθά γηαηί έλα πξφβιεκα κπνξεί λα ιπζεί κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ δηαθνξεηηθά άηνκα θαη  κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο.  Απηφ 

ζνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζεηο ηνπο αλζξψπνπο θαη λα βγάιεηο θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηφπν ζθέςεο, γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο, ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ 

πξαγκάησλ πνπ θάλνπλ, ηνπο ζπλεηξκνχο…». 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηηο  Ν2, Ν8 δελ αξέζνπλ ηα Μαζεκαηηθά γηαηί ρξεηάδεηαη λα 

πξνζπαζνχλ πνιχ θαη λα θνπξάδνπλ ηε ζθέςε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπλ ηα 

καζεκαηηθά  πξνβιήκαηα.  

 

Ν2: «Γελ ζέισ λα βάισ ηε ζθέςε κνπ, κε θνπξάδεη λα πξνζπαζήζσ λα ιχζσ ην 

πξφβιεκα». 
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ηελ ίδηα πεξίπνπ ινγηθή θαη νη Ν6, Ν7 νκνινγνχλ φηη ε δπζθνιία ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ είλαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ δελ ηνπο αξέζεη ην κάζεκα. 

 

Γηα ηηο Ν4, Ν9 ηα καζεκαηηθά αθνινπζνχλ κηα ινγηθή ζεηξά, έρνπλ κηα ζπλέρεηα, 

αθνινπζνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα γηα λα θηάζεη θάπνηνο ζηε ιχζε ή ζην 

απνηέιεζκα πνπ ελψ ζηε Ν4 ην ζηνηρείν απηφ αξέζεη, ηε Ν9 ηε δπζθνιεχεη γηαηί 

πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη απηή ηε ζπλέρεηα αιιά ε ίδηα αδπλαηεί. 

 

Ν9 : «Γελ κνπ αξέζνπλ θαζφινπ γηαηί αδπλαηψ λα θαηαλνήζσ ηελ εμέιημε θάζε 

ελφηεηαο θαζψο πεξλάλε νη βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Δλψ δειαδή ζην δεκνηηθφ 

κπνξεί λα είλαη θαηαλνεηά αξρίδνπλ θαη δπζθνιεχνπλ ζην γπκλάζην κέρξη πνπ ε 

εμέιημε απηή ζηελ άιγεβξα θαη ηε γεσκεηξία…  δελ κπνξψ λα ηελ παξαθνινπζήζσ 

γηαηί απαηηνχληαη…πεξηζζφηεξεο  ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο εγψ δελ δηαζέησ». 

 

 

 

 

5.3         Θεηηθέο ή αξλεηηθέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο γηα ηα καζεκαηηθά 

 

Δξ.7. Αλ ζνπ έιεγα λα γπξίζεηο γηα ιίγν πίζσ ζηα καζεηηθά ή θνηηεηηθά ζνπ ρξφληα, 

πσο ζα ραξαθηήξηδεο ηε ζρέζε ζνπ κε ηα Μαζεκαηηθά; 

 

Οη 5 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν1, Ν3, Ν4, Ν5, Ν10) έρνπλ πνιχ θαιή θαη άςνγε ζρέζε 

κε ηα καζεκαηηθά πηζαλφηαηα γηαηί ηα αγαπνχζαλ απφ πνιχ κηθξή ειηθία. 

 

Ν1 : «Τα καζεκαηηθά κνπ άξεζαλ πάξα πνιχ. Ήκνπλ πνιχ θαιή καζήηξηα. Ήηαλ ην 

δπλαηφ κνπ κάζεκα. Ναη , κνπ άξεζαλ ». 

 

Οη Ν8, Ν9 είραλ πάξα πνιχ θαιέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο  κφλν απφ ην δεκνηηθφ ελψ ζηε 

ζπλέρεηα ζην γπκλάζην θαη ην ιχθεην αλαθέξνπλ φηη ηειηθά είραλ άζρεκεο εκπεηξίεο 

θαη απέθηεζαλ πξνβιεκαηηθή ζρέζε κε ηα καζεκαηηθά. 

Ν8 : «Αο αξρίζνπκε απφ ην δεκνηηθφ φπνπ ήκνπλ πάξα πνιχ θαιή. Βνεζνχζαλ ζε 

απηφ θαη νη δάζθαινη πνπ είρα θπζηθά… Μπνξνχζα λα ιχλσ  θάζε είδνπο πξφβιεκα 

ζηηο κεγάιεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. Ο δάζθαινο καο  πξνθαινχζε κε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ  έβαδε. Σην γπκλάζην θαη ζην ιχθεην ε ζρέζε κνπ κε ηα καζεκαηηθά ήηαλ 

πξνβιεκαηηθή …». 
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Αληίζεηα νη ππφινηπνη 3  λεπηαγσγνί (Ν2, Ν6, Ν7) αλαθέξνπλ αξλεηηθέο εκπεηξίεο 

απφ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεηηθψλ ηνπο 

ρξφλσλ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαλ απφ άγρνο θαη απφξξηςε. Δμαηηίαο κάιηζηα 

απηήο ηεο δχζθνιεο ζρέζεο νη ελ ιφγσ λεπηαγσγνί ζηξάθεθαλ γξήγνξα πξνο ηηο 

ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. 

Ν6: «Δγψ αθνινχζεζα ην θιαζηθφ ιχθεην επεηδή ήζεια ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηξίηεο 

δέζκεο. Σην θιαζηθφ ιχθεην απφ ηελ πξψηε Λπθείνπ είρακε πεξηζζφηεξα ζεσξεηηθά 

καζήκαηα Αξραία, Λαηηληθά θαη ιηγφηεξα Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Φεκεία. Καη νη 

θαζεγεηέο καο  δελ έδηλαλ ηδηαίηεξε βάζε ζηα ζεηηθά καζήκαηα νπφηε ε νπζηαζηηθή 

ζρέζε κνπ κε ηα Μαζεκαηηθά είρε ηειεηψζεη απφ ην Γπκλάζην». 

 

Δξ.8. Πνηνο πηζηεχεηο φηη είλαη ν πην θξίζηκνο παξάγνληαο πνπ δηακφξθσζε απηή ηε 

ζρέζε ζνπ κε ηα Μαζεκαηηθά; 

 

Οη 5 λεπηαγσγνί πνπ δήισζαλ φηη είραλ θαιέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο απφ ην κάζεκα 

ησλ καζεκαηηθψλ (Ν1, Ν3, Ν4, Ν5, Ν10) ζεσξνχλ φηη ε θαιή απηή ζρέζε θαη ε 

αγάπε ηνπο γηα  ηα καζεκαηηθά νθείιεηαη ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

 α)  ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ήηαλ ζεηηθφ απέλαληη ζηα  καζεκαηηθά (Ν1, 

Ν10) 

Ν10: «Τν νηθνγελεηαθφ κνπ  πεξηβάιινλ πνπ ήηαλ ζεηηθφ απέλαληη ζηα καζεκαηηθά. …  

Έρσ κεγαιχηεξα αδέξθηα θαη ζπκάκαη έληνλα φηαλ δηαβάδαλε καδί κε ηε κεηέξα κνπ 

ηα καζεκαηηθά ήζεια λα ζπκκεηέρσ θαη εγψ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ήζεια 

λα ιέσ ηε γλψκε κνπ, ήζεια πάληα λα  αθνχσ ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο γηα ηε ιχζε ησλ 

αζθήζεσλ». 

β) ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είραλ ζην ζρνιείν θαη ηνπο κεηέδσζαλ ηελ αγάπε γηα ηα 

καζεκαηηθά (Ν3, Ν4, Ν5). 

Ν5: «Ννκίδσ φηη κε βνήζεζε θαη ν  δάζθαινο κνπ ζην δεκνηηθφ …κε έθαλε λα 

αγαπήζσ ηα καζεκαηηθά θαη λα θαηαιάβσ πφζν ρξεηάδνληαη ηα καζεκαηηθά ζηε δσή 

καο γεληθφηεξα. Δίρε ζπκάκαη  πνιχ ππνκνλή θαη δελ  παξαηνχζε ηελ πξνζπάζεηα αλ 

εκείο  δπζθνιεπφκαζηαλ θαη δελ ηα θαηαιαβαίλακε…Μαο ηα εμεγνχζε πνιιέο θνξέο  

Έδηλε πνιιά παξαδείγκαηα ». 

γ) ηελ ηδηαίηεξε θιίζε ησλ ίδησλ ησλ λεπηαγσγψλ πξνο ηα καζεκαηηθά (Ν1, Ν3, Ν4, 

Ν5, Ν10). 
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Ν3: «Μεγαιψλνληαο δηαπηζηψλσ φηη εμαξρήο ήκνπλ έλα καζεκαηηθφ κπαιφ γηαηί 

ζθέθηνκαη κε έλα καζεκαηηθφ ηξφπν,  πην πξαθηηθφ. Απηφ ινηπφλ κνπ δεκηνχξγεζε 

ηελ πξνδηάζεζε λα κνπ αξέζνπλ ηα καζεκαηηθά». 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη αξλεηηθέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο 5 ζηηο 10 λεπηαγσγψλ (Ν2, 

Ν6, Ν7, Ν8, Ν9) γηα ηα καζεκαηηθά θαη ε θαθή, αγρσηηθή, πξνβιεκαηηθή ζρέζε ηνπο 

κε απηά απνδεηθλχεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο φηη νθείιεηαη ζηνπο 

αθφινπζνπο παξάγνληεο, νη νπνίεο είλαη νη ίδηνη κε ηνπο παξαπάλσ αιιά πνπ απηνί 

ηε θνξά ιεηηνχξγεζαλ πξνο ηελ εληειψο αληίζεηε θαηεχζπλζε: 

α) ην ξφιν θαθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ήηαλ πνιχ απζηεξνί, ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

ηνπο πνπ πηζαλφηαηα δελ ήηαλ θαζφινπ ειθπζηηθφο, θαη ζηελ έιιεηςε ελζνπζηαζκνχ 

πνπ είραλ νη άλζξσπνη απηνί φηαλ δίδαζθαλ  (Ν2, Ν7). 

Ν7: «Σην δεκνηηθφ είρα απζηεξνχο δαζθάινπο, ηππηθνχο. Σην γπκλάζην θαη ην Λχθεην 

ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ είρα ζπλαληήζεη θαζεγεηέο αδηάθνξνπο, πνπ 

βαξηφληνπζαλ λα θάλνπλ κάζεκα ή ήηαλ πάξα πνιχ απζηεξνί δειαδή θνβφζνπλ λα 

ηνπο ξσηήζεηο θάηη αλ δελ ην είρεο θαηαιάβεη. Έηζη ζε φια απηά πηζηεχσ φηη νθείιεηαη 

ε άζρεκε ζρέζε κε ηα καζεκαηηθά». 

β) ην θνηλσληθφ  θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο πνπ αλαπαξήγαγε ην θφβν γηα 

ηα καζεκαηηθά (Ν7, Ν6, Ν8) θαη ζηα ζηεξεφηππα ησλ δπν θχισλ (Ν8). 

Ν6: « Δμάιινπ ήηαλ θαη νη απφςεηο ησλ γνλέσλ κνπ φηη αθνχ είκαη θνξίηζη  δελ 

θάλνπλ γηα κέλα ηα καζεκαηηθά. ηα καζεκαηηθά ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηα αγφξηα πνπ 

έρνπλ πξαθηηθφ κπαιφ. Ίζσο νη απφςεηο ησλ γνλέσλ κνπ λα κε επεξέαζαλ». 

γ) ηελ ηδηαίηεξε θιίζε πνπ είραλ  νη ίδηνη νη λεπηαγσγνί γηα ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα. 

Ν6: «πσο είπα… είρα ηδηαίηεξε θιίζε ζηα θηινινγηθά καζήκαηα θαη ηα καζεκαηηθά 

γηα κέλα πέξαζαλ ζε δεχηεξε κνίξα». 

δ) ηελ ηδηαίηεξε δπζθνιία πνπ είρε απηφ θαζαπηφ ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ (Ν9).  

Ν9: «…..φπνπ θηάλνπκε ζην γπκλάζην θαη ην ιχθεην πνπ ηα καζεκαηηθά άξρηδαλ λα 

γίλνληαη πην ζχλζεηα θαη άξρηδε λα γίλεηαη θαθή ε ζρέζε κνπ κε ηα καζεκαηηθά. Καη 

απηή ηελ εληχπσζε έρσ κέρξη θαη ζήκεξα». 

 

Δξ. 9.  Πνηεο ήηαλ νη επηδφζεηο ζνπ ζην Γπκλάζην, ζηα καζεκαηηθά Λχθεην; 

 

Σέζζεξηο λεπηαγσγνί (Ν1, Ν2, Ν3, Ν10) ζπκνχληαη φηη είραλ άξηζηεο θαη πνιχ θαιέο  

επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά ζην γπκλάζην θαη ζην ιχθεην.  

Ν10: «Ήκνπλ πάληα άξηζηε καζήηξηα. Ο θαηψηεξνο βαζκφο κνπ ήηαλ ην 18. Σηηο 

Παλειιαδηθέο έγξαςα 20. Καη θξνληηζηήξην πήγα κφλν ζηελ Τξίηε Λπθείνπ». 
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Δπίζεο αξθεηά θαιέο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά ζην γπκλάζην θαη ιχθεην είραλ θαη 

άιιεο ηέζζεξηο λεπηαγσγνί (Ν4, Ν5, Ν6, Ν7). 

Γηα παξάδεηγκα ε Ν7 παξφιν πνπ ηα καζεκαηηθά δελ ήηαλ ην αγαπεκέλν ηεο 

κάζεκα, είρε θαινχο βαζκνχο ζε απηά πηζαλφηαηα δηφηη ήζειε λα έρεη γεληθφηεξα 

θαινχο βαζκνχο ζηνλ έιεγρφ ηεο. 

Ν7: «Απηφ κπνξεί λα ζνπ θαλεί αληηθαηηθφ αιιά επεηδή δηάβαδα θαη ήκνπλα θαιή 

καζήηξηα γεληθψο, νη βαζκνί κνπ ήηαλ θαινί. Γειαδή ην ρακειφηεξν πνπ κπνξνχζα 

λα πάξσ ζηα καζεκαηηθά ήηαλ 16. Δίρα θπξίσο 17, 18. Αιιά παξφια απηά ηα 

καζεκαηηθά δελ ήηαλ ην αγαπεκέλν κνπ κάζεκα». 

 

Σέινο κέηξηεο ήηαλ νη βαζκνινγίεο ζηα Μαζεκαηηθά κφλν δπν λεπηαγσγψλ (Ν8, Ν9).  

 

Δξ. 10. Πνηα  θαηεχζπλζε αθνινχζεζεο ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο; 

 

Έμη λεπηαγσγνί ηνπ δείγκαηνο  αθνινχζεζαλ ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε (Ν1, Ν5, Ν6, 

Ν7, Ν8, Ν9). 

 

Ν5: «Σηηο Παλειιαδηθέο αθνινχζεζα ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε γηαηί ήζεια Αξραηνινγία. 

Μάιηζηα ν καζεκαηηθφο κνπ ζην ιχθεην είρε ζηελνρσξεζεί φηαλ έκαζε φηη αθνινχζεζα 

ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε  θαη πξνζπαζνχζε λα κε κεηαπείζεη λα αιιάμσ θαηεχζπλζε  

Πίζηεπε φηη είρα δπλαηφηεηεο λα αθνινπζήζσ ηε ζεηηθή». 

 

Αληίζηνηρα ηξεηο λεπηαγσγνί αθνινχζεζαλ ζεηηθή θαηεχζπλζε ζηηο Παλειιαδηθέο (Ν3, 

Ν4, Ν10). 

Ν4 : «Θεηηθή θαηεχζπλζε ήκνπλα ... Έδσζα δειαδή Παλειιήληεο ζηα Μαζεκαηηθά  

Καηεχζπλζεο, Φπζηθή , Φεκεία, Βηνινγία Καηεχζπλζεο,  Σηαηηζηηθή Γεληθήο Παηδείαο 

θαη Φπζηθή Γεληθήο Παηδείαο. Δπνκέλσο ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζηεθα ζηα 

Μαζεκαηηθά». 

 

Σέινο κία λεπηαγσγφο (Ν2) αθνινχζεζε  ηελ πξαθηηθή θαηεχζπλζε ε νπνία ηαηξηάδεη 

πεξηζζφηεξν πξνο ηε ζεκεξηλή ζεηηθή θαηεχζπλζε εθφζνλ ζηα Παλειιαδηθψο 

εμεηαδφκελα καζήκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαλ ηα καζεκαηηθά, ε θπζηθή, θαη ε ρεκεία. 

 

Ν2: «Τφηε ήηαλ ε  θιαζηθή  θαη ε  πξαθηηθή θαηεχζπλζε . Δγψ είρα πάεη ζηελ πξαθηηθή 

θαηεχζπλζε πνπ δηάιεγεο απφ εθεί αλ ήζειεο  ηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο, ηηο  

Ιαηξηθέο ζρνιέο…Έδσζα γξαπηέο εμεηάζεηο ζηελ ηζηνξία, καζεκαηηθά, έθζεζε, 

θπζηθή, ρεκεία». 
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Δξ. 11.  Γηδάρηεθεο καζεκαηηθά ζην Παλεπηζηήκην απηά ηα ρξφληα πνπ ήζνπλ 

θνηηήηξηα;  

 

Γπν κφλν λεπηαγσγνί δήισζαλ πσο δελ δηδάρηεθαλ θαζφινπ καζεκαηηθά ζηε ζρνιή 

ηνπο (Ν1,Ν2). 

Ν1: « ρη δελ δηδάρηεθα καζεκαηηθά. Οχηε θπζηθέο επηζηήκεο, νχηε ΤΠΔ, φρη». 

 

Σν κάζεκα ηεο ηαηηζηηθήο ζπκνχληαη λα δηδάρηεθαλ ζηε ζρνιή ηνπο πέληε 

λεπηαγσγνί (Ν3, Ν6, Ν7, Ν9, Ν10).  

Ν3: «Γηδάρηεθα ηα καζεκαηηθά φρη σο αλεμάξηεην γλσζηηθφ αληηθείκελν, σο 

αληηθείκελν γηα λα ηα δηδάμσ ζηα λήπηα. Τν δηδάρηεθα  κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Σηαηηζηηθήο. Απφ ηηο Σηαηηζηηθέο πνπ είρακε έλα κάζεκα Σηαηηζηηθήο 

ήηαλ ππνρξεσηηθφ. Τα ππφινηπα καζήκαηα Σηαηηζηηθήο κπνξνχζεο θαη λα κελ ηα 

πάξεηο, ήηαλ επηιεγφκελα». 

 

Ζ Ν10 σζηφζν δειψλεη φηη ε ηαηηζηηθή πνπ δηδάρηεθε ζηε ζρνιή δελ είρε θακία 

ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν. 

Ν10: «Γηδάρηεθα… Σηαηηζηηθή 1, ππνρξεσηηθφ κάζεκα θαη πήξα σο επηινγή ην 

κάζεκα Σηαηηζηηθή 2. Τν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηεο Σηαηηζηηθήο είρε λα θάλεη 

κφλν κε αξηζκεηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ελήιηθεο θαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν. Γειαδή ζέισ λα πσ ….ε 

Σηαηηζηηθή δελ ήηαλ κάζεκα κεζνδνινγίαο ησλ καζεκαηηθψλ γηα ην  λεπηαγσγείν». 

 

 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε παξαηήξεζε ηεο Ν6  γηα ηε δπζθνιία ηεο ηαηηζηηθήο ζηηο 

θνηηήηξηεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε. 

 

Ν6: «Ήηαλ έλα πνιχ δχζθνιν κάζεκα εηδηθά γηα  εκάο πνπ εξρφκαζηαλ θαηά έλα 

κεγάιν πνζνζηφ απφ ηελ Τξίηε Γέζκε. πσο θαηαιαβαίλεηο είρακε λα δηδαρηνχκε 

καζεκαηηθά απφ ην γπκλάζην νπφηε δπζθνιεπηήθακε. Μαο έθαλαλ θαη θξνληηζηήξην 

ζην Παλεπηζηήκην γηα λα κπνξέζνπκε λα  πεξάζνπκε». 

 

Ζ Ν4 ήηαλ ε κφλε πνπ δηδάρηεθε εθηφο απφ ηε ηαηηζηηθή θαη Μαζεκαηηθά ζηε ζρνιή 

ηεο. Αλέθεξε φηη ππήξρε κάζεκα «Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ» ζην Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ, ιίγν δπζλφεην θαηά ηελ άπνςή ηεο. Γεληθά φηαλ ήηαλ ζηε ζρνιή ηεο  
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πξνβιεκαηηδφηαλ πνπ ζα ηεο ρξεζηκεχζνπλ ζην λεπηαγσγείν φια απηά ηα ζεσξεηηθά 

πνπ άθνπγε. 

Ν4: «Ναη δηδάρηεθα Σηαηηζηηθή θαη  Μαζεκαηηθά.  ζνλ αθνξά γηα ηε Γηδαθηηθή ησλ 

Μαζεκαηηθψλ κνπ άξεζε επίζεο. Μάιηζηα είρα θάλεη θαη πξαθηηθή ζε έλα λεπηαγσγείν 

θαη είρα εληππσζηαζηεί. Γηαηί ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ είρα επαθή κε ηε ζρνιηθή ηάμε 

θαη έπξεπε εγψ ε ίδηα λα νξγαλψζσ κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη φρη απιά λα 

είκαη ζε κηα γσληά θαη λα παξαθνινπζψ ηε λεπηαγσγφ λα θάλεη ην πξφγξακκα. Βέβαηα 

κέρξη λα θάλσ ηελ πξαθηηθή, ε ζεσξία πνπ είρα δηδαρζεί κνπ θαηλφηαλ δπζλφεηε θαη 

αλαξσηηφκνπλ  ηη λα  κνπ ρξεηάδνληαη φια απηά ζην λεπηαγσγείν… Πψο ζα ηα 

ρξεζηκνπνηνχζα εγψ. Σηε ζρνιή επεμεξγαδφκαζηαλ έλλνηεο δχζθνιεο λνκίδσ.  

Θπκάκαη ηε «γεηηλίαζε» θαη έιεγα ηί είλαη απηφ. Με έβαιε φκσο ζε κηα δηαδηθαζία ε 

πξαθηηθή κνπ άζθεζε λα ςάρλσ θαη λα δεκηνπξγψ εγψ δξαζηεξηφηεηεο  νπφηε έκαζα 

θαη λα δνπιεχσ ζσζηά». 

 

Οη Ν5, Ν8, πνπ έθαλαλ εμνκνίσζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο θαη θνίηεζαλ θαη ζην Μαξάζιεην 

Γηδαζθαιείν ζπκνχληαη φηη είραλ έλα πνιχ ζεσξεηηθφ κάζεκα καζεκαηηθψλ ζηελ 

εμνκνίσζε θαη κάζεκα ΣΠΔ ζην Μαξάζιεην.   

Δηδηθφηεξα ε Ν8 έκαζε κέζα απφ ηελ πξαθηηθή ηεο ηε ζρνιή  γηα αζθήζεηο 

αξίζκεζεο.  Γελ ηα απνθαινχζαλ ηφηε καζεκαηηθά. 

Ν8: «Η ζρνιή κνπ ήηαλ δηεηνχο θνίηεζεο. Γελ δηδαρηήθακε θαζφινπ καζεκαηηθά. 

Απηφ πνπ θάλακε, απηφ πνπ βιέπακε ζηελ πξαθηηθή καο ζηα λεπηαγσγεία ήηαλ 

αζθήζεηο αξίζκεζεο. Δίρε λα θάλεη κε ηνπο αξηζκνχο πεξηζζφηεξν, κε ηηο πνζφηεηεο. 

Τέηνηα πξάγκαηα …ηα νπνία δελ ηα νλφκαδαλ θαζφινπ καζεκαηηθά. Δγψ ηε ιέμε 

καζεκαηηθά ηε ζπλάληεζα ζην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 1989 φηαλ πξσηνεξγάζηεθα 

ην 1989. Μαζεκαηηθά ζπκάκαη φηη δηδάρηεθα ζηελ εμνκνίσζε. Τα καζεκαηηθά πνπ 

δηδάρηεθα ζηελ εμνκνίσζε ήηαλ πνιχ ζεσξεηηθά, δελ κνπ έκεηλε ηίπνηα …ήηαλ κηα 

θξίθε. Γελ κε βνήζεζαλ θαζφινπ ζέισ λα πψ ... Σην Γηδαζθαιείν ήηαλ πξναηξεηηθφ 

ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. Γελ ην πήξα. Πξνηίκεζα λα πάξσ σο επηιεγφκελν 

κάζεκα  ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο».  

 

Δξ. 12. (Αλ λαη), πσο ηα πήγαηλεο ζην Παλεπηζηήκην ζηα καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ 

κε ηα Μαζεκαηηθά; 

 

Οη 6 ζηηο 8 λεπηαγσγνχο (Ν3, Ν4, Ν5, Ν6, Ν7, Ν10) πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ην 

κάζεκα ηεο ηαηηζηηθήο  ζπκνχληαη πσο ηα πήγαηλαλ αξθεηά θαιά ζην Παλεπηζηήκην 

ρσξίο ηδηαίηεξν πξφβιεκα. Οη Ν3, Ν10 αλαθαινχλ σζηφζν πσο ην κάζεκα ηεο 
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«ηαηηζηηθήο» δπζθφιεπε ηηο θνηηήηξηεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε ζεσξεηηθή 

θαηεχζπλζε. 

 

Ν10: «Τα πέξαζα κε πνιχ επθνιία απηά ηα 2 καζήκαηα Σηαηηζηηθήο πνπ είρακε ζηε 

ζρνιή. Θπκάκαη λα πψ ζε απηφ ην ζεκείν φηη ζπκθνηηήηξηέο κνπ πνπ ήηαλ απφ 

ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε ην πεξλνχζαλ κε κεγάιε δπζθνιία ην ππνρξεσηηθφ Σηαηηζηηθή 

1. Οπφηε ην επηιεγφκελν Σηαηηζηηθή 2 δελ ην δηάιεγαλ». 

 

Ζ Ν8 αλαθέξεη φηη δπζθνιεχηεθε πνιχ λα πεξάζεη ηα καζεκαηηθά ζηελ εμνκνίσζε 

ελψ πέξαζε εχθνια ην κάζεκα ηεο ηαηηζηηθήο ζηελ εμνκνίσζε πνπ ήηαλ 

ελδηαθέξνλ. 

Ν8 : «Σην κάζεκα καζεκαηηθψλ πνπ είρα ζηελ εμνκνίσζε δελ κπνξψ λα πψ φηη ηα 

πήγα θαιά. Με πνιχ πξνζπάζεηα ηέινο πάλησλ ... ην πέξαζα. Γελ ζεσξψ φηη ηα 

πήγα θαιά. Να πξνζζέζσ φηη ζηελ εμνκνίσζε θάλακε Σηαηηζηηθή ε νπνία κνπ άξεζε 

.Ίζσο γηαηί ήηαλ δηαθνξεηηθή θαζεγήηξηα, δηαθνξεηηθφο ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο. 

Κάλακε έξεπλα ζπκάκαη , εμαγάγακε ηα δεδνκέλα …ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ κάζεκα». 

Δλψ γηα ηε Ν9 ην κάζεκα ηεο ηαηηζηηθήο ήηαλ αδηάθνξν. 

 

 

5.4  Αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο ή όρη 

 

Δξ. 13. Πφζν απηνπεπνίζεζε αηζζάλεζαη φηαλ δηδάζθεηο Μαζεκαηηθά; Αηζζάλεζαη 

κεγαιχηεξε, κηθξφηεξε ή ίδηα απηνπεπνίζεζε ζε ζχγθξηζε κε ηε δηδαζθαιία άιισλ 

καζεκάησλ; 

 

Σέζζεξηο λεπηαγσγνί (Ν6, Ν7, Ν8, Ν10)  αηζζάλνληαη ηελ ίδηα απηνπεπνίζεζε είηε  

δηδάζθνπλ καζεκαηηθά είηε δηδάζθνπλ θάπνην άιιν κάζεκα. Δηδηθφηεξα ε Ν6 εμεγεί 

φηη ληψζεη απηνπεπνίζεζε γηα ηα καζεκαηηθά  πηζαλφηαηα γηαηί ηα καζεκαηηθά είλαη 

εχθνια ζην λεπηαγσγείν. 

Ν6: «Γελ έρσ θάπνην πξφβιεκα ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Αηζζάλνκαη 

απηνπεπνίζεζε γηαηί φπσο μαλαείπα νη απαηηήζεηο ησλ καζεκαηηθψλ  ζην 

λεπηαγσγείν είλαη απιέο. Αηζζάλνκαη γηα φια ηα καζήκαηα ηελ  ίδηα απηνπεπνίζεζε». 

 

Δπίζεο άιιεο ηέζζεξηο λεπηαγσγνί (Ν1, Ν2, Ν4, Ν9) δειψλνπλ φηη αηζζάλνληαη 

πεξηζζφηεξν απηνπεπνίζεζε κε ηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο θαη ε Ν2 αηζζάλεηαη 

απηνπεπνίζεζε επηπιένλ θαη γηα ην  ζεαηξηθφ παηρλίδη, θαη ηα εηθαζηηθά. 
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Ν9: «Γελ αηζζάλνκαη κεγάιε απηνπεπνίζεζε θαη κπνξψ λα πσ φηη ε απηνπεπνίζεζή 

κνπ είλαη πάξα πνιχ κηθξή ζε ζρέζε κε ηα άιια καζήκαηα. Αθξηβψο γηαηί έρσ 

κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ κνπ λα δηδάμσ γιψζζα φπσο είπα θαη 

πξνεγνπκέλσο. Τα καζεκαηηθά κνπ πξνθαινχλ αλαζθάιεηα». 

 

Σε κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε γηα ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα άιια 

καζήκαηα ληψζεη ε Ν5 γηαηί δίλνληαο έλα θχιιν εξγαζίαο καζεκαηηθψλ ζηνπο 

καζεηέο ηεο  πηζηεχεη φηη κπνξεί λα ειέγμεη αλ ηα παηδηά θαηαλφεζαλ ή φρη ηα 

καζεκαηηθά . Ίζσο ε απηνπεπνίζεζή ηεο λα απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη πηζηεχεη φηη 

ην ιάζνο ζηα καζεκαηηθά είλαη μεθάζαξν. 

Ν5: «Ίζσο ζήκεξα λα αηζζάλνκαη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη κάιηζηα πεξηζζφηεξε ζε ζρέζε κε ηα άιια καζήκαηα. Γηαηί λνκίδσ 

φηη κπνξψ λα ειέγμσ πην εχθνια ην ιάζνο ησλ παηδηψλ φηαλ ζα ηνπο δψζσ έλα 

θχιιν εξγαζίαο γηα παξάδεηγκα. Θέισ λα πσ πσο φηαλ βιέπσ φηη νη καζεηέο κνπ 

έρνπλ θαηαλνήζεη φζα ηνπο καζαίλσ, ηφηε  ληψζσ αθφκα κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε». 

 

Αληίζηνηρα, ε Ν3 αηζζάλεηαη κεξάθη θαη απηνπεπνίζεζε  γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη κάιηζηα ηελ ίδηα κε ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ησλ εηθαζηηθψλ 

θαη ιηγφηεξν απηνπεπνίζεζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο ή ρεκείαο. 

Ν3: «ηαλ δηδάζθσ καζεκαηηθά ληψζσ αθξηβψο ην ίδην κεξάθη θαη ηελ ίδηα 

απηνπεπνίζεζε κε απηή πνπ ληψζσ  φηαλ θάλσ Γιψζζα ή φηαλ θάλσ Δηθαζηηθέο 

Τέρλεο,  ζηηο νπνίεο φπσο  ζαο είπα έρσ κηα θιίζε θαη  κία αγάπε. κσο αλ ήηαλ λα 

ζπγθξίλσ κε ηελ απηνπεπνίζεζε πνπ ληψζσ απφ ηε  δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο ή απφ 

θάπνηα θπζηθά, ρεκηθά  πεηξάκαηα πνπ ζα κπνξνχζα λα θάλσ ζην λεπηαγσγείν 

πηζηεχσ φηη  έρσ πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε ζηε δηδαζθαιία ησλ  καζεκαηηθψλ  

απφ φηη ζηε Φπζηθή  θαη ζηε Φεκεία. ηαλ δηδάζθσ καζεκαηηθά αηζζάλνκαη ηελ ίδηα 

απηνπεπνίζεζε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο θαη  ησλ Δηθαζηηθψλ». 

 

Δξ. 14. Σα ζπλαηζζήκαηα θαη ε απηνπεπνίζεζε πνπ ληψζεηο γηα ηα καζεκαηηθά έρνπλ 

αιιάμεη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ζηελ ππεξεζία; Πνπ απνδίδεηο απηή ηελ αιιαγή; 

 

Ζ Ν10 είλαη ε κνλαδηθή λεπηαγσγφο πνπ ηζρπξίδεηαη πσο ε απηνπεπνίζεζε ηεο γηα 

ηα καζεκαηηθά δελ έρεη αιιάμεη απφ ηφηε πνπ πξσηνεξγάζηεθε. Απηφ πνπ άιιαμε 

είλαη κφλν ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηεο. 

Ν10: «Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ελ κέξεη άιιαμε ν ηξφπνο ηεο  δηδαζθαιίαο, φρη ε 

απηνπεπνίζεζε. Γνθίκαζα ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο πην απνηειεζκαηηθέο θαη 



 109 

πην επράξηζηεο γηα ηα ίδηα ηα παηδηά. Ίζσο ζηα πξψηα ρξφληα πνπ εξγάζηεθα λα κελ 

ήμεξα λα ρξεζηκνπνηήζσ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο. κσο κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία κνπ είδα φηη κπνξψ λα επαλαηξνθνδνηήζσ ην κάζεκα κε θαηλνχξηα ζθέςε». 

 

Οη ππφινηπεο 9 λεπηαγσγνί παξαδέρνληαη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε απηνπεπνίζεζε 

πνπ ληψζνπλ γηα ηα καζεκαηηθά έρνπλ αιιάμεη πξνο ην θαιχηεξν κε ηελ πάξνδν ησλ 

ρξφλσλ ζηελ ππεξεζία. Ζ αιιαγή απηή απνδίδεηαη: 

α) ηελ εκπεηξία πνπ έξρεηαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ (Ν1, Ν2, Ν4, Ν5, Ν6, Ν7, 

Ν8) 

 

Ν5: «Τφηε πνπ δηνξίζηεθα δελ είρα ηελ ίδηα ζηγνπξηά βέβαηα. Γελ ήμεξα αλ  κπνξνχζα 

λα κεηαδψζσ ηε ζθέςε κνπ. Γελ ήμεξα ηνλ ηξφπν λα θάλσ κηα καζεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σηγά ζηγά ε εκπεηξία κνπ κε βνήζεζε πνιχ αιιά κε βνήζεζε πνιχ θαη 

ε επαθή κε ηα Μαζεκαηηθά ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν».  

Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε άπνςε ηεο Ν8 ε νπνία δελ έλησζε απηνπεπνίζεζε γηα ηα 

καζεκαηηθά ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηεο γηαηί έπξεπε λα κειεηήζεη θαη λα εθαξκφζεη 

ζην λεπηαγσγείν ηεο έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ δελ δηδάρηεθε ζηε ζρνιή ηεο.  

 

Ν8: «ηαλ πξσηνεξγάζηεθα ην 1989 φπσο είπα ζπλάληεζα ηα καζεκαηηθά. Ήηαλ θάηη 

εληειψο θαηλνχξην ην νπνίν είδα ζην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ καο δψζαλε. Δθεί 

δελ αηζζαλφκνπλ θαη πνιχ άλεηα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κε ηελ εκπεηξία, κε ηελ 

ελαζρφιεζε λνκίδσ φηη έρεη αιιάμεη πνιχ ε απηνπεπνίζεζή κνπ». 

 

β) ηε ζπλεξγαζία, ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ κε ζπλαδέιθηζζεο θαη ζηελ 

πξνζσπηθή δνπιεηά θαη  αλαδήηεζε  (Ν3, Ν4, Ν9). 

Ν4: «Ναη ζίγνπξα έρνπλ αιιάμεη. Απηφ νθείιεηαη  ζηελ εκπεηξία πνπ απνθηά θαλείο 

φζν έξρεηαη ζε επαθή κε ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο θαη ζηε ζπλεξγαζία θαη 

αληαιιαγή απφςεσλ κε ηηο ζπλαδέιθηζζεο. ηαλ ζπλεξγάδεζαη κε άηνκα θαη 

αληαιιάζζεηο απφςεηο απηφ ζε βνεζάεη λα αλνίμεηο ηνπο νξίδνληέο ζνπ».  

 

 

Δξ. 15.  Πηζηεχεηο  πσο νη ζπνπδέο θαη ε εκπεηξία ζνπ, ζε έρνπλ  εθνδηάζεη επαξθψο 

γηα λα δηδάμεηο καζεκαηηθά ζηα παηδηά; Ση ζα ρξεηαδφηαλ γηα λα εληζρπζεί ε 

απηνπεπνίζεζε ζνπ ζε ζρέζε κε απηφ ην κάζεκα; 

 

Αξθεηά εθνδηαζκέλε απφ ηηο ζπνπδέο ηηο θαη ηελ εκπεηξία ηεο γηα λα δηδάμεη ηα 

Μαζεκαηηθά δειψλεη φηη είλαη κφλν 1 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν4). 
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Ν4: «Βνεζήζεθα αξθεηά ζηε ζρνιή κε ην κάζεκα «Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθψλ» ην νπνίν 

δηδάρηεθα δπν ζπλερφκελα εμάκελα ην 5ν θαη ζην 6ν ζην 3ν έηνο αιιά αθφκα 

πεξηζζφηεξν κε ηελ πξαθηηθή». 

 

Οη ππφινηπεο ελλέα  λεπηαγσγνί παξαδέρνληαη αλνηθηά φηη απφ ηηο ζπνπδέο (κφλν 

ηαηηζηηθή δηδάρηεθαλ) ληψζνπλ  φηη έρνπλ κεδακηλά εθφδηα γηαηί δελ δηδάρηεθαλ ζηε 

ζρνιή ηνπο ην κάζεκα πνπ ζα ηνπο βνεζνχζε λα δηδάμνπλ  καζεκαηηθά  ζην 

λεπηαγσγείν. 

 

Ν3: «ρη. Αλ θξίλσ απφ ηηο ζπνπδέο καο ηα εθφδηα είλαη κεδακηλά. Γελ καο 

δηδάζθνπλ ζηε ζρνιή καο δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν. Γελ είκαζηε 

ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε πψο λα θάλνπκε καζεκαηηθά ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο». 

 

ην ππνεξψηεκα πψο ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί ε απηνπεπνίζεζή ηνπο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ε Ν6 πξνηείλεη αληαιιαγή εκπεηξηψλ κε ζπλαδέιθηζζεο ελψ 

πέληε λεπηαγσγνί (Ν4, Ν5, Ν8, Ν9, Ν10) δεηνχλ έληνλα επηκνξθψζεηο θαη  

παξαθνινχζεζε ππνδεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ. Δηδηθφηεξα απηέο νη λεπηαγσγνί 

επηδεηνχλ κηα επηκφξθσζε ε νπνία:  

α)  Θα πεξηιακβάλεη εξγαζία λεπηαγσγψλ ζε νκάδεο (Ν8) 

Ν8: «…επηκφξθσζε… πξέπεη λα γίλεηαη  επηκφξθσζε ζπρλά θαη θπξίσο εξγαζίεο 

λεπηαγσγψλ ζε νκάδεο. Δγψ βνεζηέκαη πεξηζζφηεξν φηαλ εξγάδνκαη θαη αληαιιάζζσ 

εκπεηξίεο κε ζπλαδέιθνπο». 

β) Γελ ζα ζηέθεηαη ζηελ παξάζεζε ζηφρσλ αιιά ζα πξνρσξά ζηελ νπζία ηνπ 

καζήκαηνο, ζηελ εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πξάμε (Ν9). 

Ν9: «…ρξεηάδνληαη πξαθηηθέο επηκνξθψζεηο. Γειαδή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ πξάμε. Αο θαληαζηνχκε κηα αίζνπζα επηκφξθσζεο 

λα κεηαηξέπεηαη ζε ζρνιηθή ηάμε. Μφλν ηφηε εκείο νη λεπηαγσγνί κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ νη ζηφρνη πνπ ζέηνπκε ζε θάζε καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη νη 

ζσζηνί θαη γίλνληαη  κε ην ζσζηφ ηξφπν. Τνπο μέξνπκε ηνπο ζηφρνπο απφ ην ΓΔΠΠΣ.  

Πψο φκσο απηνχο ζα ηνπο θάλνπκε πξάμε; Σηα ζεκηλάξηα πνπ γίλνληαη παξαζέηνληαη 

νη ζηφρνη θαη ηί κπνξνχλ λα κάζνπλ ηα παηδηά ζε απηή ηελ ειηθία. Γελ είλαη ην 

δεηνχκελν απηφ. Πψο ζα ην κάζνπλ; φρη ηη κπνξνχλ λα κάζνπλ…εθεί έρνπλ κεγάιε 

αλάγθε νη λεπηαγσγνί». 

γ)  Θα είλαη βησκαηηθνχ ραξαθηήξα θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ππνδεηγκαηηθέο 

δηδαζθαιίεο (Ν4, Ν5). 

Ν4: «Πηζηεχσ φηη αλ γίλνληαλ  ζπλερφκελεο επηκνξθψζεηο βησκαηηθνχ ραξαθηήξα ζα 

κε βνεζνχζαλ λα εληζρχζσ ηελ απηνπεπνίζεζή κνπ θαη λα εμαιείςσ ηελ αγσλία κνπ 
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θαη ην άγρνο κνπ. Καη φηαλ ιέσ επηκφξθσζε βησκαηηθνχ ραξαθηήξα ελλνψ φρη λα 

πάσ λα παξαθνινπζήζσ έλα ζεκηλάξην θαη λα έρεη φιν ζεσξία….. αιιά εγψ ε ίδηα λα 

κπσ ζηε δηαδηθαζία λα  νξγαλψζσ δξαζηεξηφηεηα ή λα παξαθνινπζήζσ 

δξαζηεξηφηεηεο νξγαλσκέλεο απφ άιιεο ζπλαδέιθηζζεο θαη λα ππάξρεη απηή ε 

αληαιιαγή απφςεσλ». 

 

Ν5: « …λα παξαθνινπζήζσ κηα ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία πάλσ ζε κηα καζεκαηηθή 

έλλνηα…λα δσ κηα θαιή πξαθηηθή. Θα κπνξνχζε ε ζρνιηθή ζχκβνπινο λα νξγαλψζεη 

έλα ζεκηλάξην γηα λα παξαθνινπζήζνπκε θαιέο πξαθηηθέο καζεκαηηθψλ ζην 

λεπηαγσγείν. Κάηη ηέηνην δελ έρεη αθφκα νξγαλσζεί. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

πην αλνηθηά ζε επίπεδν λνκνχ». 

 

Ζ Ν10 αθφκα επηζεκαίλεη φηη νξγαλψλνληαη πνιιά ζεκηλάξηα πνπ δίλνπλ έκθαζε 

ζηελ ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε αιιά δπζηπρψο θαλέλα πνπ 

λα αθνξά ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο ζην λεπηαγσγείν. 

Ν10: «…Γπζηπρψο δελ έρεη δηνξγαλψζεη (ελλνεί ε ζρνιηθή ζχκβνπινο) θάπνην 

ζεκηλάξην ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία νθηψ ρξφληα πνπ είκαη αλαπιεξψηξηα ζηελ 

Κνξηλζία ζρεηηθά κε ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο ζην λεπηαγσγείν. Δλψ αληίζεηα 

νξγαλψλνληαη ζεκηλάξηα γηα άιια γλσζηηθά αληηθείκελα θαη θπξίσο ζεκηλάξηα πνπ 

δίλνπλ έκθαζε ζηηο λέεο Τερλνινγίεο ζην λεπηαγσγείν». 

 

 

 

 

 

2νο Δξεπλεηηθόο άμνλαο: Απόςεηο ησλ λεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά 

θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο 

 

5.5  Υξεζηκόηεηα ησλ καζεκαηηθώλ 

 

Δξ. 16.  Πηζηεχεηο φηη ηα καζεκαηηθά πξέπεη λα δηδάζθνληαη απφ ην  λεπηαγσγείν ή 

ζα ήηαλ θαιχηεξα λα μεθηλνχζαλ απφ ηελ πξψηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ; Γηαηί ην 

πηζηεχεηο απηφ; 

ην εξψηεκα απηφ ππάξρεη νκνθσλία αλάκεζα ζηηο λεπηαγσγνχο ηνπ δείγκαηνο φηη 

ηα καζεκαηηθά θαιψο δηδάζθνληαη απφ ην λεπηαγσγείν. Σα καζεκαηηθά θαιιηεξγνχλ 

ηε λνεκνζχλε ησλ παηδηψλ θαη δεκηνπξγνχλ ζσζηή ζηάζε απέλαληη ζην πεξηβάιινλ 

(Ν10). Δπίζεο ζην λεπηαγσγείν εμειίζζεηαη ε πξψηε καζεκαηηθή γλψζε ησλ λεπίσλ 
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θαη έηζη ζα κπνξέζνπλ λα έρνπλ κηα θαιχηεξε κεηάβαζε αξγφηεξα ζηελ πξψηε 

δεκνηηθνχ (Ν9). Σα καζεκαηηθά αθφκα ζχκθσλα κε ηηο λεπηαγσγνχο ππάξρνπλ 

παληνχ θαη βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλή δσή (Ν6, Ν3). 

Δμάιινπ νη κηζέο λεπηαγσγνί (Ν1, Ν5, Ν6, Ν7, Ν8) ππνζηεξίδνπλ πσο ηα παηδηά 

έρνπλ καζεκαηηθέο εκπεηξίεο πξηλ έξζνπλ ζην λεπηαγσγείν ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ή 

απφ ην ζπίηη ηνπο. 

Ν1: «Τα καζεκαηηθά φπσο θαη ε γιψζζα ζεσξψ φηη ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη απφ ην 

λεπηαγσγείν θαη κάιηζηα θαη ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο δειαδή 3 εηψλ αθφκα απφ ηνλ  

παηδηθφ ζηαζκφ. Αιιά θαη ζην ζπίηη φηαλ κηα κακά  παίδεη κε ην παηδί ηεο  θαη ηνπ ιέεη 

αξγά ηηο ιέμεηο γηα λα ηηο κάζεη  εθεί νπζηαζηηθά κπνξεί λα γίλεη θαη ε εηζαγσγή ησλ 

παηδηψλ  ζηα καζεκαηηθά. Μπνξεί λα αξρίζνπλ δειαδή απφ πνιχ κηθξή ειηθία καδί κε 

ηηο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Τα πιενλεθηήκαηα 

είλαη πνιιά γηα ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ αξγφηεξα. Μπαίλνπλ γεξά ζεκέιηα…». 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί θαη ε  αηηηνιφγεζε ηεο Ν2 φηη ηα καζεκαηηθά αλ δηδάζθνληαη απφ 

ην λεπηαγσγείν ζα βνεζήζνπλ πνιχ ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο γηαηί είλαη αιιειέλδεηα 

κε ηε Γιψζζα. 

Ν2: « Δγψ  πηζηεχσ φηη ηα καζεκαηηθά πξέπεη λα δηδαρηνχλ απφ λσξίο γηαηί είλαη 

αιιειέλδεηα κε ηε γιψζζα. Έρνπλ κέζα έλλνηεο πνπ βνεζνχλ ηα παηδηά λα 

εθθξαζηνχλ θαιχηεξα ζην ιφγν ηνπο». 

 

Πνιχ θνληά ζηνλ παηγληψδε  ηξφπν δνπιεηάο ζην λεπηαγσγείν βξίζθεηαη ε απάληεζε 

ηεο Ν4. Αθνχ ζην λεπηαγσγείν φια κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ κέζα απφ ην παηρλίδη, θαη 

ηα καζεκαηηθά κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ εμίζνπ. 

Ν4: «Θεσξψ φηη απφ ην λεπηαγσγείν πξέπεη λα δηδάζθνληαη. Καη απηφ γηαηί  

κπνξνχκε λα δηδάμνπκε ηα πάληα ζην λεπηαγσγείν  κε ην ζσζηφ ηξφπν, κε παηγληψδε 

ηξφπν. Η γλψζε έξρεηαη κέζα απφ ην παηρλίδη ζε απηή ηελ ειηθία». 

 

 Δξ.17.   Πνηα ζεσξείο φηη είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην 

λεπηαγσγείν (ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο); 

 

Σα καζεκαηηθά είλαη ρξήζηκα ζηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα λα: 

α)  Γηαρεηξηζηνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο (Ν3, Ν5, Ν6) 

Ν5: «Δίλαη πνιχ ρξήζηκα. Κάλνπκε καζεκαηηθά ζην λεπηαγσγείν γηα λα κπνξέζεη λα 

ζπλδέζεη ην παηδί ηα καζεκαηηθά κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Να γλσξίζεη,  λα ειέγμεη,  

λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ». 
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β) Γηα λα βνεζήζνπλ ηε γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαζψο είλαη αιιειέλδεηα κε 

ηε Γιψζζα (Ν2). 

Ν2 : «Τα Μαζεκαηηθά βνεζνχλ ηα παηδηά λα εθθξαζηνχλ  θαιχηεξα γηαηί έρνπλ κέζα   

ηηο ρσξνρξνληθέο έλλνηεο, καζαίλνπλ ην ρζεο, ην ζήκεξα, ην αχξην…». 

 

γ)  Αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπ παηδηνχ ελψ παξάιιεια ην βνεζνχλ λα 

απνθηήζεη ηε δεμηφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη λα νξγαλψζεη ηελ ζθέςε ηνπ (Ν1, 

Ν4,  Ν7, Ν8, Ν9, Ν10). 

Ν10 : «Μέζα απφ ηα καζεκαηηθά πηζηεχσ φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζθέθηνληαη 

ινγηθά, λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα». 

 

Δξ. 18. Πνηα ζέζε σο πξνο ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ έρεη γηα ζέλα  ην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα άιια καζήκαηα ζην λεπηαγσγείν;  

 

Σέζζεξηο λεπηαγσγνί (Ν6, Ν7, Ν8, Ν10) πηζηεχνπλ φηη ηα καζεκαηηθά έρνπλ  ηελ ίδηα 

ζπνπδαία ζέζε κε ηα ππφινηπα καζήκαηα ζην λεπηαγσγείν. 

 

Ν7: «Δγψ δελ είκαη ηεο άπνςεο φηη ππάξρνπλ πην ζπνπδαία καζήκαηα  θαη θάπνηα 

ιηγφηεξν ζπνπδαία. Γηα κέλα φια ηα καζήκαηα είλαη ζεκαληηθά θαη ην θαζέλα 

πξνζθέξεη θάηη. Θεσξψ ηα καζεκαηηθά ην ίδην ζπνπδαία κε ηα ππφινηπα καζήκαηα». 

 

Χζηφζν δπν λεπηαγσγνί (Ν1, Ν4) ζεσξνχλ φηη ηα καζεκαηηθά έρνπλ ζπνπδαηφηαηε 

ζέζε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα καζήκαηα ζην λεπηαγσγείν. 

 

Ν4: « Θα ην έβαδα ζηελ πξψηε ζέζε σο πξνο ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ. Γηαηί φπσο είπα 

θαη λσξίηεξα καο βνεζά λα νξγαλψλνπκε ηε ζθέςε καο. ηαλ θάπνηνο έρεη 

νξγαλσκέλε ζθέςε έρεη θαηά επέθηαζε θαη νξγαλσκέλν ιφγν. Μπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί άλεηα ηα παξακχζηα θαη λα δηεγεζεί ην παηδί ηε ζσζηή ρξνληθή  ζεηξά 

ησλ γεγνλφησλ απφ έλα παξακχζη». 

 

Απφ ηελ άιιε ηξεηο λεπηαγσγνί (Ν2, Ν5, Ν9) ζεσξνχλ φηη ηα καζεκαηηθά είλαη 

ζπνπδαία θαη ζεκαληηθά αιιά θαηά ηε γλψκε ηνπο έρνπλ κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα 

ζην λεπηαγσγείν «Οη Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο» θαη «ε Γιψζζα». 

 

Ν5: «Θεσξψ φηη έρνπλ κεγάιε ζεκαζία ηα καζεκαηηθά ζην λεπηαγσγείν γηαηί φια ζην 

λεπηαγσγείν είλαη καζεκαηηθά. Αξθεί βέβαηα λα έρνπλ θαηαθηεζεί πξψηα απφ ηα 

παηδηά νη απαξαίηεηεο  Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Πην βαζηθφ  εγψ ζεσξψ λα απνθηήζεη 
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ην παηδί ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη κεηά αθνινπζνχλ ε θαηάθηεζε ησλ καζεκαηηθψλ  

ελλνηψλ». 

 

Σέινο κία λεπηαγσγφο (Ν3) θαηαηάζζεη ηε  Γιψζζα θαη ηα Μαζεκαηηθά ζην αλψηαην 

ζθαιί ζπνπδαηφηεηαο ζην λεπηαγσγείν. 

Ν3 : «Θεσξψ ζην ίδην επίπεδν πνπ είλαη θαη ε Γιψζζα είλαη θαη ηα καζεκαηηθά ζην 

λεπηαγσγείν. Απηά ηα 2 είλαη ηα ζπνπδαηφηεξα καζήκαηα ζην λεπηαγσγείν θαη ηα 

θαηαηάζζσ ζην αλψηαην ζθαιί».  

 

 

5.6  Φύζε ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθώλ 

 

Δξ. 19.  Πηζηεχεηο φηη ε καζεκαηηθή  γλψζε κεηαδίδεηαη απφ ηε λεπηαγσγφ  ζην 

καζεηή ή νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά απφ ην καζεηή κε ηε δηαθξηηηθή βνήζεηα ηεο 

λεπηαγσγνχ; 

 

ηελ εξψηεζε απηή θαη νη 10 λεπηαγσγνί απάληεζαλ φηη ε καζεκαηηθή γλψζε 

νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά κε ηε δηαθξηηηθή βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ αξθεί φπσο εμεγνχλ 

α)  H λεπηαγσγφο λα έρεη ελζνπζηαζκφ φηαλ εξγάδεηαη κε ηα παηδηά (Ν8) 

Ν8: «…Αιιά ρξεηάδεηαη λα έρεη θαη ε λεπηαγσγφο ελζνπζηαζκφ ζε φ,ηη θάλεη. Έρσ γηα 

παξάδεηγκα πεηξακαηηζηεί πνιιέο θνξέο κε πξάγκαηα πνπ δελ κνπ αξέζνπλε ζηα 

νπνία βιέπσ πσο νχηε θαη ηα παηδηά αληαπνθξίλνληαη. Ο ελζνπζηαζκφο ή φρη ηεο 

λεπηαγσγνχ έρεη επηπηψζεηο ζηα παηδηά…».  

β) Οη λεπηαγσγνί ζην ζρνιείν λα νξγαλψζνπλ έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ κάζεζεο 

κέζα ζην νπνίν ηα παηδηά : 

i)  ζα εκπιαθνχλ ζε νξγαλσκέλεο ή κε δξαζηεξηφηεηεο (Ν1, Ν2)  

Ν1 : Η καζεκαηηθή γλψζε νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά φπσο φιεο νη ππφινηπεο δεμηφηεηεο. 

Καιιηεξγείηαη ζηαδηαθά κέζα απφ ηελ εκπινθή ζε νξγαλσκέλεο ή κε δξαζηεξηφηεηεο, 

κέζα απφ ηε ζπδήηεζε, ηε δνθηκή, ηελ επαιήζεπζε, ηελ ππφζεζε. 

ii) ζα απηελεξγήζνπλ (Ν3, Ν5). 

Ν3: «Η  καζεκαηηθή γλψζε δελ κεηαδίδεηαη, δελ δηδάζθεηαη. Γελ καζαίλεηο ζε έλα 

παηδί κηα καζεκαηηθή γλψζε θαη νχηε ηνπ αλνίγεηο ην θεθάιη λα κπεη ε γλψζε  κέζα. Η 

καζεκαηηθή γλψζε  νηθνδνκείηαη θαη απηφ γίλεηαη φηαλ ην παηδί απηελεξγεί . Δλεξγεί 

δειαδή πάλσ ζηα αληηθείκελα δνθηκάδεη ην ζψκα ηνπ σο πξνο ηα αληηθείκελα θαη ηφηε 

θηάλεη λα νηθνδνκήζεη ηε καζεκαηηθή γλψζε». 

iii) ζα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην πεξηβάιινλ (Ν4) γηα λα  επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο 

(Ν9) 
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Ν4 : «Πηζηεχσ φηη νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά απφ ην καζεηή κε ηε δηαθξηηηθή βνήζεηα ηεο 

λεπηαγσγνχ. Τν παηδί καζαίλεη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ε 

λεπηαγσγφο ην ππνβνεζά». 

 

Δξ. 20.  Πηζηεχεηο φηη ε δπλαηφηεηα ηεο κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ είλαη έκθπηε 

(ηαιέλην), ή θαηαθηηέηαη κε πξνζπάζεηα; 

 

Πέληε λεπηαγσγνί (Ν1, Ν2 ,Ν3, Ν4, Ν9) απάληεζαλ φηη ε δπλαηφηεηα κάζεζεο ησλ 

καζεκαηηθψλ είλαη ηαιέλην πνπ φκσο ρξεηάδεηαη λα ην θαιιηεξγήζεη θάπνηνο γηα λα 

απνδψζεη θαξπνχο.  

 

Ν9:  «Δίλαη έκθπηε. Θεσξψ φηη είλαη έκθπηε ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ. Απιά θαη απηφο 

πνπ έρεη ηελ ηάζε λα κάζεη καζεκαηηθά πξέπεη λα ηα εμειίμεη, λα ηα κειεηήζεη θαη λα 

κελ ηα αθήζεη πνηέ». 

 

Αμηνζεκείσηεο είλαη νη απαληήζεηο ησλ  (Ν6, Ν7)  πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηαδηθαζία 

κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ καζεκαηηθά θαηαθηηέηαη:  

α) Αξθεί λα κελ ππάξρεη καζεζηαθή δπζθνιία  

Ν6: «Κνίηαμε… εθφζνλ δελ ππάξρεη θάπνηα καζεζηαθή δπζθνιία πηζηεχσ φηη 

θαηαθηηνχληαη. Φπζηθά ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα δηαθνξεηηθά 

καζεζηαθά ζηπι ησλ καζεηψλ ηνπ». 

β) Αξθεί ηα άηνκα λα έρνπλ  εκπηζηνζχλε ζην εαπηφ ηνπο. 

Ν7: «Πηζηεχσ φηη θαηαθηηέηαη κε πξνζπάζεηα θαη φινη κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ.  Ο 

Gardner ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ ησλ πνιιαπιψλ ηχπσλ λνεκνζχλεο ιέεη   φηη 

θάπνηνη άλζξσπνη έρνπλ αλαπηπγκέλε  πεξηζζφηεξν ηε ινγηθνκαζεκαηηθή 

λνεκνζχλε. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη πσο θαη θάπνηνη άιινη πνπ έρνπλ αλαπηπγκέλε 

θάπνηα άιιε λνεκνζχλε δελ κπνξνχλ κε πξνζπάζεηα λα  θαηαθηήζνπλ ηα 

καζεκαηηθά. Πηζηεχσ φινη κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ ηα καζεκαηηθά. Αξθεί λα έρνπλ 

εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη απηνπεπνίζεζε». 

 

Παξάιιεια άιιεο ηέζζεξηο λεπηαγσγνί (Ν1, Ν5, Ν8, Ν10) ππνζηεξίδνπλ φηη ηζρχνπλ 

ηαπηφρξνλα  ε δπλαηφηεηα κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ λα είλαη ηαιέλην αιιά θαη λα 

θαηαθηηέηαη  κε πξνζπάζεηα.  

 

 

Δξ. 21. Ση είλαη πην ζεκαληηθφ θαηά ηε γλψκε ζνπ ζηα καζεκαηηθά, λα κάζεη ην λήπην  

ηε ζσζηή απάληεζε ή λα κάζεη  ηνλ ηξφπν γηα λα βξίζθεη  ηε ζσζηή απάληεζε; 
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ιεο νη λεπηαγσγνί απάληεζαλ νκφθσλα φηη ην πην ζεκαληηθφ ζηα καζεκαηηθά είλαη 

λα κάζεη ην λήπην ηνλ ηξφπν γηα λα θηάζεη ζηε ζσζηή απάληεζε. Γελ ρξεηάδεηαη ε 

λεπηαγσγφο λα ηνπ δίλεη έηνηκεο ιχζεηο θαη  μεξή γλψζε δίρσο λφεκα. 

Ν8: «Απηή δελ είλαη ε επηδίσμε καο γεληθφηεξα ζην λεπηαγσγείν; λα κάζεη ην λήπην 

πψο λα καζαίλεη  θαη φρη μεξή γλψζε ε νπνία δελ έρεη θαλέλα λφεκα θαη ηελ  μερλάλε. 

Απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη ε δηαδηθαζία».  

 

Ζ λεπηαγσγφο ζα πξέπεη λα κάζεη ζην παηδί ηε δηαδηθαζία γηα λα αλαδεηήζεη ηε 

ζσζηή απάληεζε (Ν1, Ν2, Ν5, Ν6, Ν7). 

Ν3: «Τα καζεκαηηθά είλαη έλα ηαμίδη ζηελ νπζία λα επαιεζεχζεηο ηελ αξρηθή ζνπ 

ππφζεζε. Δίλαη έλα ηαμίδη λα αλαθαιχςεηο .  δελ κπνξείο λα κάζεηο ζην παηδί ηε ζσζηή 

απάληεζε  .  πξέπεη λα κάζεη απηφ ην ηαμίδη . Να κάζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζθεθηεί κε 

καζεκαηηθφ ηξφπν γηα λα θαηαιήμεη λα βξεη ηε ζσζηή απάληεζε».  

 

Βέβαηα θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ηαμηδηνχ ε λεπηαγσγφο πξέπεη λα ζηέθεηαη 

δηαθξηηηθά θνληά ηνπ θαη λα ην ππνζηεξίδεη. 

 

Ν4 : «Θα πξέπεη λα ηνπο ππνδεηθλχνπκε ηνλ ηξφπν λα θηάζνπλ κφλα ηνπο ζηε ιχζε 

βνεζψληαο ηα δηαθξηηηθά θαη ππνζηεξίδνληάο ηα ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα». 

 

Ζ Ν10 ζπκπιεξψλεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ην λήπην επηζηξαηεχεη ηελ 

πξφηεξε γλψζε θαη φηη καζαίλεη λα θηίδεη πάλσ ζε απηή ηε γλψζε. 

 

Ν10: «Να κάζεη ηνλ ηξφπν…θαη λα κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί απηά πνπ μέξεη γηα λα 

βξίζθεη ηε ζσζηή απάληεζε. Γηαηί ε κηα γλψζε νηθνδνκείηαη πάλσ ζηελ πξνεγνχκελε 

ζηα καζεκαηηθά. Κη αλ αθήζεη θελά ζε θάηη δελ κπνξεί λα πάεη πην πέξα. ια ζα ηνπ 

θαίλνληαη μέλα, θαηά ηελ άπνςή κνπ». 

 

 

 

 

5.7  Σξόπνο δηδαζθαιίαο  

 

Δξ. 22.  Πνηνο θαηά ηε γλψκε ζνπ πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηεο λεπηαγσγνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ; 
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Δπηά λεπηαγσγνί (Ν1, Ν2, Ν3, Ν4, Ν6, Ν7, Ν10) απάληεζαλ φηη ν ξφινο ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ πξέπεη λα είλαη δηεπθνιπληηθφο, 

ελζαξξπληηθφο, ππνζηεξηθηηθφο, εληζρπηηθφο, δηακεζνιαβεηηθφο, θαζνδεγεηηθφο, θαη 

βνεζεηηθφο απέλαληη ζηα λήπηα . 

Ν10 : «Υπνζηεξηθηηθφο, εληζρπηηθφο, θαζνδεγεηηθφο …ζην λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα 

πάλε έλα βήκα πην πέξα θαη φζα  έρνπλ κάζεη λα κπνξέζνπλ λα ηα εθαξκφζνπλε 

ζηελ πξάμε». 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα  απνιακβάλεη θαη ε ίδηα ε λεπηαγσγφο  ην κάζεκα. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά απάληεζε ε Ν7:  

Ν7: «Θα πξέπεη λα είλαη βνεζεηηθφο, ζπκβνπιεπηηθφο θαη λα θεληξά ην ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηψλ. Καηαξρήλ ζα πξέπεη  θαη ζηελ ίδηα λεπηαγσγφ λα αξέζεη ην κάζεκα 

…λα ην θάλεη επράξηζηα . Έηζη ψζηε θαη ηα παηδηά λα ην δερηνχλ επράξηζηα».  

εκαληηθή θαίλεηαη θαη ε παξαηήξεζε ηεο Ν8 φηη ε λεπηαγσγφο ζα πξέπεη λα αθήζεη 

ειεχζεξα ηα παηδηά λα θάλνπλ θαη ιάζε αλ ρξεηαζηεί θαη λα κάζνπλ απφ ηα ιάζε 

ηνπο. 

Ν8:  «Να δηεπθνιχλεη ηα παηδηά αιιά θαη λα  αθήλεη ηα παηδηά λα πεηξακαηίδνληαη κε ην 

ζσζηφ θαη ην ιάζνο. Καη πνιιέο θνξέο λα αλαθαιχπηνπλ ην ιάζνο. Δίηε κφλα ηνπο 

είηε κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο ηνπο. Να ηα αθήλεη λα θάλνπλ ην ιάζνο. Γηα λα κπνξέζνπλ 

κεηά λα θάλνπλ ην ζσζηφ θαιχηεξα». 

 

Ζ λεπηαγσγφο πξέπεη αθφκα  θάζε ηη πνπ δηδάζθεη λα ην ζπλδέεη κε ηελ θαζεκεξηλή  

δσή ησλ παηδηψλ ψζηε λα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο (Ν5) εθφζνλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλεη έρνπλ λφεκα γηα ηα παηδηά (Ν9) θαη ζε απηέο  

ζπκκεηέρεη φιε ε νκάδα. 

Ν5: «Να νξγαλψζεη έλα πεξηβάιινλ ηέηνην πνπ λα κπνξέζεη λα ελεξγνπνηήζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη λα ην ζπλδέζεη κε ηε δσή ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ 

έρνπλ ήδε απνθηήζεη». 

 

Ν9: «Να νξγαλψζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα έρνπλ λφεκα γηα ηα παηδηά. Να μέξνπλ ζε 

ηη ζπκκεηέρνπλ, γηα πνην ιφγν ζπκκεηέρνπλ θαη λα ηνπο αξέζεη απηφ. Να ηα 

ππνβνεζήζεη ψζηε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο λα ζπλεξγάδνληαη, λα εκπηζηεχνληαη ν έλαο 

ηνλ άιινλ, λα ελζαξξχλνληαη θαη βέβαηα λα επηδηψθεη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηηο 

θαζεκεξηλέο  δξαζηεξηφηεηεο. Να ζπκκεηέρνπλ φια ηα παηδηά. Να ιεηηνπξγεί ε νκάδα 

ζην ζχλνιφ ηεο». 
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Δξ. 23. Πνχ πηζηεχεηο (ζε πνηεο έλλνηεο, πνηα ζηνηρεία ηνπ Α.Π) πξέπεη λα δίλεη 

έκθαζε ε λεπηαγσγφο φηαλ δηδάζθεη καζεκαηηθά; 

 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ηδίσλ, ε λεπηαγσγφο πξέπεη λα δίλεη έκθαζε:  

α) ηηο ρσξνρξνληθέο έλλνηεο (Ν1, Ν2, Ν3, Ν4, Ν5)  

 

Ν3: «Βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζην λεπηαγσγείν πξέπεη λα θαηαθηήζνπκε είλαη νη έλλνηεο 

ηνπ ρψξνπ,  ηνπ ρξφλνπ,  ε έλλνηα ηνπ ζψκαηνο,  ηεο ζπκκεηξίαο  .   βαζηθέο έλλνηεο 

δειαδή  πνπ ηνπνζεηνχλ ην παηδί ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν  θαη αξγφηεξα ζα έξζεη ε 

νηθνδφκεζε ηνπ αξηζκνχ.» 

 

β) ηε ζχγθξηζε κεγεζψλ (Ν1, Ν2, Ν4, Ν7, Ν9) 

 

Ν4: «Να θαηαλνήζνπλ ρσξνρξνληθέο έλλνηεο ηα παηδηά, λα κάζνπλ λα θάλνπλ 

ζπγθξίζεηο κεγεζψλ , λα θαηακεηξνχλ, λα απαξηζκνχλ, λα κάζνπλ αξηζκνχο απφ ην 1-

10 θαη ηελ πιεζηθφηεηα θαη ην ζχκβνιν, λα θάλνπλ νκαδνπνηήζεηο , ηαμηλνκήζεηο». 

 

γ) ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ (αξίζκεζε, απαξίζκεζε αληηθεηκέλσλ, ζχκβνιν ηνπ 

αξηζκνχ, ηελ πιεζηθφηεηα)  (Ν7,Ν8 ) αιιά θαη ζηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα (Ν7,Ν9) 

Ν7: «Σηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ  ζπκβφινπ ηνπ αξηζκνχ, ζηα 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ζηηο ζπγθξίζεηο αληηθεηκέλσλ, νκαδνπνηήζεηο θαη 

ηαμηλνκήζεηο.» 

δ) ηηο νκαδνπνηήζεηο–ηαμηλνκήζεηο-ζπζρεηίζεηο (Ν1, Ν2, Ν9, Ν7)  

 

Ζ Ν10 αδπλαηεί λα μερσξίζεη κηα καζεκαηηθή έλλνηα  θαη ππνζηεξίδεη φηη ε έκθαζε 

πξέπεη λα δίλεηαη ζε φιεο ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο. 

Ν10: «Έρσ δηαβάζεη ην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα αιιά θπξίσο έρσ βνεζεζεί απφ ηνλ 

Οδεγφ ηεο λεπηαγσγνχ πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβσ ηί ζα πξέπεη λα έρεη θαηαθηήζεη 

έλα παηδί. Ο Οδεγφο ηεο λεπηαγσγνχ είλαη πάξα πνιχ θαιφ βηβιίν θαη είλαη απηφ ην 

βηβιίν πνπ δηάβαζα γηα λα δψζσ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ΑΣΔΠ. Δγψ πηζηεχσ φηη  πξέπεη ε 

λεπηαγσγφο  λα δίλεη έκθαζε ζε φιεο ηηο έλλνηεο καζεκαηηθψλ ηνπ αλαιπηηθνχ  

πξνγξάκκαηνο». 

 

Ζ Ν6 πηζηεχεη πσο ε έκθαζε πνπ ζα δψζεη ζε κηα καζεκαηηθή έλλνηα ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ αλ είλαη δειαδή λήπην ή 

πξνλήπην). Σα πξνλήπηα πξψηα ζα θαηαλνήζνπλ ηηο νκαδνπνηήζεηο, ηαμηλνκήζεηο, 
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αληηζηνηρήζεηο, ζρήκαηα θαη κεηά ζα θαηαθηήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ θαη 

ζπλζεηφηεξεο καζεκαηηθέο έλλνηεο. 

 

Ν6: «Ννκίδσ φηη εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. πσο μέξνπκε ζην 

λεπηαγσγείν ζπλππάξρνπλ δπν ειηθίεο ηα λήπηα θαη ηα πξνλήπηα. Καζψο επίζεο 

μέξνπκε φηη έρνπκε παηδηά απφ δηάθνξα θνηλσληθνκνξθσηηθά νηθνγελεηαθά 

πεξηβάιινληα. Οπφηε ε λεπηαγσγφο πξέπεη λα μέξεη πνχ βξίζθεηαη ην θάζε παηδί. Γηα 

παξάδεηγκα ζηα πξνλήπηα εγψ δίλσ έκθαζε ζηηο νκαδνπνηήζεηο, ηαμηλνκήζεηο 

αληηζηνηρήζεηο, ζρήκαηα. Θεσξψ φηη πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ πξψηα απηά θαη κεηά λα 

πεξάζνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ. Σε  λήπηα πνπ έξρνληαη θαη είλαη πξνρσξεκέλα 

δελ δίλσ ηφζε ζεκαζία ζε απηά πνπ είπα γηα ηα πξνλήπηα αιιά πξνρσξάκε ζε 

πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο έλλνηεο».  

 

Δξ. 24.  Πνην ξφιν πηζηεχεηο φηη παίδεη ην παηρλίδη ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζην 

λεπηαγσγείν; 

ιεο νη λεπηαγσγνί αλαγλψξηζαλ ην ζπνπδαίν ξφιν πνπ παίδεη ην παηρλίδη ζηε 

κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. Δίλαη ν ξφινο ηνπ θπξίαξρνο (Ν1), πξσηεχνληαο (Ν3), 

πνιχ ζεκαληηθφο (Ν4) αθνχ ηα πάληα ζην λεπηαγσγείν δηδάζθνληαη κε παηγληψδε 

ηξφπν (Ν4) θαη αβίαζηα (Ν5). 

Ν4: «Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα κέλα αθνχ ηα πάληα ζην λεπηαγσγείν δηδάζθνληαη κε 

παηγληψδε ηξφπν». 

 

Μέζα απφ έλα παηρλίδη είηε αηνκηθφ, είηε νκαδηθφ: 

 α) Μπνξνχλ λα πεξάζνπλ νη ζηφρνη ηεο λεπηαγσγνχ θαη λα δηδαρζνχλ εχθνια θαη 

δηαζθεδαζηηθά νη καζεκαηηθέο έλλνηεο (Ν9) 

Ν9: «Τν παηρλίδη παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. Θεσξψ φηη  αλ 

θαηαθέξνπκε λα εληάμνπκε ηνπο ζηφρνπο κέζα απφ ην παηρλίδη ηα παηδηά ζα 

θαηαλνήζνπλ φινπο ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην ζεκεξηλφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Γηα 

παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη θη έλα κνπζηθνθηλεηηθν παηρλίδη ζην νπνίν ζα κάζνπλ 

ρσξνρξνληθέο έλλνηεο , ην «κέζα -έμσ», ην «ρξφλν» ,ην «πξηλ –κεηά» . Πάξα πνιιέο 

είλαη νη καζεκαηηθέο έλλνηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ κέζα απφ ην παηρλίδη». 

β) Σν παηδί κπνξεί λα κάζεη λα θξίλεη, λα αμηνινγεί, λα κνηξάδεηαη, λα ελεξγεί ,λα 

έξρεηαη ζε επαθή κε πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα επηιχζεη (Ν2, Ν10, Ν3). 

Ν2: «Πηζηεχσ φηη ην παηρλίδη έρεη ζεκαληηθφ ξφιν γηαηί ην παηδί καζαίλεη λα 

κνηξάδεηαη, λα θξίλεη, λα αμηνινγεί κέζα απφ ην παηρλίδη, ελλνψ ην νκαδηθφ παηρλίδη». 
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Δξ. 25. Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα κηα επηηπρεκέλε δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ ζην 

λεπηαγσγείν; Πσο ζα ηελ πεξηέγξαθεο; Πνηα ζηνηρεία ζα είρε; 

 

Δπηηπρεκέλε ζεσξείηαη κηα δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν: 

α) ηαλ φια ηα παηδηά ζα ηα θαηαθέξνπλ θαη ζα εκπεδψζνπλ ηελ καζεκαηηθή έλλνηα 

(Ν1,Ν4). 

Ν4: «…αλ ζην κέιινλ κνπ δνζεί ε επθαηξία λα θάλσ κηα αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα θαη 

δσ φηη ηα παηδηά έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα θαη ηα θαηαθέξλνπλ ρσξίο πξνζπάζεηα, 

ζεσξψ ηφηε φηη έρεη γίλεη κηα επηηπρεκέλε δηδαζθαιία γηαηί ηα λήπηα δείρλνπλ 

εκπξάθησο φηη έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ έλλνηα». 

 

β)  ηαλ επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ  ΓΔΠΠ  πνπ ε λεπηαγσγφο είρε ζέζεη αξρηθά 

(Ν3, Ν4, Ν5, Ν8, Ν9). 

Ν3: « Δπηηπρεκέλε ζα ήηαλ  φηαλ φια ηα παηδηά ζα θηάλαλε ζηνλ αξρηθφ καο ζηφρν, 

φηαλ γηα φια ηα παηδηά ζα είρε ελδηαθέξνλ θαη θπζηθά αλ είραλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη 

ηνπ ΓΔΠΠΣ». 

 

 

γ) Αλ ηα παηδηά δείρλνπλ επραξηζηεκέλα θαη πξννδεχνπλ θαη ην θάζε έλα ρσξηζηά 

πξνρσξήζεη έζησ θαη έλα βήκα παξαπέξα (Ν7, Ν10). 

Ν7: «…. Γειαδή δελ κε λνηάδεη ηφζν λα έρεη επηηεπρζεί ν ζηφρνο απφ φια ηα παηδηά 

θαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Απηφ πνπ κε λνηάδεη είλαη λα δσ ζε φια ηα παηδηά φηη 

έρνπλ βάιεη έλα ιηζαξάθη παξαπάλσ θαη έρνπλ ληψζεη ηα ίδηα φηη έρνπλ θαηαθηήζεη 

θάηη πεξηζζφηεξν απφ ρζεο». 

 

 δ) Αλ πεξηέρεη ε δηδαζθαιία πνιιά εξεζίζκαηα πνπ δίλνπλ ζηα παηδηά ηελ επθαηξία 

λα νηθνδνκήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο (Ν6). 

Ν6: «Δπηηπρεκέλε ζηα καζεκαηηθά  ζεσξψ κηα δηδαζθαιία πνπ πεξηέρεη  πνιιά 

εξεζίζκαηα δειαδή ζρεηηθνχο πίλαθεο αλαθνξάο, ζρεηηθά παηρλίδηα ζπκβαηηθά ή ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ηα νπνία νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή θαη ηνπο δίλεηαη ε 

επθαηξία λα αλαθαιχςνπλ θαη λα νηθνδνκήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο». 

 

ε) Αλ ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ηεο  πξφηεξεο γλψζεο ηνπ παηδηνχ πξνθεηκέλνπ  λα ην 

λήπην λα εκπεδψζεη ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο (Ν1) θαη λα εκπιαθεί ζηε δηδαζθαιία θαη 

αθνχ παξαηεξήζεη, ζπγθξίλεη , ζπκπεξάλεη λα νδεγεζεί  ζε απνηέιεζκα (Ν2). 

Ν1 : «Δπηηπρεκέλε δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ είλαη φηαλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

πξφηεξε γλψζε ηνπο ζηα καζεκαηηθά ζε κηα πξνζπάζεηα γηα λα θαηαλνήζνπλ θάηη 
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θαηλνχξην πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη. Σε απηή ηελ πεξίπησζε  νη λεπηαγσγνί 

θαηαιαβαίλνπλ φηη ηα παηδηά έρνπλ εκπεδψζεη ηε καζεκαηηθή γλψζε». 

 

 

3νο Δξεπλεηηθόο άμνλαο : Πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά  

 

5.8  Ση δηδάζθεηαη κέζα ζηελ ηάμε 

 

Δξ. 26. Αθηεξψλεηο θαζεκεξηλά δηδαθηηθφ ρξφλν ζε καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο; 

Πφζν ζπρλά δηδάζθεηο ηα Μαζεκαηηθά; Πνηα άιια καζήκαηα δηδάζθεηο πεξηζζφηεξν 

απφ ηα Μαζεκαηηθά; 

 

ιεο νη λεπηαγσγνί αθηεξψλνπλ θαζεκεξηλά δηδαθηηθφ ρξφλν ζε καζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ελλννχλ : 

α) Σηο δξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο ζηελ ηάμε (φιεο νη λεπηαγσγνί). 

 

Ν4: «Αθηεξψλσ θαζεκεξηλά ρξφλν. Θεσξψ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο πνπ 

θάλνπκε θάζε πξσί δειαδή ην εκεξνιφγην θαη ε εχξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξφλησλ 

καζεηψλ ή ησλ καζεηψλ πνπ δελ πξνζήιζαλ θαη έκεηλαλ ζην ζπίηη, πφζα αγφξηα 

ππάξρνπλ ζηελ ηάμε θαη πφζα θνξίηζηα ,πνηα είλαη πην πνιιά ή πην ιίγα ηα αγφξηα ή 

ηα θνξίηζηα …φιεο απηέο είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζεκαηηθά». 

 

β) Σηο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ίζσο  πξνθχςνπλ επθαηξηαθά (Ν1, Ν5, Ν7, 

Ν10)  

 

Ν5: « Πξνζπαζψ λα έρσ ηηο θεξαίεο κνπ αλνηθηέο θαη λα εθκεηαιιεχνκαη νπνηαδήπνηε 

θαηάζηαζε κέζα ζηελ ηάμε πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ψζηε λα πξνζεγγίζνπκε κηα 

καζεκαηηθή έλλνηα. Οπφηε δηδάζθσ θαζεκεξηλά ηα καζεκαηηθά γηαηί βξίζθνπκε 

θαζεκεξηλά ζηελ ηάμε επθαηξίεο γηα αληηζηνηρήζεηο,  ζεηξνζεηήζεηο , νκαδνπνηήζεηο 

θαη άιιεο καζεζηαθέο επηδηψμεηο». 

 

 γ) Σηο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ σο επέθηαζε κηαο άιιεο 

δξαζηεξηφηεηαο π.ρ δξαζηεξηφηεηαο απφ ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο (Ν1,Ν7) 

Ν1: «…δειαδή ελψ ππήξρε κηα  αξρηθή γισζζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ςάρλακε έλα 

ζπγθεθξηκέλν γξάκκα ηαπηφρξνλα πξνέθπςε θαη κηα  καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Δλζσκάησζα  ηα καζεκαηηθά κέζα ζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ  απηφ άιισζηε είλαη 

θαη ε δηαζεκαηηθφηεηα. Οπφηε ζα έιεγα λαη… δηδάζθσ θαζεκεξηλά ηα καζεκαηηθά κέζα 
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απφ ηηο ξνπηίλεο ηεο ηάμεο αιιά θαη αλ πξνθχςεη θάηη ηπραίν σο επέθηαζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί επίζεο λα δηδάμσ ηα καζεκαηηθά». 

 

δ) Tηο νξγαλσκέλεο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Ν4, Ν5, Ν8, Ν9) 

Οη 4 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο  απαληνχλ φηη κέζα ζηελ εβδνκάδα ζρεδηάδνπλ ιίγεο 

καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο(νξγαλσκέλεο). 

Ν4: «Οξγαλσκέλεο καζεκαηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο επίζεο  γίλνληαη ζηελ ηάμε 2-3 

θνξέο ηελ εβδνκάδα αλάινγα κε ην ζέκα πνπ επεμεξγαδφκαζηε».  

 

 

Μηα λεπηαγσγφο (Ν10) δήισζε φηη γηα θάζε ζέκα πνπ επεμεξγάδεηαη ζην 

λεπηαγσγείν θξνληίδεη θαη θάλεη θαη κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Ν10: «Καη βέβαηα γηα ην  ζέκα πνπ επεμεξγαδφκαζηε ζίγνπξα  ζα θάλσ κηα 

καζεκαηηθή  δξαζηεξηφηεηα. Καη φηη άιιν πξνθχςεη ζην ειεχζεξν παηρλίδη ησλ 

παηδηψλ». 

 

ην ππνεξψηεκα «Πνηα άιια καζήκαηα δηδάζθεηο πεξηζζφηεξν απφ ηα 

Μαζεκαηηθά;» 

Οη  Ν3, Ν5 απάληεζαλ φηη κέζα ζηελ εκέξα αθηεξψλνπλ ηνλ ίδην ρξφλν γηα ηα 

Μαζεκαηηθά θαη ηε Γιψζζα. Καη απηφο ν ρξφλνο είλαη πεξηζζφηεξνο απφ απηφλ πνπ 

αθηεξψλεηαη ζε άιια καζήκαηα.  

Ν3: «Ναη λνκίδσ ζε θαζεκεξηλή βάζε λαη. Ννκίδσ εμίζνπ κε ηα καζεκαηηθά δηδάζθσ 

θαη ηε Γιψζζα. Πεξηζζφηεξν απφ ηα καζεκαηηθά δε δηδάζθσ ηίπνηα άιιν». 

Ν5: «Τψξα πνπ ην ζθέθηνκαη πηζηεχσ φηη δηδάζθσ ηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά  

πεξηζζφηεξν απφ ηα άιια καζήκαηα ζην λεπηαγσγείν». 

 

Ζ Ν6 θαζεκεξηλά δελ δηδάζθεη θάπνην άιιν κάζεκα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απφ ηα 

καζεκαηηθά θαη θάλεη κηα ηζνθαηαλνκή ζην ρξφλν πνπ ζα αθηεξψζεη ζηα καζήκαηα. 

Ν6: «Πξνζπαζψ λα έρσ κηα ηζνθαηαλνκή ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη δελ κπνξψ λα πψ 

φηη δηδάζθσ θάπνηα καζήκαηα πεξηζζφηεξν απφ ηα καζεκαηηθά». 

 

Ζ Ν7 πηζηεχεη φηη δηδάζθεη πεξηζζφηεξν κέζα ζηελ εκέξα ηεο ην κάζεκα ηεο 

Γιψζζαο θαη ηε Γεκηνπξγία-Έθθξαζε  θαη κεηά αθνινπζνχλ ηα Μαζεκαηηθά. 

Ν7: «Μέζα ζηε κέξα κνπ εθεί πνπ ίζσο αθηεξψλσ πεξηζζφηεξν ρξφλν είλαη ε 

Γιψζζα θαη ε Γεκηνπξγία Έθθξαζε. Τψξα πνπ ην ζθέθηνκαη πηζηεχσ φηη δηδάζθσ ηε 

γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά  πεξηζζφηεξν απφ ηα άιια καζήκαηα ζην λεπηαγσγείν 
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ρσξίο βέβαηα λα μερλάσ θαη ην κάζεκα Γεκηνπξγία-Έθθξαζε πνπ είλαη έλα θνκκάηη 

ηεο δσήο ησλ παηδηψλ  ζην λεπηαγσγείν». 

 

 

Δξ. 27.  Πνχ αθηεξψλεηο πεξηζζφηεξν δηδαθηηθφ ρξφλν ζηε Γιψζζα, ζηα καζεκαηηθά, 

ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ή ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ; 

 

Έμη λεπηαγσγνί (Ν1, Ν4, Ν6, Ν7, Ν8, Ν9) αθηεξψλνπλ ηνλ πεξηζζφηεξν δηδαθηηθφ 

ηνπο ρξφλν γεληθά ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ λεπίσλ. Μέζα απφ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο θαίλεηαη φηη ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θχξηα κέξηκλα ησλ 

λεπηαγσγψλ είλαη λα βνεζήζνπλ ηα λήπηα λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πην 

πνιχ απφ νπνηαδήπνηε άιιε δεμηφηεηα. Λέγνληαο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ελλννχκε ηα 

λήπηα λα αλαπηχμνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, ηηο ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο, λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο, λα εληνπίδνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κε 

ηα άιια παηδηά θαη λα ζέβνληαη απηέο ηηο δηαθνξέο. 

 

Ν7: «Αο πνχκε ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο ζα δψζσ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ  δεμηνηήησλ  γηαηί είλαη απαξαίηεηεο …Πηζηεχσ πσο φηαλ ην 

λήπην  έρεη αλαπηχμεη θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απηφ  ην βνεζάεη θαη ζε φια ηα 

άιια ηα καζήκαηα. Γηαηί ην λα έρεη κάζεη λα αθνχεη ηνλ άιινλ, λα παξαηεξεί, λα 

πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ, λα ζέβεηαη … απηφ ηνλ βνεζά θαη λα θαηαθηήζεη πεξηζζφηεξεο 

γλψζεηο θαη ίζσο είλαη πξνυπφζεζε λα πεξάζεη ζηε ζπλέρεηα ην παηδί ζηε Γιψζζα 

θαη ηα Μαζεκαηηθά». 

 

Αληίζεηα ε Ν2 αθηεξψλεη πεξηζζφηεξν δηδαθηηθφ ρξφλν ζην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ζην 

θνπθινζέαηξν, ζηα εηθαζηηθά πηζαλφλ γηαηί ηελ ηξέρνπζα ρξνληά εξγάδεηαη 

θαζεκεξηλά ζην απνγεπκαηηλφ πξναηξεηηθφ ηκήκα ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ 

φπνπ ππάξρεη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηα παηδηά λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά θαη λα 

παίμνπλ. 

Ν2: « Δγψ αθηεξψλσ  πεξηζζφηεξν δηδαθηηθφ ρξφλν ζην ζεαηξηθφ παηρλίδη δειαδή ηα 

παηδηά λα δξακαηνπνηνχλ  έλα παξακχζη  πνπ κφιηο άθνπζαλ.  Αιιά αθηεξψλσ πνιχ 

ρξφλν  θαη ζην  θνπθινζέαηξν θαη ζηα εηθαζηηθά ηδίσο ηψξα πνπ δνπιεχσ ζηελ 

απνγεπκαηηλή βάξδηα ηνπ  νινήκεξνπ».  

Οη  Ν5, Ν10 αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην δηδαθηηθφ ηνπο ρξφλν ζην παηρλίδη είηε 

ειεχζεξν, είηε νξγαλσκέλν θαη κέζα απφ απηφ ζα πεξάζνπλ ηηο γισζζηθέο θαη 

καζεκαηηθέο έλλνηεο . 
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Ν5: «Πξνζπαζψ λα κνηξάζσ εμίζνπ ηηο δξαζηεξηφηεηεο αιιά πηζηεχσ φηη 

πεξηζζφηεξν δίλσ ρψξν ζην παηρλίδη θαη σο ειεχζεξε θαη σο νξγαλσκέλε 

δξαζηεξηφηεηα. Γειαδή έρσ ζηελ άθξε ηνπ κπαινχ κνπ φηη κέζα απφ ηηο 

νξγαλσκέλεο παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο ζα δηδάμσ θαη γιψζζα θαη καζεκαηηθά». 

Ζ Ν3 αθηεξψλεη ην δηδαθηηθφ ηεο ρξφλν εμίζνπ κνηξαζκέλν αλάκεζα ζηε Γιψζζα, ηα 

Μαζεκαηηθά θαη ηα Δηθαζηηθά. 

Ν3: «Ννκίδσ ζηε γιψζζα ,ζηα καζεκαηηθά θαη εκπιέθνληαη κέζα θαη νη εηθαζηηθέο 

ηέρλεο . Δίλαη εμίζνπ κνηξαζκέλνο ν ρξφλνο κνπ. Γελ λνκίδσ φηη αθηεξψλσ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηα καζεκαηηθά ». 

 

Δξ. 28. Γηα πνην κέξνο ησλ Μαζεκαηηθψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ (απφ απηά πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Α.Π) έρεηο δεη νη καζεηέο ζνπ λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν; 

Γηαηί πηζηεχεηο φηη ζπκβαίλεη απηφ; 

 

Οη κηζέο λεπηαγσγνί (Ν1, Ν2 ,Ν6, Ν8, Ν9)  αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο ηνπο δείρλνπλ 

πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αξηζκνχο θαη θαηά ηελ άπνςή ηνπο ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ ηνπο επζχλεηαη γηα απηφ. πγθεθξηκέλα ελδηαθέξνληαη : 

α)      Γηα ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ (Ν1, Ν2) 

Ν1 : «Δλδηαθέξνληαη γηα ηα ζχκβνια ηνπ αξηζκνχ. Καη απηφ ζπκβαίλεη, ζεσξψ γηαηί νη 

πεξηζζφηεξνη έρνπλ αδέξθηα πνπ πεγαίλνπλ ζην δεκνηηθφ θαη βιέπνπλ ηα κεγαιχηεξα 

αδέξθηα ηνπο  ζηα  καζεκαηηθά λα αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ πξφζζεζε, ηελ 

αθαίξεζε, ηε δηαρείξηζε ησλ αξηζκψλ… Άξα ινηπφλ θαη ηα λήπηα φηαλ 

αληηιακβάλνληαη  θαη γλσξίδνπλ ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ  ζεσξνχλ φηη έρνπλ 

θαηαθηήζεη θάηη απφ ηε γλψζε ησλ κεγάισλ.». 

β)    Να κεηξάλε θαη λα γξάθνπλ αξηζκνχο θαη λα απαξηζκνχλ (Ν6,Ν8,Ν9). 

Ν8: «Δλδηαθέξνληαη γηα ηνπο αξηζκνχο. Απηφ έρσ παξαηεξήζεη φηη ζπκβαίλεη ζε 

βάζνο ρξφλνπ. Καη απηφ γηαηί εληζρχεηαη απηφ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ απφ ηελ 

νηθνγέλεηα. Τν άιθα θαη ην σκέγα γηα ηνπο γνλείο  είλαη ηα παηδηά λα κεηξάλε θαη λα 

γξάθνπλ ηνπο αξηζκνχο». 

 

Δπίζεο δπν λεπηαγσγνί (Ν3, Ν10) απαληνχλ φηη έρνπλ δεη νη καζεηέο ηνπο λα 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ψξα. Σν εμεγνχλ γηαηί κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

λεπηαγσγείνπ ε ψξα παίδεη πνιχ βαζηθφ  ξφιν. 

 

Ν3: «Απηφ πνπ ηνπο θάλεη εληχπσζε είλαη ε ψξα. Θέινπλ λα κάζνπλ ηελ ψξα. 

Θέινπλ λα ζπάζνπλ απηφ  ηνλ θψδηθα ησλ καζεκαηηθψλ . Γηαηί φπσο μέξεηο  αιιηψο 

θαίλεηαη ε ψξα ζε έλα ξνιφη αιιηψο ηε δηαβάδνπκε. Ίζσο απηφ έρεη λα θάλεη κε ηελ 
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θαζεκεξηλφηεηα ηνπο . φινη γνλείο θαη  δάζθαινη ιέκε: ηη ψξα είλαη; είλαη ψξα λα 

θάλνπκε απηφ…είλαη ψξα λα θάλνπκε εθείλν ….ηαλ ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ ψξα ζην 

λεπηαγσγείν,  ηα λήπηα  δείρλνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ». 

 

Δπηπιένλ ηέζζεξηο λεπηαγσγνί (Ν4, Ν5, Ν7, Ν9) ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηέο ηνπο 

ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο ηαμηλνκήζεηο, νκαδνπνηήζεηο, ζπγθξίζεηο (κέζα 

απφ πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ), κεηξήζεηο (κήθνπο, κεγεζψλ, φγθνπ) πνπ γίλνληαη 

κέζσ παηρληδηνχ ιφγσ ηνπ φηη νη καζεκαηηθέο απηέο έλλνηεο βξίζθνληαη πην θνληά 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ. 

 

Ν5: «Ννκίδσ φηη ηνπο αξέζνπλ πεξηζζφηεξν νη ζπγθξίζεηο θαη νη κεηξήζεηο ηφζν κε 

ζπκβαηηθνχο φζν θαη κε  κε ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο. Τν βάξνο, ην χςνο,  πφζα βήκαηα 

ζα θάλσ κέρξη ηελ πφξηα, πφζν ςειφο είκαη, πφζα ηνπβιάθηα ςειφο είκαη …είλαη πην 

θνληά λνκίδσ ζηε δσή ηνπο». 

 

Ζ Ν10 ηέινο ππνζηεξίδεη πσο εθηφο απφ ηελ ψξα έρεη δεη νη καζεηέο ηεο λα 

ελδηαθέξνληαη θαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θπξίσο ηελ ψξα ηνπ ειεχζεξνπ 

παηρληδηνχ. 

Ν10 : «Τνπο ελδηαθέξεη ζην ειεχζεξν παηρλίδη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο. Κπξίσο ζε κε 

νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηα ελδηαθέξεη. Γειαδή ε επίιπζε πξνβιήκαηνο πνπ ηα 

αθνξά άκεζα γηα λα ιχζνπλ». 

 

Δξ. 29.  Πνηα καζεκαηηθή γλψζε (απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Α.Π) ζεσξείο 

εζχ ηελ πην ζεκαληηθή θαη ζέιεηο  λα ηελ θαηαθηήζνπλ νπσζδήπνηε νη καζεηέο ζνπ; 

 

α) Ζ ηθαλφηεηα ηα λήπηα λα αξηζκνχλ, λα απαξηζκνχλ, λα αλαγλσξίδνπλ ην ζχκβνιν 

ηνπ αξηζκνχ θαη ηελ πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφλ ηνλ αξηζκφ είλαη κηα πνιχ 

ζεκαληηθή γλψζε γηα ηηο κηζέο απφ ηηο λεπηαγσγνχο ηνπ δείγκαηνο (Ν2, Ν5, Ν6, Ν7, 

Ν8). 

 

Ν8: «Τελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ δειαδή ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ ζπκβφινπ θαη ηεο 

πνζφηεηαο. Τίπνηα άιιν λα κε κάζνπλ. ηαλ ζα πάλε ζην δεκνηηθφ ζέισ λα μέξνπλ 

απηφ». 

β)  Ζ θαηαλφεζε ησλ  ρσξνρξνληθψλ  ελλνηψλ είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθή γλψζε 

ζχκθσλα κε ηξεηο λεπηαγσγνχο  (Ν2, Ν3, Ν4) θαη ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ φπσο ηζρπξίδεηαη κηα απφ απηέο (Ν4). 
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Ν4: «Σεκαληηθφ είλαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο ρσξνρξνληθέο έλλνηεο γηαηί ζεσξψ φηη ε 

ζσζηή αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ βνεζά ηα παηδηά γηα παξάδεηγκα λα αθεγεζνχλ έλα 

παξακχζη». 

 

γ)  Ζ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο είλαη  πην ε ζεκαληηθή καζεκαηηθή γλψζε γηα 

ηελ Ν1  πνπ ζα ήζειε νη καζεηέο ηεο λα θαηαθηήζνπλ νπσζδήπνηε. 

Ν1: «Τελ επίιπζε πξνβιήκαηνο ε νπνία  βξίζθεηαη ζηα  πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο, κε ηε ρξήζε παηρληδηψλ, πξνβιήκαηα φπσο ε 

δηνξγάλσζε κηαο γηνξηήο π.ρ. πφζα άηνκα λα θαιέζνπκε, πφζα θνζηνχκηα ζα 

ρξεηαζηνχκε, ηη ζα δσγξαθίζνπκε ζην ζθεληθφ  θ.α. Δκείο νη λεπηαγσγνί, κπνξνχκε 

λα βνεζήζνπκε  ηε γλσζηηθή  αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κέζσ ηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο, αμηνπνηψληαο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά ζηελ ηάμε ή 

επηλνψληαο εκείο νη ίδηεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηψλ».  

 

δ ) Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζρεκάησλ ήηαλ ζεκαληηθή καζεκαηηθή έλλνηα γηα ηελ Ν6 πνπ 

πξέπεη λα γλσξίδεη έλα παηδί φηαλ θχγεη απφ ην λεπηαγσγείν. 

Ν6: «Πξνζπαζψ γηα φιεο ηηο έλλνηεο πνπ ζεσξνχληαη φηη πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ ζε 

απηή ηελ ειηθία. Έλα  παηδί πνπ ζα θχγεη απφ ην λεπηαγσγείν πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

γλσξίδεη ηα ζρήκαηα, λα νκαδνπνηεί, λα αληηζηνηρεί θαη λα κεηξά θαη λα απαξηζκεί». 

 

ε) Οη νκαδνπνηήζεηο, ζπγθξίζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα 3 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν5, Ν6, 

Ν9) πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ. 

 

 Ν9:  «Θεσξψ φ,ηη ηα παηδηά ζπλαληνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο φπσο είπα ηε 

ζχγθξηζε, ηελ νκαδνπνίεζε θαη ηα δηεπθνιχλεη απηά θαη πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ 

νπσζδήπνηε» . 

 

 

 Σέινο ε Ν10 ζεσξεί πσο θάζε είδνπο καζεκαηηθή γλψζε πνπ ππάξρεη ζην ΓΔΠΠ 

πξέπεη λα θαηαθηεζεί απφ ηα παηδηά γηαηί φιεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο θαη έρνπλ 

ζπνπδαίν ξφιν  
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Ν10:  «Γελ κπνξψ λα μερσξίζσ είλαη αιιειέλδεηεο κεηαμχ ηνπο . Γελ κπνξψ λα 

δψζσ έκθαζε ζε κηα ελψ ζηηο άιιεο φρη ... Θεσξψ αλ θάηη δελ ην κάζνπλε ζα είλαη 

έλα θελφ θαη ζα ην βξνπλ κπξνζηά ηνπο… θάπνηα ζηηγκή. Θεσξψ φηη ζα είλαη γλψζε 

πνπ δελ κπνξεί λα θαηαθηεζεί θαη δελ ζα κπνξνχλε λα πάλε παξαπέξα».  

 

 

Δξ.30. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε πεγάδνπλ απζφξκεηα, απφ ηπραία πεξηζηαηηθά 

ή είλαη νξγαλσκέλεο απφ εζέλα;  

 

Σξεηο λεπηαγσγνί (Ν1, Ν7, Ν10) ηζρπξίδνληαη φηη νη πεξηζζφηεξεο καζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε πεγάδνπλ απφ απζφξκεηα 

πεξηζηαηηθά θαηά ηα νπνία ε λεπηαγσγφο αξπάδεη ηελ επθαηξία γηα λα  εκπιέμεη ηα 

παηδηά. 

 

Ν1: «Ννκίδσ πσο λαη νη πεξηζζφηεξεο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλσ 

πεγάδνπλ απφ ηπραία πεξηζηαηηθά, απζφξκεηα αιιά θάζε θνξά πνπ πξνθχπηνπλ δελ 

αθήλσ ηελ επθαηξία λα πάεη ρακέλε. Μπνξψ λα παξαδεθηψ φηη ζα μεθηλνχζα κηα 

δξαζηεξηφηεηα γιψζζαο πην ζπρλά απφ φηη ζα  μεθηλνχζα  κηα δξαζηεξηφηεηα 

καζεκαηηθψλ». 

 

Χζηφζν ηέζζεξηο λεπηαγσγνί (Ν3, Ν4, Ν8, Ν9) ηζρπξίδνληαη φηη νη πεξηζζφηεξεο 

καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε είλαη νξγαλσκέλεο απφ 

ηηο ίδηεο. 

Ν8: «Οη πεξηζζφηεξεο καζεκαηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε 

μεθηλάλε απφ εκέλα… θάπνηεο είλαη νξγαλσκέλεο θάπνηεο άιιεο ηηο δεκηνπξγψ εθείλε 

ηε ζηηγκή. Θέισ λα πσ φηη δεκηνπξγψ κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ηα παηδηά 

ζέισ λα δψζνπλ ιχζε. Κάπνηεο άιιεο ιηγφηεξν… εθκεηαιιεχνκαη ηηο επθαηξίεο πνπ 

κνπ δίλνπλ ηα παηδηά». 

Οη Ν2, Ν5, Ν6 απαληνχλ πσο ζηελ ηάμε ηνπο ζπκβαίλνπλ ην ίδην ζπρλά απζφξκεηεο 

αιιά θαη νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο καζεκαηηθψλ. 

Ν6: «Σίγνπξα νξγαλψλσ καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά πξνζπαζψ λα 

εθκεηαιιεχνκαη νηηδήπνηε ηπραίν ζπκβαίλεη θαη έρεη κέζα ηνπ ηε καζεκαηηθή έλλνηα».  
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Δξ. 31. Ση ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ ζπλήζσο νη καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεδηάδεηο θαη θάλεηο κε ηνπο καζεηέο ζνπ ; 

 

ζνλ αθνξά ζηηο  καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάδνπλ θαη θάλνπλ κε  ηνπο 

καζεηέο ηνπο απηέο σο επί ην πιείζηνλ είλαη: 

 

α) Οκαδηθέο (ζε κηθξέο νκάδεο) φπσο απάληεζαλ 8 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν1, Ν2, 

Ν3, Ν4, Ν5, Ν8, Ν9, Ν10). 

 

β)  Παηγληψδεηο φπσο απάληεζαλ 6 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν1, Ν5, Ν6, Ν7, Ν9, Ν10)   

Ν10: «Κπξίσο είλαη νκαδηθέο θαη παηγληψδεηο. Κπξίσο νκαδηθέο γηαηί δελ ζέισ λα 

αηζζάλνληαη απνγνήηεπζε αλ ζε θάηη δελ κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλε. Δλλνψ φηη 

ζέισ ηα λήπηα λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ νκάδα».   

 

γ) ρεηίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο  φπσο απάληεζαλ 3 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν5, Ν6, Ν8). 

Ν8: «Γίλνληαη ζηελ παξενχια, ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο…γίλνληαη  νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Φσξίδνληαη ηα παηδηά ζε νκάδεο θαη αλαιακβάλνπλ λα θάλνπλ 

θάπνηα δξαζηεξηφηεηα έηζη ψζηε θαη ηα πην επηδέμηα λα εκπεδψζνπλ απηφ πνπ μέξνπλ 

θαη ηα ιηγφηεξν επηδέμηα λα βνεζεζνχλ απφ ηνπο ζπλνκίιεθεο ρσξίο λα ληψζνπλ ην 

άγρνο φηη θάπνηνο ελήιηθνο μέξεη θαη ηνπο ιέεη ηη λα θάλνπλ. Οκαδηθέο θαη παηγληψδεηο 

επίζεο   θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο».  

 

δ) Αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο γηα θάπνηα παηδηά πνπ κπνξεί λα έρνπλ   

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Ν5). 

Ν5: «Δίλαη ζπλήζσο παηγληψδεηο θαη έρνπλ ζρέζε κε ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ. 

Πξνηηκψ ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή παηρλίδηα κε κηθξέο νκάδεο ρσξίο φκσο λα 

απνθιείσ θαη εμαηνκηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζε παηδηά πνπ έρνπλ θάπνηεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αιιά πξνηηκψ ηηο κηθξέο νκάδεο παηδηψλ». 

 

ε)  Μπνξεί νη νξγαλσκέλεο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα πάξνπλ ηε κνξθή 

θχιισλ εξγαζίαο γηα ηηο 4 απφ ηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν6, Ν7, Ν8, Ν10). 

Αμίδεη λα παξαηεξεζεί ε άπνςε ηεο Ν7 πνπ θαηά ηε γλψκε ηεο πξέπεη λα αζθεζνχλ 

ηα παηδηά θαη ζε εξγαζίεο ζην ραξηί. 

Ν7: «Να πξνζζέζσ φηη ζαλ επέθηαζε κηαο νξγαλσκέλεο καζεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο δίλσ ζηνπο καζεηέο κνπ θαη θχιια εξγαζίαο  δειαδή θσηνηππίεο ηηο 

νπνίεο ζρεδηάδσ εγψ.  ,ηη δψζσ ζε θχιιν εξγαζίαο απαξαίηεηα ηα έρνπκε θάλεη 
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πξηλ κε ηα παηδηά θαη ηα έρνπλ θαηαλνήζεη. Μαο ιέλε νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη  φηη δελ 

πξέπεη λα δίλνπκε πνιιέο θσηνηππίεο ζην λεπηαγσγείν…αιιά φκσο ε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη άιιε. ηαλ φκσο ην παηδί πάεη ηελ επφκελε ρξνληά ζην 

δεκνηηθφ ζα βξεζεί κπξνζηά ζε έλα ζξαλίν λα θάζεηαη λα βιέπεη έλα πίλαθα θαη λα 

ζπκπιεξψλεη ζπλερψο θσηνηππίεο θαη εξγαζίεο ζην βηβιίν ηνπ». 

 

ζνλ αθνξά ην ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο νξγαλσκέλεο 

καζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ Ν10, Ν8 ζπκπεξαίλνπκε 

φηη αθηεξψλεηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα  ην ζρεδηαζκφ ηεο. 

 

Ν10: «Γηα  ην ζρεδηαζκφ ηεο νξγαλσκέλεο καζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αθηεξψλσ 

πνιχ ρξφλν απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα. Αλ κηιάκε θαη γηα θχιιν εξγαζίαο ζα 

εηνηκάζσ  μερσξηζηφ γηα λήπηα θαη μερσξηζηφ γηα πξνλήπην. Κπξίσο ηα θχιια 

εξγαζίαο ησλ καζεκαηηθψλ ηα θηηάρλσ εγψ αιιά βξίζθσ θαη έηνηκα ζην δηαδίθηπν 

…Υπάξρνπλ φκσο  θχιια αμηνιφγεζεο ζην δηαδίθηπν ηα νπνία δελ ζεσξψ φηη 

αληαπνθξίλνληαη θαη είλαη θαηάιιεια ζηηο πξνζδνθίεο ησλ λεπηαγσγψλ. Δλ ηέιεη ην 

θάζε παηδί είλαη δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα. Θεσξψ φηη δελ αληαπνθξίλνληαη ηα 

θχιια αμηνιφγεζεο κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε  φια ηα παηδηά». 

 

Δξ. 32.  Πνηα είλαη ε άπνςε ζνπ γηα ηε ζρέζε ηνπ  ππνινγηζηή θαη ηεο κάζεζεο ησλ 

καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν; Πφζν ρξεζηκνπνηείο ηνλ ε/π ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ; 

 

ιεο νη λεπηαγσγνί αλαγλψξηζαλ φηη ζίγνπξα ππάξρεη κεγάιε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ 

ππνινγηζηή θαη ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. Αλαθνξηθά κε ην πφζν ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ νη 8 

ζηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν1, Ν2, Ν4, Ν5, Ν7, Ν8, Ν9, Ν10) παξαδέρηεθαλ φηη δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ γηα νξγαλσκέλεο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σνλ απνθεχγνπλ γηαηί ελδερνκέλσο:  

α) Γελ είλαη εμνηθεησκέλεο, δελ γλσξίδνπλ θαιά πψο λα δηδάμνπλ καζεκαηηθά  κέζα 

απφ ηνλ ππνινγηζηή (Ν1, Ν2, Ν4, Ν9). 

 

Ν9: «Έρσ ππνινγηζηή κέζα ζηελ αίζνπζά κνπ. Θεσξψ φηη ππάξρεη άκεζε ζρέζε ηνπ 

ππνινγηζηή κε ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζην  λεπηαγσγείν. κσο εγψ δελ 

ρξεζηκνπνηψ πνηέ ηνλ  ππνινγηζηή φηαλ νξγαλψλσ κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Γελ κνπ έρεη πξνθχςεη ε αλάγθε, δελ κε δηεπθνιχλεη θαη ζηελ ηειηθή δελ μέξσ πψο λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ ππνινγηζηή γηα λα κε βνεζήζεη ζε κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 
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Γελ ην έρσ δηδαρζεί πνπζελά. Έρσ επηκνξθσζεί ζην Α επίπεδν ζηνπο ππνινγηζηέο. 

Θα ήζεια λα είρα επηκνξθσζεί θαη ζην Β επίπεδν». 

 

β) Λφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ ρψξνπ (Ν5, Ν7). 

 

Ν7: «Πηζηεχσ φηη ζαλ εξγαιείν βνεζάεη γηαηί είλαη εξγαιείν γηα ην νπνίν 

ελδηαθέξνληαη ηα παηδηά. Έρσ πξνζέμεη φηη ηνπο αξέζεη πνιχ ν ππνινγηζηήο θαη 

κπνξνχκε λα ην εθκεηαιιεπηνχκε θαη ζηα καζεκαηηθά . Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο εγψ ην 

ρξεζηκνπνηψ ειάρηζηα. ρη ηφζν γηαηί εκέλα δελ κνπ αξέζεη…αιιά  γηαηί έρνπκε κφλν 

έλα ππνινγηζηή ζηελ ηάμε θαη  ηα παηδηά είλαη πνιιά. Απηφ είλαη έλα πξφβιεκα. 

Πνιιέο θνξέο δελ ιεηηνπξγεί θηφιαο ιφγσ ηερληθψλ  πξνβιεκάησλ». 

 

Αληίζεηα δπν λεπηαγσγνί (Ν3, Ν6) δειψλνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή θαζεκεξηλά γηα ηε δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ κέζα απφ ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Γελ αξθεί κφλν πνπ έρνπλ 

επηκνξθσζεί ζηηο Νέεο ηερλνινγίεο ζε α, θαη β επίπεδν έρνπλ θαη πεξηζζφηεξε 

απηνπεπνίζεζε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ ηάμε. 

 

Ν6: «Δγψ είκαη νπαδφο ησλ Νέσλ Τερλνινγηψλ. Τνπο ρξεζηκνπνηψ ζε φια ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα θαη θπζηθά ην ρξεζηκνπνηψ θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ. Μηα σξαία ειιεληθή ηζηνζειίδα είλαη ην «αεξφζηαην» ε νπνία έρεη θαη 

καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο παίδνπλ ηα παηδηά κφλα ηνπο ζην ειεχζεξν 

παηρλίδη ηνπο θαη κηα άιιε πνπ είλαη μέλε ην «ixl» αλ ζπκάκαη θαιά ηηο νπνίεο ηηο βάδσ 

ζηελ νινκέιεηα ππάξρεη κηα εξψηεζε θαη δηαιέγνπλ ηε ζσζηή απάληεζε». 

 

Ζ Ν8 επίζεο ρξεζηκνπνηεί ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα ηελ εμάζθεζε ζηα 

καζεκαηηθά θαη φρη ηφζν γηα κηα νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα καζεκαηηθψλ. 

Ν8: «Τνλ  ρξεζηκνπνηψ φρη ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ αιιά ζηελ εμάζθεζε 

ζηα καζεκαηηθά κε ινγηζκηθά εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο θαηάιιεια γηα ηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία αιιά θαη κε ηα ινγηζκηθά Μαζεκαηηθά ηεο Α θαη ηεο Β δεκνηηθνχ πνπ είλαη ηνπ 

Υπνπξγείνπ …θαη ην excel γηα λα απνηππψζνπκε νπηηθά ηηο πξνηηκήζεηο κε 

γξαθήκαηα πνπ ιαηξεχνπλ ηα παηδηά. Έρσ επηκνξθσζεί ζην α θαη β επίπεδν θαη κεηά 

ηηο επηκνξθψζεηο έκαζα θαη εγψ πξάγκαηα ...Γελ γελλεζήθακε κε ηνλ ππνινγηζηή 

φπσο ηα παηδηά. Δκείο είκαζηε ειεθηξνληθνί κεηαλάζηεο νπζηαζηηθά. Τα παηδηά είλαη 

απηφρζνλεο». 
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Ζ Ν10 ηέινο θέξλεη ζε επαθή ηα παηδηά κε δηαθνξεηηθά ινγηζκηθά γιψζζαο 

καζεκαηηθψλ, δσγξαθηθήο  θαη ηα αθήλεη λα πεηξακαηηζηνχλ κε απηά θαη ειεχζεξα λα 

απνθαζίζνπλ κε πνηα ζα αζρνιεζνχλ, πηζαλφηαηα ηελ ψξα ηεο ειεχζεξεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Ν10: «Πηζηεχσ φηη ππάξρεη κεγάιε ζρέζε αλάκεζα ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη 

ζηηο ΤΠΔ. Τνλ ππνινγηζηή ηνλ  ρξεζηκνπνηψ ζε φια ηα καζήκαηα. Bάδσ ηα παηδηά λα 

πεξλνχλ απφ φια ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ έρνπλ θαη καζεκαηηθά θαη γιψζζα 

θαη δσγξαθηθή θαη κεηά ηα αθήλσ λα θξίλνπλ κφλα ηνπο κε ηί ζέινπλ λα αζρνιεζνχλε. 

Γελ επηκέλσ δειαδή  ζα θάλνπκε γιψζζα απηφ, καζεκαηηθά απηφ…Τα ινγηζκηθά 

Kidepedia θαη  Tux paint είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηψ πην ζπρλά». 

 

Δξ. 33. Ση είδνπο εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη κέζα ρξεζηκνπνηείο πην ζπρλά φηαλ 

δηδάζθεηο ηα καζεκαηηθά (θπζηθά, ηνπ εκπνξίνπ, θαηαζθεπαζκέλα απφ εζέλα;) 

 

Σα εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά απφ ηηο 

λεπηαγσγνχο φηαλ δηδάζθνπλ καζεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ ηδίσλ είλαη: 

α)  Σα πιηθά ηνπ εκπνξίνπ φπσο απάληεζαλ 6 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν1, Ν4, Ν6, Ν7, 

Ν8, Ν9). Δδψ ελλννχλ μχιηλα παδι, αξηζκεηήξηα,  θαζεηίλα δηαθφξσλ ζρεκάησλ, 

παηρλίδη ζπζρεηηζκνχ εμέιημεο, αξηζκεηήξην ζθάιαο, καγλεηηθνχο πίλαθεο, θιάζκαηα 

ζρεκάησλ,  φια φζα έρεη πξνκεζεχζεη ν ΟΚ ηα λεπηαγσγεία. 

 

  

Ν4: «Σπλήζσο πιηθά ηνπ εκπνξίνπ. Δλλνψ αξηζκεηήξηα, ην κηζφ, ην  νιφθιεξν 

δειαδή ηα μχιηλα θνκκάηηα πνπ έζηειλε ν ΟΣΚ ζηα λεπηαγσγεία». 

 

β)  Σα θπζηθά πιηθά πνπ παίξλνπκε απφ ηε θχζε φπσο απάληεζαλ 5  λεπηαγσγνί 

(Ν1, Ν5, Ν6, Ν7, Ν9). 

Ν5: «Πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηψ θπζηθά πιηθά αιιά θαη  πιηθά απφ ηελ θαζεκεξηλή 

δσή ηνπ λεπηαγσγείνπ πνπ είλαη πξνζηηά θαη γλσζηά ζηα παηδηά: καξθαδφξνπο, 

γφκεο, παηρλίδηα …». 

 

γ) Σα πιηθά πνπ είλαη θηηαγκέλα απφ ηηο ίδηεο φπσο απάληεζαλ 4 λεπηαγσγνί (Ν2, 

Ν4, Ν6, Ν7). 

Ν2: «Τα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά πιηθά είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέλα. Τελ επνρή 

πνπ ηειείσζα εγψ ηε ζρνιή κνπ εθεί πνπ έδηλαλ κεγάιε έκθαζε νη θαζεγεηέο ήηαλ 

ζηε δεκηνπξγία νκαδηθψλ παηρληδηψλ θαηαζθεπαζκέλσλ απφ εκάο, ηηο ιεγφκελεο  
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ηφκπνιεο. Ταχηηζεο, ζπζρέηηζεο, πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ, κεγέζε, ρξψκαηα θαη έρσ 

ηέηνηα παηρλίδηα θηηαγκέλα απφ κέλα θαη ηα δηαηεξψ ηφζα ρξφληα θαη κάιηζηα αξέζνπλ 

ζηα παηδηά. Ίζσο γηαηί είλαη  θάηη δηαθνξεηηθφ απφ απηά ηνπ εκπνξίνπ». 

 

δ) Σα θαζεκεξηλά πιηθά φπσο απάληεζαλ 4 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο  (Ν1,Ν3, Ν5, Ν10). 

Ν3: «Δπηκέλσ ζηα θαζεκεξηλά καο πιηθά απηά δειαδή απηά πνπ ηα παηδηά βιέπνπλ 

ζηελ θαζεκεξηλή καο πξαθηηθή φπσο καξθαδφξνπο, ηνπβιάθηα, κπάιεο θαη ιηγφηεξν 

ηα ηππνπνηεκέλα ηνπ εκπνξίνπ». 

  

Δξ. 34.   Έρεη αιιάμεη ν ηξφπνο πνπ δηδάζθεηο ηα καζεκαηηθά ζε ζρέζε κε ηα πξψηα 

ρξφληα ζνπ ζην επάγγεικα; Πψο; (ζε ηη ζπλίζηαηαη απηή ε αιιαγή;) 

 

ιεο νη λεπηαγσγνί παξαδέρηεθαλ φηη έρεη αιιάμεη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηα 

καζεκαηηθά δηφηη:  

α) Έρνπλ απνθηήζεη πεξηζζφηεξε εκπεηξία  6 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν1, Ν2 , Ν3, Ν4, 

Ν5, Ν10). 

Ν3:  «Ναη έρεη αιιάμεη ν ηξφπνο πνπ δηδάζθσ ηα καζεκαηηθά. Τψξα είκαη κε ζέζε λα 

ζπλδέσ ηα καζεκαηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ελδηαθέξεη πνιχ ηα 

παηδηά. Δπίζεο ηψξα έρσ θαηαιάβεη ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ καζεκαηηθά ηα παηδηά, 

θάηη πνπ δελ ήμεξα απφ ηε ζρνιή κνπ. Πξαγκαηηθά  ζην ζρνιείν έρσ αιιάμεη ηνλ 

ηξφπν πνπ νξγαλψλσ ηηο καζεκαηηθέο κνπ δξαζηεξηφηεηεο . ηηο θάλσ πην 

ελδηαθέξνπζεο γηα ηα παηδηά». 

 

β) Έρνπλ ζπλεξγαζηεί κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο λεπηαγσγνχο θαη έρνπλ αληαιιάμεη 

ηδέεο (Ν4) 

Ν4: «Θα έιεγα φηη έρσ εκπινπηίζεη ηε γθάκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξψ λα 

πινπνηήζσ ζην λεπηαγσγείν θαη απηφ νθείιεηαη ζηε ζπλεξγαζία κνπ κε δηαθνξεηηθέο 

ζπλαδέιθηζζεο θάζε ζρνιηθή ρξνληά. Αιιά θαη ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ηεο ειηθίαο απηήο. Θεσξψ φηη είλαη 

σξαίν λα αληαιιάζζνπκε απφςεηο, δξαζηεξηφηεηεο κε άιινπο ζπλαδέιθνπο, 

αλαλεψλεηαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο. Παίξλεη θαηλνχξηεο ηδέεο. Γελ κέλεη ζηάζηκνο» . 

 

γ) Γηαηί άιιαμε ην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ είραλ δηδαρζεί ζηε ζρνιή ηνπο θαη 

έπξεπε λα κειεηήζνπλ ην θαηλνχξην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζεκαίλεη αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ δηδαζθαιίαο (Ν6, Ν7, Ν8, Ν9) 

Ν8:  «Γελ είρακε δηδαρζεί καζεκαηηθά θαζφινπ, δελ μέξακε ηη ζεκαίλεη καζεκαηηθά 

παξά κφλν θάπνηεο Γξαζηεξηφηεηεο αξίζκεζεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην ζέκα ηεο 
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εβδνκάδαο. Έηζη μεθίλεζα ζηε ζρνιή. Σηε ζπλέρεηα φηαλ μεθίλεζα λα εξγάδνκαη ην 

1989 ππήξρε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 1989. Δγψ ηειείσζα ηε ζρνιή ην 1985  

δειαδή ηέζζεξα ρξφληα πξηλ εκθαληζηεί ην αλαιπηηθφ. Έπξεπε λα κειεηήζσ, λα ην 

θαηαιάβσ εγψ ζηε ζπλερεία ηη πξέπεη λα γίλεη ζηελ ηάμε. Σηε ζπλέρεηα μαλά 

άιιαμε…». 

 

 

5.9   Καζνδήγεζε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ 

 

Δξ.35.  Πνπ ζηεξίδεζαη γηα λα δηδάμεηο ζσζηά ηα καζεκαηηθά ζηα λήπηα;                 

(Πεγέο, επηκφξθσζε, νδεγίεο Α.Π, θιπ) 

Οη λεπηαγσγνί ηνπ δείγκαηνο γηα λα δηδάμνπλ ζσζηά ηα καζεκαηηθά ζηα λήπηα 

ζηεξίδνληαη : 

α)   ην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα κέζα απφ απαληήζεηο 6 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν1, 

Ν5, Ν6, Ν7, Ν8, Ν10) αιιά θαη ζηνλ Οδεγφ ηεο λεπηαγσγνχ (Ν10) 

Ν1 : «Κπξίσο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ζε θάπνηα βηβιία πνπ θπθινθνξνχλε 

έληππα θαη ειεθηξνληθά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν» . 

 

β) ε δηάθνξεο πεγέο π.ρ. εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν φπσο απαληνχλ 4 

ζηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν2, Ν3, Ν4, Ν9). 

 

Ν3:  «Καηαξρήλ ζπκβνπιεχνκαη ζπλαδέιθηζζεο ζην δηαδίθηπν πνπ έρνπλ εμίζνπ κηα 

αγάπε ζηα καζεκαηηθά θαη έρνπλ δνθηκάζεη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε ηνπο  κε ηα 

παηδηά ηνπο κε επηηπρία. Γηαηί φηαλ θάηη ην βιέπεηο πξαθηηθά λα έρεη γίλεη 

θαηαιαβαίλεηο φηη δελ είλαη αθαηφξζσην θαη εζχ κπνξείο λα ην θάλεηο. Ληγφηεξν 

ζπκβνπιεχνκαη ην ΓΔΠΠΣ». 

 

γ) Σε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη ζπκβνπιεχνληαη 4 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο 

(Ν1, Ν2, Ν4, Ν8). 

Ν1: «Κπξίσο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ζε θάπνηα βηβιία πνπ θπθινθνξνχλε 

έληππα θαη ειεθηξνληθά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν». 

 

δ) Σηο αληαιιαγέο εκπεηξηψλ κε ζπλαδέιθνπο αλαθέξεη κηα λεπηαγσγφο (Ν8).  

Ν8 : «Σε γεληθέο γξακκέο έρσ ζην κπαιφ κνπ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Σηεξίδνκαη ζε  

βηβιία, ζε  αληαιιαγέο εκπεηξηψλ κε ζπλαδέιθνπο» . 
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ε) Σν πιηθφ ησλ καζεηψλ πνπ έρεη θάζε θνξά ζηε ζρνιηθή ηάμε είλαη απηφ ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη γηα λα μεθηλήζεη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ε Ν5. 

 

Ν5: «Σηηο νδεγίεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζαθψο αιιά θαη ζηα ίδηα ηα παηδηά. 

Γειαδή ην πιηθφ ησλ  παηδηψλ είλαη απηφ πνπ κε θαζνδεγεί θάζε θνξά γηα ην πψο θαη 

πφηε ζα μεθηλήζσ κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα». 

 

Δξ. 36.   πκβνπιεχεζαη ην ηζρχνλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ΓΔΠΠ γηα ην λεπηαγσγείν 

φηαλ νξγαλψλεηο κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα; ή φρη; Δάλ λαη πνηα ζηνηρεία 

βξίζθεηο πην ρξήζηκα; Δάλ φρη γηαηί (ηη ιείπεη θαη ζα ήζειεο;) 

 

Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζπκπεξαίλεηαη φηη φιεο έρνπλ κειεηήζεη 

ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ΓΔΠΠ γλσξίδνπλ θαιά ηε κεζνδνινγία ηνπ αιιά 

δηαπηζηψλνπλ θάπνηεο ειιείςεηο (Ν2, Ν3, Ν4 ,Ν5, Ν6, Ν7,Ν8 ,Ν9, Ν10) πνπ 

εληνπίδνληαη: 

 

 α) ηηο ιίγεο καζεκαηηθέο ηδέεο, ζηηο ιίγεο ελδεηθηηθέο καζεκαηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξνηείλεη, ζηα ειάρηζηα παξαδείγκαηα πνπ παξαζέηεη φπσο απάληεζαλ 6 ζηηο 

10 λεπηαγσγνχο (Ν2, Ν3,Ν4, Ν7, Ν8, Ν6). 

 

Ν3: «Θεσξψ ιίγν ζηείξα ηε γλψζε κέζσ ηνπ ΓΔΠΠΣ ζηα καζεκαηηθά. Μνπ πεξηνξίδεη 

ηε θαληαζία. Καηαιαβαίλεηο φηη ζε κηα ηάμε δέθα παξαδείγκαηα πνπ έρεη ην ΓΔΠΠΣ 

δελ κπνξνχλ λα γίλνληαη ηα ίδηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Φξεηάδεηαη λα 

αθήζνπκε ιίγν ηε θαληαζία καο λα θάλεη πξάγκαηα. Θεσξψ φηη ην ΓΔΠΠΣ κε 

πεξηνξίδεη. Τί λα ζπκβνπιεπηψ; Δίλαη ειάρηζηα ηα παξαδείγκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη 

κέζα ην ΓΔΠΠΣ». 

 

Βέβαηα ην ΓΔΠΠ είλαη πνιχ ζπλνπηηθφ θαη νη ιίγεο ελδεηθηηθέο καζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλεη δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ κηα  λενδηφξηζηε  

λεπηαγσγφ ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά. 

 

Ν8: «Τν Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην μέξσ απέμσ αιιά λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη νιηθή 

αλαδφκεζε. Γίλεη έλα ζηφρν, βάδεη θάπνηεο πνιχ γεληθέο ηδέεο. Θα πξνηηκνχζα λα 

έρεη θάπνηα παξαδείγκαηα…φρη φηη είλαη θαθφ λα καο αθήλεη ειεχζεξνπο λα 

ζρεδηάδνπκε...απηφ φκσο είλαη πξφβιεκα γηα κηα λεπηαγσγφ λενδηφξηζηε. 
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Σπκπεξαζκαηηθά ην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ρξεηάδεηαη λα καο δίλεη πεξηζζφηεξεο ηδέεο. 

Γπζηπρψο είλαη πνιχ ζπλνπηηθφ….». 

 

β) Έρεη απιή παξάζεζε ζηφρσλ θαη φρη ηδέεο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζηελ πξάμε φπσο απάληεζαλ 3 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν8, Ν9, Ν10). 

 

Ν9:  «ρη  δελ ην ζπκβνπιεχνκαη. Τνπο πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο ηνπο έρσ θάλεη 

δηθνχο κνπ θαη πξνζπαζψ λα ηνπο εληάμσ …δελ αλαηξέρσ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο φηαλ ζέισ λα νξγαλψζσ κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Δπεηδή είλαη απιή παξάζεζε ζηφρσλ. Δγψ ζέισ ηδέεο γηα λα κπνξψ λα ηηο 

εθαξκφζσ ζηελ πξάμε. Τελ απιή παξάζεζε ζηφρσλ ηελ έρσ κάζεη θαη απέμσ  νπφηε 

δελ ρξεηάδεηαη λα αλνίμσ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Γελ καο ιέλε ηίπνηα νη ζηφρνη 

…εγψ ζέισ πξάμε.... Τν είρα κειεηήζεη νχησο ή άιισο πνιχ δηεμνδηθά γηα λα δψζσ 

εμεηάζεηο ηνπ ΑΣΔΠ αιιά δελ αλαηξέρσ εθεί ζπλέρεηα». 

 

γ) ην φηη ιείπεη ε δηαζχλδεζε ηνπ ΓΔΠΠ κε ηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ Σέρλε (Ν5)  

 

Ν5:  «Σπάληα. Αιιά ζπκβνπιεχνκαη ζειίδεο θάπνησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ. Θα ήζεια 

λα ππάξρεη κεγαιχηεξε δηαζχλδεζε ηνπ ΓΔΠΠΣ κε ηελ Τέρλε θαη ηα Μαζεκαηηθά. 

Απηφ είλαη ην θνκκάηη  θαηά ηε γλψκε κνπ ιείπεη απφ ην ΓΔΠΠΣ». 

 

Αμίδεη λα παξαηεξεζνχλ νη απφςεηο 2 λεπηαγσγψλ (Ν1, Ν9) ζρεηηθά κε ην λέν 

πηινηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 2011. 

Ζ Ν1 πξνηηκά λα ζπκβνπιεχεηαη ην πηινηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 2011 γηα ην 

λεπηαγσγείν ην νπνίν έρεη θαηά ηε γλψκε ηεο θαιχηεξε δνκή απφ ην ΓΔΠΠ 2003. 

 

Ν1 :  «Δκέλα κε βνιεχεη πεξηζζφηεξν ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα,  ην πηινηηθφ ηνπ 2011. 

Μνπ  αξέζεη πεξηζζφηεξν ε δνκή ηνπ. Τν ζεσξψ ζχγρξνλν θαη αμηφινγν ζαλ 

εγρεηξίδην. Έρεη μεθάζαξα ηνπο ζηφρνπο πνπ δχλαηαη λα επηηχρεη θαλείο απφ ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, ηηο έλλνηεο, ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο  έρνληαο κηα ζρεηηθή εκπεηξία ζηελ ηάμε κπνξεί ε λεπηαγσγφο λα ηηο 

εμειίμεη θαη  λα ηηο δηαθνξνπνηήζεη». 

 

Ζ Ν9 εθθξάδεη ηελ αλάγθε ηεο γηα επηκφξθσζε πάλσ ζην λέν αλαιπηηθφ πηινηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ 2011 πνπ φκσο δελ έγηλε παξφιν πνπ πέξαζαλ 5 ρξφληα απφ ηφηε 

πνπ εκθαλίζηεθε. 
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Ν9 : «Δπίζεο ζέισ λα πξνζζέζσ φηη ππάξρεη έλα πηινηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

2011. Γελ έρεη γίλεη πνηέ θακηά αλαθνξά ζε απηφ ην αλαιπηηθφ πηινηηθφ πξφγξακκα 

απφ ηε ζρνιηθή ζχκβνπιν ή ζε εκεξίδεο πνπ δηνξγαλψλνληαη  ην νπνίν αλ δελ θάλσ 

ιάζνο ππάξρεη κφλν ζε ςεθηαθή κνξθή ζηνλ ππνινγηζηή …ζε έληππε κνξθή δελ ην 

έρσ βξεί πνπζελά θαη βέβαηα απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ κνπ έρεη γίλεη γλσζηφ δελ έρσ 

αζρνιεζεί θαζφινπ κε απηφ. Γελ ην αθνινπζνχκε γηαηί ζέινπκε κηα επηκφξθσζε… 

Γηα λα δηδάμνπκε θάηη πξέπεη λα γίλεη δηθφ καο, πξέπεη λα ην γλσξίζνπκε θαιά γηα λα 

ην δηδάμνπκε ζηα παηδηά κηαο ηφζν κηθξήο ειηθίαο» .  

 

Δξ.37. Γηαθνξνπνηείο ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθεηο ηα καζεκαηηθά αλάινγα κε ην πξνθίι 

ησλ καζεηψλ ζνπ; Με πνην ηξφπν (παξαδείγκαηα;) Πνηνπο παξάγνληεο παίξλεηο 

ππφςε ζνπ; 

 

ινη νη λεπηαγσγνί απάληεζαλ φηη δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθνπλ 

καζεκαηηθά αλάινγα κε ην πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνπο. πγθεθξηκέλα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο: 

α) Σν γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ηνπο φπσο απάληεζαλ 8 ζηηο 10 λεπηαγσγνχο 

(Ν1, Ν2, Ν3, Ν4, Ν5, Ν7, Ν9, Ν10)  

Ν3: «Φπζηθά πξέπεη λα θξίλσ απφ ηε γεληθή εηθφλα ελφο καζεηή, απφ  ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ έρεη ήδε θαηαθηήζεη ζπλνιηθά θαη λα πξνζαξκφζσ αλάινγα ηε καζεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα ηνπ δψζσ. Έλα παηδί ιηγφηεξν ηθαλφ δελ ζα ην πάσ 

θαηεπζείαλ λα θάλεη κηα δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ππνινγηζηή. Πξψηα ζα έξζεη ζε επαθή 

κε ηα καζεκαηηθά κέζα απφ παξαδείγκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη κεηά ζα 

δψζνπκε ζην παηδί απηφ κηα νξγαλσκέλε καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα». 

 

Ν9: «Βεβαίσο θαη δηαθνξνπνηψ ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθσ. Καηαξρήλ πάληα παίδεη 

ξφιν ην επίπεδν ησλ καζεηψλ ζνπ. Δάλ ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη απηά πνπ  ηα 

δηδάζθεηο πξνρσξάο ζην πην ζχλζεην…δηαθνξεηηθά πξαγκαηνπνηείο απιέο 

δξαζηεξηφηεηεο  γηα λα κπνξέζνπλ φινη λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο. Άιινο έλαο 

παξάγνληαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε νκάδα ησλ λεπίσλ θαη πξνλεπίσλ, ιεηηνπξγνχκε 

ζε κεηθηά ηκήκαηα».  

 

β) Σελ ειηθία ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο, λήπηα –πξνλήπηα φπσο απάληεζαλ 3 ζηηο 

10 λεπηαγσγνχο (Ν4, Ν8, Ν10) θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ζην ηκήκα ή ηελ χπαξμε 

παηδηνχ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην ηκήκα φπσο απάληεζε 1 λεπηαγσγφο (Ν7). 
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Ν4: «Σίγνπξα δηαθνξνπνηψ ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθσ ηα καζεκαηηθά αλάινγα κε ην 

πξνθίι ησλ καζεηψλ κνπ. Λακβάλσ πάληα ππφςε κνπ αλ είλαη λήπηα ή πξνλήπηα, αλ 

έρνπλ θνηηήζεη ζε παηδηθφ ζηαζκφ θαη ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν. Οξγαλψλσ 

καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε βαζκφ δπζθνιίαο αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ 

καζεηψλ πνπ έρσ θάζε θνξά ζηελ ηάμε κνπ. Πξψηα δηεξεπλψ ην επίπεδν ησλ 

καζεηψλ θαη κεηά θηηάρλσ ηε δξαζηεξηφηεηα». 

 

Ν7: «Θα θάλσ δηαθνξεηηθή καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε έλα παηδί κε ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη άιιεο ζε έλα παηδί πην πξνρσξεκέλν. Απηφ βέβαηα είλαη δχζθνιν φηαλ έρεηο 

πνιιά παηδηά κέζα ζηελ ηάμε». 

 

γ) Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη ηα παηδηά, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο φπσο απάληεζαλ 2 

ζηηο 10 λεπηαγσγνχο (Ν5, Ν6). 

 

Ν5: «Λακβάλσ θάζε θνξά ππφςε κνπ ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ κνπ, ην πεξηβάιινλ 

ηνπο, απφ πνχ έξρνληαη. Υπάξρνπλ παηδηά αιιφγισζζα, παηδηά κε πνιιέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηδίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα κε πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο. Έλα 

επηζεηηθφ παηδί, έλα παηδί πνπ είλαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Ή κπνξεί λα 

εμαηνκηθεχζσ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά». 

 

δ) Σν πιηθφ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο γεληθά, ηη ηνπο 

αξέζεη (Ν5, Ν8,Ν7). 

 

Ν8: «Μηα δξαζηεξηφηεηα πεηπρεκέλε θέηνο δελ ζεκαίλεη φηη ζα πεηχρεη θαη ηνπ 

ρξφλνπ. Τελ επφκελε ρξνληά ζα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά ηα παηδηά,  άιιε ηάμε… 

άιιν πιαίζην». 

Βέβαηα ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο Ν10 δελ είλαη πάληα εθηθηφ κε ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία λα θηάζνπλ νη αδχλακνη ην επίπεδν ησλ 

πξνρσξεκέλσλ καζεηψλ. 

Ν10: «Αλάινγα  κε ην επίπεδν ησλ παηδηψλ δηαθνξνπνηψ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

δηδάμσ. Αξρηθά ηα λήπηα πνπ ζα αληαπεμέιζνπλ ζε κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα 

ηα πάσ θαη έλα βήκα παξαθάησ. Δλψ απηά πνπ ζπλάληεζαλ δπζθνιίεο ζα θνηηάμσ 

πνηα κπνξεί λα είλαη ηα πηζαλά θελά ηνπο ψζηε λα ηα θαιχςσ απηά γηα λα πάκε 

παξαθάησ θαη λα θηάζνπκε ηνπο άιινπο. Αλ θαη απηφ δελ είλαη πάληα εθηθηφ». 
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5.10 Πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνύλ νη λεπηαγσγνί ηεο ηάμεο σο πξνο ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ 

 

Δξ. 38. Τπάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζε εκπνδίδνπλ θαηά ηε  δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηελ ηάμε ζνπ; 

 

Γπν λεπηαγσγνί (Ν2, Ν10) απαληνχλ φηη δελ ππάξρεη θάηη πνπ λα ηνπο εκπνδίδεη 

θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ ηάμε. Υξεηάδεηαη απιψο λα 

επηζηξαηεχζνπλ νη λεπηαγσγνί ηε θαληαζία ηνπο θαη λα δηδάμνπλ ηα καζεκαηηθά κε 

φ,ηη πιηθφ ππάξρεη δηαζέζηκν. 

Ν10: «Θεσξψ φηη κε ηα πιηθά πνπ έρσ κπνξψ λα θάλσ καζεκαηηθά. Θέιεη θαληαζία 

θαη λα δψζεηο ζεκαζία ζηελ νπζία. Με ελδηαθέξεη ε πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη φρη ε πνζφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζε 

κηα ζρνιηθή ηάμε». 

 

ζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο ησλ ππφινηπσλ λεπηαγσγψλ νη παξάγνληεο πνπ ηηο 

εκπνδίδνπλ σο πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ ηάμε είλαη:  

α) Ζ έιιεηςε ελφο αλαβαζκηζκέλνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ζχγρξνλα ινγηζκηθά (Ν3) ή ε έιιεηςε γεληθά ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε 

(Ν5). 

 

Ν3: «Γηα κέλα εκπφδην είλαη ε έιιεηςε θάπνηαο ζηνηρεηψδνπο ππνδνκήο φπσο έλαο 

θαιχηεξνο ππνινγηζηήο πνπ λα ηξέρεη ηα ινγηζκηθά πνπ ζα  ήζεια, θάπνηα ινγηζκηθά 

καζεκαηηθψλ πνπ λα παξέρνληαη δσξεάλ ζηηο λεπηαγσγνχο. Γηαηί λνκίδσ φηη εκείο νη 

λεπηαγσγνί πνπ θάλνπκε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ «Α θαη Β Γεκνηηθνχ γηα ηα 

καζεκαηηθά» δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφιπηα ζηα λήπηα. Θα ήηαλ θαιφ λα 

ππήξραλ θάπνηα ινγηζκηθά δσξεάλ ζε καο». 

 

β)  Πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κηθξφ ρψξν ηεο ηάμεο (Ν4). 

(π.ρ φηαλ ε λεπηαγσγφο ζέιεη κέζα απφ έλα κνπζηθνθηλεηηθφ παηρλίδη λα πεξάζεη κηα 

καζεκαηηθή έλλνηα θαη δπζθνιεχεηαη ιφγσ ηεο κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο ησλ αηζνπζψλ).  

Ν4: «Δπίζεο ππάξρεη έιιεηςε ηνπ ρψξνπ γηα παξάδεηγκα αλ ζέισ λα παίμσ κε ηα 

λήπηα έλα κνπζηθνθηλεηηθφ παηρλίδη θαη δελ έρσ ην ρψξν κέζα ζηελ αίζνπζα. Μπνξεί 

λα είλαη πνιχ κηθξή ε αίζνπζα δηδαζθαιίαο». 
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γ) Ο κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ κέζα ζηελ ηάμε φπσο  απάληεζαλ 3 λεπηαγσγνί ( Ν5, 

Ν6, Ν9) . 

 

Ν9:  «….Βέβαηα ν αξηζκφο 18 καζεηψλ ζηελ ηάμε κνπ είλαη κεγάινο γηα φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη… Γηα  δξαζηεξηφηεηεο   κε ηέηνηνλ αξηζκφ παηδηψλ δελ 

κπνξείο  λα είζαη πνηέ ζίγνπξε γηα ην θάζε παηδί μερσξηζηά ηί έρεη απνθνκίζεη θαη 

επεηδή ηα καζεκαηηθά είλαη έλλνηεο ή ηα θαηαθηάο είηε φρη  πξέπεη λα είζαη απφιπηα 

ζίγνπξε ζαλ  ππεχζπλε λεπηαγσγφο φηη θάζε παηδί μερσξηζηά έρεη θηάζεη ζην ζεκείν 

λα θαηαθηήζεη ηε καζεκαηηθή έλλνηα πνπ δηδάζθεηο θάζε θνξά. Οη κεγάιεο νκάδεο δελ 

ζε δηεπθνιχλνπλ. Οη κηθξφηεξεο νκάδεο είλαη απηέο πνπ κπνξνχλ λα ζε δηεπθνιχλνπλ 

λα νξγαλψζεηο κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα».   

 

δ) Ζ έιιεηςε επηκνξθψζεσλ ηεο λεπηαγσγνχ πάλσ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ (Ν1). 

 

Ν1: « ,ηη κε εκπνδίδεη ελδερνκέλσο έρεη λα θάλεη κε κέλα κε ηελ κε επαξθή γλψζε 

κνπ. Γελ έρσ ιάβεη γλψζε απφ ην Παλεπηζηήκην γηα ην πψο  ζα πξνζεγγίζσ ηα 

καζεκαηηθά νχηε έρσ παξαθνινπζήζεη θάπνηεο επηκνξθψζεηο. Απηφο ν παξάγνληαο 

ζεσξψ  φηη κε εκπνδίδεη θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ ηάμε.  Πξνζπαζψ 

…ζεσξψ φηη πξέπεη λα κάζσ θη άιια πξάγκαηα».  

 

ε)  Ζ  έιιεηςε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηα καζεκαηηθά  ή ε χπαξμε θαηεζηξακκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ε έιιεηςε νξγαλσκέλεο γσληάο καζεκαηηθψλ ζηελ ηάμε  (Ν4, 

Ν7). 

 

Ν4: «Ψο αλαπιεξψηξηα εθπαηδεπηηθφο έρσ γπξίζεη αξθεηά ζρνιεία. Παξαηεξψ φηη 

ππάξρνπλ αξθεηέο ειιείςεηο ζε πιηθφ ή φηαλ ππάξρεη πιηθφ  είλαη ζε πνιχ άζρεκε 

θαηάζηαζε θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα παηδηά. Δδψ βέβαηα ίζσο θηαίκε 

θαη εκείο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ίζσο δελ πξνζέρνπκε ην ιηγνζηφ πιηθφ πνπ ππάξρεη 

ζηηο αίζνπζέο καο. Κάπνην κεξίδην επζχλεο κπνξεί λα έρεη θαη ν εθπαηδεπηηθφο. 

Δπίζεο νξγαλσκέλε γσληά καζεκαηηθψλ δελ έρσ ζπλαληήζεη ζηα ζρνιεία. Ψζηφζν 

απηφ πνπ θηηάρλνπκε εκείο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη γσληά ησλ παδι ή γσληά ηνπ 

νηθνδνκηθνχ πιηθνχ» .  

 

ζη) Οη γνλείο  πνπ έρνπλ κηα ιάζνο εθηίκεζε γηα ηα καζεκαηηθά πνπ πξέπεη λα 

κάζνπλ ηα παηδηά ζην λεπηαγσγείν (Ν4, Ν7, Ν8) 

 



 140 

Ν4: «Γελ είλαη ζσζηά ελεκεξσκέλνη θαη δελ γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα κάζνπλ ηα παηδηά 

ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη κε πνην ηξφπν. Θεσξνχλ φηη  ηα πνιιά θχιια εξγαζίαο 

θάλνπλ ηα παηδηά λα είλαη πην θαιά πξνεηνηκαζκέλα γηα ην δεκνηηθφ…Θεσξνχλ νη 

γνλείο  φηη καζεκαηηθή εξγαζία είλαη κφλν ε ζπκπιήξσζε ελφο  θχιινπ εξγαζίαο. Τν 

παηρλίδη δελ ην ζεσξνχλ φηη είλαη κηα εξγαζία θαη κέζα απφ απηφ κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ πνιιά καζεκαηηθά. Γπζηπρψο ε δνπιεηά ηεο λεπηαγσγνχ δελ θαίλεηαη  

πάληα ζηνπο γνλείο νη νπνίνη θνηηνχλ κφλν ην θάθειν κε ηηο εξγαζίεο πνπ δίλνπκε ζηα 

παηδηά ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο». 

 

δ) Ζ έιιεηςε ζπγθέληξσζεο ησλ παηδηψλ (Ν8) εκπνδίδεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

επηηπρία κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

 Ν8:  «Γπζθνιεχνκαη φηαλ ηα παηδηά δελ είλαη ζπγθεληξσκέλα. Οπφηε πξνηηκψ λα 

θάλσ θάηη άιιν εθείλε ηελ ψξα θαη φρη ηα καζεκαηηθά ..…π.ρ λα ρνξέςνπκε, λα 

ηξαγνπδήζνπκε… παξά λα θάλνπκε καζεκαηηθά». 

 

Δξ. 39 . Πσο ζα κπνξνχζαλ θαηά ηε γλψκε ζνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα απηά; 

 

Ζ κε επαξθήο γλψζε ησλ λεπηαγσγψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ (Ν1) ζα 

κπνξνχζε λα μεπεξαζηεί κε επηκνξθψζεηο. 

 

Ν1:  «Θεσξψ φηη έρσ αλάγθε απφ  κηα επηκφξθσζε πνπ λα είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο 

απφ παλεπηζηεκηαθνχο, απφ ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο αιιά θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο 

ζηελ ηάμε κε θαιέο πξαθηηθέο θαη απφ ηελ άιιε λα έρεη θαη βησκαηηθφ ραξαθηήξα. Πνπ 

ζεκαίλεη λα  θιεζψ θαη εγψ λα παξνπζηάζσ κπξνζηά ζηνπο άιινπο». 

 

Ζ ιάζνο εθηίκεζε ησλ γνλέσλ γηα ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο (Ν4, Ν7, 

Ν8) ζα κπνξνχζε λα μεπεξαζηεί κε νπζηαζηηθή  ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ απφ ηε 

λεπηαγσγφ  ψζηε λα εθηηκήζνπλ θαιχηεξα ην έξγν ηεο. 

Ν7: «πσο φια  ηα πξνβιήκαηα μεπεξληνχληαη κε πξνζπάζεηα έρσ πξνζέμεη φηη αλ 

θαζίζεηο θαη ηνπο εμεγήζεηο θάπνηα πξάγκαηα νη πεξηζζφηεξνη γνλείο γηαηί φινη 

απνθιείεηαη, αιιάδνπλ γλψκε θαη δελ επηκέλνπλ ηφζν πνιχ θαη εθηηκνχλ ιίγν 

πεξηζζφηεξν ην έξγν καο». 

 

Ζ έιιεηςε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ζχγρξνλσλ ινγηζκηθψλ  

(Ν3, Ν4, Ν7) ζα κπνξνχζε λα μεπεξαζηεί κε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηα 

ζρνιεία. 
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Ν3: «Καηαξρήλ ε ρξεκαηνδφηεζε λα είλαη θαιχηεξε. Να έρνπκε ηε δπλαηφηεηα αθνχ 

ην θξάηνο δελ ηα παξέρεη ζην λεπηαγσγείν δσξεάλ, ε θάζε πξντζηακέλε 

λεπηαγσγείνπ λα θξνληίζεη λα ηα αγνξάζεη απφ ην ηακείν ηνπ ζρνιείνπ».  
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Κεθάιαην 6.    πδήηεζε - πκπεξάζκαηα έξεπλαο 

 

6.1 πκπεξάζκαηα γηα ηηο ζηάζεηο ησλ λεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθώλ  

 

6.1.1 πλαηζζήκαηα γηα ηα καζεκαηηθά 

 

Σα καζεκαηηθά πνπ δηδάζθνληαη ζην λεπηαγσγείν δελ είλαη ην κάζεκα ζην νπνίν νη 

λεπηαγσγνί βξίζθνπλ ηδηαίηεξε επραξίζηεζε. Αληίζεηα ηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη 

ηεο Γεκηνπξγίαο-Έθθξαζεο θαίλεηαη λα επραξηζηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο λεπηαγσγνχο. 

 Οη κηζέο λεπηαγσγνί αηζζάλνληαη άλεηα κε ηα καζεκαηηθά (είλαη απηέο πνπ θπξίσο 

έρνπλ ηα ιηγφηεξα ρξφληα δηδαζθαιίαο) πηζαλφηαηα γηαηί ηξέθνπλ ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα γηα απηά  ελψ νη άιιεο κηζέο λεπηαγσγνί  δελ αηζζάλνληαη άλεηα κε 

απηά (είλαη απηέο πνπ θπξίσο έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα δηδαζθαιίαο) πηζαλφηαηα 

γηαηί έρνπλ άζρεκεο ζρνιηθέο εκπεηξίεο κε ηα καζεκαηηθά. Τπάξρεη δειαδή ζην 

δείγκα κηα ηζνθαηαλνκή ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ε νπνία έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο  έξεπλεο ησλ  νθνχ θαη Καζηκάηε (2006), Benz (2012) θαη Sumpter 

(2015) φπνπ θπξηαξρνχζαλ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηα 

καζεκαηηθά θαη ησλ  Ζιία, Αξηζηάξρνπ, Υαηδεγαβξηήι - ηεθθέξε & Καινγήξνπ, 

(2010) θαη Ng, Lopez-Real θαη Rao (2003) φπνπ επηθξαηνχζαλ ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα καζεκαηηθά. Σα επξήκαηά καο  επίζεο είλαη 

αληίζεηα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Σhiel (2010) ζηελ νπνία πξνέθπςε φηη νη 

κεγαιχηεξνη ζε ειηθία λεπηαγσγνί  αηζζάλνληαη πην άλεηα κε ηα καζεκαηηθά ζε ζρέζε 

κε ηνπο λεφηεξνπο λεπηαγσγνχο. 

Πάλησο φηαλ έξζεη ε ψξα λα δηδάμνπλ καζεκαηηθά, νη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί  

ζηελ παξνχζα έξεπλα δήισζαλ φηη αηζζάλνληαη άλεηα θαη έρνπλ απηνπεπνίζεζε  

ιφγσ:  

α) Τεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο πνπ έρνπλ απνθηήζεη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. 

Παξφκνηα είλαη θαη ηα επξήκαηα ησλ Takunyaci & Takunyaci, (2014) φπνπ νη 

λεπηαγσγνί κε δηδαθηηθή εκπεηξία  πάλσ απφ ηα 13 έηε ληψζνπλ  πεξηζζφηεξν 

απηνπεπνίζεζε λα δηδάμνπλ ηα καζεκαηηθά ζηα λήπηα, ηεο Sumpter (2015) φπνπ νη 

λεπηαγσγνί φζν πεξηζζφηεξν δνπιεχνπλ καδί κε ηα παηδηά  πάλσ ζηα  καζεκαηηθά  

ηφζν πεξηζζφηεξν ηα ζπκπαζνχλ θαη ηεο έξεπλαο ησλ Ζιία, Αξηζηάξρνπ, 

Υαηδεγαβξηήι - ηεθθέξε, & Καινγήξνπ, (2010) φπνπ νη λεπηαγσγνί κπνξνχλ λα 

ζηεξίμνπλ θαηάιιεια  φια ηα παηδηά γηα λα αλαπηχμνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη 
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δηαδηθαζίεο. Να ηνληζηεί φηη  ηα επξήκαηα ησλ Takunyaci & Takunyaci, (2014) πνπ 

κηινχλ γηα  πεπνηζήζεηο ρακειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, απηνπεπνίζεζεο  ησλ 

λεπηαγσγψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν δελ επηβεβαηψλνληαη 

ζηε δηθή καο έξεπλα. 

 

β) Τνπ φηη ηα καζεκαηηθά είλαη ζρεηηθά εχθνια ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε.  

Ζ δηαπίζησζε απηή ηαηξηάδεη κε ηα επξήκαηα ησλ Chen, McCray, Adams & Leow, 

(2014) πνπ έδεημαλ πσο  νη  λεπηαγσγνί έρνπλ απηνπεπνίζεζε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα ηα δηδάμνπλ πνιχ θαιά γηαηί ηα 

καζεκαηηθά είλαη απιά ζην λεπηαγσγείν θαη δελ απαηηείηαη λα θαηέρνπλ  

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο . 

 Οη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί ζηελ παξνχζα έξεπλα ραξαθηεξίδνπλ ηα καζεκαηηθά  

«ρξήζηκα», «απαξαίηεηα» θαη «ζπλαξπαζηηθά» φπσο άιισζηε εληνπίζηεθε θαη ζηελ 

έξεπλα ηεο Benz (2012). Οη ππφινηπνη ηα ραξαθηεξίδνπλ  «δπζλφεηα», «απαηηεηηθά», 

«δχζθνια», «ζχλζεηα» παξφκνηα κε ηα επξήκαηα ησλ νθνχ θαη Καζηκάηε (2006) 

θαη ησλ Ζιία, Αξηζηάξρνπ, Υαηδεγαβξηήι - ηεθθέξε & Καινγήξνπ, (2010). Σα 

καζεκαηηθά γεληθά σο κάζεκα αξέζεη ζηηο κηζέο λεπηαγσγνχο θπξίσο απηέο κε ηα 

ιηγφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο ελψ δελ αξέζεη ζηηο άιιεο κηζέο θπξίσο απηέο κε ηα 

πεξηζζφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο. Βαζηθνί ιφγνη γηα φζεο δειψλνπλ φηη ηνπο αξέζνπλ 

ηα καζεκαηηθά είλαη γηαηί ελεξγνπνηνχλ ηε ζθέςε, βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή θαη έρνπλ πνιινχο ηξφπνπο ιχζεο. Αληίζεηα ην γεγνλφο φηη έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ, κηα ινγηθή ζεηξά, κηα ζπλέρεηα 

θαη ε δπζθνιία ηνπ καζήκαηνο είλαη νη βαζηθνί ιφγνη πνπ επηθαινχληαη νη λεπηαγσγνί 

πνπ δελ ηνπο αξέζνπλ ηα καζεκαηηθά.  

 

6.1.2 Θεηηθέο ή αξλεηηθέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο γηα ηα καζεκαηηθά 

 

Οη κηζέο λεπηαγσγνί (θπξίσο κε ηα ιηγφηεξα ρξφληα δηδαζθαιίαο) έρνπλ ζεηηθέο 

ζρνιηθέο εκπεηξίεο απφ ηα καζεκαηηθά ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο  

πηζαλφηαηα γηαηί: α) ηνπο ελέπλεπζαλ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλεξγάζηεθαλ ζηα καζεηηθά ηνπο ρξφληα ή είραλ β) ζεηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

ην νπνίν ηνπο ηφληδε ηελ αμία ησλ καζεκαηηθψλ. Αληίζεηα νη άιιεο κηζέο  πνπ έρνπλ 

αξλεηηθέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο απφ ηα καζεκαηηθά πηζηεχνπλ φηη επζχλνληαη 

πεξηζζφηεξν γηα απηέο: α) θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ήηαλ απζηεξνί, δίδαζθαλ 

παξαδνζηαθά θαη δελ είραλ ελζνπζηαζκφ γηα ηε δνπιεηά ηνπο, β) ην θνηλσληθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ πνπ αλαπαξήγαγε ην θφβν γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηα 

ζηεξεφηππα ησλ δπν θχισλ. Παξφκνηα επξήκαηα ππήξμαλ ζηελ έξεπλα ησλ Ng, 
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Lopez-Real & Rao, (2003) φπνπ νη λεπηαγσγνί έρνπλ αξλεηηθέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο 

δηφηη δηδάρηεθαλ ηα καζεκαηηθά κε παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη γη απηφ ην ιφγν ηα 

κίζεζαλ.  

Χζηφζν ζε γεληθέο γξακκέο νη βαζκνινγίεο φισλ ησλ λεπηαγσγψλ ηνπ δείγκαηνο ζην 

Γπκλάζην θαη ην Λχθεην ήηαλ πνιχ θαιέο έσο άξηζηεο πηζαλφηαηα γηαηί δηάβαδαλ 

πνιχ, αθφκα θη αλ δελ αγαπνχζαλ ηα καζεκαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ θαινχο 

βαζκνχο ζηνλ έιεγρφ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο λεπηαγσγνί ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ φηη 

αθνινχζεζαλ ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε πνπ ζεκαίλεη φηη δελ εμεηάζηεθαλ ζηα 

καζεκαηηθά ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη πξνθαλψο δελ είραλ δηδαρζεί  

καζεκαηηθά ζηε Γ’ ιπθείνπ. Παξφκνηα επξήκαηα βξίζθνπκε θαη  ζηελ έξεπλα ηνπ  

Aslan, (2013) φπνπ  νη δηνξηζκέλνη λεπηαγσγνί ηνπ δείγκαηνο κε ην κεγαιχηεξν 

άγρνο γηα ηα καζεκαηηθά είραλ απνθνηηήζεη απφ ηελ θαηεχζπλζε ησλ Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη ηεο Γιψζζαο (ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο) θαη είραλ παξαθνινπζήζεη 

ιηγφηεξα καζήκαηα καζεκαηηθψλ ζην Γπκλάζην.  

Αθφκα, ζην Παλεπηζηήκην, νη πεξηζζφηεξεο λεπηαγσγνί δελ δηδάρηεθαλ ηα 

καζεκαηηθά αιιά κφλν ην κάζεκα ηεο ηαηηζηηθήο πνπ ζχκθσλα κε φζα 

ππνζηεξίδνπλ δελ είρε θακηά ζρέζε κε ηα καζεκαηηθά πνπ έπξεπε λα κάζνπλ γηα λα 

δηδάμνπλ ζην λεπηαγσγείν. ην Παλεπηζηήκην ζε γεληθέο γξακκέο είραλ θαιέο 

βαζκνινγίεο ζηε ηαηηζηηθή αιιά θάπνηεο αλαθέξνπλ φηη δπζθνιεχνληαλ ζην κάζεκα 

απηφ θαζψο πξνέξρνληαλ απφ ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε. Μφλν κηα λεπηαγσγφο  

δηδάρηεθε ζηε ζρνιή ηεο ην κάζεκα «Γηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ» πνπ θαηά ηελ 

νκνινγία ηεο  ήηαλ αξθεηά δπζλφεην, πνιχ ζεσξεηηθφ κε δχζθνιεο έλλνηεο πνπ ηελ 

έθαλαλ λα αλαξσηηέηαη εάλ ζα ηεο ρξεηαζηεί φηαλ ζα δηδάμεη καζεκαηηθά ζηα λήπηα. 

Παξφια απηά ε λεπηαγσγφο απηή πηζαλφηαηα επεηδή δηδάρηεθε καζεκαηηθά ζηε 

ζρνιή έρεη κέρξη ζήκεξα έληνλα ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηα καζεκαηηθά. Παξφκνηα 

επξήκαηα ππάξρνπλ: 

 α) ζηελ έξεπλα ηνπ Aslan, (2013) φπνπ φζνη εθπαηδεπηηθνί παξαθνινχζεζαλ ζηε 

ζρνιή ηνπο κάζεκα ζρεηηθφ κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία είραλ πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ ην είραλ 

παξαθνινπζήζεη.  

β) ζηελ έξεπλα ηεο Platas, (2014) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πνιχ θαιή γλψζε ελφο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Αληίζεηα φκσο είλαη ηα 

επξήκαηα ησλ Guarino, Dieterle, Bargagliotti & Mason, (2013) πνπ δείρλνπλ φηη  φζνη 

λεπηαγσγνί είραλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ, είραλ κηα ειαθξψο αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ 

ηνπο  ζην λεπηαγσγείν. 
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6.1.3 Αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ 

 

ρεηηθά κε ηελ απηνπεπνίζεζε πνπ ληψζνπλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηα άιια καζήκαηα, πεξίπνπ νη κηζέο λεπηαγσγνί ζηελ έξεπλά καο 

(θπξίσο απηέο κε ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα δηδαζθαιίαο) αηζζάλνληαη ηελ ίδηα 

απηνπεπνίζεζε είηε δηδάζθνπλ καζεκαηηθά είηε δηδάζθνπλ θάπνην άιιν κάζεκα ζην 

λεπηαγσγείν. Οη άιιεο κηζέο (θπξίσο απηέο κε ηα ιηγφηεξα ρξφληα δηδαζθαιίαο) 

αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Γιψζζαο. Βέβαηα, ζρεδφλ φιεο νη λεπηαγσγνί παξαδέρνληαη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ε απηνπεπνίζεζε πνπ ληψζνπλ γηα ηα καζεκαηηθά έρνπλ αιιάμεη κε ηελ πάξνδν ησλ 

ρξφλσλ ζηελ ππεξεζία ιφγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ ηψξα έρνπλ απνθηήζεη, ιφγσ ηεο  

αληαιιαγήο απφςεσλ κε ζπλαδέιθνπο αιιά θαη ιφγσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

πξνζπάζεηαο γηα απηνεπηκφξθσζε επεηδή απφ ηελ ππεξεζία ηνπο δελ γίλνληαη 

επηκνξθψζεηο λεπηαγσγψλ ζηα καζεκαηηθά. ρεδφλ φιεο νκνινγνχλ φηη απφ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο δελ ληψζνπλ επαξθψο θαηαξηηζκέλεο λα δηδάμνπλ καζεκαηηθά 

πηζαλφηαηα γηαηί δελ ηα δηδάρηεθαλ σο κάζεκα. Παξφκνηα επξήκαηα ππάξρνπλ θαη 

ζηελ έξεπλα ηεο Doliopoulou, (2007) φπνπ βξέζεθε φηη νη λεπηαγσγνί έρνπλ  ιάβεη 

κέηξηα θαηάξηηζε απφ ηε ζρνιή ηνπο θαη δεηνχλ πεξαηηέξσ βνήζεηα θαη θαηάξηηζε 

ζηα καζεκαηηθά. ηε δηθή καο έξεπλα γηα λα εληζρπζεί ε απηνπεπνίζεζή ηνπο νη ίδηεο 

νη λεπηαγσγνί αλαγλσξίδνπλ φηη ρξεηάδνληαη:  

α) επηκνξθψζεηο βησκαηηθέο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ εξγαζία ζε νκάδεο, πνπ  δελ ζα 

ζηέθνληαη ζηελ παξάζεζε ζηφρσλ αιιά ζα πξνρσξνχλ ζηελ νπζία ηνπ καζήκαηνο 

θαη ζηελ εθαξκνγή καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πξάμε.  

β) λα παξαθνινπζήζνπλ ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ζηα καζεκαηηθά πηζαλφηαηα 

νξγαλσκέλεο απφ ηε ζρνιηθή ηνπο ζχκβνπιν ζε κεγάιν ζεκηλάξην αλνηθηφ ζε 

επίπεδν λνκνχ. 

Δπνκέλσο αλ εληζρπζεί ε απηνπεπνίζεζε ησλ λεπηαγσγψλ θαη νη πεπνηζήζεηο 

επάξθεηαο γηα ηα καζεκαηηθά απηφ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε απμεκέλσλ 

πεπνηζήζεσλ επάξθεηαο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην 

λεπηαγσγείν θαη θαηά επέθηαζε ζηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο φπσο 

αθξηβψο ζπκπεξαίλνπλ θαη νη εξεπλήηξηεο Ζιία, Αξηζηάξρνπ, Υαηδεγαβξηήι - 

ηεθθέξε & Καινγήξνπ, (2010). 
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6.2 πκπεξάζκαηα γηα ηηο απόςεηο ησλ λεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ 
καζεκαηηθώλ  
 

6.2.1 Απόςεηο γηα ηε ρξεζηκόηεηα ησλ καζεκαηηθώλ 

ηελ έξεπλά καο φιεο νη λεπηαγσγνί απαληνχλ φηη ηα καζεκαηηθά θαιψο δηδάζθνληαη 

απφ ην λεπηαγσγείν αθνχ ηα λήπηα πξηλ έξζνπλ ζην λεπηαγσγείν έρνπλ καζεκαηηθέο 

εκπεηξίεο απφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ θαη απφ ην ζπίηη ηνπο. Αληίζεηα ζηελ έξεπλα ηεο  

Platas, (2014) ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ απνδείθηεθε θαηάιιειε γηα ηελ 

παηδηθή ειηθία(κφλν ζηηο λεπηαγσγνχο κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ ). ηελ έξεπλά καο είλαη 

πνιχ ρξήζηκε ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν γηαηί φπσο νη 

λεπηαγσγνί ππνζηεξίδνπλ ηα καζεκαηηθά αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπ 

παηδηνχ, ην βνεζνχλ λα απνθηήζεη ηε δεμηφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο, λα 

νξγαλψζεη ηε ζθέςε ηνπ θαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Αληίζεηα ζηελ  

έξεπλα ησλ Chen, McCray, Adams & Leow, (2014) ηα επξήκαηα έδεημαλ φηη νη 

πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί πηζηεχνπλ φηη ηα παηδηά φηαλ έξρνληαη ζην λεπηαγσγείν 

γλσξίδνπλ πνιχ ιίγα καζεκαηηθά. 

Χζηφζν, ελψ φιεο νη λεπηαγσγνί ζηελ έξεπλά καο αλαγλσξίδνπλ ηε κεγάιε 

ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν αιιά θαη ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή, φπσο αθξηβψο θαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Thiel, (2010), δελ 

ηζρπξίδνληαη φηη ηα καζεκαηηθά είλαη ην πην ζπνπδαίν γηα απηέο  κάζεκα ζην 

λεπηαγσγείν.  Αληίζεηα ηνπνζεηνχλ ην κάζεκα ηεο  Γιψζζαο θαη ηηο Κνηλσληθέο 

Δπηζηήκεο πνιχ πην πςειά σο πξνο ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο. Γηαθνξεηηθά ζηελ 

έξεπλα ηεο Platas, (2014) βξέζεθε φηη ηα καζεκαηηθά ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη 

γηα ηηο λεπηαγσγνχο  πην ζεκαληηθά απφ ηελ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ (άπνςε ησλ λεπηαγσγψλ κε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη παξαθνινχζεζε 

ζεκηλαξίσλ ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ ). 

 

 

6.2.2 Απόςεηο ζρεηηθά κε ηε θύζε ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθώλ 

 

ιεο νη λεπηαγσγνί απάληεζαλ φηη ε καζεκαηηθή γλψζε νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά απφ 

ην λήπην κε ηε δηαθξηηηθή βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ ε νπνία θξνληίδεη λα  νξγαλψζεη 

έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο γηα λα εκπιαθνχλ ηα παηδηά ζε δξαζηεξηφηεηεο 
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νξγαλσκέλεο ή κε, λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην πεξηβάιινλ θαη λα απηελεξγήζνπλ. Με 

άιια ιφγηα φιεο νη λεπηαγσγνί θαίλεηαη λα δηαθξίλνληαη απφ ζχγρξνλεο 

επνηθνδνκεηηθνχ ηχπνπ αληηιήςεηο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Σα επξήκαηα 

απηά βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία: 

α) Με ηα επξήκαηα ηεο Benz (2012) φπνπ φινη νη λεπηαγσγνί ζπκθψλεζαλ κε ηελ 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή άπνςε γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ.  

β) Με ηα επξήκαηα ησλ Li , Liu, DeBey, McFadden & Pan, (2016) φπνπ ε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ Κίλα έρεη πιένλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο, 

ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ηεο ζχλδεζεο ησλ καζεκαηηθψλ κε δξαζηεξηφηεηεο ηεο  

θαζεκεξηλήο δσήο, θαη ηεο εκπινθήο θάζε παηδηνχ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο. 

Απφ ηελ άιιε σζηφζν πιεπξά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε: α) Σα επξήκαηα ησλ Ζιία, 

Αξηζηάξρνπ, Υαηδεγαβξηήι - ηεθθέξε & Καινγήξνπ, (2010) φπνπ ζχκθσλα κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ηα καζεκαηηθά  ζπληζηνχλ κηα απφιπηε θαη 

αδηακθηζβήηεηε αιήζεηα, κε απζηεξά δνκεκέλν θαη αιγνξηζκηθφ ραξαθηήξα θαη β)  Σα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ νθνχ θαη Καζηκάηε, (2006) φπνπ ε  λεπηαγσγφο θαίλεηαη 

σο «κεηαθνξέαο» ηεο  γλψζεο θαη «πξσηαγσληζηήο» ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. 

Οη πεξηζζφηεξεο  λεπηαγσγνί απάληεζαλ φηη ε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ, αλ 

εμαηξεζεί ε πεξίπησζε καζεζηαθήο δπζθνιίαο, απνηειεί έκθπην ηαιέλην. Δπίζεο 

νκφθσλα απάληεζαλ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην παηδί λα κάζεη ηε δηαδηθαζία γηα λα 

βξίζθεη ηε ζσζηή απάληεζε. Σν παηδί ςάρλνληαο επηζηξαηεχεη ηελ πξφηεξε γλψζε 

θαη φ,ηη καζαίλεη  θηίδεηαη πάλσ ζε απηή ηε γλψζε. Γηα απηφ ην ιφγν δελ πξέπεη λα 

δίλεηαη απφ ηε λεπηαγσγφ έηνηκε γλψζε, έηνηκε ε απάληεζε. ιεο νη λεπηαγσγνί 

απάληεζαλ φηη ην πην ζεκαληηθφ ζηα καζεκαηηθά είλαη λα κάζεη ην λήπην ηνλ ηξφπν, 

ηε δηαδηθαζία  γηα λα βξίζθεη ηε ζσζηή απάληεζε έρνληαο ζε απηφ ην ηαμίδη ηνπ ηε 

λεπηαγσγφ σο ζπκπαξαζηάηε. πσο αθξηβψο θαη ζηα επξήκαηα ησλ Li , Liu, DeBey, 

McFadden & Pan, (2016) πνπ αλέδεημαλ φηη έρεη κεγάιε αμία κηα δηδαζθαιία πνπ 

ελδηαθέξεηαη φρη κφλν γηα ην απνηέιεζκα αιιά θαη γηα ηε δηαδηθαζία θαη ζηελ νπνία 

ζα ππάξρεη πξνζσπηθή εκπινθή ηνπ θάζε καζεηή. 

 Αληίζεηα επξήκαηα ππάξρνπλ ζηελ έξεπλα ηνπ Thiel (2010) φπνπ κφλν νη  ζεηηθά 

πξνζθείκελνη ζηα καζεκαηηθά λεπηαγσγνί βιέπνπλ ηα καζεκαηηθά σο κηα δηαδηθαζία 

φπνπ ηα λήπηα αιιειεπηδξνχλ  κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη νδεγνχληαη κφλα ηνπο ζηε 

ιχζε. 

 

6.2.3 Απόςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ 

 

Οη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί ζηε δηθή καο κειέηε πεξηγξάθνπλ ην ξφιν  ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ σο κεζνιαβεηηθφ, δηεπθνιπληηθφ, 
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ππνζηεξηθηηθφ, εληζρπηηθφ, θαζνδεγεηηθφ, βνεζεηηθφ απέλαληη ζηα λήπηα πνπ ηα 

αθήλνπλ  λα θάλνπλ ιάζε γηα λα κάζνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο.  

Οη λεπηαγσγνί δειψλνπλ φηη δίλνπλ ηελ ίδηα κεγάιε έκθαζε ζηηο ρσξνρξνληθέο 

έλλνηεο θαη ζηηο ζπγθξίζεηο κεγεζψλ θαη ιηγφηεξν ζηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ. 

Αληίζεηα επξήκαηα, αιιά ζην πιαίζην άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ππάξρνπλ: 

α) ηελ έξεπλα ηεο Sumpter (2015) φπνπ δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία 

ησλ  αξηζκψλ, ζηε κέηξεζε, ζην κήθνο, ζηελ ψξα, ζηηο ζπγθξίζεηο, ζην νιφθιεξν, 

ζην κηζφ, θαη ζηα ζρήκαηα.  

β) ηελ έξεπλα ηνπ Thiel (2010) φπνπ δίλεηαη κεγαιχηεξε  έκθαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο 

γηα αξηζκνχο, θαη θαηακέηξεζε αληηθεηκέλσλ. 

γ) ηελ έξεπλα ησλ Li, Chi, Debey & Barνody, (2015) φπνπ πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ είλαη  ε απαξίζκεζε γηα ηηο λεπηαγσγνχο ζηηο ΖΠΑ θαη 

ε ηαμηλφκεζε γηα ηηο  λεπηαγσγνχο ζηελ Κίλα. 

 

 ιεο νη λεπηαγσγνί αλαγλσξίδνπλ σο ηε πην ζπρλή δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην παηρλίδη  (νκαδηθφ, αηνκηθφ) ην νπνίν παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε 

κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ θαζψο κέζα απφ απηφ κπνξεί πξσηίζησο  ην παηδί λα 

κάζεη λα θξίλεη, λα αμηνινγεί, λα κνηξάδεηαη, λα ελεξγεί, λα επηιχεη πξνβιήκαηα αιιά 

θαη θαηά δεχηεξνλ λα  πεξάζνπλ νη ζηφρνη ηεο λεπηαγσγνχ θαη  λα δηδαρζνχλ εχθνια 

θαη δηαζθεδαζηηθά νη καζεκαηηθέο έλλνηεο.  

Σν αλαδπφκελν αλαιπηηθφ πξφγξακκα (πνπ αλαδχεηαη κέζα απφ ην παηρλίδη θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ) θαίλεηαη ε θχξηα δηδαθηηθή πξαθηηθή ησλ λεπηαγσγψλ 

ζηελ έξεπλά καο. Παξφκνηα είλαη θαη ηα επξήκαηα ζηηο ΖΠΑ ηεο έξεπλαο ησλ Li, Chi, 

Debey & Barνody, (2015) φπνπ ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ είλαη θάπνπ κεηαμχ 

ππνβνεζνχκελεο αλαθάιπςεο θαη κε. 

Οη πεξηζζφηεξεο λεπηαγσγνί ζεσξνχλ επηηπρεκέλε κηα δηδαζθαιία  καζεκαηηθψλ 

φηαλ επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηνπ ΓΔΠΠ θαη νη ζηφρνη πνπ νη ίδηεο νη λεπηαγσγνί 

έζεζαλ εμαξρήο. Γηα ηνπο ππφινηπνπο λεπηαγσγνχο  επηηπρεκέλε δηδαζθαιία είλαη  

φηαλ ηα λήπηα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη νδεγεζνχλ ζε 

απνηέιεζκα, φηαλ εκπεδψζνπλ ηελ καζεκαηηθή έλλνηα θαη πξννδεχζνπλ έζησ θη έλα 

κηθξφ βήκα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξφηεξε γλψζε ηνπο. 

 

6.3 πκπεξάζκαηα γηα ηηο πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ην κάζεκα 

ησλ καζεκαηηθώλ  

 
6.3.1 Ση δηδάζθεηαη κέζα ζηελ ηάμε 
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Οη λεπηαγσγνί αθηεξψλνπλ θαζεκεξηλά δηδαθηηθφ ρξφλν ζε καζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (ξνπηίλεο). Δπνκέλσο φιεο νη λεπηαγσγνί ελζσκαηψλνπλ ηα 

καζεκαηηθά ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα (θαηξφο, αιιαγή εκεξνκελίαο, παξνπζίεο –

απνπζίεο λεπίσλ, θιπ). Γηδάζθνπλ επθαηξηαθά θαζεκεξηλά ηα καζεκαηηθά εθφζνλ νη 

νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο καζεκαηηθψλ πεξηνξίδνληαη ζε 2-3 δξαζηεξηφηεηεο 

εβδνκαδηαίσο. Παξφκνηα είλαη θαη ηα επξήκαηα απφ: 

 α) Σελ έξεπλα ησλ  Graham, Nash & Paul, (1997) φπνπ νη λεπηαγσγνί αθηεξψλνπλ 

πνιχ ιίγν δηδαθηηθφ ρξφλν γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ ηάμε ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. 

 β) Σελ έξεπλα ηεο Doliopoulou, (2007) φπνπ ηα καζεκαηηθά είλαη κέξνο ηνπ 

εβδνκαδηαίνπ  θαη φρη ηνπ θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο. 

Βξήθακε επίζεο φηη φινη νη  λεπηαγσγνί αλεμάξηεηα απφ ηα ρξφληα δηδαθηηθήο 

εκπεηξίαο ηνπο αθηεξψλνπλ μεθάζαξα ιηγφηεξν ρξφλν ζε νξγαλσκέλεο καζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  ζε ζρέζε κε δξαζηεξηφηεηεο άιισλ καζεκάησλ. ην ζεκείν απηφ λα 

ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ εχξεκα ηεο Doliopoulou, (2007) νη εθπαηδεπηηθνί 

κε ιηγφηεξα απφ 10 ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα 

καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε  ην ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ νη παιαηφηεξνη 

λεπηαγσγνί. 

 

 Δπνκέλσο ε πιεηνςεθία ησλ λεπηαγσγψλ πξνηηκά λα εκπιέθεη ηα παηδηά ζε 

απζφξκεηεο επθαηξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο καζεκαηηθψλ θαζεκεξηλά ζηελ ηάμε ή ζε 

απζφξκεηεο καζεκαηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ σο επέθηαζε κηαο 

γισζζηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα παξάδεηγκα, ελψ ηα εκπιέθνπλ ιηγφηεξν ζε 

νξγαλσκέλεο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ λεπηαγσγψλ 

αθηεξψλεη πεξηζζφηεξν δηδαθηηθφ ρξφλν ζηε Γιψζζα θαη ζηελ αλάπηπμε Κνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ (ηδίσο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο) θαη νη ππφινηπεο ζην ειεχζεξν ή 

νξγαλσκέλν παηρλίδη. Παξφκνηα νη δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ θπξηαξρνχλ επίζεο  

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρξφλν ζην λεπηαγσγείν ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο Ζashey, 

(2013).  

ηα ίδηα επξήκαηα κε ηα δηθά καο θαηαιήγνπλ θαη ηα επξήκαηα ησλ Lee &  Ginsburg, 

(2007) ζχκθσλα κε ηα νπνία νη λεπηαγσγνί πνπ δνπιεχνπλ κε παηδηά απφ κεζαία 

θνηλσληθννηθνλνκηθά πεξηβάιινληα έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ζην λεπηαγσγείν ηελ 

θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη φρη ηα καζεκαηηθά. 

 

Οη λεπηαγσγνί έρνπλ παξαηεξήζεη φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηνπο ελδηαθέξνληαη 

γηα ηνπο αξηζκνχο, γηα ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ, λα θαηακεηξνχλ, λα γξάθνπλ ηνπο 

αξηζκνχο θαη  λα απαξηζκνχλ. Πηζαλφηαηα ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ λεπίσλ 
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επζχλεηαη γηα απηή ηελ πξνηίκεζε. Οη ππφινηπνη καζεηέο φπσο ππνζηεξίδνπλ νη 

λεπηαγσγνί δείρλνπλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ηαμηλνκήζεηο, νκαδνπνηήζεηο, 

ζπγθξίζεηο, κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη κέζσ παηρληδηνχ ιφγσ ηνπ φηη νη καζεκαηηθέο 

απηέο έλλνηεο βξίζθνληαη πην θνληά ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

 

Ζ καζεκαηηθή γλψζε πνπ νη λεπηαγσγνί ζεσξνχλ ηελ πην ζεκαληηθή θαη ζέινπλ λα 

θαηαθηήζνπλ νπσζδήπνηε νη καζεηέο ηνπο είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ  λεπίσλ λα 

αξηζκνχλ, λα απαξηζκνχλ, λα αλαγλσξίδνπλ ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ θαη ηελ 

πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφ ηνλ αξηζκφ. Παξφκνηα επξήκαηα ππάξρνπλ : 

α) ηελ έξεπλα ησλ  Lee &  Ginsburg, (2007) φπνπ νη λεπηαγσγνί έδεημαλ φηη 

εζηηάδνπλ ζηε γλψζε ηεο αξηζκεηηθήο. 

β) ηα επξήκαηα ηεο Benz (2012) φπνπ έδεημαλ φηη ε απαξίζκεζε αληηθεηκέλσλ  κέζα 

απφ ην παηρλίδη, ε κέηξεζε πνζνηήησλ  θαζψο θαη ε αληηζηνίρεζε έλα πξνο έλα, ε 

ηθαλφηεηα λα κεηξνχλ, λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ αξηζκνχο ήηαλ νη ζπρλφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο καζεκαηηθψλ πνπ έδηλαλ έκθαζε νη λεπηαγσγνί. 

γ) ηα επξήκαηα ηεο Hachey, (2013) φπνπ νη λεπηαγσγνί εζηηάδνπλ  ζηε γλψζε ησλ 

αξηζκψλ θαη ζηελ αξηζκεηηθή, ζηα ηξία βαζηθά ζρήκαηα θαη ζηελ ηειεηνπνίεζε 

δεμηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ.   

δ) ηα επξήκαηα ηεο Doliopoulou, (2007) φπνπ πνιινί λεπηαγσγνί δίλνπλ 

πξνηεξαηφηεηα θαη εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζε ζεκειηψδεηο καζεκαηηθέο 

δηεξγαζίεο, φπσο ε παξαηήξεζε, νη ρσξηθέο ζρέζεηο, ε ζχγθξηζε, ε ηαμηλφκεζε, ε 

αληηζηνίρηζε θαη ν εληνπηζκφο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. 

 

Οη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί ηζρπξίδνληαη φηη φηαλ γίλνληαη καζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε είλαη θπξίσο νξγαλσκέλεο απφ ηηο ίδηεο ελψ νη ππφινηπεο 

απαληνχλ φηη καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαη απφ ηπραία 

πεξηζηαηηθά. ηελ έξεπλά καο δελ επηβεβαηψλνληαη ηα επξήκαηα ηεο Doliopoulou, 

(2007) φπνπ νη λεπηαγσγνί απφ αζηηθέο πεξηνρέο θάλεθε λα απαζρνινχλ κε 

καζεκαηηθά ηα παηδηά ηνπο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε κε 

αζηηθέο πεξηνρέο. 

 

ηαλ γίλνληαη νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο καζεκαηηθψλ νη πεξηζζφηεξεο είλαη 

νκαδηθέο θαη παηγληψδεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο (ζηελ 

παξενχια) φπνπ καδεχνληαη φια ηα λήπηα θαη εθεί γίλεηαη ν ρσξηζκφο ζε νκάδεο.  

Οη νξγαλσκέλεο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη ζπλεηδεηά θαη κε ζηφρν νη 

λεπηαγσγνί λα νξγαλψζνπλ θαη  λα επεθηείλνπλ ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ. Μπνξνχλ 

λα πάξνπλ ζαλ επέθηαζε ηε κνξθή θχιινπ εξγαζίαο ζηα καζεκαηηθά είηε κε ηε 
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κνξθή εμάζθεζεο είηε κε ηε κνξθή αμηνιφγεζεο ηεο γλψζεο πνπ απνθηήζεθε απφ 

ηα παηδηά. 

Δπίζεο, φιεο νη λεπηαγσγνί παξαδέρνληαη φηη ζίγνπξα ππάξρεη κεγάιε ζρέζε 

αλάκεζα ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. Σα επξήκαηα καο είλαη 

αληίζεηα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Lee &  Ginsburg, (2007) πνπ έγηλε ζε 

λεπηαγσγνχο καζεηψλ κεζαίνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ζηελ νπνία 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη  ππνινγηζηέο πξέπεη λα απνθεχγνληαη ζην ζρνιείν δηφηη δελ 

επλννχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. 

ηε δηθή καο έξεπλα νη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί παξαδέρηεθαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ  

ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ φρη γηα 

νξγαλσκέλεο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά γηα εμάζθεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ 

κέζα απφ ινγηζκηθά θαηάιιεια γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη πνπ 

επηθαινχληαη γηα ηε κε ζπρλή ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή είλαη φηη δελ είλαη εμνηθεησκέλεο, 

δελ γλσξίδνπλ θαιά πψο λα δηδάμνπλ καζεκαηηθά ζηα λήπηα κέζα απφ ηνλ 

ππνινγηζηή αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο ζε Α 

θαη Β επίπεδν. 

Σα εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά απφ ηηο 

λεπηαγσγνχο φηαλ δηδάζθνπλ καζεκαηηθά είλαη ηα παηδαγσγηθά πιηθά ηνπ εκπνξίνπ. 

Δδψ ελλννχληαη:  μχιηλα παδι, αξηζκεηήξηα,  θαζεηίλα δηαθφξσλ ζρεκάησλ, παηρλίδη 

ζπζρεηηζκνχ-εμέιημεο, αξηζκεηήξην ζθάιαο, καγλεηηθνί πίλαθεο, θιάζκαηα ζρεκάησλ 

θαη γεληθά φια φζα ν ΟΚ έρεη πξνκεζεχζεη ηα λεπηαγσγεία. Βέβαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ θαη πιηθά θπζηθά, ή θαζεκεξηλά πιηθά 

θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλα είηε  απφ ηα λήπηα είηε απφ ηηο ίδηεο ηηο λεπηαγσγνχο. 

ιεο νη λεπηαγσγνί παξαδέρνληαη φηη έρεη αιιάμεη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπο θπξίσο 

επεηδή έρνπλ απνθηήζεη πεξηζζφηεξε εκπεηξία θαζψο πεξλνχλ ηα ρξφληα αιιά θαη 

θαηά δεχηεξνλ γηαηί άιιαμε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ είραλ δηδαρζεί ζηε ζρνιή 

ηνπο κε απνηέιεζκα λα ρξεηαζηεί λα αθνινπζήζνπλ έλα θαηλνχξην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα θαη λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο (θπξίσο απηφ ζπλέβε ζηηο 

λεπηαγσγνχο κε πνιιά ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο). 

 

6.3.2 Καζνδήγεζε πνπ ιακβάλνπλ νη λεπηαγσγνί γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθώλ 

 

Οη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί ζηεξίδνληαη ζηηο νδεγίεο ηνπ αλαιπηηθνχ  πξνγξάκκαηνο 

φηαλ είλαη λα δηδάμνπλ ζσζηά ηα καζεκαηηθά ζηα λήπηα. Οη ππφινηπνη ζηεξίδνληαη ζε  

εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν ή ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία  αιιά θαη ζε 

εκπεηξίεο ζπλαδέιθσλ. 
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ινη νη λεπηαγσγνί έρνπλ κειεηήζεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ΓΔΠΠ, γλσξίδνπλ 

θαιά ηε κεζνδνινγία ηνπ αιιά δηαπηζηψλνπλ θάπνηεο ειιείςεηο κε απνηέιεζκα λα 

κελ ην ζπκβνπιεχνληαη φηαλ πξφθεηηαη λα νξγαλψζνπλ κηα καζεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα  εληνπίδνπλ ηηο παξαθάησ ειιείςεηο: ιίγεο καζεκαηηθέο 

ηδέεο,  ιίγεο ελδεηθηηθέο καζεκαηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο , ειάρηζηα παξαδείγκαηα- ηδέεο 

γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πξάμε.  

 

Δλδηαθέξνπζεο είλαη νη απφςεηο δπν λεπηαγσγψλ (κε ιίγα ρξφληα δηδαθηηθήο 

εκπεηξίαο) ζρεηηθά κε ην πηινηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα 2011. Ζ πξψηε  λεπηαγσγφο 

(ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηα καζεκαηηθά) απαληά φηη ζπκβνπιεχεηαη ην λέν πηινηηθφ 

2011 γηαηί είλαη πην ζχγρξνλν θαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλν. Γελ αλέθεξε φηη έρεη 

ιάβεη ελεκέξσζε απιά θαίλεηαη φηη κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία κειεηά ην λέν πηινηηθφ 

2011 θαη ην βξίζθεη λα έρεη θαιχηεξε δνκή απφ ην πξνεγνχκελν. 

Πξνθαλψο ελλνεί φηη ην λέν πξφγξακκα παξάιιεια κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πξνηείλεη ηξφπνπο πνπ ζα  ζπκβάιινπλ ζηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο θάζε καζεζηαθήο πεξηνρήο. Ζ δεχηεξε λεπηαγσγφο 

(αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηα καζεκαηηθά) απνθαιχπηεη φηη δελ έρεη ελεκεξσζεί 

επίζεκα γηα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 2011. Πξνθαλψο επαλαπαχεηαη πίζσ απφ ην 

γεγνλφο φηη είλαη πηινηηθφ θαη δελ έρεη ελεκεξσζεί ζρεηηθά απφ ηε ζρνιηθή ζχκβνπιν. 

Απηή ε δηαθνξά ζηηο απφςεηο γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα αληαλαθιά ηελ 

θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζηα λεπηαγσγεία κε ηηο λεπηαγσγνχο λα αθνινπζνχλ φπνην 

απφ ηα δπν αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπο αξέζεη. 

  

ιεο νη λεπηαγσγνί απάληεζαλ φηη δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθνπλ 

καζεκαηηθά αλάινγα κε ην πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνπο. πγθεθξηκέλα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο πεξηζζφηεξν ην γλσζηηθφ επίπεδν θαη ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο  φηαλ πξφθεηηαη λα δηδάμνπλ. Παξφκνηα επξήκαηα ππάξρνπλ  απφ ηελ 

έξεπλα ησλ Li, Chi, Debey & Barνody, (2015) φπνπ ε πην δεκνθηιήο πξνζέγγηζε 

δηδαζθαιίαο ζηηο ΖΠΑ είλαη ε εμεηδηθεπκέλε δηδαζθαιία (specific teaching). 

 

6.3.3 Πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνύλ νη λεπηαγσγνί ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθώλ 

 

Χο πξνο ηνπο πην ζνβαξνχο παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηηο λεπηαγσγνχο θαηά ηε  

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ ηάμε θαίλεηαη απηνί λα είλαη: α) ε έιιεηςε 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ε έιιεηςε  ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη  ζχγρξνλσλ 

ινγηζκηθψλ, β) ε πίεζε απφ ηνπο γνλείο  γηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα θπξίσο ζην 
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επίπεδν ηεο θαηάθηεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ θαη γ) ν κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ 

ζηελ ηάμε.  

Παξφκνηα εκπφδηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα ηεο Doliopoulou, (2007) ε νπνία 

εληφπηζε: 

 α) πίεζε απφ γνλείο κε απνηέιεζκα αξθεηνί λεπηαγσγνί λα πξνεηνηκάδνπλ ηα λήπηα 

γηα ην δεκνηηθφ ρσξίο λα είλαη γλσζηηθά έηνηκα  

 β) κεγάιν αξηζκφ παηδηψλ ζηελ ηάμε φπνπ νη λεπηαγσγνί  κε πεξηζζφηεξα απφ 20 

παηδηά ζηελ ηάμε ηνπο δελ απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο  κε καζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλά. 

Δπίζεο θαη απφ ηα επξήκαηα ησλ Ng, Lopez-Real &  Rao, (2003) πξνθχπηεη φηη ε 

πίεζε απφ ηνπο γνλείο πνπ δέρνληαη νη λεπηαγσγνί είλαη βαζηθφ εκπφδην γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ ηάμε. 

Ζ πίεζε ησλ γνλέσλ γηα ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ζα κπνξνχζε 

ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο λα μεπεξαζηεί κε νπζηαζηηθή ελεκέξσζε ησλ 

γνλέσλ απφ ηε λεπηαγσγφ ψζηε λα εθηηκήζνπλ θαιχηεξα ην έξγν ηεο αιιά θαη ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηα καζεκαηηθά. Ζ 

έιιεηςε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ζχγρξνλσλ ινγηζκηθψλ ζα 

κπνξνχζε ζχκθσλα κε ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα λα μεπεξαζηεί κε κεγαιχηεξε 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηα ζρνιεία ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη άκεζα θαη έκκεζα. Ζ άκεζε ζρέζε ηνπο δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ πςειφ βαζκφ 

δηαζχλδεζήο ηνπο κε ηε ζπρλφηεηα δηδαζθαιίαο ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ε έκκεζε ζρέζε ηνπο αληαλαθιά ζην παηδαγσγηθφ πιηθφ θαη ζηνλ 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ε αλεπάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

6.4 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο  

 

Αθνχ νη λεπηαγσγνί ηνπ δείγκαηφο καο ζπκκεηείραλ εζεινληηθά  ζηελ έξεπλα είλαη 

πηζαλφ νη  απαληήζεηο ηνπο λα κελ είλαη ηφζν αληηπξνζσπεπηηθέο φζν ζα ήηαλ αλ 

επηιεγφηαλ έλα ηπραίν δείγκα λεπηαγσγψλ. ηελ πνηνηηθή έξεπλα θάζε αμίσζε 

γελίθεπζεο είλαη άηνπε δηφηη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα είλαη πάληνηε ηδηαίηεξα θαη  

εμειίζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν.  

Ζ έιιεηςε αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο δελ επηηξέπεη ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σν δείγκα ησλ λεπηαγσγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε  ζηελ  

πνηνηηθή απηή έξεπλα είλαη κηθξφ. Σα ζπκπεξάζκαηα, επνκέλσο αλαθέξνληαη κφλν 

ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα θαη δελ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ 

επέθηαζή ηνπο ζε έλα πιεζπζκφ, κε νπνηνπδήπνηε βαζκνχ αμηνπηζηία.  
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Δπίζεο ε επαλάιεςε ηεο έξεπλαο απφ άιινλ εξεπλεηή πξνθεηκέλνπ λα 

επηβεβαησζνχλ ηα απνηειέζκαηα είλαη αδχλαηε ρσξίο απζηεξφ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζε φια ηεο ηα ζηάδηα. Γηαθνξεηηθνί εξεπλεηέο πνπ κειεηνχλ 

πνηνηηθά ην ίδην θαηλφκελν, ζηνλ ίδην πιεζπζκφ, ελδέρεηαη λα κελ θαηαιήμνπλ ζηα 

ίδηα ζπκπεξάζκαηα. Λφγσ ηνπ φηη  ε εξεπλήηξηα αλήθεη ζην θηιηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

λεπηαγσγψλ  ζα κπνξνχζε ίζσο λα ζπλαληήζεη απξνζπκία απφ ηελ πιεπξά ηνπο λα 

απνθαιχςνπλ πιεξνθνξίεο . Δπεηδή ππήξμε ελεκέξσζε εμαξρήο  φηη ηα πξνζσπηθά 

ηνπο δεδνκέλα ζα παξακείλνπλ αζθαιή νη λεπηαγσγνί θαηάθεξαλ ειεχζεξα λα πνπλ 

ηε γλψκε ηνπο. 

Δπίζεο ζηνπο πεξηνξηζκνχο  ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πηζαλέο 

πξνθαηαιήςεηο ηεο εξεπλήηξηαο νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ζα κπνξνχζαλ λα ηελ νδεγήζνπλ λα εξκελεχζεη ηα επξήκαηα ζχκθσλα κε ηελ 

άπνςή ηεο. 

 

6.5 Δπίινγνο –Πξνηάζεηο  

Πάλσ ζηα καζεκαηηθά βαζίδνληαη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη  νη λέεο ηερλνινγίεο. 

Σα καζεκαηηθά απνηεινχλ ηε βάζε ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, αιιά πξννδεπηηθά 

απνηεινχλ θαη ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (κέζα απφ ηηο  

εθαξκνγέο ηεο ζηαηηζηηθήο). 

Ζ ρξεζηκφηεηά ηνπο γηα ηνλ άλζξσπν είλαη αδηακθηζβήηεηε. Σα καζεκαηηθά 

δηδάζθνληαλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο θαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο εθπαίδεπζεο απφ ηφηε 

πνπ εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ε νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε. Σελ ηειεπηαία 

δεθαπεληαεηία ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ 

λεπίσλ θαη απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη θαηεπζχλζεηο πνπ 

ζέηνληαη γηα ηα λήπηα. Με ηνλ εξρνκφ λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ (ΓΔΠΠ 

2003, πηινηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα 2011) πξνθχπηεη ε αλάγθε  λα αληαπνθξηζνχλ 

νη λεπηαγσγνί ζηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε  δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ. Σν NAEYC θαη NCTM, 2002 πξνηείλνπλ νη δάζθαινη ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ λα κάζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ καζεκαηηθψλ πνπ άκεζα ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπο ξφιν δειαδή γηα λα δηδάμνπλ νη λεπηαγσγνί  καζεκαηηθά ζην 

λεπηαγσγείν πξέπεη λα μέξνπλ καζεκαηηθά, λα μέξνπλ ηη καζεκαηηθά ηα λήπηα είλαη 

ηθαλά λα κάζνπλ θαη  λα έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο λα ζρεδηάδνπλ έλα θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζα εκπιέθνπλ ηα λήπηα κε  θαηάιιειεο καζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Με αθεηεξία ηε δηαπίζησζε φηη ην αίζζεκα επάξθεηαο ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηα καζεκαηηθά ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πην πξφζθαηνη νδεγνί ζπνπδψλ ζηα παηδαγσγηθά 

ηκήκαηα λεπηαγσγψλ ζηελ Διιάδα εκπεξηέρνπλ ηα καζεκαηηθά θξίλεηαη απαξαίηεην 
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λα επηκνξθσζνχλ νη λεπηαγσγνί πνπ δελ είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη ζηα 

καζεκαηηθά απφ ηε ζρνιή ηνπο πάλσ ζηα καζεκαηηθά πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ. Οη 

λεπηαγσγνί επεηδή έρνπλ  πεξηνξηζκέλε γλψζε γηα ηα καζεκαηηθά δπζθνιεχνληαη λα 

βξνπλ απφιαπζε ζε καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Οη λεπηαγσγνί ζηελ έξεπλά καο είπαλ φηη ζα ηνπο ελδηέθεξε λα παξαθνινπζήζνπλ 

ζεκηλάξηα πάλσ ζηε Γηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν 

γλψζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ 

παηδηψλ αιιά θαη γλψζε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αιιά θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

ηερληθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. 

Δίλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ πξέπνπζα ζνβαξφηεηα ην 

ζέκα ηεο επηκφξθσζεο ησλ λεπηαγσγψλ ηεο ηάμεο  ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαθηηθήο ησλ 

καζεκαηηθψλ. Βέβαηα θαη νη λεπηαγσγνί ζα πξέπεη λα «πηέδνπλ» γηα ηε δηνξγάλσζε 

ζεκηλαξίσλ πάλσ ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ θαη λα κελ αδηαθνξνχλ γηα ην 

κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ επαλαπαπφκελεο  πίζσ απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

κπνξεί νη ίδηεο λα έρνπλ γηα ηα καζεκαηηθά.  

.Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο απηήο  ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο, ηηο απφςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο 

ησλ λεπηαγσγψλ ζα κπνξνχζαλ λα ελεκεξψζνπλ  ηνπο εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ηνπο  θνξείο ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο φηη απαηηνχληαη  λα ζρεδηάδνληαη 

θαη λα πινπνηνχληαη καζήκαηα καζεκαηηθψλ  γηα ηνπο λεπηαγσγνχο θαη λα ηνπο 

πξνζθέξνληαη επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Δπίζεο ζα πξέπεη απηνί πνπ 

ζπληάζζνπλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα λα αθνπγθξάδνληαη ηηο αλεζπρίεο ησλ 

λεπηαγσγψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ πιηθά θαηάιιεια γηα ηε καζεκαηηθή 

εθπαίδεπζε ζην λεπηαγσγείν. 

Ζ επαθή ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ  κε ηηο λεπηαγσγνχο πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθή. 

Να ζηαζνχλ δίπια ζηηο λεπηαγσγνχο σο  εκςπρσηέο θαη εκπλεπζηέο, πξνζθέξνληάο 

ηνπο ζηήξημε, εληζρχνληαο ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο δίλνληάο ηνπο πξαθηηθέο ηδέεο, 

ρξήζηκν πιηθφ θαη παξέρνληαο ηνπο ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ 

ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ζηα καζεκαηηθά ψζηε λα απνθηήζνπλ ζάξξνο θαη 

δεκηνπξγηθφ θξφλεκα, γηα λα εληζρπζεί ην έξγν ηνπο θαη θαηά επέθηαζε λα 

σθειεζνχλ νη καζεηέο ηνπο. Αλ ππάξρεη έιιεηςε θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ θαη 

έιιεηςε αλαηξνθνδφηεζεο ησλ λεπηαγσγψλ δελ ζα ληψζνπλ απηνπεπνίζεζε λα 

δηδάμνπλ ηα καζεκαηηθά, ζα έρνπλ πεξηνξηζκέλε γλψζε γηα ηε καζεκαηηθή αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ θαη ζα δπζθνιεχνληαη λα ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηα 

καζεκαηηθά.  

Δάλ ειπίδνπκε ηα λήπηα λα αλαθαιχςνπλ ηε καζεκαηηθή γλψζε ρξεηάδνληαη 

λεπηαγσγνί πνπ λα  κπνξνχλ λα θαζνδεγήζνπλ ζσζηά  ηα λήπηα θαη λα ηα 

ζηεξίμνπλ  ζε απηφ ην ηαμίδη ηεο αλαθάιπςεο. 
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Παξαξηήκαηα 

 

Παξάξηεκα    1:  

Μαζεκαηηθά αλά Παηδαγσγηθφ Σκήκα  

χκθσλα κε φζα ζηνηρεία ππάξρνπλ ζηνπο πην πξφζθαηνπο Οδεγνχο πνπδψλ ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ δεκνπξγήζεθαλ νη παξαθάησ  πίλαθεο : 

 

Πίλαθαο : 4   Παλεπηζηήκην  Ησαλλίλσλ - Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ  

 

 

Α/Α Κσδηθόο καζήκαηνο Σύπνο 

καζήκαηνο 

Σίηινο 

καζήκαηνο –

ώξεο 

δηδαζθαιίαο 

θαηά εμάκελν 

Γηδάζθσλ-νπζα Δμάκελν 

1 ΠΝΔ306 Τ Δθαξκνζκέλε 

ηαηηζηηθή ζηελ 

Δθπαίδεπζε       

26 

Παγγέ 5
Ο
  

2 ΠΝΤ308 Τ Πιεξνθνξηθή θαη 

Δθπαίδεπζε-Νέεο 

Σερλνινγίεο        

26 

Παγγέ 1
Ο
 

 

3 ΝΔ116α  

Δ.Τ 

 

Θέκαηα 

Γηδαθηηθήο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ζην 

Νεπηαγσγείν 

26 

Καιδξπκίδνπ 7
 ν
 

 

4 ΝΤ106α Τ Γηδαθηηθή 

Μαζεκαηηθψλ Η    

 

 

 

26 

Καιδξπκίδνπ 5
 ν
 

5 ΠΝΤ 302 Δ.Τ Δηζαγσγή ζηελ 

Πιεξνθνξηθή θαη 

Δθπαίδεπζε –

Νέεο Σερλνινγίεο   

26 

Παγγέ 1
ν
 

6 ΠΔΤ301 Δ.Τ Σα καζεκαηηθά 

ησλ πξνλεπίσλ 

θαη ησλ λεπίσλ.             

39 

Γελ πξνζθέξεηαη 

ην αθαδ. έηνο 

2015-2016 

3
 ν
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7 ΠΝΤ303 Δ.Y Δηζαγσγή ζηελ 

Τπνινγηζηηθή 

ηαηηζηηθή                       

39 

Γελ πξνζθέξεηαη 

ην αθαδ. έηνο 

2015-2016 

Παγγέ 

2
 ν
 

 

8 ΝΤ109α Δ.Y Γηδαθηηθή ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ΗΗ 

33 

Ξ. Βακβαθνχζε 6
Ο
 

9 ΠΝΔ304 Δ Θεκειηψδεηο 

Μαζεκαηηθέο 

Έλλνηεο ζην 

Νεπηαγσγείν     

26 

Μ. Καιδξπκίδνπ 2
ν
 

10 ΠΝΔ133 Δ Γξαζηεξηφηεηεο 

θαη Δθπαηδεπηηθφ 

Τιηθφ ζηα 

Μαζεκαηηθά                    

26 

Καιδξπκίδνπ 6
 ν
 

 

11 ΠΝΔ 305 Δ Δθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα κε 

ηε ρξήζε Ζ/Τ Η                   

26 

Παγγέ 3
ν
 

 

12 ΠΝΔ 310 Δ Δθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα κε 

ηε ρξήζε Ζ/Τ ΗΗ                   

26 

Παγγέ 5
ν
 

13 ΠΝΔ802 Δ ρεδηαζκφο θαη 

Αμηνιφγεζε ηεο 

Γηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ζην 

Νεπηαγσγείν     

39 

Ξ. Βακβαθνχζε 8
ν
 

 

Τ= Τπνρξεσηηθφ (κάζεκα),  Δ= Δπηινγήο (κάζεκα),  ΔΤ= Δπηινγήο Τπνρξεσηηθφ 

(κάζεκα) 

 

 

 

 

 

 

 

 Αλαιπηηθά ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ ζην Παλεπηζηήκην  Ησαλλίλσλ - 

Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ  
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ΝΤ106α      ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Η , (Τ) Δ εμάκελν,  

 Καιδξπκίδνπ &  Βακβαθνχζε 

 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

1.   Μαζεκαηηθά θαη Δθπαίδεπζε  

Ζ θχζε ησλ Μαζεκαηηθψλ (Πιάησλαο, Αξηζηνηέιεο, Λνγηθηζκφο, Φνξκαιηζκφο, 

Λάθαηνο).  Αληηιήςεηο γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ Δθπαίδεπζε. Μαζεκαηηθά θαη 

δηαδηθαζίεο ζθέςεο (αθαίξεζε-γελίθεπζε, νκαδνπνίεζε, ηαμηλφκεζε, δηαδηθαζίεο 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, επίιπζε πξνβιήκαηνο, Μαζεκαηηθέο έλλνηεο θαη 

καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο). 

2 .  Θεσξίεο Μάζεζεο θαη Μαζεκαηηθά   

Γηδάζθνληαο ηηο καζεκαηηθέο δνκέο (Bruner θαη Dienes).  Αλαθαιχπηνληαο ηε δνκή 

ηνπ πξνβιήκαηνο (Gestalt).  Καηαζθεπάδνληαο δνκέο (Piaget).  Πέξα απφ ηηο δνκέο 

(Vygotsky). 

 

3. Έλλνηεο Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ  

 Γηδαθηηθή Μεηάπιαζε.  Γηδαθηηθφ πκβφιαην. Γηδαθηηθή - Αδηδαθηηθή θαηάζηαζε.  

Φαηλφκελα Topaze θαη Jourdain. Μεηαδηδαθηηθφ νιίζζεκα.  Παηρλίδη πιαηζίσλ θαη 

Γηαιεθηηθή. Δξγαιείν/ Αληηθείκελν. 

 

ΠΝΔ306      ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ( Τ ) 

Δ  Δμάκελν , Σδέλε Παγγέ  

 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 1. Σν Γείγκα θαη ε Γεηγκαηνιεςία. 2. Γεκνγξαθηθά ηνηρεία. 3. Έιεγρνο ζηαηηζηηθψλ 

ππνζέζεσλ. 4. Με παξακεηξηθή αλάιπζε. 5. παηρλίδηα κε πηζαλφηεηεο ζην 

Νεπηαγσγείν. 6. Δηζαγσγή ζηε ρξήζε ηνπ SPSS. 7. Αλάιπζε δεδνκέλσλ, έξεπλαο 

 

ΠΝΤ308    ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ – NΔΔ TΔΥΝΟΛΟΓΗΔ (Τ),  

Α Δμάκελν, Παγγέ 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

Σν κάζεκα απηφ αζρνιείηαη κε πξνεγκέλεο ρξήζεηο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ 

Δθπαίδεπζε. Θεσξνχληαη γλσζηέο νη εηζαγσγηθέο γλψζεηο θαη ρξήζεο ππνινγηζηψλ 

θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

πγθεθξηκέλα ζηελ χιε καζήκαηνο πεξηιακβάλνληαη:  

 Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ. 
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 Δηζαγσγή ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Pascal  

 Σν Internet θαη ε ρξήζε ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε.  

 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ κε Δθπαηδεπηηθφ Πεξηερφκελν. Πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα 

 Υξήζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε  

 Δθπαηδεπηηθέο Σερληθέο 

 Νέεο Σάζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία 

 

 

 ΝΔ116α ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ (Δ.Τ) 

Ε   Δμάκελν ,  Καιδξπκίδνπ 

 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

 Αλάιπζε δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην Νεπηαγσγείν. 

 Βηβιηνγξαθηθή Δλεκέξσζε 

 Αλάιπζε Άξζξσλ  

 πγθξηηηθή κειέηε δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ  

 Σρεδηαζκφο δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 Με βάζε ην καζεκαηηθφ ζηφρν ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο  

 Με βάζε ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε αλάιπζε ηνπ καζεκαηηθνχ ζηφρνπ 

 

 

ΝΤ109α     ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΗΗ  ( Δ.Τ ) 

Σ΄ Δμάκελν,  Βακβαθνχζε  

 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

ρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ θαη δηδαζθαιία ζρεηηθά κε: 

 Αξηζκεηηθέο έλλνηεο 

 Φπζηθνί αξηζκνί: Ζ δνκή, ην λφεκα θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο  

 Πξάμεηο κε θπζηθνχο αξηζκνχο: Μνληέια ησλ πξάμεσλ, ζηξαηεγηθέο  

 Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζην Νεπηαγσγείν 

 

 

Μεγέζε – Μεηξήζεηο 
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 Σν ελλνηνινγηθφ πεδίν ηεο κέηξεζεο ζπλερψλ κεγεζψλ: ζπλερή κεγέζε, κέηξν 

θαη κνλάδεο κέηξεζεο, δηαδηθαζίεο κέηξεζεο  

 Αλάπηπμε ησλ ελλνηψλ ησλ κεγεζψλ θαη ηεο κέηξεζήο ηνπο 

 χλδεζε ηεο κέηξεζεο κε ηηο αξηζκεηηθέο έλλνηεο 

 Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζην Νεπηαγσγείν 

 

Άιγεβξα  

 Οη βάζεηο ηεο πξψηκεο αιγεβξηθήο ζθέςεο (θαλνληθφηεηεο, ηζφηεηεο)  

 Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζην Νεπηαγσγείν 

 

Φψξνο θαη Γεσκεηξία  

 Υσξηθέο ζρέζεηο  

 Γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ζηεξεά 

 Γεσκεηξηθνί Μεηαρεκαηηζκνί  

 Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζην Νεπηαγσγείν. 

 

Σηνραζηηθά Μαζεκαηηθά: Η έλλνηα ηεο πηζαλφηεηαο 

 Πείξακα ηχρεο 

 Γεηγκαηηθφο ρψξνο  

 Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζην Νεπηαγσγείν 

 

ΠΔΤ301   ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΧΝ ΝΖΠΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΝΖΠΗΧΝ (Δ.Τ) 

 Γ   Δμάκελν ,  Βακβαθνχζε  

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

 χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο γηα ηηο 

κηθξέο ειηθίεο: Ζ Πηαδεηηαλή πξνζέγγηζε θαη ε κεηα-Πηαδεηηαλή επνρή  

 Ζ άηππε γλψζε ησλ πξνλεπίσλ θαη ησλ λεπίσλ γηα ηηο καζεκαηηθέο πεξηνρέο 

πνπ αθνξνχλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ καζεκαηηθψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ  

 Αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ζηηο κηθξέο 

ειηθίεο 

 Ζ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή ζπληζηψζα ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο: 

Γιψζζα, αλαπαξαζηάζεηο θαη ε αλάπηπμε ηνπ καζεκαηηθνχ ιφγνπ.  

 Οη καζεζηαθέο ηξνρηέο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηηο πεξηνρέο πνπ θαιχπηεη ην 

εθάζηνηε ειιεληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηα καζεκαηηθά ζην 

Νεπηαγσγείν. 
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ΠΝΤ 303    ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ (Τ) 

Β Δμάκελν ,    Παγγέ  

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

 Δηζαγσγή: Πιεζπζκφο – Γείγκα – Μεηαβιεηή.  

 Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή: Πίλαθεο πρλνηήησλ, Γξαθηθέο Παξαζηάζεηο.  

 Αξηζκεηηθά κεγέζε: Μέηξα Θέζεο θαη Γηαζπνξάο.  

 ηνηρεία απφ ηε ζεσξία πηζαλνηήησλ. 

 Σπραία κεηαβιεηή - θαηαλνκή πηζαλφηεηαο - ραξαθηεξηζηηθά ηπραίαο 

κεηαβιεηήο θαη θαηαλνκήο. πλήζεηο δηαθξηηέο θαη ζπλερείο θαηαλνκέο 

(Γησλπκηθή, Poisson, Καλνληθή, Σππηθή θαλνληθή). 

 Ζ έλλνηα ξίζθν  

 Έιεγρνο ηαηηζηηθψλ Τπνζέζεσλ. z-ηεζη, t-ηεζη, έιεγρνη κέζσλ ηηκψλ 

αλεμάξηεησλ θαλνληθψλ πιεζπζκψλ 

 

 

ΠΝΤ 302   ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΝΔΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ   Δ.Τ    Α εμάκελν, Παγγέ 

 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 Δηζαγσγή ζην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο θαη ηνλ ςεθηαθφ θφζκν  

 Hardware: Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο, Μνλάδεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ 

(πεξηγξαθή θαη εμαξηήκαηα).  

 Software (ινγηζκηθφ θαη ρξήζε ηνπ).  

 Δμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε Word, PowerPoint. 

 Δηζαγσγή ζηα Γίθηπα θαη ηηο Δπηθνηλσλίεο. 

 Δθπαίδεπζε απφ Απφζηαζε.  

 Ζ/Τ θαη ε ρξήζε ηνπο ζηελ Δθπαίδεπζε. 

 Γηα βίνπ Δθπαίδεπζε κε ρξήζε Ζ/Τ.  

 Παξνπζίαζε ηεο ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ   

Νεγηαγσγείνπ 

 

 

ΠΝΔ133 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ  

(Δ), Σ   Δμάκελν ,    Καιδξπκίδνπ   

 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 
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 Γξαζηεξηφηεηεο γηα:  ηηο γεσκεηξηθέο έλλνηεο, ηηο έλλνηεο κεγεζψλ,  ηηο 

αξηζκεηηθέο έλλνηεο.  

 Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηα Μαζεκαηηθά 

 Δπηινγή πιηθνχ κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο  

 Δπηινγή δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ην πιηθφ 

 Δπηινγή δξαζηεξηφηεηαο θαη πιηθνχ κε βάζε ηε ζεκαηηθή πξνζέγγηζε. 

 

ΠΝΔ304   ΘΔΜΔΛΗΧΓΔΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 

Β΄ Δμάκελν,   Καιδξπκίδνπ , (Δ) 

 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

  Πξψηα Μαζεκαηηθά θαη Δθπαίδεπζε 

 Αηγππηηαθά Μαζεκαηηθά: επαλαιεπηηθφ ζχζηεκα αξίζκεζεο θαη βαζηθέο 

πξάμεηο.  

 Βαβπισληθά Μαζεκαηηθά.  

 Διιεληθή επνρή: ηα πξψηα ζεσξήκαηα, ε Ππζαγφξεηα ρνιή, Πιάησλαο, 

Αξηζηνηέιεο θαη ε ζεσξία γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο απνθάλζεηο, ηα ηνηρεία ηνπ 

Δπθιείδε.  

 χγρξνλα Θεκέιηα Μαζεκαηηθψλ: ζχλνια θαη νξηζκνί ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ. 

 

Σηνηρεία ζεσξίαο ζπλφισλ  

 Οξηζκνί, ζπκβνιηζκφο θαη πξάμεηο ζηα ζχλνια.  

 Καξηεζηαλφ γηλφκελν ζπλφισλ.  

 ρέζεηο ζηα ζχλνια: δηκειήο ζρέζε, εηδηθέο ζρέζεηο.  

 ρέζεηο ηζνδπλακίαο θαη Σαμηλφκεζε.  

 ρέζεηο δηάηαμεο θαη ζεηξνζέηεζε. 

 

Σηνηρεία Λνγηθήο θαη δηαδηθαζίεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ.  

 Ηζνδπλακία πξνηάζεσλ, Άξλεζε , χδεπμε,  Γηάδεπμε , πλεπαγσγή , Ηζνδπλακία 

 

 ΠΝΔ802  ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ (Δ ) 

  Ζ΄  Δμάκελν,   Βακβαθνχζε  

 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 Γηαρείξηζε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ησλ Μαζεκαηηθψλ ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ: Μαθξνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο  
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 ρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ιακβάλνληαο ππφςε γλσζηηθνχο, 

κεηαγλσζηηθνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο ηεο κάζεζεο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ   

 

 Γηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

 

 Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο καζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

παηδηψλ θαη απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηεο/ηνπ λεπηαγσγνχ ζηα 

Μαζεκαηηθά: Βαζηθέο αξρέο θαη κέζνδνη. 

 

 

ΠΝΔ 305     ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ Ζ/Τ Η,       (Δ), 

Δμάκελν Γ, Παγγέ    

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

 Δηζαγσγή ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο έλλνηεο ηεο Σερλνινγίαο  

 Υξήζε ΣΠΔ ζηελ ηάμε γηα ππνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ  

 Υξήζε πνιπκέζσλ ζηελ ηάμε (ηξφπνη εθαξκνγήο ηνπο - παξαδείγκαηα)  

 Γνκή θαη ζχληαμε εξγαζίαο κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ  

 Γεκηνπξγία θαη αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ  

 Παξνπζίαζε εζηθψλ, λνκηθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ ηάμε 

 

 

ΠΝΔ 310    ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ Ζ/Τ IΗ,   Δ Δμάκελν 

(Δ), Παγγέ 

 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

 Πξνεγκέλε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ ηάμε 

 Πξνεγκέλε ρξήζε πνιπκέζσλ ζηελ ηάμε  

 Πξνεγκέλε δνκή θαη ζχληαμε εξγαζίαο κε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ 

 Πξνεγκέλε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη αμηνιφγεζή ηνπ  
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Πίλαθαο : 5             Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

                           Σκήκα Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο 

 

Α/Α Κσδηθόο καζήκαηνο Σύπνο καζήκαηνο Σίηινο 

καζήκαηνο –

ώξεο 

δηδαζθαιίαο 

θαηά εμάκελν 

Γηδάζθσλ-

νπζα 

Δμάκελν 

1 ΤΒ. 1.015 Τ 

Βάζεο 

Μαζεκαηηθή 

εθπαίδεπζε ζηελ 

πξνζρνιηθή θαη 

πξψηε ζρνιηθή 

ειηθία ,   39 ψξεο 

Σδεθάθε Υεηκ, Δαξηλφ 

2 ΤΒ.1.011 Τ 

Βάζεο 

νη Σερλνινγηεο 

ηεο Πεξνθνξηαο 

θαη ηεο 

Δπηθνηλσλίαο ζηε 

δηδαζθαιία θαη 

ζηε κάζεζε,       

39 

Μ. Σζηηνπξίδνπ Δαξηλφ 

3 ΔΠ.2.045 Δ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ 

Έξεπλα ζηε 

Μαζεκαηηθή 

Δθπαίδεπζε ζηε 

πξνζρνιηθή θαη 

Πξψηε ρνιηθή 

Ζιηθία ,     39 

Σδεθάθε 5
ν
 , 8

ν
 

Δαξηλφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλαιπηηθά ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ  

ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Σκήκα Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο 

 

ΤΒ. 1.015  
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 Μαζεκαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξώηε ζρνιηθή ειηθία 

Τπνρξεσηηθφ κάζεκα βάζεο, Σδεθάθε 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε νπζηαζηηθφηεξε θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηδαζθαιία ηνπο ζε κηθξέο ειηθίεο. 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη αλάπηπμε επίγλσζεο γηα πεξηνρέο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη 

αλάπηπμε γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ηνπο, δειαδή 

πιαηζηψλεηαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηδαθηηθήο ηνπο 

πξνζέγγηζεο. Σν κάζεκα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη αξρηθέο δεμηφηεηεο 

γηα ηελ δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία, 

δειαδή ηελ επεμεξγαζία καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, παηρληδηψλ θαη εηδηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηηο κηθξέο ειηθίεο. 

 

ΤΒ.1.011   Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηε 

Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε  ,  

Τπνρξεσηηθφ βάζεο, Σζηηνπξίδνπ 

 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

 Νέα θαη Παξαδνζηαθά Μέζα, ρέζεηο ησλ Μέζσλ, Υξήζεηο θαη πξαθηηθέο ησλ 

Γηθηχσλ. Γηαδίθηπν θαη Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, Φεθηαθφο Γξακκαηηζκφο,  

Παηδηά θαη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, Δθπαηδεπηηθέο θαη 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ)  ρεδηαζκφο, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε εθαξκνγψλ ησλ ΣΠΔ,  Δλζσκάησζε 

ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,  Οη ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην έξγν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

 

ΔΠ.2.045      

Έξεπλα ζηε Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε ζηε πξνζρνιηθή θαη Πξώηε ρνιηθή 

Ζιηθία,  κάζεκα πξνζαλαηνιηζκνχ( Δ). Δ/ Ζ  Δμάκελν, Σδεθάθε. 

 

ην κάζεκα παξνπζηάδνληαη βαζηθέο ζεσξεηηθέο ζέζεηο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ κε εμεηδηθεχζεηο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Σα ζηνηρεία απηά 

ζπλδπάδνληαη κε άιινπο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο θαη ζηνρεχνπλ λα πξνζθέξνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ 

(δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηδηαίηεξα θαηλφκελα). 
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Πίλαθαο : 6   Παλεπηζηήκην Παηξώλ  -Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη 

ηεο Αγσγήο ζηελ   Πξνζρνιηθή Ζιηθία  

 

Α/Α Κσδηθόο 

καζήκαηνο 

Σύπνο 

καζήκαηνο 

Σίηινο καζήκαηνο 

–ώξεο 

δηδαζθαιίαο θαηά 

εμάκελν 

Γηδάζθσλ-νπζα Δμάκελν 

1 42145 Τ Δηζαγσγή ζηηο 

Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη 

ησλ Δπηθνηλσληψλ 

13 εβδνκάδεο 

Σζέιηνο 1
ν
 

2 42645 Δ Δηζαγσγή ζηελ 

Δπηζηήκε ησλ 

Μαζεκαηηθψλ 

Εαράξνο 3
Ο
 

3 42375 Δ χγρξνλεο 

εθαξκνγέο 

Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη 

ησλ Δπηθνηλσληψλ 

13 εβδνκάδεο 

 

Σζέιηνο 3
ν
 

 

4 42315 Τ ηαηηζηηθή Η Κφκεο 5
Ο
 

5 42530 Δ Δηδηθά Θέκαηα 

Γηδαθηηθήο Δλλνηψλ 

ησλ Μαζεκαηηθψλ 

Εαράξνο 5
ν
 

6 42405 Τ Γηδαθηηθή ελλνηψλ 

ησλ καζεκαηηθψλ 

γηα ηελ Πξνζρνιηθή 

ειηθία 

Εαράξνο 4
Ο
 

 

7 42410 Τ Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη 

ησλ Δπηθνηλσληψλ 

ζηελ Δθπαίδεπζε 

Κφκεο 4
ν
 

 

8 42370  Δ πγθξφηεζε θαη 

Αλάπηπμε ηεο 

Λνγηθνκαζεκαηηθήο 

θέςεο 

Εαράξνο 4
ν
 

 

9 42560  Δ Παηδαγσγηθφο  

ρεδηαζκφο κε ΣΠΔ 

ζηελ Πξψηε 

ρνιηθή Ζιηθία 

Κφκεο  5ν 

10 

 

42629 Δ Γηδαθηηθή ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη 

ησλ Σερλνινγηψλ 

ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ  

Κφκεο  6
ν
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11 42770 Δ Οη Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη 

ησλ Δπηθνηλσληψλ 

ζηελ Γηδαζθαιία θαη 

ηε Μάζεζε 

Κφκεο 7
ν
 

 

12 42480 Δ ηαηηζηηθή ΗI - 6
Ο
 

 

 

 

Αλαιπηηθά ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ  

ζην Παλεπηζηήκην Παηξώλ  -Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο  

Αγσγήο ζηελ   Πξνζρνιηθή Ζιηθία  

 

 

 

 (42145) - Δηζαγσγή ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ. 

( Τ ) , Α  Δμάκελν, Σζέιηνο. 

 

Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηε δηάζηαζε ηεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο 

κέζσ ησλ ΣΠΔ. 

• Ο ππνινγηζηήο σο ζύζηεκα: βαζηθέο έλλνηεο ηεο πιεξνθνξηθήο (δεδνκέλα 

θαη πιεξνθνξία, αλαπαξάζηαζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ), πεξηγξαθή ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ ππνινγηζηή (πιηθφ, δνκή θαη ιεηηνπξγία ελφο ππνινγηζηή, 

πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο, είδε θαη θαηεγνξίεο ινγηζκηθνχ). 

• Ο ππνινγηζηήο σο εξγαιείν: θχξηεο έλλνηεο θαη ιεηηνπξγίεο βαζηθψλ 

εθαξκνγψλ (ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, εθαξκνγέο 

γξαθείνπ, εθαξκνγέο επηθνηλσλίαο θ.α.). 

• Ο ππνινγηζηήο ζηελ θνηλσλία: επηζθφπεζε θαη θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο ζην ζχγρξνλν θφζκν, κε αλαθνξέο ζε ηερλνινγίεο 

ππεξκέζσλ θαη πνιπκέζσλ θαη ζηνλ Κπβεξλνρψξν.  

Πεξηερφκελν εξγαζηεξίνπ. Γηεξεχλεζε ηεο ηξέρνπζαο πξαθηηθήο εηζαγσγήο ησλ 

ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε. Δηζαγσγή ζηελ Δπηθνηλσλία Αλζξψπνπ Τπνινγηζηή. 

 

(42645) Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ησλ Μαζεκαηηθώλ ,  (Δ) , 

Γ εμάκελν, Εαράξνο 

 

Πεξηερφκελν   καζήκαηνο 

Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο επηζηήκεο ησλ καζεκαηηθψλ απφ ηελ πεξίνδν ησλ καζεκαηηθψλ 

ησλ αξραίσλ Διιήλσλ κέρξη ηηο κέξεο καο. Αλαιπηηθφηεξα, γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

ζπζηήκαηα αξίζκεζεο, ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο, ζηνλ παξαγσγηθφ 
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ηξφπν δφκεζεο ηεο επθιείδεηαο γεσκεηξίαο, ζηα καζεκαηηθά ησλ ειιεληζηηθψλ 

ρξφλσλ, ζηελ πξνβνιηθή γεσκεηξία, ζηηο ηνπνινγηθέο ζρέζεηο θαη ζε ζηνηρεία ηεο 

ζεσξίαο ζπλφισλ. 

  

 

(42405) Γηδαθηηθή ελλνηώλ ησλ καζεκαηηθώλ γηα ηελ Πξνζρνιηθή ειηθία. (Τ) , 

Γ εμάκελν ,  Εαράξνο   

   Πεξηερφκελα  καζήκαηνο 

• Σν πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε ησλ ζεσξεηηθψλ 

πξνηχπσλ πνπ απαληψληαη ζηελ δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα 

γεληθά δηδαθηηθά πξφηππα. 

• ην δεχηεξν κέξνο ην ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη ζηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ 

πξνηείλνληαη γηα δηδαζθαιία ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. 

• Σα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο είλαη ηα εμήο: 

• Οη έλλνηεο ηνπ ρψξνπ, 

• Οη έλλνηεο ηεο κέηξεζεο γεσκεηξηθψλ κεγεζψλ, 

• Ζ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ 

• Δπηρεηξείηαη κηα εηζαγσγή ζηηο ηέζζεξεηο πξάμεηο θαη ηέινο, 

• Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο πηζαλνινγηθήο ζθέςεο ηνπ παηδηνχ. 

 

( 42370) πγθξόηεζε θαη Αλάπηπμε ηεο ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο (Δ), 

 Γ εμάκελν,   Εαράξνο  

Πεξηερφκελα   καζήκαηνο 

• Σν πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε ησλ ζεσξεηηθψλ 

πξνηχπσλ πνπ απαληψληαη ζηελ δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα 

γεληθά δηδαθηηθά πξφηππα. 

• ην δεχηεξν κέξνο ην ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη ζηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ 

πξνηείλνληαη γηα δηδαζθαιία ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. 

• Σα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο είλαη ηα εμήο: 

• Οη έλλνηεο ηνπ ρψξνπ, 

• Οη έλλνηεο ηεο κέηξεζεο γεσκεηξηθψλ κεγεζψλ, 

• Ζ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ 

• Δπηρεηξείηαη κηα εηζαγσγή ζηηο ηέζζεξεηο πξάμεηο θαη ηέινο, 

• Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο πηζαλνινγηθήο ζθέςεο ηνπ παηδηνχ. 

 

(42315) ηαηηζηηθή Η (Τ), Δ εμάκελν 
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Στοιχεία Μαθήματος:  Πεξηερφκελν: Βαζηθέο Έλλνηεο Έξεπλαο θαη ηαηηζηηθήο, 

Μέηξεζε, Καηαλνκέο πρλνηήησλ, Μέηξα Κεληξηθήο Σάζεο θαη Γηαζπνξάο, 

Μεηαηξνπέο Καηαλνκψλ, ρέζεηο Μεηαμχ Μεηαβιεηψλ, Παιηλδξνκηθή Αλάιπζε. 

 

(42530) Δηδηθά καζήκαηα Γηδαθηηθήο Δλλνηώλ ησλ Μαζεκαηηθώλ.(Δ), Δ εμάκελν  

 Εαράξνο 

     Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

Σν κάζεκα ζα αλαπηπρζεί σο εμήο: 

• Πξψηα ζα γίλεη πξνζθπγή ζηα πνξίζκαηα ηεο ςπρνινγίαο ηεο κάζεζεο ζρεηηθά 

κε ηνλ ηξφπν θαη ηηο δπλαηφηεηεο νηθεηνπνίεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ απφ 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

• ηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξεζεί κηα αλάιπζε θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ ηεο δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ 

• Σέινο, νη θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο ζα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε 

δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. 

 

(42480)  ηαηηζηηθή ΗΗ , Δπηινγήο, ζη εμάκελν. 

 

ηφρνο: Δηζαγσγή ζηελ Δπαγσγηθή ηαηηζηηθή θαη ηηο βαζηθέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε γελίθεπζε απφ ην δείγκα ζηνλ πιεζπζκφ 

 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

Ζ Λνγηθή ηεο ηαηηζηηθήο Δπαγσγήο, Γεηγκαηνιεπηηθέο Καηαλνκέο, Ζ Γηαδηθαζία ηνπ 

Διέγρνπ Τπνζέζεσλ, Έιεγρνη  

ηαηηζηηθήο εκαληηθφηεηαο, Έιεγρνο t, Έιεγρνο F, Έιεγρνο ρ2 , Γηαζηήκαηα 

Δκπηζηνζχλεο 

 (42375) - ύγρξνλεο εθαξκνγέο Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληώλ, Σζέιηνο, (Δ), Γ Δμάκελν   

  

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ κε πξνεγκέλεο εθαξκνγέο 

ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ θαη ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ εθαξκνγψλ απηψλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν. Δηδηθφηεξα, νη θνηηεηέο ζα αλαπηχμνπλ 

δεμηφηεηεο νξγάλσζεο πξνζσπηθνχ αξρείνπ θαη ζρνιηθήο κνλάδαο, ςεθηνπνίεζεο 
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θαη επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη δεκηνπξγίαο πξσηφηππνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

πνιπκέζσλ. 

  

42410 - Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε, 

Κφκεο, 4
ν
Δμάκελν         

 

Να απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο βαζηθέο γλψζεηο γηα ηηο θχξηεο πξνζεγγίζεηο αλαθνξηθά 

κε ηελ εηζαγσγή θαη ηελ έληαμε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα γλσξίζνπλ ηα θχξηα κνληέια 

εηζαγσγήο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα αλαπηχμνπλ βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζρεηηθέο κε 

ηελ παηδαγσγηθή θαη ηελ ελ γέλεη εθπαηδεπηηθή ρξήζε ησλ βαζηθψλ ππνινγηζηηθψλ 

θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη πεξηβαιιφλησλ. 

 

Πεξηερόκελα  

1. Ζ έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο: απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία 

ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη ηηο ςεθηαθέο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ.  

2. Πιεξνθνξηθή θαη Δθπαίδεπζε - ΣΠΔ θαη Δθπαίδεπζε.  

3. Μνληέια έληαμεο θαη θάζεηο εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε. Ζ 

πξνβιεκαηηθή γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή θαη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

4. Πιεξνθνξηθή & ΣΠΔ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε – πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ  

5. Θεσξίεο κάζεζεο θαη ΣΠΔ: θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ  

6. πκπεξηθνξηζκφο θαη ΣΠΔ: ινγηζκηθά θαζνδήγεζεο θαη δηδαζθαιίαο  

7. Γλσζηηθέο ζεσξίεο θαη ΣΠΔ: ηερλεηή λνεκνζχλε θαη έκπεηξα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα  

8. Δπνηθνδνκηζκφο θαη ΣΠΔ: Λνγηζκηθά νπηηθνπνίεζεο, πξνζνκνίσζεο θαη 

κνληεινπνίεζεο  

9. Δλλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε, πνιπκέζα, ππεξκέζα θαη δηαδίθηπν ζηελ εθπαίδεπζε  

10. Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ηχπνπ Logo θαη εθπαίδεπζε  

11.ΔθπαηδεπηηθήΡνκπνηηθή  

12. Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο θαη ΣΠΔ: ζπλεξγαηηθά ζπζηήκαηα κάζεζεο κε 

ςεθηαθέοηερλνινγίεο  

13. Κξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

 

42560 - Παηδαγσγηθόο ρεδηαζκόο κε ΣΠΔ ζηελ Πξώηε ρνιηθή Ζιηθία, 
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 5ν Δμ,Κφκεο, Δ 

Να αλαπηχμνπλ νη θνηηεηέο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ην δηεπηζηεκνληθφ πεδίν ηεο 

εθαξκνγήο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ 

πξνζρνιηθή θαη ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία θαη λα απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο ζρεδίαζεο, 

αλάπηπμεο θαη αμηνιφγεζεο θαηάιιεισλ αλαπηπμηαθά εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ κε 

ππνινγηζηηθάπεξηβάιινληα.  

Πεξηερφκελν 

1. Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο έληαμεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ πξνζρνιηθή θαη ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία  

2. Οη ΣΠΔ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

3. Οη ΣΠΔ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο πξνζρνιηθήο θαη ηεο πξψηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο  

4. Δπνηθνδνκηζηηθέο, θνηλσληνγλσζηηθέο θαη θνηλσληνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο 

θαη ΣΠΔ.  

5.Βαζηθέο έλλνηεο Γηδαθηηθήο  

6.Γηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ΣΠΔ 

7. Ζ έλλνηα ηνπ παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ: κνληέια ζρεδίαζεο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεοκεΣΠΔ 

8. Ζ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ κε ΣΠΔ  

9. Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο 

10. πλεξγαηηθέο ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε  

11.Φεθηαθά παηγλίδηα θαη κάζεζε  

12. Ηδέεο θαη αλαπαξαζηάζεηο ησλ λεπίσλ γηα ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηελ ηερλνινγία  

13. Κξηηηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα πξνζρνιηθή θαη 

πξψηε ζρνιηθή ειηθία 

 

 

 

42480) - ηαηηζηηθή ΗI ,Δ , 6Ο Δμ. 

Περιετόμενο: Η Λογική ηης Σηαηιζηικής Επαγωγής, Δειγμαηοληπηικές Καηανομές, Η 

Διαδικαζία ηοσ Ελέγτοσ Υποθέζεων, Έλεγτοι Σηαηιζηικής Σημανηικόηηηας, Έλεγτος 

t, Έλεγτος F, Έλεγτος τ2 , Διαζηήμαηα Εμπιζηοζύνης. 
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(42629) Γηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο 

θα ησλ Δπηθνηλσληώλ  

6ν εμ, Κόκεο 

 

Να αλαπηχμνπλ νη θνηηεηέο γλψζεηο ζρεηηθέο κε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ θαη λα απνθηήζνπλ 

ηθαλφηεηεο ζρεδίαζεο, αλάπηπμεο θαη αμηνιφγεζεο θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ (εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ) νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε κάζεζε 

βαζηθψλ ελλνηψλ Πιεξνθνξηθήο (πξνγξακκαηηζκφο, ξνκπνηηθή, ινγηζκηθά γεληθήο 

ρξήζεο, δηαδίθηπν). 

 

Πεξηερόκελα (ύιε) ηνπ καζήκαηνο:  

1. Μνληέια έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε: Οη ΣΠΔ σο γλσζηηθφ αληηθείκελν – νη 

ΣΠΔ σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο  

2. Βαζηθέο έλλνηεο Γηδαθηηθήο Πιεξνθνξηθήο: δηδαθηηθφ ηξίγσλν θαη δηδαθηηθφ 

ζπκβφιαην  

3. Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο θαη ΣΠΔ – ε έλλνηα ηνπ δηδαθηηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ αλαθνξάο  

4. Ννεηηθά κνληέια θαη αλαπαξαζηάζεηο  

5. Γηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο: γλσζηηθή ζχγθξνπζε, επίιπζε πξνβιήκαηνο, κειέηε 

πεξίπησζεο, ελλνηνινγηθή αιιαγή  

6. Θεσξίεο κάζεζεο θαη δηδαθηηθά κνληέια κε ΣΠΔ  

7. Παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ηεο Πιεξνθνξηθήο  

8. Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε ινγηζκηθψλ γεληθήο ρξήζεο (επεμεξγαζία θεηκέλνπ, 

ινγηζηηθφ θχιιν, βάζεηο δεδνκέλσλ)  

9. Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ ηχπνπ Logo: ην πεξηβάιινλ ηεο Logo, ην πεξηβάιινλ 

ηεο Scratch  

10. Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ (αιγφξηζκνο, πξφγξακκα, 

κεηαβιεηέο) 

11. Αιγνξηζκηθή πξνζέγγηζε θαη δηδαζθαιία βαζηθψλ δνκψλ πξνγξακκαηηζκνχ 

(επαλάιεςε, επηινγή, αλαδξνκή)  

12. Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ  

13. Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή - Πξνγξακκαηηζκφο θαη ςπρνινγία 

 

 

 

(42770) - Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ ζηε Γηδαζθαιία θαη 
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ηε Μάζεζε  

 

Δπηδησθόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο 

Να αλαπηχμνπλ νη θνηηεηέο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ην δηεπηζηεκνληθφ πεδίν πνπ άπηεηαη 

ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή θαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, λα 

εκβαζχλνπλ ζηα ζεσξεηηθά θαη ζηα κεζνδνινγηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε φιν ην εχξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη λα απνθηήζνπλ 

ηθαλφηεηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο κέζσ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ηα 

νπνία ελζσκαηψλνπλ κε ιεηηνπξγηθφ ηξφπν ηηο ΣΠΔ.  

 

Πεξηερόκελα  

1. Θεσξίεο κάζεζεο θαη εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε:  

2. πκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο θαη εθαξκνγέο ηνπο (Πξνγξακκαηηζκέλε Γηδαζθαιία, 

Γηδαθηηθέο κεραλέο θαη Γηδαζθαιία κε ηε Βνήζεηα Τπνινγηζηή).  

3. Δπνηθνδνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εθαξκνγέο ηνπο (γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

LOGO, Μηθξφθνζκνη θαη αλνηθηά πεξηβάιινληα κάζεζεο).  

4. Θεσξία Δπεμεξγαζίαο ησλ Πιεξνθνξηψλ θαη εθαξκνγέο ηεο (Σερλεηή Ννεκνζχλε 

- Έκπεηξα Γηδαθηηθά ζπζηήκαηα).  

5. Κνηλσληνγλσζηηθέο Θεσξίεο θαη εθαξκνγέο ηνπο (Αλνηθηά πεξηβάιινληα κάζεζεο, 

ππεξκέζα, εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα).  

6. Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο θαη εθαξκνγέο ηνπο (ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο κε ππνινγηζηή).  

7. Τπνινγηζηηθά πεξηβάιινληα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο: ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο, 

ζπζηήκαηα έθθξαζεο θαη δηεξεχλεζεο, ζπζηήκαηα θαζνδεγνχκελεο κάζεζεο.  

 

8. Μειέηε ησλ κεγάισλ θαηεγνξηψλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ κε ππνινγηζηέο  

9. Δθαξκνγέο πξνζνκνηψζεσλ θαη κνληεινπνίεζεο  

10. Δθαξκνγέο ππεξκέζσλ θαη εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

11.Δθπαηδεπηηθά παηγλίδηα θαη κάζεζε 

12. Δξγαζηήξηα βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηή θαη ζπζηήκαηα ξνκπνηηθήο.  

13. πζηήκαηα ζπκβνιηθήο έθθξαζεο, νηθνδφκεζεο θαη επηθνηλσλίαο (επεμεξγαζία 

θεηκέλνπ, εηθφλαο, βάζεηο δεδνκέλσλ, ινγηζηηθά θχιια, θιπ.) θαη εθαξκνγή ηνπο ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

 

 

1. Γλσξηκία θαη ρξήζε εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0 (blog, wiki, portfolio, forum)  

2. Υξήζε πεξηβαιιφλησλ LMS θαη εηθνληθήο ηάμεο 
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3. Βαζηθέο αξρέο ζεσξηψλ κάζεζεο θαη δηδαθηηθήο κε ΣΠΔ 

4. ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ κε ΣΠΔ κε ρξήζε ζπζηήκαηνο LMS 

5. Τινπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ κε ΣΠΔ 

6. Σεθκεξίσζε εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ κε ΣΠΔ 

7. ρεδίαζε εθαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ζε ηάμε  

8. Δθαξκνγή ζηελ ηάμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ  

9. Πξνζαξκνγέο ζελαξίνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε  

10. Αλαζηνραζκφο: έθζεζε αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ 
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Πίλαθαο : 7   Παλεπηζηήκην Κξήηεο  - Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

 

Α/Α Κσδηθόο 

καζήκαηνο 

Καηεγνξία 

καζήκαηνο 

Σίηινο 

καζήκαηνο –

ώξεο 

δηδαζθαιίαο 

θαηά εμάκελν 

Γηδάζθσλ-

νπζα 

Δμάκελν-ηύπνο 

καζήκαηνο 

1 ΔΠΑ 202 

Θεηηθέο  

Δπηζηήκεο 

Τ Κνξκνχ Μαζεκαηηθέο 

έλλνηεο ζηελ 

πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε 

50 ψξεο δηαιέμεηο 

Κνξλειάθε 4
ν
 

παξαδφζεηο 

2 ΔΠΑ 602 (ΣΑ 

100) 

ηαηηζηηθή ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

Τ Κνξκνχ ηαηηζηηθή ζηελ 

Δθπαίδεπζε Η 

 

50 ψξεο δηαιέμεηο 

Ληλαξδάθεο παξαδφζεηο 

3 ΔΠΑ 402 Τ Πεξηνξηζκέλεο 

Δπηινγήο 

Πιεξνθνξηθή 

ζηελ εθπαίδεπζε 

ΗΗ 

 παξαδφζεηο 

4 ΔΠΑ 605 (ΣΑ 

101) 

ηαηηζηηθή ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

Τ Πεξηνξηζκέλεο 

Δπηινγήο 

ηαηηζηηθή ζηελ 

Δθπαίδεπζε ΗΗ 

40 ψξεο δηαιέμεηο 

 

Ληλαξδάθεο  

5 ΔΠΑ 405 

Πιεξνθνξηθή 

ζηελ εθπαίδεπζε 

ΗΗΗ 

Διεχζεξεο 

επηινγήο 

Πιεξνθνξηθή 

ζηελ εθπαίδεπζε 

ΗΗΗ 

 Παξαδφζεηο 

6 ΔΠΑ 406 Διεχζεξεο 

επηινγήο 

Πιεξνθνξηθή 

ζηελ εθπαίδεπζε 

IV 

 Παξαδφζεηο 

7 ΔΠΑ 408 Διεχζεξεο 

επηινγήο 

Tα Mαζεκαηηθά 

ζην λεπηαγσγείν 

  

8 (ΔΜ 451-499) Τ Πεξηνξηζκέλεο 

Δπηινγήο 

εκηλάξηα 

εκηλάξην 

Φπζηθήο & 

Μαζεκαηηθψλ 

  

9 (ΔΜ 401-450) Τ Πεξηνξηζκέλεο 

Δπηινγήο 

εκηλάξηα 

εκηλάξην 

Πιεξνθνξηθήο 

ζηελ Δθπαίδεπζε  

-30 ψξεο 

  

10 ΔΠΑ 401 Διεχζεξεο 

επηινγήο 

Πιεξνθνξηθή 

ζηελ Δθπαηδεπζε 

Η 

Εαξάλεο Παξαδφζεηο 2
ν
 

 

11 ΠΑ 121  εκηλάξην 

Παηδαγσγηθψλ κε 

ηε βνήζεηα ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο 

 6
 ν
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πιεξνθνξίαο θαη 

ησλ επηθνηλσληψλ 

60 ψξεο δηαιέμεηο 

12 ΔΜ 316  Πξνρσξεκέλεο 

Δθαξκνγέο 

Δθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ 

 3
ν
 

 

 

 

 

 

ΔΝΟΣΖΣΔ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 

 εκηλάξην Θεηηθψλ Δπηζηήκσλ & εθπαίδεπζεο (ΔΠΑ 401-499) 

 εκηλάξην Πιεξνθνξηθήο ζηελ Δθπαίδεπζε (ΔΜ 401-450) ii. εκηλάξην Φπζηθήο & 

Μαζεκαηηθψλ (ΔΜ 451-499) 

 

Αλαιπηηθά ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ ζην  

Παλεπηζηήκην Κξήηεο  - Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο 

EΠΑ 202 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Γ Δμάκελν Κνξλειάθε, Αηθ.  

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

• Γηαηί θάλνπκε καζεκαηηθά; • Πφηε ηα καζεκαηηθά έρνπλ λφεκα; • Θεσξίεο δηδαθηηθήο 

ησλ καζεκαηηθψλ • Ση καζεκαηηθά θάλνπκε ζην λεπηαγσγείν • Σα καζεκαηηθά ησλ 

βξεθψλ • Πξνθνξηθή αξίζκεζε θαη απαξίζκεζε • Καηαλφεζε αξηζκεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ • Ζ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ • Οη αξηζκεηηθέο πξάμεηο • 

Πνηνηηθέο ζρέζεηο (νκαδνπνηήζεηο, ηαμηλνκήζεηο δηαηάμεηο) 

 

 

ΔΜ 316 Πξνρσξεκέλεο Δθαξκνγέο Δθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ.    Δμάκελν 3ν  

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζε α) Πξνρσξεκέλεο έλλνηεο 

ησλ πνιπκέζσλ β) θαηαζθεπή δηαδξαζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γ) δεκηνπξγία 

κηθξψλ δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ γηα ην Νεπηαγσγείν. Σα αληηθείκελα πνπ ζα 

δηδαρζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ παξαδφζεσλ είλαη ηα εμήο: α) Καηαλφεζε ηνπ 

πξνρσξεκέλνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπ flash θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ β) 

ρεδηαζκφο δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ γ) Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία video ζην Flash.  

 

πεξηερφκελν καζήκαηνο 
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 i. Καηαλφεζε ηνπ πξνρσξεκέλνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπ flash θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ii. ρεδηαζκφο δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ iii. Δηζαγσγή θαη 

επεμεξγαζία video ζην Flash 

 

 

ΔΠΑ602(ΣΑ100) , ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Η, 

 Ληλαξδάθεο, Γ Δμάκελν 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

Πιεζπζκφο θαη δείγκα. Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηαηηζηηθήο. Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή- 

κέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο, αζπκκεηξία θαη θχξησζε θαηαλνκψλ. Σππνπνηεκέλεο 

ηηκέο. πληειεζηήο κεηαβιεηφηεηαο. Ζ ζχλνςε ησλ πέληε αξηζκψλ. Γξαθηθή 

απεηθφληζε δεδνκέλσλ (γξαθήκαηα πιαηζίνπ απνιήμεσλ, κίζρνπ-θχιινπ, 

ηζηφγξακκα, θπθιηθφ δηάγξακκα). ηνηρεία ζεσξίαο πηζαλνηήησλ θαη ζπλδπαζηηθήο. 

Βαζηθέο δηαθξηηέο θαη ζπλερείο θαηαλνκέο (Γησλπκηθή, Poisson, θαλνληθή). Έιεγρνο 

ππνζέζεσλ. πληειεζηήο ζπζρέηηζεο. Απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Υ2 έιεγρνο. 

 

 ΔΠΑ 401 Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Η.  

 Β  εμάκελν Εαξάλεο 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηε δεκηνπξγηθή θαη 

επνηθνδνκεηηθή αμηνπνίεζε ησλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ ππνινγηζηή ζην 

Νεπηαγσγείν. Σα αληηθείκελα πνπ ζα δηδαρζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ παξαδφζεσλ 

είλαη ηα εμήο: α) Δθπαηδεπηηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ Τπνινγηζηή: ζηάζεηο θαη απφςεηο 

ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ (Ν.Σ.) ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε, πιενλεθηήκαηα/κεηνλεθηήκαηα β) Ζ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή: 

σο γλσζηηθφ αληηθείκελν, σο πεγή πιεξνθφξεζεο θαη σο γλσζηηθφ εξγαιείν γ) 

Βαζηθά ζηνηρεία ππνινγηζηψλ δ) Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ windows (windows XP, 

vista) ε) Δπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ (Microsoft Word) ζη) Λνγηζηηθφ θχιιν (Excel) δ) 

ρεδηάδνληαο παξνπζηάζεηο (Power Point) 

 

 ΔΠΑ 402 Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε ΗΗ   

Εαξάλεο  

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζε α) βαζηθέο έλλνηεο ησλ 

έμππλσλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ β) θαηαζθεπή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γ) δεκηνπξγία 

κηθξψλ εθαξκνγψλ γηα ην Νεπηαγσγείν. Σα αληηθείκελα πνπ ζα δηδαρζνχλ θαηά ηελ 
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δηάξθεηα ησλ παξαδφζεσλ είλαη ηα εμήο: α) Καηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ηνπ App Inventor θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ β) ρεδηαζκφο θίλεζεο γ) Κίλεζε 

ραξαθηήξσλ θαη εμαγσγή θηλήζεσλ ζε CD-ROM, δ) Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία video 

ζε App Inventor Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα 

είλαη ζε ζέζε λα: • Καηαζθεπάζεη εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ην λεπηαγσγείν ζην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android 

 

Καηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπ App Inventor θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ ii. ρεδηαζκφο θίλεζεο αληηθεηκέλνπ iii. Κίλεζε ραξαθηήξσλ θαη εμαγσγή 

θηλήζεσλ ζε CD-ROM iv. Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία video ζην App Inventor 

 

 

ΔΠΑ 605  ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΗΗ,  

Ληλαξδάθεο, Δ Δμάκελν. 

 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή. Γξαθήκαηα. πζρέηηζε. Απιή γξακκηθή παιηλδξφκηζε. 

Πνιιαπιή παιηλδξφκεζε. Έιεγρνη ηζφηεηαο κέζσλ αλεμάξηεησλ θαη εμαξηεκέλσλ 

δεηγκάησλ. Αλάιπζε δηαθχκαλζεο θαηά έλα θαη θαηά δχν παξάγνληεο. 

Αιιειεπηδξάζεηο. Πίλαθεο ζπλάθεηαο, Υ2 έιεγρνο αλεμαξηεζίαο, έιεγρνο Fisher. 

Πνιπκεηαβιεηέο αλαιχζεηο, παξαγνληηθή αλάιπζε. Δηζαγσγή ζην SPSS, εθαξκνγέο, 

αλάιπζε πξαγκαηηθψλ ζεη δεδνκέλσλ 

 

1405Τ - Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Πξνζρνιηθή θαη Πξψηε ρνιηθή Ζιηθία  

1402Δ - Αλάπηπμε ηεο Έλλνηαο ηνπ Αξηζκνχ  

1404Δ - χγρξνλεο Πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ 

2218Τ - Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεκαηηθψλ ζην Νεπηαγσγείν 
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Πίλαθαο 8 :  Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο - Παηδαγσγηθό Σκήκα 

Νεπηαγσγώλ Φιώξηλαο 

 

Α/Α Κσδηθόο 

καζήκαηνο 

Καηεγνξία 

καζήκαηνο 

Σίηινο καζήκαηνο 

–ώξεο 

δηδαζθαιίαο θαηά 

εμάκελν 

Γηδάζθσλ-νπζα Δμάκελν-ηύπνο 

καζήκαηνο 

1 1305 Τ Πιεξνθνξηθή θαη 

ΣΠΔ ζηελ 

Δθπαίδεπζε  39 

Μπξαηίηζεο 1
ν
 

 

2 0106 Τ ηαηηζηηθή  36 Αλαζηαζηάδνπ 5
ν
 

 

3 2218 Τ Γξαζηεξηφηεηεο 

Μαζεκαηηθψλ ζην 

Νεπηαγσγείν  41 

Κ.Υξήζηνπ 6
ν
 

4 0103 Δ ηαηηζηηθή 

Αλάιπζε 

Γεδνκέλσλ    36 

Αλαζηαζηάδνπ 5
ν
 

 

 

5 1405 Τ Μαζεκαηηθή 

Δθπαίδεπζε ζηελ 

Πξνζρνιηθή θαη 

Πξψηε ρνιηθή 

Ζιηθία      31 

Κ.Υξήζηνπ 3
ν
 

6 2216 Τ Γηδαθηηθή ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη 

ησλ ΣΠΔ   39 

Μπξαηίηζεο 5
Ο
 

7 1404 Δ χγρξνλεο 

Πξνζεγγίζεηο ζηε 

Γηδαθηηθή ησλ 

Μαζεκαηηθψλ  36 

Κ.Υξήζηνπ 8
Ο
 

8 1402 Δ Αλάπηπμε ηεο 

έλλνηαο ηνπ 

αξηζκνχ    36 

Κ.Υξήζηνπ 8 
ν
 (θαηά ην 

αθ.έηνο 2016-17) 

 

Αλαιπηηθά ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ ζην  

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο - Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ 

Φιώξηλαο 

 

 

 

 

1404Δ - ύγρξνλεο Πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ  

Υξήζηνπ, 8ν εμ. 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 
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Παξνπζίαζε βαζηθψλ αξρψλ θαη ηξφπσλ εθαξκνγήο κηαο ζεηξάο απφ ζχγρξνλεο 

πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή 

ειηθία, φπσο: νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ, ζρέδην project, βησκαηηθή κάζεζε, αιιεινδηδαζθαιία, κάζεζε κε 

ρξήζε κνληέισλ θαη ρξήζε αλαινγίαο, ε πξνζέγγηζε ησλ ξεαιηζηηθψλ καζεκαηηθψλ 

ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, δηδαζθαιία γηα αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ, δηδαζθαιία γηα  αιιαγή αξλεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηα καζεκαηηθά, 

θξηηηθή ζθέςε, θξηηηθή παηδαγσγηθή ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, δηδαζθαιία κε 

επαηζζεζία ζηε δηαθνξεηηθφηεηα (έκθπιε, θπιεηηθή, ηαμηθή, ζξεζθεπηηθή), ιχζε 

πξνβιήκαηνο ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο. 

 

2216Y-  Γηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ΣΠΔ 

Μπξαηίηζεο, Δ εμ. 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

Ζ πιεξνθνξηθή ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ – Ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη Τπάξρνπζα 

θαηάζηαζε 2. ρεδηαζκφο κηθξνδηδαζθαιηψλ 3. Γηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο 

δηδαζθαιίαο ηεο πιεξνθνξηθήο 4. Βαζηθέο έλλνηεο πιεξνθνξηθήο 5. Γνκή 

Τπνινγηζηηθνχ πζηήκαηνο 6. Πξνγξακκαηηζηηθή ζθέςε 

 

2218Τ - Γξαζηεξηόηεηεο Μαζεκαηηθώλ ζην Νεπηαγσγείν, (Τ) , 

Υξήζηνπ, Σ εμ.  

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

Παξνπζίαζε κεζφδσλ δεκηνπξγίαο θαη αμηνιφγεζεο καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

γηα ηελ πξνζρνιηθή θαη ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία. ρέδην καζήκαηνο, ζρεδηαζκφο θαη 

αμηνιφγεζή ηνπ, ηξφπνη ζηνρνζεζίαο γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ, ζηφρνη 

καζεζηαθνί/γλσζηηθνί, ζπλαηζζεκαηηθνί θαη ςπρνθηλεηηθνί ζηφρνη. Δίδε δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ, ηξφπνη θαη κεζνδνινγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζε κηθξή 

ειηθία, ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ, βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδη. Μέζνδνη 

αμηνιφγεζεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, ζρεδηαζκφο, εθαξκνγέο θαη ζεκαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο. Αλαζηνραζκφο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα, ηνπο 

ζηφρνπο, ηε δηδαζθαιία. Πξνεηνηκαζία πιηθνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ επεξρφκελε πξαθηηθή άζθεζε. 

 

1305Τ- Πιεξνθνξηθή θαη ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε,  

Μπξαηίηζεο, Α εμ. 
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Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο  

 

1. Βαζηθέο έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο 2. Μνληέια έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε 3. 

Γηαδίθηπν θαη Web 2.0 ηερλνινγίεο 4. ρεδηαζκφο ηζηνηφπσλ 5. ρεδηαζκφο 

ηζηνινγίσλ 6. Δθπαηδεπηηθέο πχιεο 7. Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 8. Αλαδήηεζε θαη 

επεμεξγαζία ςεθηαθνχ πιηθνχ 9. Οη ΣΠΔ σο εξγαιείν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 10. 

ρεδηαζκφο δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ κε ΣΠΔ. 

 

 

1405Τ. Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Πξνζρνιηθή θαη Πξώηε ζρνιηθή ειηθία  

( Τ) Γ εμ ,Υξήζηνπ 

 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

Αξηζκφο θαη πξάμεηο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία:  

Καηαλφεζε ηνπ αξηζκνχ ζηε πξνζρνιηθή ειηθία: νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αξηζκνχ θη νη 

δηαδηθαζίεο ηεο απαξίζκεζεο θαη κέηξεζεο/εθηίκεζεο κεγεζψλ θαη πιήζνπο 

ζπλφισλ, πξάμεηο θαη ζηνηρεηψδεηο ππνινγηζκνί ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία - Δηζαγσγή 

ζηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ - ηξαηεγηθέο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο ζηε πξνζρνιηθή 

ειηθία - Μέηξεζε πνζνηήησλ, κήθνπο, θαη επηθάλεηαο, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αξηζκνχ, εηζαγσγή ζηα αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα κε εζηίαζε ζην 

δεθαδηθφ.  

Γεσκεηξηθέο έλλνηεο-Καηαλφεζε βαζηθψλ γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ θαη αληίιεςε ηνπ 

ρψξνπ:  

θαηαλφεζε, δηάθξηζε, αλαπαξαγσγή βαζηθψλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ ηνπ επηπέδνπ 

θαη ηνπ ρψξνπ - Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο γσλίαο - Ζ έλλνηα ηεο ζπκκεηξίαο - 

Αίζζεζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν, - Καηαλφεζε βαζηθψλ ηνπνινγηθψλ 

ζρέζεσλ (π.ρ., κέζα-έμσ, θνληά-καθξηά, πάλσ-θάησ).  

Δηζαγσγή ζε πξν-Αιγεβξηθέο έλλνηεο: 

 θαλνληθφηεηεο, κνηίβα, πεξηνδηθφηεηα θαη εηζαγσγή ζηνλ αιγεβξηθφ ζπιινγηζκφ. 

Δηζαγσγή ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ ζηε πξνζρνιηθή ειηθία 

 

 

0106Τ. ηαηηζηηθή (Τ )     

Αλαζηαζηάδνπ Δ εμακ. 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 
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I. Θεσξεηηθφ κέξνο: πιινγή, Σαμηλφκεζε θαη Παξνπζίαζε ηαηηζηηθψλ 

Γεδνκέλσλ, Δκπεηξηθέο Καηαλνκέο. Μέηξα Θέζεο, Μέηξα Γηαζπνξάο, Μέηξα 

Αζπκεηξίαο, Παιηλδξφκεζε, πζρέηηζε. II. ΗΗ.  

II. Πξαθηηθφ κέξνο: ηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Excel. 

 

0103Δ. ηαηηζηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ( Δ)  

Ε Δμάκελν. 

Γελ επξέζε πεξηγξαθή γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα 

 

1402Δ.     Αλάπηπμε ηεο Έλλνηαο ηνπ Αξηζκνύ 

 (Δ),  Υξήζηνπ (Ζ Δμάκελν) 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

Πξψηκε αλαγλψξηζε ηεο αξηζκεηηθήο πνζφηεηαο, απζφξκεηε εζηίαζε ζηνλ αξηζκφ 

(SFOR), πιεζηθφηεηα ζπλφινπ, πνζνηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ αξηζκνχ, ην θαηλφκελν 

ηεο απηφκαηεο εθηίκεζεο, απαξίζκεζε - αξρέο απαξίζκεζεο, δηαηήξεζε ηνπ 

αξηζκνχ, αξηζκνιέμεηο, βαζηθέο πξάμεηο κε αξηζκνχο, θπζηθνί θαη κε- θπζηθνί αξηζκνί, 

κνληέια γηα ηελ λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ αξηζκνχ, ην θαηλφκελν ηεο 

πξνθαηάιεςεο ηνπ θπζηθνχ αξηζκνχ θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ζηε κειινληηθή 

καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. Πεηξακαηηθέο κεζνδνινγίεο γηα ηε κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

αξηζκνχ θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ. 
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Πίλαθαο : 9    Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο - Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή ειηθία 

 

Α/Α Κσδηθόο 

καζήκαηνο 

Σύπνο 

καζήκαηνο 

Σίηινο 

καζήκαηνο-ώξεο 

δηδαζθαιίαο 

θαηά εμάκελν 

Γηδάζθσλ-νπζα Δμάκελν 

1 Θ 01 Τ Βαζηθέο έλλνηεο 

καζεκαηηθψλ   26 

ψξεο 

Γξακαιίδεο 2ν 

2 Θ17Δ Δ Τπνινγηζηηθά 

Πεξηβάιινληα 

Γηαρείξηζεο θαη 

λάιπζεο 

Πνζνηηθψλ θαη 

Πνηνηηθψλ 

Γεδνκέλσλ   26 

ψξεο 

Γξακαιίδεο 7
Ο
 

3 Θ 03 Τ Αξρέο ηεο 

επηζηήκεο ησλ 

ππνινγηζηψλ Η   

26 ψξεο 

Πξέληδαο 1
ν
 

 

4 Θ 04 Τ Αξρέο ηεο 

επηζηήκεο ησλ 

ππνινγηζηψλ ΗI   

26 ψξεο 

Πξέληδαο 2
Ο
 

 

5 Θ 08 Τ Πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή   26 

Γξακαιίδεο 6
Ο
 

 

6 Θ 10 Τ Μαζεκαηηθά ζηελ 

πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε   26 

ψξεο 

αθνλίδεο 5
Ο
 

7 Θ 16 Δ Γεσκεηξηθέο 

έλλνηεο   26 ψξεο 

∆ξαµαιίδεο, 3
Ο
 

 

8 Θ 07 Δ Πνιπµέζα θαη 

∆ίθηπα ζηελ 

Πξνζρνιηθή 

Δθπαίδεπζε   26 

ψξεο 

Πξέληδαο 5
ν
 

 

9 Θ 06 Δ Πιεξνθνξηθή 

ζηελ εθπαίδεπζε  

26 ψξεο 

Πξέληδαο 4
Ο
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Αλαιπηηθά ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ 

ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο - Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο  

ζηελ Πξνζρνιηθή ειηθία 

 

 

Θ 01 Τ Βαζηθέο έλλνηεο καζεκαηηθώλ,  Α. Γξακαιίδεο (Τ), Β Δμάκελν. 

Οη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ζα κπνξνχλ λα:  

1)  Αλαγλσξίδνπλ 2) Δμεγνχλ 3) Παξάγνπλ 4) Αλαπηχζνπλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

Μαζεκαηηθήο Δπηζηήκεο 

 

Καηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ θαη ελλνηψλ απφ ηνλ ρψξν ησλ 

επηζηεκψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο κε θχξην 

αληηθείκελν ηελ άιγεβξα. ην κάζεκα αλαπηχζζνληαη θπξίσο νη αθφινπζεο 

ελφηεηεο:  ηνηρεία Θεσξίαο πλφισλ  Καξηεζηαλφ γηλφκελν  Γηκειείο ζρέζεηο  

πλαξηήζεηο  ηνηρεία Μαζεκαηηθήο Λνγηθήο  πζηήκαηα αξίζκεζεο κε έκθαζε 

ην δπαδηθφ ζχζηεκα αξίζκεζεο ζέζεο 

 

(Θ 03 Τ) Αξρέο ηεο Δπηζηήµεο ησλ Τπνινγηζηώλ Η , 

 Πξέληδαο,  1Ο Δμ. 

 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο  

 

Σν κάζεκα απνηειεί κηα εηζαγσγή ζε βαζηθέο αξρέο ηεο επηζηήκεο ησλ 

ππνινγηζηψλ. Απνηειείηαη απφ ζεσξία θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. ην πιαίζην ηεο 

ζεσξίαο παξέρεηαη ην απαξαίηεην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ ζα επηηξέςεη ηελ 

εμνηθείσζε κε βαζηθά δεηήκαηα ηεο Πιεξνθνξηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελδεηθηηθά 

δεηήκαηα ηα νπνία δηαπξαγκαηεχεηαη ε ζεσξία αθνξνχλ ηα εμήο: εηζαγσγηθέο 

έλλνηεο, εμέιημε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Ζ/Τ), αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ ζε 

Ζ/Τ, αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ, Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο, θχξηα θαη βνεζεηηθή κλήκε, 

κνλάδεο εηζφδνπ/εμφδνπ, εηζαγσγηθά δεηήκαηα αιγνξίζκσλ, ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ, 

βαζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην Λεηηνπξγηθφ χζηεκα, εηζαγσγηθά δεηήκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο. θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε εμνηθείσζε κε βαζηθέο 

εθαξκνγέο φπσο ινγηζκηθφ απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ, βαζηθά εξγαιεία ηνπ Γηαδηθηχνπ 

θαη εηζαγσγή ζηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάζεσλ γηα παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο. Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απνηειείηαη απφ ζεσξία θαη εθπφλεζε 
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εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ (ζε νιηγνκειή εξγαζηεξηαθά ηκήκαηα ζην Δξγαζηήξην 

Πιεξνθνξηθήο). 

 

(Θ 04 Τ) Αξρέο ηεο Δπηζηήµεο ησλ Τπνινγηζηώλ ΗΗ , 

Πξέληδαο, 2ν εμ 

 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο  

Σν κάζεκα απνηειεί κηα εηζαγσγή ζε βαζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζχγρξνλεο 

ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ). Απνηειείηαη απφ ζεσξία θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Δλδεηθηηθά δεηήκαηα ηα 

νπνία δηαπξαγκαηεχεηαη ε ζεσξία αθνξνχλ ηα εμήο: δίθηπα ππνινγηζηψλ, βαζηθέο 

ηερλνινγίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηξφπνη πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, βαζηθέο ππεξεζίεο 

θαη εθαξκνγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ, θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ Γηαδηθηχνπ, αζθάιεηα Ζ/Τ 

ζην Γηαδίθηπν θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ παηδηά, αξρέο αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ, 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία. θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη 

θπξίσο ε εμνηθείσζε κε εξγαιείν ζπγγξαθήο απιψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

 

(Θ 06 Δ) Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε , 

 Πξέληδαο, 4ν εμ. 

 

 Πεξηερφκελν καζήκαηνο 

 

 θνπφο ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

πξνζεγγίζεηο ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ε εμνηθείσζε κε ηηο 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

θαη θξηηηθήο ζθέςεο ζηελ ελζσκάησζε ινγηζκηθνχ θαη άιισλ κέζσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Δλδεηθηηθά δεηήκαηα ηα νπνία δηαπξαγκαηεχεηαη ε ζεσξία αθνξνχλ ηα 

εμήο: ζεσξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη 

βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπ, ελζσκάησζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε άιισλ 

εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ. ην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα εθπνλεζνχλ εξγαζηεξηαθέο 

αζθήζεηο πνπ ζα αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ ηα εμήο: εμνηθείσζε κε ιεηηνπξγίεο θαη 

ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα πξνζρνιηθή ειηθία (δηαζέζηκν δσξεάλ απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, ειεχζεξν ινγηζκηθφ), βαζηθή επεμεξγαζία εηθφλαο κε ινγηζκηθφ 

αλνηθηνχ θψδηθα, desktop publishing κε εξγαιείν αλνηθηνχ θψδηθα, ζπγγξαθή 

πνιπκεζηθήο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ινγηζκηθφ 

αλνηθηνχ θψδηθα. 



 201 

 

 

(Θ 07 Δ) Πνιπµέζα θαη ∆ίθηπα ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε  

Πξέληδαο,  5ν εμ  

 

 Πεξηερφκελν καζήκαηνο 

 θνπφο ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ ζα ηεζνχλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηερλνινγίεο πνιπκέζσλ 

θαη ππεξκέζσλ. Ζ ελφηεηα ηεο ζεσξίαο ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ΣΠΔ ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε δηαπξαγκαηεχεηαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ εηζαγσγηθέο 

έλλνηεο, ΣΠΔ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ειιεληθνχ λεπηαγσγείνπ, δξαζηεξηφηεηεο 

γηα εμνηθείσζε λεπίσλ κε Ζ/Τ, πεξηπηψζεηο ρξήζεο ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε (καζεκαηηθά, θπζηθέο επηζηήκεο, εηθαζηηθά, γιψζζα, κνπζηθή, εηδηθή 

αγσγή) δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ λήπηα θαη ΣΠΔ, 

ηε ζηάζε θαη ξφιν ησλ λεπηαγσγψλ φζνλ αθνξά ηηο ΣΠΔ, ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ 

λήπηα ζην ζπίηη θαη ην ξφιν ησλ γνλέσλ, ηελ αλεμαξηεζία λεπίσλ θαη ΣΠΔ, 

ηερλνινγίεο ειέγρνπ θαη πξνγξακκαηηδφκελα παηρλίδηα. Οη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

ζα αθνξνχλ εθκάζεζε θαη ρξήζε εξγαιείσλ αλάπηπμεο δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

πνιπκέζσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ ππφ ηε κνξθή πνιπκεζηθψλ ηζηνξηψλ. 

 

Θ 16 Δ Γεσκεηξηθέο έλλνηεο (θαηεπηινγήλ ππνρξεσηηθό κάζεκα ) 

Γ Δμάκελν, Γξακαιίδεο 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

Σν κάζεκα ηεο Γεσκεηξίαο έρεη σο ζθνπφ λα ζπλδέζεη ηελ Δπθιείδεηα Γεσκεηξία κε 

ηελ Πξαθηηθή Γεσκεηξία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο. Πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:  

       -       εκεία - Γξακκέο - Δπίπεδα – Υψξνο 

-   Ζκη-επζείεο -Δπζ. ηκήκαηα – Γσλίεο 

-   Γεσκεηξηθά ζρήκαηα ζην επίπεδν θαη ζην ρψξν 

-   Μέηξεζε κήθνπο, εκβαδνχ, φγθνπ 

-   Ππζαγφξεην Θεψξεκα 

-    Οκνηνζεζία θαη φκνηα ζρήκαηα  

-   Γηαλχζκαηα - Καξηεζηαλφ επίπεδν -Δμίζσζε επζείαο 

 

Θ 10 Τ Μαζεκαηηθά ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ( Τ ), 
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 Δ Δμάκελν, Υ. αθνλίδεο 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

 Μαζεκαηηθή γλψζε θαη ζθέςε ζηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία 

 Μάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία:  

 ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο  

 Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο παξάκεηξνη ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ 

πξψηε ζρνιηθή ειηθία   

 Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζηα καζεκαηηθά ηεο πξψηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

 Μαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο ζηελ πξψηε ζρνιηθή 

ειηθία 

 Αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά ηεο πξψηεο  εθπαίδεπζεο 

 

 

Θ 08 Τ Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή,(Τ )  

Σ Δμάκελν, Α. Γξακαιίδεο 

 

Οη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ζα κπνξνχλ λα: 1) 

Αλαγλσξίδνπλ 2) Δμεγνχλ 3) Παξάγνπλ 4) Αλαπηχζνπλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο 

Καηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ θαη ελλνηψλ απφ ηνλ ρψξν ησλ 

επηζηεκψλ ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε επαθή ησλ θνηηεηψλ αθελφο κε ηηο βαζηθέο 

ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη αθεηέξνπ κε ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή απηψλ ησλ κεζφδσλ, ψζηε νη ίδηνη λα είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

κία εξεπλεηηθή κειέηε θαζψο θαη λα θαηαλνήζνπλ κειέηεο άιισλ επηζηεκφλσλ πνπ 

δεκνζηεχνληαη ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Δλδεηθηηθέο ελφηεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο:  Μεηαβιεηέο (αλεμάξηεηεο - εμαξηεκέλεο), ηηκέο 

πιεζπζκφο, δείγκα  Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε δεδνκέλσλ (πίλαθεο ζπρλνηήησλ - 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο)  Γείθηεο θεληξηθήο ηάζεο  Γείθηεο δηαζπνξάο  Μνληέια 

θαηαλνκψλ  Γείθηεο ζπλάθεηαο 

 

(Θ 17 Δ) Τπνινγηζηηθά Πεξηβάιινληα ∆ηαρείξηζεο θαη Αλάιπζεο Πνζνηηθώλ θαη 

Πνηνηηθώλ ∆εδνµέλσλ,   Ε Δμάκελν,  ∆ξαµαιίδεο 

 



 203 

Οη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ζα κπνξνχλ λα: 

Σαμηλνκήζνπλ, Αλαιχζνπλ, πγθξίλνπλ, Πξνηείλνπλ, Αλαδεηήζνπλ,  θαη πλζέζνπλ 

δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, κε ηελ ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ. 

 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ, αθ’ ελφο κε ζηαηηζηηθά παθέηα 

ινγηζκηθνχ (θπξίσο SPSS) θαη αθ’ εηέξνπ, κέζσ απηψλ, κε δηαρεηξηζηηθέο θαη 

αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη, γλψζε ρξήζεο ππνινγηζηψλ (PC) θαζψο θαη 

ζεσξεηηθή ζπγθξφηεζε ζηελ Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή.  

 

Πίλαθαο : 10   Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ – 

Tκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ     

ρεδηαζκνύ 

 

Α/Α Κσδηθόο 

καζήκαηνο 

Καηεγνξία 

καζήκαηνο 

Σίηινο 

καζήκαηνο –

ώξεο 

δηδαζθαιίαο 

θαηά εμάκελν 

Γηδάζθσλ-νπζα Δμάκελν-ηύπνο 

καζήκαηνο 

1 004 ΤΔ ρεδηαζκφο, 

Αλάπηπμε θαη 

Γηαρείξηζε 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Τιηθνχ γηα ηα 

Μαζεκαηηθά 

θνπκπνπξδή 3
Ο
 

 

2 002 ΤΔ Δηζαγσγή ζηε 

δηδαθηηθή ησλ 

καζεκαηηθψλ 

Καιαβάζεο 5
ν
 εμάκελν 

3 005 

 

ΤΔ ρεδηαζκφο 

,αλάπηπμε θαη 

αμηνιφγεζε 

εθπαηδεπηηθψλ 

εθαξκνγψλ ησλ 

ΣΠΔ 

Φεζάθεο 4
ν
 εμάκελν 

4 001 ΤΔΔ Γηδαθηηθή 

ηαηηζηηθήο θαη 

Πηζαλνηήησλ 

Καθνχζε Υεηκεξηλφ θαη 

εαξηλφ 

5 003 ΤΔ Δηζαγσγή ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο 

εθαξκνγέο ησλ 

ΣΠΔ 

Φεζάθεο 3
Ο
 

Δμάκελν 
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Αλαιπηηθά ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ ζην  

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ –Tκήκα Δπηζηεκώλ 

ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ 

 

 

 

Σν ηκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

νξγαλψλεηαη ζε 5 ηνκείο : 

 Σνκέαο Παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ  

 Σνκέαο Φπρνινγίαο θαη Δηδηθήο Αγσγήο 

 Σνκέαο Κνηλσληνινγίαο, Οηθνλνκίαο, Πνιηηηθήο ηεο Δθπαηδεπζεο θαη 

πνπδψλ Φχινπ 

 Σνκέαο Λνγνηερλίαο ,Γιψζζαο θαη Πνιηηηζκνχ. 

 Σνκέαο Γηδαθηηθήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

ησλ Δπηθνηλσληψλ. Δδψ πεξηιακβάλνληαη: 

 Γηδαθηηθή καζεκαηηθψλ, Γηδαθηηθή ηαηηζηηθήο ,θ.α 

 

 

ΤΔ 002 Δηζαγσγή ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθώλ,  

 Δ Δμάκελν, Καιαβάζεο 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο 

Γηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθώλ 

 Γηαηχπσζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ  

 Αλαπαξαζηάζεηο ελλνηψλ θαη εκπφδηα  

 Λνγηθνκαζεκαηηθφο ζπιινγηζκφο  

Μαζεκαηηθέο αλαθνξέο 

 Θεσξία καζεκαηηθψλ  

 Πξνηαζηαθφο ινγηζκφο  

 πλδπαζηηθή  

Μαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη δηδαθηηθέο αζθήζεηο  

 ρέζεηο εθθψλεζεο θαη επίιπζεο  

 Πεξηγξαθή ππνινγηζκψλ θαη απνδείμεσλ  

 Αλαζηνραζκφο θαη λνεκαηηθή δηεχξπλζε 

ΤΔ001 Γηδαθηηθή καζεκαηηθώλ ζηελ Πξώηε ζρνιηθή ειηθία ,(Τ), 

  Β Δμάκελν, Καιθνχζε 

 Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 
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Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ (Παξαδνζηαθέο θαη χγρξνλεο 

Πξνζεγγίζεηο γηα ηε κάζεζε θαη δηδαζθαιία ησλ ζρνιηθψλ Μαζεκαηηθψλ ), Ζ 

καζεκαηηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ ηεο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ( νη πξψηεο αξηζκεηηθέο 

έλλνηεο, Πξφζζεζε θαη αθαίξεζε , ην δεθαδηθφ ζχζηεκα αξίζκεζεο , 

Πνιιαπιαζηαζκφο θαη δηαίξεζε, Γεσκεηξία, Μέηξεζε). 

 

ΤΔ004 ρεδηαζκόο, Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηα 

Μαζεκαηηθά, (ΤΔ), Γ Δμάκελν , θνπκπνπξδή 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ηνπ ξφινπ ,ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ,ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ησλ νξίσλ ρξήζεο πιηθψλ θαη κέζσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ηα 

νπνία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δηδηθή 

αλαθνξά γίλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ απηνχ γηα ηα καζεκαηηθά .Οη θνηηεηέο 

θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ δηθφ ηνπο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ή λα επηιέμνπλ ην θαηάιιειν 

πθηζηάκελν πιηθφ θαη λα πξνηείλνπλ ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπ ,αηηηνινγψληαο ηελ 

επηινγή ηνπο θαη πξνζαξκφδνληάο ην ζηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο πξνηεηλφκελεο 

ρξήζεο ηνπ. 

 

ΤΔ 003  Δηζαγσγή ζηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ.  

Δμάκελν Γ, Φεζάθεο 

Πεξηερφκελν  καζήκαηνο 

Να γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ απφ ην 1950, ηελ επίδξαζε ησλ βαζηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθψλ ,ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θαη είδε 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. 

 

ΤΔ 005 ρεδηαζκόο ,αλάπηπμε θαη αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ εθαξκνγώλ ησλ 

ΣΠΔ  

Φεζάθεο, Γ  εμάκελν 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

ην κάζεκα απηφ νη θνηηεηέο αζρνινχληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ .Δμνηθεηψλνληαη κε ηελ παξαγσγή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 

ζην δηαδίθηπν θαιψο θαη κε ην ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζηε κάζεζε. Οη θνηηεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε γλσζηέο 

εθαξκνγέο κε έκθαζε ζηα καζεκαηηθά θαη ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα.  
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Πίλαθαο 11:  Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ –Σκήκα  

Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία Αζήλαο(ΣΔΑΠΖ) 

 

Α/Α Κσδηθόο 

καζήκαηνο 

Καηεγνξία 

καζήκαηνο 

Σίηινο 

καζήκαηνο –

ώξεο 

δηδαζθαιίαο θαηά 

εμάκελν 

Γηδάζθσλ-

νπζα 

Δμάκελν-

ηύπνο 

καζήκαηνο 

1 504 Γελ ζα δηδαρζεί Λνγηθν-

καζεκαηηθέο 

ζρέζεηο θαη 

αξηζκεηηθέο 

έλλνηεο ζηελ 

πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε 

Γ. Υαζάπεο 3
Ο
 

2 509 Τ δελ ζα 

δηδαρζεί 

 

Θέκαηα Ηζηνξίαο 

θαη Φηινζνθίαο 

ησλ καζεκαηηθψλ 

Υαζάπεο 2
ν
 

3 510 Τ Υσξηθέο ζρέζεηο 

θαη γεσκεηξηθέο 

έλλνηεο ζηελ 

Πξνζρνιηθή 

Δθπαίδεπζε 

Γ. Υαζάπεο 4
ν
 

4 511 Τ Τιηθά θαη 

δξαζηεξηφηεηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ Η 

Μηζαειίδνπ 

 

Γελ αλαθέξεηαη 

5 505 Δ Δηζαγσγή ζηελ 

πιεξνθνξηθή α΄ 

εμάκελν 

Μάλεζεο 

Γηαιακάο 

1
ν
 

3
ν
 

 

 

6 506 Δ Οη ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη 

ησλ επηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ) ζηελ 

εθπαίδεπζε 

Βνχιγαξε Γελ αλαθέξεηαη 

7 512 Δ Αμηνπνίεζε ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη 

ησλ επηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ) ζηελ 

πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε 

Βνχιγαξε Γελ αλαθέξεηαη 

8 514 Τ Βαζηθέο έλλνηεο 

ησλ καζεκαηηθψλ 

Μηζαειίδνπ 

 

1
ν
 

9 93Λ Τ Τιηθά θαη 

δξαζηεξηφηεηεο 

δηδαζθαιίαο 

καζεκαηηθψλ ΗΗ  

Υαζάπεο  7
Ο
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Αλαιπηηθά ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ ζην Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ –Σκήκα  Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή 

Ζιηθία Αζήλαο(ΣΔΑΠΖ) 

 

 

Αλάκεζα ζηηο ππνρξεσηηθέο ελφηεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ βξίζθεηαη ε  

Δθπαίδεπζε ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο (εηζαγσγή ζηελ πιεξνθνξηθή, δηδαθηηθή ηεο 

βηνινγίαο θαη ζέκαηα βηνεζηθήο, ζέκαηα ηζηνξίαο θαη θηινζνθίαο ησλ καζεκαηηθψλ, 

πιηθά θαη δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο καζεκαηηθψλ, δηδαθηηθή ηεο θπζηθήο θηι). 

 

 ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΗ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ  

Δηζαγσγή ζε βαζηθέο αξρέο θαη ζεσξίεο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, θπξίσο ηεο 

Βηνινγίαο, ηεο Φπζηθήο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζηελ εμέιημε ησλ βαζηθψλ ηνπο 

ελλνηψλ θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθήο. 

 

504. Λνγηθνκαζεκαηηθέο ζρέζεηο θαη αξηζκεηηθέο έλλνηεο ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε 

 Γ Δμάκελν , Γ. Υαζάπεο.  Γελ ζα δηδαρζεί (αλαζηνιή θαζεθφλησλ) 

 

509. Θέκαηα Ηζηνξίαο θαη θηινζνθίαο ησλ καζεκαηηθώλ.Γ. Υαζάπεο, Β΄ 

εμάκελν (Τ)  

ην κάζεκα παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε θαη ηα θηινζνθηθά εξσηήκαηα ησλ 

αθφινπζσλ ζεκειησδψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη κεζφδσλ: αξηζκφο θαη αξηζκεηηθά 

ζπζηήκαηα, ην δηαθξηηφ θαη ην ζπλερέο, ην κεδέλ θαη ην άπεηξν, ε ηζφηεηα θαη ε 

εμίζσζε, ε γεσκεηξία θαη νη γεσκεηξίεο, ε πηζαλφηεηα θαη ε ζηαηηζηηθή, ε απφδεημε, ε 

αμησκαηηθνπνίεζε θαη ε ζεκειίσζε ησλ καζεκαηηθψλ. 

 

 

510. Υσξηθέο ζρέζεηο θαη γεσκεηξηθέο έλλνηεο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαηδεπζε,Γ. 

Υαζάπεο , Γ εμάκελν, Τ 

 

Έλλνηεο θαη ζρέζεηο ηνπ ρψξνπ. Σνπνινγηθέο θαη πξνβνιηθέο ζρέζεηο ζηνλ ρψξν. 

Δπθιείδεηνο ρψξνο θαη γεσκεηξηθέο έλλνηεο. ρέζεηο επζεηψλ ζηνλ ρψξν (θάζεηεο θαη 

παξάιιειεο επζείεο, γσλίεο). Γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη κεγέζε δχν θαη ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ. Καλνληθφηεηεο, ζπκκεηξίεο θαη κεηαζρεκαηηζκνί ζηνλ ρψξν. Ζ 
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θαηαλφεζε ησλ γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ απφ ηα παηδηά θαη ε αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο θαη 

γεσκεηξηθήο ζθέςεο. Ζ νπηηθνπνηεκέλε ζθέςε. 

 

511. Τιηθά θαη δξαζηεξηόηεηεο δηδαζθαιίαο καζεκαηηθώλ Η , Υ. Μηζαειίδνπ  (Τ) 

 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ σο θνξέσλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ (πιηθά 

δηδαζθαιίαο καζεκαηηθψλ ησλ Μνληεζζφξη, Κηδηλέξ-Γθαηέλην, ηεξλ). Ζ πξνζέγγηζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηα δηδαθηηθά πιηθά σο γελεζηνπξγφο δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ (πιηθά δηδαζθαιίαο καζεκαηηθψλ ησλ Νηηέλο). Τιηθά θαη 

παηρλίδηα βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ (Lego, 

Unifix). Παξαδνζηαθά θαη επηλνεκέλα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ. Ννεηηθέο αζθήζεηο θαη θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ. Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηε δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. 

Δπηζηεκνινγηθέο, ζεκεηνινγηθέο θαη δηδαθηηθέο ελζηάζεηο γηα ηε ρξήζε δηδαθηηθψλ 

πιηθψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. 

 

514. Βαζηθέο έλλνηεο καζεκαηηθώλ (ππνρξεσηηθό ), 

 Α εμάκελν, Υ.Μηζαειίδνπ. 

 

Οη θπζηθνί αξηζκνί θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο. Οη πξάμεηο κεηαμχ ησλ θπζηθψλ 

αξηζκψλ. Οη αιγφξηζκνη ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. Βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ θπζηθψλ 

αξηζκψλ. Γηαηξεηφηεηα. Κιαζκαηηθέο κνλάδεο θαη θιαζκαηηθνί αξηζκνί. Πξάμεηο 

κεηαμχ θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ. Κιάζκαηα θαη δεθαδηθνί αξηζκνί. Αθέξαηνη αξηζκνί. 

χλνια θαη πξάμεηο κεηαμχ ζπλφισλ. πλαξηήζεηο. Βαζηθέο έλλνηεο γεσκεηξίαο. 

Παξάιιειεο θαη θάζεηεο επζείεο. Σα βαζηθά επίπεδα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Δκβαδά 

γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. ηεξεά γεσκεηξηθά ζρήκαηα. 

 

Τπνελόηεηα καζεκάησλ: Πξαθηηθή άζθεζε θαη γλσζηηθά αληηθείκελα 

(ππνρξεσηηθό) 

93Λ. Τιηθά θαη δξαζηεξηόηεηεο δηδαζθαιίαο καζεκαηηθώλ ΗΗ Γ. Υαζάπεο  

 

Σν κάζεκα ζπλδπάδεη εξγαζηεξηαθνχ ηχπνπ αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο. Οη θνηηεηέο/ηξηεο αλαπηχζζνπλ κηα ζεηξά δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα 

ηελ εηζαγσγή καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζην λεπηαγσγείν, αμηνπνηψληαο πιηθά θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηδάρζεθαλ ζην πξναπαηηνχκελν κάζεκα (511.  Τιηθά θαη 
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δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο καζεκαηηθψλ Η). Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο εθαξκφδνληαη 

ζε λεπηαγσγεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζπλνςίδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη. 

 

Πίλαθαο :  12    Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο    - Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο 
Δθπαίδεπζεο 

 
Α/Α Κσδηθόο 

καζήκαηνο 
Καηεγνξία 
καζήκαηνο 

Σίηινο 
καζήκαηνο –

ώξεο 
δηδαζθαιίαο 
θαηά εμάκελν 

Γηδάζθσλ-νπζα Δμάκελν-
ηύπνο 

καζήκαηνο 

1 ΘΠ403 Τ Αλάπηπμε 

καζεκαηηθήο 

ζθέςεο ζηηο 

κηθξέο ειηθίεο θαη 

δηδαθηηθή πξάμε 

Υξνλάθε 3
Ο
 , 4

Ο
 

 

2 ΘΠ0310 Δ Μαζεκαηηθά θαη 

Λνγνηερλία 

Υξνλάθε, 

Κνληαμή 

6
Ο
 

 

3 ΘΠ0204 Δ Σέρλεο, 

Σερλνινγίεο θαη 

Μαζεκαηηθά: 

ρεδίαζε 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξάζεσλ 

Υξνλάθε 5
Ο
 

4 ΘΠ0250 Δ Φεθηαθφ 

Παηρλίδη: 

ρεδηαζκφο & 

Αλάπηπμε 

 

Καξαζαββίδεο 
5

ν
 

 

5 ΠΑ0107 Δ Δζλνγξαθίεο ζε 

Πξαθηηθέο 

Σερλνινγίαο θαη 

Μαζεκαηηθψλ: 

Κνπιηνχξα, 

Φχιν, Γλψζε 

Υξνλάθε 8
Ο
 

 

 

6 ΘΠ0300 Τ Φεθηαθά Μέζα Καξαζαββίδεο 1
ν
 

 

 

7 ΘΠ0100 Δ ηαηηζηηθή θαη 

Δθπαηδεπηηθέο 

Δθαξκνγέο 

Γεψξγηνο 

Ακπαθνχκθηλ 

6ν 

8 ΘΠ0811 Δ Μάζεζε κε ηηο 

Σ.Π.Δ 

Καξαζαββίδεο 6
Ο
 

 
 
 

Αλαιπηηθά ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ ζην 
 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο    - Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο 

 
 
 

 
ΠΑ0107 Δζλνγξαθίεο ζε Πξαθηηθέο Σερλνινγίαο θαη Μαζεκαηηθώλ: Κνπιηνύξα, 

Φύιν, Γλώζε    

Υξνλάθε,  Δμάκελν: Ζ  (E) 

 

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

Σν κάζεκα εζηηάδεη ζηε ζπδήηεζε εζλνγξαθηθψλ κειεηψλ νη νπνίεο πξνζεγγίδνπλ 

ηελ εκπεηξία γλψζεο γχξσ απφ ηα καζεκαηηθά θαη ηελ ηερλνινγία σο 
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θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξαθηηθή. Αλαδεηθλχνληαη πηπρέο ηεο αλζξσπνινγηθήο νπηηθήο 

ζε πξαθηηθέο ρξήζεηο καζεκαηηθψλ θαη ηερλνινγίαο θαη ηίζεληαη ππφ ζπδήηεζε 

δίπνια φπσο άγξηα/ινγηθή ζθέςε, κάζεζε/απφιαπζε, ηαπηφηεηα/εηεξφηεηα, 

δηαθνξά/νκνηφηεηα, γπλαηθείν/αλδξηθφ, ηππηθή θαη άηππε γλψζε, ηζρχο θαη 

επζξαπζηφηεηα. Παξάιιεια, γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ νξγαληθή αλαπιαηζίσζε 

απηψλ ησλ ελλνηψλ ζηε ζρεδίαζε κάζεζεο (δει. ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη δξάζεσλ). Ζ έλλνηα «ηερλνκαζεκαηηθά» (θαη ηερλνκαζεκαηηθφο 

γξακκαηηζκφο) δηαζαθελίδνληαη ζην πιαίζην κηαο νπηηθήο γηα ηα καζεκαηηθά ζε 

δξάζε. Ζ έλλνηα απηή ρξεζηκνπνηήζεθε πξφζθαηα σο κέζν απνκάθξπλζεο απφ κηα 

πεξηνξηζηηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ αξηζκεηηζκφο (numeracy) σο ζχλνιν δεμηνηήησλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ ηππηθή ζρνιηθή γλψζε. Μαο 

ππνζηεξίδεη λα ζέζνπκε εξσηήκαηα φπσο: Υξεζηκνπνηνχληαη ηα καζεκαηηθά ηειηθά 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή; Μαο δξαζηεξηνπνηνχλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ; Τπάξρεη 

απφιαπζε φηαλ «θάλσ» καζεκαηηθά; Μαο ελεξγνπνηνχλ (πνιηηηθά) ζε θαηαζηάζεηο 

ξίζθνπ, επηβίσζεο, αλάγθεο; Αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε 

ζπδήηεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο αλζξσπνινγηθήο ζθέςεο ζηε λνεκαηνδφηεζε 

εκπεηξηψλ ρξήζεο καζεκαηηθψλ θαη ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή· ε θαηαλφεζε 

ησλ ηερλνκαζεκαηηθψλ σο κηα πβξηδηθή κνξθή γλψζεο καζεκαηηθψλ θαη 

ηερλνινγίαο, ε νπνία δελ παξακέλεη ζηαηηθή αιιά βξίζθεηαη ζε ζπλερή αιιαγή· ε 

εξκελεία, ε αλαπαξάζηαζε θαη ε ζπγθξφηεζε δεδνκέλσλ (δει. παξαηήξεζε, 

ζπλέληεπμε, εκεξνιφγην) ζε εζλνγξαθηθφ θείκελν· ε κεηαηφπηζε απφ ην εζλνγξαθηθφ 

θείκελν ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ (π.ρ. πιηθφ, δξάζεηο, γεγνλφηα 

θ.ιπ.). 

 
 

ΘΠ0811 Μάζεζε κε ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

Καξαζαββίδεο,  (Δ),  Δμάκελν: η 

                 Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ζε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε κάζεζε κε ηηο ΣΠΔ. Σν κάζεκα πξνζεγγίδεη ηελ ηερλνινγία κε 

καζεζηαθνχο φξνπο, δηεξεπλψληαο ηελ επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ 

παξαδφζεσλ ζηε δηακφξθσζε αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο νη ΣΠΔ πξνζεγγίδνληαη σο γλσζηηθά εξγαιεία θαη 

εμεηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε κάζεζε. Απψηεξε επηδίσμε είλαη ν δηδαθηηθφο 

ζρεδηαζκφο καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ, ηα νπνία ζα πινπνηνχληαη αμηνπνηψληαο 

νξγαληθά πνηθίια ππνινγηζηηθά εξγαιεία. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη 

θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνχ 
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ινγηζκηθνχ, λα θαηαλννχλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ γλσζηηθψλ παξαδφζεσλ θαη 

θαηεγνξηψλ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, λα δηαθξίλνπλ ηε ξεηή/άξξεηε αληίιεςε γηα ηε 

κάζεζε πνπ ελζσκαηψλεη έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, λα θαηαηάζζνπλ έλα 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζε θάπνηα θαηεγνξία κε βάζε ηελ αληίιεςε γηα ηε κάζεζε 

πνπ εκπεξηθιείεη ην ηειεπηαίν, λα αλαιχνπλ ηε καζεζηαθή ζπλεηζθνξά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ σο γλσζηηθνχ εξγαιείνπ, λα ζρεδηάδνπλ έλα δηδαθηηθφ 

ζελάξην ην νπνίν ζα βαζίδεηαη νξγαληθά ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ (ή ζε 

ζπλδπαζκφ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ), λα πινπνηνχλ ην παξαπάλσ ζελάξην 

αλαζηνραδφκελνη πάλσ ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Ζ 

ζεσξεηηθή θαηάξηηζε πεξηιακβάλεη ηελ εμνηθείσζε ηφζν κε ηελ έλλνηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ) φζν θαη κε ηηο 

γλσζηηθέο ζεσξίεο πνπ ιαλζάλνπλ πίζσ απφ θάζε ηχπν εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

(ζπκπεξηθνξηζκφο, πηαδεηηθή ζεσξία, γλσζηαθή επηζηήκε, πιαηζηνζεηεκέλε λφεζε, 

θαηαλεκεκέλε λφεζε, θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία). Βαζηθή επηδίσμε ζηα πιαίζηα 

ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο είλαη λα θαηαζηνχλ νη θνηηήηξηεο/-ηέο ηθαλέο/- νί λα 

αληηιακβάλνληαη θαη λα πεξηγξάθνπλ κηα δηδαθηηθή-καζεζηαθή θαηάζηαζε κε φξνπο 

καζεζηαθήο επηζηεκνινγίαο, δειαδή ζε επίπεδν αληηιήςεσλ γηα ηε κάζεζε. Ζ 

ηερλνινγία ζα πξνζεγγηζηεί σο ςπρνινγηθφ/γλσζηηθφ εξγαιείν απφ ηε ζθνπηά ηεο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο ζεσξίαο. Μέζα απφ κηα ηέηνηα πξννπηηθή, ε ηερλνινγία ζα 

εμεηαζηεί σο πξνο ην πψο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ζεηξά λνεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

καζεζηαθψλ αλαγθψλ γεληθφηεξα ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. Ζ πξαθηηθή 

θαηάξηηζε έρεη σο ζθνπφ λα θαηαζηήζεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/-ηέο ηθαλέο/-νχο λα 

ζρεδηάδνπλ, λα πινπνηνχλ θαη λα αμηνινγνχλ κηα ζεκαηηθή ελφηεηα κε ηε ρξήζε 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη/ή ππνινγηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ ππνζηήξημεο κάζεζεο 

γεληθφηεξα. 

 

ΘΠ0300    Φεθηαθά Μέζα   

Καξαζαββίδεο, Τ, Α Δμάκελν 

  

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή κειέηε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Δπηδηψθεηαη ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε εηθφλαο, ήρνπ θαη βίληεν 

θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαθηηθήο-καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Δηδηθφηεξα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηήηξηεο/-ηέο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα: θαηαλννχλ ην πψο αλαπαξίζηαληαη ςεθηαθά ε εηθφλα, ν ήρνο θαη ην 
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βίληεν, λα πξνζδηνξίδνπλ θαη λα επεμεγνχλ ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηε 

γξακκαηηθή ζηαηηθήο θαη θηλνχκελεο εηθφλαο, λα πεξηγξάθνπλ ηξφπνπο ειέγρνπ ηεο 

πξνζνρήο ηνπ ζεαηή, λα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία ινγηζκηθνχ γηα λα πξνζαξκφδνπλ 

θσο θαη ρξψκα, λα επεμεξγάδνληαη γξαθηθά, ήρν θαη βίληεν γηα λα δεκηνπξγνχλ κηα 

ςεθηαθή ζχλζεζε θαη λα αλαπηχζζνπλ κηα ςεθηαθή ζχλζεζε κε καζεζηαθά θξηηήξηα. 

ε επίπεδν ζεσξίαο, ην κάζεκα εζηηάδεη ζηελ ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ 

θαη πξνζεγγίδεη ην δήηεκα ηεο κάζεζεο κε ηα πνιπκέζα. Αλαιχνληαη νη ζεκειηψδεηο 

έλλνηεο θαη δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δεηήκαηα ηεο ςεθηαθήο πνιπηξνπηθήο 

ζχλζεζεο, ηεο κάζεζεο κε πνιπκέζα θαη ησλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ ςεθηαθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Παξάιιεια, εμεηάδεηαη ζπζηεκαηηθά ε πξνζηηζέκελε 

αμία ηνπ ςεθηαθνχ βίληεν. Παξνπζηάδεηαη έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην αξρψλ 

ζρεδηαζκνχ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ βίληεν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ ζπλζέζεσλ. ε επίπεδν πξαθηηθήο, δίλεηαη 

έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ πνιπηξνπηθψλ κελπκάησλ ζηε ινγηθή ησλ mash-

up/remix. Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ρξήζεο ινγηζκηθψλ γηα 

ηε ζχιιεςε, δεκηνπξγία, επεμεξγαζία, παξαγσγή θαη δηαλνκή ςεθηνγξαθηθψλ 

γξαθηθψλ, ςεθηαθνχ ήρνπ θαη ςεθηαθνχ βίληεν. Γηα θάζε ηχπν ςεθηαθψλ κέζσλ νη 

θνηηεηέο εηζάγνληαη ζε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ξνή εξγαζίαο κε έκθαζε ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

 

 

 ΘΠ0100    ηαηηζηηθή θαη Δθπαηδεπηηθέο Δθαξκνγέο,  

 Ακπαθνχκθηλ, (Δ) Δμάκελν: η ,Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε γλσξηκία κε βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζηαηηζηηθήο κε 

αλαθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Θέκαηα ηνπ καζήκαηνο: Αληηθείκελν ηεο 

ζηαηηζηηθήο. ηαηηζηηθή θαη εθπαηδεπηηθή έξεπλα. πιινγή δεδνκέλσλ. Κιίκαθεο 

κέηξεζεο. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή. πζρέηηζε. Βαζηθέο έλλνηεο πηζαλνηήησλ. 

ηαηηζηηθφο έιεγρνο ππνζέζεσλ. 

 

ΘΠ0250      Φεθηαθό Παηρλίδη: ρεδηαζκόο & Αλάπηπμε , 

 Καξαζαββίδεο, Δ Δμάκελν  

Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ. Δπηδηψθεηαη ε 
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θαηάθηεζε γλψζεσλ θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ αλάπηπμε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε 

ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο δηακέζνπ ηνπ παηρληδηνχ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο νη θνηηήηξηεο/-ηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα: αλαιχνπλ ηε ζεκαζία ηνπ 

ςεθηαθνχ παηρληδηνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο, λα δηαθξίλνπλ ηε ζπλάθεηα 

κεηαμχ ηεο δηαδηθαζίαο παηρληδηνχ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παηρληδηνχ, λα 

ζρεδηάδνπλ ην ζελάξην γηα έλα ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη, λα αλαπηχζζνπλ 

πφξνπο γηα ην ζελάξην απηφ, λα πξνγξακκαηίδνπλ ηε ινγηθή ηνπ ζελαξίνπ. Σν 

κάζεκα πεξηιακβάλεη ηφζν δεηήκαηα ζεσξίαο θαη έξεπλαο φζν θαη δεηήκαηα 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν ην κάζεκα πξνζεγγίδεη ην ςεθηαθφ 

παηρλίδη θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηε κάζεζε, εμεηάδεη ηε δηαζέζηκε εκπεηξηθή έξεπλα θαη 

εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηεο δηαδηθαζίαο παηρληδηνχ κε ην 

πεξηερφκελφ ηνπ. ε πξαθηηθφ επίπεδν, ην κάζεκα εζηηάδεη ζηελ εμνηθείσζε κε 

εξγαιεία ινγηζκηθνχ θαη ηε ρξήζε ηνπο ζηα δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο ςεθηαθνχ 

παηρληδηνχ ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πφξσλ (κνληεινπνίεζε, επηθάλεηεο θαη πθέο, 

θίλεζε, θσηηζκφο, εθέ) φζν θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ινγηθήο (νπηηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο) 

ΘΠ 0403 Αλάπηπμε Μαζεκαηηθήο θέςεο ζηηο Μηθξέο Ζιηθίεο θαη Γηδαθηηθή 

Πξάμε , Υξνλάθε, Δμάκελν: Γ,Γ  (Τ)  

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Σν κάζεκα πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ζπδεηψληαο 

δξάζεηο κεηαμχ ελειίθσλ, παηδηψλ θαη καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, φπσο αξηζκφο, ρψξνο 

θαη κέηξεζε, θαζψο θαη δεμηνηήησλ, φπσο νξγάλσζε δεδνκέλσλ, ζπκβνιoπνίεζε, 

πεηξακαηηζκφο, δηεξεχλεζε, επίιπζε πξνβιήκαηνο, ρξήζε γιψζζαο θαη ζπκβφισλ. 

Παξνπζηάδνληαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία εζηηάδνπλ ζε δηάθνξεο κνξθέο 

έθθξαζεο ησλ παηδηψλ (π.ρ. αλαπαξαζηάζεηο, λνεηηθά ζρήκαηα, ρεηξνλνκίεο, 

αθεγήζεηο θ.ιπ.). πδεηείηαη ε έλλνηα ηνπ αλαδπφκελνπ καζεκαηηθνχ γξακκαηηζκνχ 

ζην πιαίζην ηεο ραξηνγξάθεζεο θπξίαξρσλ ζεσξεηηθψλ ηάζεσλ ζηε καζεκαηηθή 

εθπαίδεπζε αιιά θαη ζχγρξνλσλ θξηηηθψλ, θεκηληζηηθψλ θαη δηαδηθαζηαθψλ 

(processual) πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηε καζεκαηηθή ππνθεηκεληθφηεηα 

σο ζπιινγηθή, αηζζεηεξηαθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία. Παξάιιεια, δίδεηαη 

έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ «καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο» ελζαξξχλνληαο ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επηθνηλσλία σο παηδαγσγηθή πξάμε. Κεληξηθνί ζηφρνη ηνπ 

καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηξηψλ/-ψλ κε βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη 

δεμηφηεηεο ζε πιαίζηα δξάζεο κε παηδηά, ε θξηηηθή αλάγλσζε ησλ ζχγρξνλσλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηνπ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαη ησλ κεζφδσλ ζρεδίαζεο 
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κάζεζεο, θαζψο θαη ε πξνβιεκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο ηεο καζεκαηηθήο 

ζθέςεο κε ζηφρν ηνλ πεηξακαηηζκφ κε πιηθά θαη παξεκβάζεηο. 

 

 

 

 

ΘΠ0204 Σέρλεο, Σερλνινγίεο θαη Μαζεκαηηθά: ρεδίαζε Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξάζεσλ , Υξνλάθε, Δμάκελν: Δ( E) 

 Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

Σν κάζεκα ζπδεηά ηνλ ελεξγφ ξφιν ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

πιαίζηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε 

θνηλψλ ηφπσλ γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ. 

Παξνπζηάδνληαη κνξθέο ηέρλεο θαη θαηεγνξίεο ινγηζκηθψλ θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ φπνπ 

ε παξνπζία ησλ καζεκαηηθψλ κπνξεί λα αληρλεπζεί, ελψ ηαπηφρξνλα εζηηάδνπκε ζε 

ηξφπνπο αλάγλσζεο θαη αθήγεζεο. Έκθαζε δίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ 

πιηθνχ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε αλαδπφκελσλ κνξθψλ έθθξαζεο καζεκαηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ. Παξάιιεια, ζίγνληαη βαζηθέο έλλνηεο ζην ζρεδηαζκφ ηεο καζεζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ε αλαπαξάζηαζε, ε δηάδξαζε, ε αθήγεζε θαη ε ζπλέξγεηά 

ηνπο ζε δξάζεηο πνπ ελέρνπλ καζεκαηηθφ λφεκα. Ζ ζρεδηαζηηθή πξαθηηθή ζηελ νπνία 

κπνχληαη νη θνηηήηξηεο/-ηέο εζηηάδεη ζηε ζχλζεζε πνηθίισλ πιηθψλ κε ζηφρν ηελ 

επαλάρξεζε, ηε δηαζθεπή, ηε κεηαηξεςηκφηεηα ή/θαη ηνλ επαλαζπλδπαζκφ ςεθηαθνχ 

πιηθνχ θαη κηθξφθνζκσλ κε ρεηξαπηηθά θαη έληππα πιηθά. πδεηείηαη ν ξφινο πιηθνχ 

απφ ηνπο ρψξνπο ησλ ηερλψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε 

κέζσ κηαο «αηζζεηηθήο» πξνζέγγηζεο ζηελ παηδαγσγηθή γηα ηηο κηθξέο ειηθίεο. 

Κεληξηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε κχεζε ησλ θνηηεηξηψλ/-ηψλ ζηε 

ζπγθξφηεζε ζρεδηαζηηθήο πξαθηηθήο γηα ηε δεκηνπξγία καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη παηρληδηνχ γηα ηα καζεκαηηθά ζηηο κηθξέο ειηθίεο κέζσ ηεο επαθήο κε ηηο ηέρλεο 

θαη ηηο ηερλνινγίεο. Ζ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηξηψλ/-ηψλ κε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο 

ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη παηρληδηνχ γηα ηα καζεκαηηθά ζηηο κηθξέο ειηθίεο, ε ζπζρέηηζή 

ηνπο κε αληίζηνηρν ρεηξαπηηθφ θαη έληππν πιηθφ, θαζψο θαη ε ζχλζεζή ηνπο ζην 

ζρεδηαζκφ καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηεινχλ επηπιένλ ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο δίδεηαη έκθαζε ζηε ζρεδίαζε θαη ηελ 

εθαξκνγή δξάζεσλ κε κηθξέο νκάδεο παηδηψλ θαη ζηελ επηθνηλσλία πνπ 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ςεθηαθψλ πιηθψλ, παηδηψλ, ελειίθσλ θαη καζεκαηηθψλ ηδεψλ. 

 

ΘΠ0310  Μαζεκαηηθά θαη Λνγνηερλία ,Υξνλάθε ,Δ Δμάκελν 
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Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο 

 

 ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξνπζηαζηεί θαη λα ζπδεηεζεί ε Μαζεκαηηθή 

Λνγνηερλία σο εξγαιείν επαθήο κε ηηο ηζηνξίεο αλάπηπμεο ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο. 

Απηφ γίλεηαη εθηθηφ κέζσ ηεο αλάιπζεο αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ ηα νπνία 

πξνζεγγίδνπλ ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηα καζεκαηηθά. Ζ ζχδεπμε ηεο ινγνηερλίαο 

θαη ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο κε ηα καζεκαηηθά πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ζεηξά 

θεηκέλσλ, ζηα νπνία είηε ηα καζεκαηηθά απνηεινχλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηνλ/ηε 

ζπγγξαθέα είηε γξάθνληαη κε ζθνπφ ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ 

ή ηελ αθήγεζε γεγνλφησλ θαη ηε βηνγξαθία πξνζσπηθνηήησλ γχξσ απφ ηελ ηζηνξία 

ησλ καζεκαηηθψλ είηε έρνπλ ζθνπφ ηελ εθιαΐθεπζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. πρλά ηα 

ινγνηερληθά θείκελα ζπλδένπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ κε ην 

ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο ηνπο 

επηθαινχκελα έηζη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή εκπεηξία ησλ αλαγλσζηψλ 

(παηδηψλ θαη ελειίθσλ). ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο είλαη νη κειινληηθνί 

εθπαηδεπηηθνί λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηα καζεκαηηθά 

πξνζεγγίδνληάο ηα κέζα απφ κηα δηεπηζηεκνληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη επξχηεξα 

θηινζνθηθή νπηηθή, ε νπνία εδξάδεηαη ζηελ αθεγεκαηηθή πξαθηηθή. Ζ νπηηθή απηή 

καο επηηξέπεη λα δηεηζδχζνπκε ζηελ θαηαζθεπή ηαπηνηήησλ θαη ππνθεηκεληθψλ 

ζέζεσλ φπσο «καζεκαηηθφ κπαιφ», «αδχλακνο», «αθεξεκέλε ζθέςε», νη νπνίεο 

πξνσζνχλ ηελ παξαγσγή εηεξνηήησλ ζην ρψξν ηεο κάζεζεο. Παξάιιεια, ζηφρνο 

καο είλαη ε ζπδήηεζε κεζφδσλ, εξγαιείσλ θαη δξάζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ε 

Μαζεκαηηθή Λνγνηερλία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί δηδαθηηθά γηα ηε ζπλάληεζε ησλ 

παηδηψλ κε καζεκαηηθέο ηδέεο θαη έλλνηεο, γηα ηε δεκηνπξγηθή ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε 

καζεκαηηθήο γλψζεο θαη γηα ηε δηαινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη 

ησλ παηδηψλ εηδηθφηεξα κε ηα καζεκαηηθά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Πξσηόθνιιν εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο 

 

Θέκα: «Οη ζηάζεηο, νη απφςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ην 

κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ» 

 

Δηζαγσγή: 

Αγαπεηή ζπλάδειθε… απηφ ην δηάζηεκα δηεμάγσ κηα έξεπλα γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ε νπνία έρεη ζθνπφ λα  δηεξεπλήζεη  ηηο ζηάζεηο, ηηο 

απφςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. 

Καηαξράο ζε επραξηζηψ πνιχ πνπ δέρηεθεο λα ιάβεηο κέξνο ζε απηή ηε ζπλέληεπμε. 

ε δηαβεβαηψλσ φηη ηα ζηνηρεία ζνπ ζα παξακείλνπλ αλψλπκα. ε παξαθαιψ πνιχ 

λα εθθξάζεηο ειεχζεξα ηηο απφςεηο ζνπ. Αλ θάπνηα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο αηζζαλζείο άβνια αξθεί λα κνπ ην πείο θαη ζα ζηακαηήζνπκε. 

 Δπεηδή φιν ην ελδηαθέξνλ κνπ ζέισ λα είλαη ζε απηά πνπ ζα ιέκε, κε δηεπθνιχλεη 

πάξα πνιχ λα ερνγξαθήζσ ηε ζπδήηεζή καο έηζη δελ ζα ραζνχλ πνιχηηκα ζηνηρεία  

θαη ζα αλαιπζνχλ θαιχηεξα ηα δεδνκέλα. Δπίζεο έρσ εηνηκάζεη έλα έληππν 

ζπλαίλεζεο γηα απηή ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζην νπνίν εζχ ζα δειψλεηο ηε 

ζπγθαηάζεζή ζνπ αλ ζέιεηο πξαγκαηηθά λα ζπκκεηέρεηο εζεινληηθά ζηελ παξνχζα 

έξεπλα. Αλ επηζπκείο  κπνξψ λα ζε ελεκεξψζσ γηα ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

έξεπλαο φηαλ νινθιεξσζεί.  Δθηηκψ φηη ε ζπλέληεπμε απηή  ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 25 

ιεπηά. πκθσλείο κε απηή ηελ ζπλέληεπμε; Τπάξρεη θάπνην πξφβιεκα ; 

 

Εέζηακα: 

 Πφζα ρξφληα εξγάδεζαη ζηελ πξνζρνιηθή  εθπαίδεπζε; 

 Δίζαη κφληκε εθπαηδεπηηθφο ή αλαπιεξψηξηα; 

 Πνηα ζρνιή ηειείσζεο; 
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1Οο Δξεπλεηηθόο άμνλαο : ηάζεηο ησλ λεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθώλ 

 

Κπξίσο ζέκα: 

Α. πλαηζζήκαηα γηα ηα καζεκαηηθά 
 

 

1. Πνην κάζεκα φηαλ δηδάζθεηο ζην λεπηαγσγείν ζε επραξηζηεί πεξηζζφηεξν θαη 

γηαηί; 

2. ηαλ αθνχο ηε ιέμε καζεκαηηθά πψο αηζζάλεζαη; θαη γηαηί; 

3. ηαλ έξρεηαη ε ψξα λα δηδάμεηο καζεκαηηθά πψο αηζζάλεζαη; Πνηα είλαη ηα 

πξάγκαηα πνπ ζε θάλνπλ λα ληψζεηο έηζη; 

4. Δάλ ρξεζηκνπνηνχζεο θάπνηα επίζεηα γηα λα ραξαθηεξίζεηο ην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ πνηα ζα ήηαλ απηά; 

5. νπ αξέζνπλ ηα καζεκαηηθά σο κάζεκα γεληθά;  

6. Ση ζνπ αξέζεη (δελ αξέζεη) πεξηζζφηεξν απφ απηά; 

 

Β. Θεηηθέο ή αξλεηηθέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο γηα ηα καζεκαηηθά 

 

7. Αλ ζνπ έιεγα λα γπξίζεηο γηα ιίγν πίζσ ζηα καζεηηθά ή θνηηεηηθά ζνπ ρξφληα, 

πσο ζα ραξαθηήξηδεο ηε ζρέζε ζνπ κε ηα Μαζεκαηηθά; 

8. Πνηνο πηζηεχεηο φηη είλαη ν πην θξίζηκνο παξάγνληαο πνπ δηακφξθσζε απηή ηε 

ζρέζε ζνπ κε ηα Μαζεκαηηθά; 

9. Πνηεο ήηαλ νη επηδφζεηο ζνπ ζηα καζεκαηηθά ζην Γπκλάζην, Λχθεην; 

10. Ση θαηεχζπλζε αθνινχζεζεο ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο; (ζεσξεηηθή, ζεηηθή) 

11. Γηδάρηεθεο καζεκαηηθά ζην Παλεπηζηήκην απηά ηα ρξφληα πνπ ήζνπλ 

θνηηήηξηα;  

12. (Αλ λαη), πσο ηα πήγαηλεο ζην Παλεπηζηήκην ζηα καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ 

κε ηα καζεκαηηθά; 

 

Γ. Αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο ή όρη 

13. Πφζν απηνπεπνίζεζε αηζζάλεζαη φηαλ δηδάζθεηο καζεκαηηθά; Αηζζάλεζαη 

κεγαιχηεξε, κηθξφηεξε ή ίδηα απηνπεπνίζεζε ζε ζχγθξηζε κε ηε δηδαζθαιία 

άιισλ καζεκάησλ; 
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14. Σα ζπλαηζζήκαηα θαη ε απηνπεπνίζεζε πνπ ληψζεηο γηα ηα καζεκαηηθά έρνπλ 

αιιάμεη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ζηελ ππεξεζία; Πνπ απνδίδεηο απηή ηελ 

αιιαγή; 

15. Πηζηεχεηο  πσο νη ζπνπδέο θαη ε εκπεηξία ζνπ, ζε έρνπλ  εθνδηάζεη επαξθψο 

γηα λα δηδάμεηο καζεκαηηθά ζηα παηδηά; Ση ζα ρξεηαδφηαλ γηα λα εληζρπζεί ε 

απηνπεπνίζεζε ζνπ ζε ζρέζε κε απηφ ην κάζεκα; 

 

 

2νο Δξεπλεηηθόο άμνλαο: Απόςεηο ησλ λεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά  

 

Α. Υξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ 

 

16. Πηζηεχεηο φηη ηα καζεκαηηθά πξέπεη λα δηδάζθνληαη απφ ην  λεπηαγσγείν ή 

ζα ήηαλ θαιχηεξα λα μεθηλνχζαλ απφ ηελ πξψηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ; Γηαηί ην 

πηζηεχεηο απηφ; 

17. Πνηα ζεσξείο φηη είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

ζην λεπηαγσγείν (ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο); 

18. Πνηα ζέζε σο πξνο ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ έρεη γηα ζέλα  ην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα άιια καζήκαηα ζην λεπηαγσγείν;  

 

 

Β. Φύζε ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθώλ 

 

19. Πηζηεχεηο φηη ε καζεκαηηθή  γλψζε κεηαδίδεηαη απφ ηε λεπηαγσγφ  ζην 

καζεηή ή νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά απφ ην καζεηή κε ηε δηαθξηηηθή βνήζεηα ηεο 

λεπηαγσγνχ; 

20. Πηζηεχεηο φηη ε δπλαηφηεηα ηεο κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ είλαη έκθπηε 

(ηαιέλην), ή θαηαθηηέηαη κε πξνζπάζεηα;  

21. Ση είλαη πην ζεκαληηθφ θαηά ηε γλψκε ζνπ ζηα καζεκαηηθά, λα κάζεη ην 

λήπην  ηε ζσζηή απάληεζε ή λα κάζεη  ηνλ ηξφπν γηα λα βξίζθεη  ηε ζσζηή 

απάληεζε; 

 

Γ. Σξόπνο δηδαζθαιίαο 

 

22. Πνηνο θαηά ηε γλψκε ζνπ πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηεο λεπηαγσγνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ;   
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23. Πνχ πηζηεχεηο (ζε πνηεο έλλνηεο, πνηα ζηνηρεία ηνπ Α.Π) πξέπεη λα δίλεη 

έκθαζε ε λεπηαγσγφο φηαλ δηδάζθεη καζεκαηηθά; 

24. Πνην ξφιν πηζηεχεηο φηη παίδεη ην παηρλίδη ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζην 

λεπηαγσγείν; 

25. Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα κηα επηηπρεκέλε δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ; Πσο ζα ηελ 

πεξηέγξαθεο; Πνηα ζηνηρεία ζα είρε; 

 

3νο Δξεπλεηηθόο άμνλαο : Πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά  

 

 

Α. Ση δηδάζθεηαη  κέζα ζηελ ηάμε 

 

26. Αθηεξψλεηο θαζεκεξηλά δηδαθηηθφ ρξφλν ζε καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο; 

Πφζν ζπρλά δηδάζθεηο ηα Μαζεκαηηθά; Πνηα άιια καζήκαηα δηδάζθεηο 

πεξηζζφηεξν απφ ηα Μαζεκαηηθά; 

27. Πνχ αθηεξψλεηο πεξηζζφηεξν δηδαθηηθφ ρξφλν ζηε Γιψζζα, ζηα 

καζεκαηηθά, ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ή ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ; 

28. Γηα πνην κέξνο ησλ Μαζεκαηηθψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ (απφ απηά πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Α.Π) έρεηο δεη νη καζεηέο ζνπ λα ελδηαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν; Γηαηί πηζηεχεηο φηη ζπκβαίλεη απηφ; 

29. Πνηα καζεκαηηθή γλψζε (απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Α.Π) ζεσξείο 

εζχ ηελ πην ζεκαληηθή θαη ζέιεηο  λα ηελ θαηαθηήζνπλ νπσζδήπνηε νη 

καζεηέο ζνπ; 

30. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε πεγάδνπλ απζφξκεηα, απφ ηπραία 

πεξηζηαηηθά ή είλαη νξγαλσκέλεο απφ εζέλα;  

31. Ση ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ ζπλήζσο νη καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεδηάδεηο θαη θάλεηο κε ηνπο καζεηέο ζνπ (εδψ αλαθέξνληαη 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο αηνκηθέο ή νκαδηθέο, παηγληψδεηο, κε ζπλάθεηα κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, θιπ). 

32. Πνηα είλαη ε άπνςε ζνπ γηα ηε ζρέζε ηνπ  ππνινγηζηή θαη ηεο κάζεζεο ησλ 

καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν; Πφζν ρξεζηκνπνηείο ηνλ ε/π ζηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ; 

33. Ση είδνπο εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη κέζα ρξεζηκνπνηείο πην ζπρλά  φηαλ 

δηδάζθεηο ηα καζεκαηηθά (θπζηθά, ηνπ εκπνξίνπ, θαηαζθεπαζκέλα απφ 

εζέλα;) 
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34. Έρεη αιιάμεη ν ηξφπνο πνπ δηδάζθεηο ηα καζεκαηηθά ζε ζρέζε κε ηα πξψηα  

ρξφληα ζνπ ζην επάγγεικα; Πψο; (ζε ηη ζπλίζηαηαη απηή ε αιιαγή;) 

 

Β. Καζνδήγεζε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ 

 

35. Πνπ ζηεξίδεζαη γηα λα δηδάμεηο ζσζηά ηα καζεκαηηθά ζηα λήπηα; (Πεγέο, 

επηκφξθσζε, νδεγίεο Α.Π, θιπ) 

36. πκβνπιεχεζαη ην ηζρχνλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ΓΔΠΠ γηα ην λεπηαγσγείν 

φηαλ νξγαλψλεηο κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα; ή φρη; Δάλ λαη,πνηα 

ζηνηρεία βξίζθεηο πην ρξήζηκα; Δάλ φρη γηαηί (ηη ιείπεη θαη ζα ήζειεο;) 

37. Γηαθνξνπνηείο ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθεηο ηα καζεκαηηθά αλάινγα κε ην 

πξνθίι ησλ καζεηψλ ζνπ; Με πνην ηξφπν (παξαδείγκαηα;) Πνηνπο 

παξάγνληεο παίξλεηο ππφςε ζνπ; 

 

Γ. Πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνύλ νη λεπηαγσγνί ηεο ηάμεο σο πξνο ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ 

 

38. Τπάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζε εκπνδίδνπλ θαηά  ηε  δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηελ ηάμε ζνπ; (έιιεηςε πιηθνχ ζηηο αίζνπζεο, έιιεηςε 

νξγαλσκέλεο γσληάο καζεκαηηθψλ ζην ζρνιείν, πίεζε απφ γνλείο θ.ι.π) 

39. Πσο ζα κπνξνχζαλ θαηά ηε γλψκε ζνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα απηά; 

           

         Υαιάξσζε : 

 Μήπσο ζα ήζειεο θάηη λα ζπκπιεξψζεηο; 

 

         Κιείζηκν : 

 

         Ζ ζπλέληεπμε κφιηο ηειείσζε.  

         ε δηαβεβαηψλσ φηη νη απαληήζεηο ζνπ ζα παξακείλνπλ  εκπηζηεπηηθέο.   

         Αλ ζέιεηο κπνξψ λα ζε ελεκεξψζσ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.  

         Δπραξηζηψ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ζνπ . 

        Υεηξαςία. 
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 Παξάξηεκα 3 :   Γείγκα ζπλέληεπμεο 

  :  πλεληεπθηήο  

   Ν9: Νεπηαγσγφο 
  
θεληθό ηεο ζπλέληεπμεο 

 

Ζκεξνκελία 

ζπλέληεπμεο  

17-11-2016 

Σνπνζεζία  ην λεπηαγσγείν πνπ εξγάδεηαη ε 

εξσηψκελε κεηά ηε ιήμε ηνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ 

 
Σν ππνθείκελν ηεο έξεπλαο 

Φύιν Δπάγγεικα-

πξνυπεξεζία   

Ζιηθία-πνπδέο  

Γπλαίθα  Νεπηαγσγφο   

9 έηε πξνυπεξεζία ζε 

δεκφζην ζρνιείν 

,κφληκνο εθπαηδεπηηθφο  

35 εηψλ  , ΣΔΑΠΖ 

ΑΘΖΝΧΝ  

 

 
   
 
Α.   χζηεκα  ζεκεηνγξαθίαο 

ΤΜΒΟΛΑ ΑΠΟΓΟΖ ΚΔΗΜΔΝΟΤ  

ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα ζχκβνια απφδνζεο ησλ 

θεηκέλσλ κε ζηφρν ηελ πηζηή απφδνζε, έηζη ψζηε δηαβάδνληαο ηα θείκελα λα 

κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ζε γεληθέο γξακκέο πσο εηπψζεθε: 

 

 

… Μηθξή παχζε 

{ …} Γέιην  

…… Μεγάιε παχζε  

 πλεληεπθηήο 

Ν9 Νεπηαγσγφο  

 

 

 



 222 

 
 
 

 

 

Δηζαγσγή: 

:  πλαδέιθηζζα… απηφ ην δηάζηεκα δηεμάγσ κηα έξεπλα γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ε νπνία έρεη ζθνπφ λα  δηεξεπλήζεη  ηηο ζηάζεηο, ηηο 

απφςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ.  

 

Ν9:   Α, πνιχ ελδηαθέξνλ αθνχγεηαη … 

:     Καηαξράο ζέισ λα ζε επραξηζηήζσ  πνιχ πνπ δέρηεθεο λα κνπ παξαρσξήζεηο 

ηε ζπλέληεπμε. 

 

Ν9:    Να είζαη θαιά. Με κεγάιε κνπ ραξά { …} 

 

:     Γηα λα μεθαζαξίζνπκε θάπνηα ζέκαηα απφ ηελ αξρή ,ζέισ λα ζε  δηαβεβαηψζσ 

φηη ηα πξνζσπηθά ζνπ ζηνηρεία  ζα παξακείλνπλ αλψλπκα. Γηα απηφ ην ιφγν κπνξείο 

λα εθθξάζεηο εληειψο ειεχζεξα ηελ άπνςή ζνπ γηα φζα ζε ξσηήζσ. 

 

Ν9:  Μελ αλεζπρείο ζα πσ ειεχζεξα ηελ απνςή κνπ θαη ειπίδσ φζα πσ λα 

απνηειέζνπλ  πνιχηηκα δεδνκέλα γηα ηελ έξεπλά ζνπ. 

 

 :   Δπίζεο… αλ θάπνηα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο αηζζαλζείο άβνια 

…πεξίεξγα κε δηζηάζεηο  λα κνπ ην πείο θαη ζα ζηακαηήζνπκε ηε ζπλέληεπμε. 

 

Ν9:   Δληάμεη θαηαιαβαίλσ…αιιά ζα πάλε φια θαιά { …}. 

 :  Ζ ζπλέληεπμε απηή πνπ ζα κνπ δψζεηο ερνγξαθείηαη γηα λα επηηεπρζεί θαιχηεξε 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη κεηά ζα απνκαγλεηνθσλεζεί. Δθηηκψ φηη ζα δηαξθέζεη 

πεξίπνπ 25-30 ιεπηά. 

 

 Ν9:  Μάιηζηα … ζπλέρηζε ,θαηαιαβαίλσ. 

 :  Θα ρξεηαζηεη βέβαηα λα ππνγξάςεηο ζε απηφ εδψ ην έληππν ζπλαίλεζεο …  

 

Ν9:   Μ!  Τη αθξηβψο είλαη απηφ; 

 : Τπνγξάθνληαο απηφ ην έληππν δειψλεηο ηε ζπγθαηάζεζή ζνπ φηη ζπκκεηέρεηο 

εζεινληηθά ζηελ παξνχζα έξεπλα. 
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Ν9:  Α…Βεβαίσο θαη ζπκθσλψ. Καλέλα πξφβιεκα απφ ηελ πιεπξά κνπ. 

 : ε επραξηζηψ πνιχ.  Αλ επηζπκείο  κπνξψ λα ζε ελεκεξψζσ γηα ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο   φηαλ νινθιεξσζεί.  

 

Ν9:  Θα ην ήζεια. 

 

: Ζ ζπλέληεπμε απηή απνηειείηαη απφ 3 κέξε.Σν πξψην κέξνο ζα επηθεληξσζεί ζε 

εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε  ζηάζε ζνπ απέλαληη ζηα καζεκαηηθά, ην δεχηεξν κέξνο ζε 

εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ άπνςή ζνπ γηα ηα καζεκαηηθά θαη ην ηειεπηαίν κέξνο ζε 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο ζνπ σο πξνο ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. ια 

θαηαλνεηά κέρξη εδψ; 

 

Ν9: Βεβαίσο , κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε φηαλ είζαη έηνηκε. 

 

:  Να ζνπ εμεγήζσ φηη ζθνπφο ηεο ζπλέληεπμεο δελ είλαη λα αμηνινγήζεη ηε δηθή ζνπ 

ηε δηδαζθαιία αιιά λα θαηαιάβνπκε ηηο ζηάζεηο ησλ λεπηαγσγψλ θαη ηηο απφςεηο 

ηνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο γεληθφηεξα σο πξνο ηα καζεκαηηθά. 

 

Ν9: Τέιεηα, θαηαλνεηφ. 

 

Εέζηακα : 

 

 :  Χξαία ινηπφλ αο μεθηλήζνπκε. Πεο κνπ ,πφζα ρξφληα δηδάζθεηο ζην λεπηαγσγείν; 

Ν9:  Δλλέα ρξφληα. 

: Δίζαη κφληκνο εθπαηδεπηηθφο ή αλαπιεξσηήο ; 

Ν9:  Δίκαη κφληκνο. 

:  Χξαία. ε πνηα ζρνιή ζπνχδαζεο; 

Ν9 : Σπνχδαζα ζην ηκήκα ΤΔΑΠΗ ,Τκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ 

Πξνζρνιηθή Ηιηθία ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

:  Α ,πνιχ σξαία. 
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Κπξίσο ζέκα  

 

 

1Οο Δξεπλεηηθόο άμνλαο : ηάζεηο ησλ λεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθώλ 

πλαηζζήκαηα γηα ηα καζεκαηηθά 

 

: Αο κηιήζνπκε γηα ηα καζήκαηα ζην λεπηαγσγείν. (Δξ. 1) Πεο κνπ  όηαλ 

δηδάζθεηο ζην λεπηαγσγείν πνην κάζεκα ζε επραξηζηεί πεξηζζόηεξν θαη γηαηί; 

Ν9: …… Με επραξηζηεί πεξηζζφηεξν λα δηδάζθσ γιψζζα αθξηβψο γηαηί κπνξψ λα 

επεθηείλσ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην πξνθνξηθφ ιφγν ,ζηε  γξαθή, ζηελ αλάγλσζε  θαη 

επηπιένλ είλαη θάηη πνπ βξίζθνπλ πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ θαη θηλεηνπνηνχληαη νη 

καζεηέο. 

 

: Δξ. 2:  Όηαλ αθνύο ηε ιέμε καζεκαηηθά πώο αηζζάλεζαη; θαη γηαηί; 

Ν9 :  Αξρηθά αηζζάλνκαη απέρζεηα. Γελ έρσ  πνιχ θαιή ζρέζε κε ηα καζεκαηηθά γηαηί 

ζαλ κάζεκα …αλ έρεηο θάπνην θελφ δελ κπνξείο λα ζπλερίζεηο νπφηε απηνκάησο θαη 

δελ ην αγαπάο. 

 

: Πηζηεχεηο φηη ηα καζεκαηηθά έρνπλ κηα ζπλέρεηα; απηφ ζέιεηο λα πείο; 

 

 Ν9: Πηζηεχσ φηη ηα καζεκαηηθά έρνπλ απφιπηε ζπλέρεηα πνπ άκα θηάζεηο ζε έλα 

ζεκείν δελ θαηαλνήζεηο θάηη ή δελ ην κειεηήζεηο δελ κπνξείο λα πξνρσξήζεηο 

παξαθάησ. 

 

: Μάιηζηα. 

 

: Δξ. 3:   Όηαλ έξρεηαη ε ώξα λα δηδάμεηο καζεκαηηθά ζην λεπηαγσγείν…πώο 

αηζζάλεζαη; 

 

Ν9:  Αηζζάλνκαη ηξνκεξή αλαζθάιεηα γηαηί ληψζσ πσο δελ γλσξίδσ αλ νη ζηφρνη θαη 

νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλσ… αλ νπζηαζηηθά  βνεζνχλ ην παηδί λα θαηαθηήζεη 

ηε καζεκαηηθή γλψζε… 

 

:  Καηαλνεηφ… 
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:  Δξ. 4  : Αλ ρξεζηκνπνηνύζεο θάπνηα επίζεηα γηα λα ραξαθηεξίζεηο ην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ πνηα επίζεηα ζα ήηαλ απηά; 

 

Ν9: …«Γχζθνια» γηαηί είλαη  ζχλζεηα θαη δπζλφεηα. 

 

: Δξ. 5 : νπ αξέζνπλ ηα καζεκαηηθά σο κάζεκα γεληθά; 

 

Ν9:  Γελ κνπ αξέζνπλ θαζφινπ. 

 

: Δξ. 6 :  Ση δελ ζνπ αξέζεη από απηά;  

 

Ν9:  Θέισ λα ζνπ δψζσ λα θαηαιάβεηο  φηη δελ κνπ αξέζνπλ θαζφινπ γηαηί αδπλαηψ 

λα θαηαλνήζσ ηελ εμέιημε θάζε ελφηεηαο θαζψο πεξλάλε νη βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Δλψ δειαδή ζην δεκνηηθφ κπνξεί λα είλαη θαηαλνεηά αξρίδνπλ θαη 

δπζθνιεχνπλ ζην γπκλάζην κέρξη πνπ ε εμέιημε απηή ζηελ άιγεβξα θαη ηε 

γεσκεηξία…  δελ κπνξψ λα ηελ παξαθνινπζήζσ γηαηί απαηηνχληαη…πεξηζζφηεξεο  

ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο εγψ δελ δηαζέησ. 

 

Θεηηθέο ή αξλεηηθέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο γηα ηα καζεκαηηθά 

 

: Δξ. 7: Σώξα ζα ζε πάσ έλα ηαμίδη πίζσ ζην παξειζόλ , ζηα καζεηηθά ή 

θνηηεηηθά ζνπ ρξόληα…Πεο κνπ πώο ζα ραξαθηήξηδεο ηε ζρέζε ζνπ κε ηα 

Μαζεκαηηθά; 

 

Ν9:  Αξρηθά …ζην δεκνηηθφ ήηαλ πάξα πνιχ θαιή. Τα θαηαιάβαηλα απφ ην δάζθαιν 

θαη κνπ άξεζε πνιχ λα ηα δηαβάδσ φπνπ θηάλνπκε ζην γπκλάζην θαη ην ιχθεην πνπ ηα 

καζεκαηηθά άξρηδαλ λα γίλνληαη πην ζχλζεηα θαη άξρηδε λα γίλεηαη θαθή ε ζρέζε κνπ 

κε ηα καζεκαηηθά. Καη απηή ηελ εληχπσζε έρσ κέρξη θαη ζήκεξα. Σην Παλεπηζηήκην 

δελ έρσ άπνςε δελ ηα δηδάρηεθα θαζφινπ ζηα 4 ρξφληα πνπ ζπνχδαζα (πςψλεη ηνλ 

ηφλν ηεο θσλήο).  Γελ ππήξρε σο κάζεκα ,σο ελφηεηα ε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ. 

 

: Δξ. 8 : Πνηνο πηζηεύεηο όηη είλαη ν πην θξίζηκνο παξάγνληαο πνπ 

δηακόξθσζε απηή ηε ζρέζε ζνπ κε ηα Μαζεκαηηθά; πνπ αλ θαηαιαβαίλσ θαιά 

από απηά πνπ κνπ ιεο δελ είλαη ζεηηθή… 
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Ν9 : Καιά θαηάιαβεο ινηπφλ…Η δπζθνιία ησλ καζεκαηηθψλ αιιά θαη ε θιίζε κνπ ζηα 

ζεσξεηηθά καζήκαηα κε έθαλαλ λα απνκαθξπλζψ απφ ηα καζεκαηηθά . Οπφηε έδεηρλα 

ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ θαη μαθληθά δελ κπνξνχζα λα θαηαλνήζσ ηελ εμέιημε πνπ 

πξνρσξνχζε γξήγνξα. 

 

: Δξ. 9 :  Πεο κνπ ηώξα νη επηδόζεηο ζνπ  ζηα καζεκαηηθά ζην Γπκλάζην, 

Λύθεην πώο ήηαλ ;  

 

Ν9:  Ήηαλ κέηξηεο. Ήκνπλ θαιχηεξε ζηελ Άιγεβξα απφ φηη ζηε Γεσκεηξία θαη βέβαηα 

πξνζπαζνχζα λα δηαβάδσ γηα λα έρσ θαινχο βαζκνχο ζην ηξίκελν.  

 

:  Γειαδή ηί βαζκνχο έπαηξλεο; Ση ζπκάζαη; 

 

Ν9:  …απφ 14-16 νη βαζκνινγίεο κνπ. 

 

: Δλψ ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα γηα λα θαηαιάβσ αλ ππήξρε δηαθνξά ,πνηεο ήηαλ νη 

βαζκνινγίεο ζνπ; 

 

 Ν9:  Ήηαλ 18-20. 

 

: Δξ. 10 :  Πνηα  θαηεύζπλζε αθνινύζεζεο ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο; 

 

Ν9: Τε ζεσξεηηθή …Τφηε είρακε ηηο δέζκεο …ηελ Τξίηε δέζκε. 

 

: Δξ. 11. : Δίπεο πξνεγνπκέλσο όηη ζηε ρνιή ζνπ ηα ρξόληα πνπ ήζνπλ 

θνηηήηξηα δελ δηδάρηεθεο θαζόινπ καζεκαηηθά. Καηάιαβα θαιά; 

 

Ν9: Σσζηά θαηάιαβεο. Σηε ζρνιή δε δηδάρηεθα καζεκαηηθά ,θαζφινπ. Οχηε έλα 

κάζεκα ζηα 52 πνπ ηειεηψζακε. Οχηε έλα κάζεκα αθνξνχζε ηα καζεκαηηθά.  

 

:  Μήπσο είραηε  κάζεκα ηαηηζηηθή ; 

 

Ν9: Μ.!  ……     Τψξα πνπ ην αλαθέξεηο …λαη , είρακε Σηαηηζηηθή ην νπνίν δελ άγγηδε  

ηα καζεκαηηθά σο καζεκαηηθά. Ήηαλ έλα κάζεκα πνπ έγηλε κέζα ζε έλα εμάκελν…  

φζα καζήκαηα θαηαθέξακε λα θάλνπκε. Η Σηαηηζηηθή απηή  δελ είρε θακία ζρέζε κε ηα 

καζεκαηηθά. Γελ κπνξνχζεο λα ηε ζπλδέζεηο κε ηα καζεκαηηθά ζην λεπηαγσγείν… 
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: Δξ. 12.  : Πώο  ηα πήγαηλεο ζην Παλεπηζηήκην κε ηε ηαηηζηηθή πνπ είρεο ζηε 

ρνιή ; 

 

Ν9: Απηή ε Σηαηηζηηθή πνπ θάλακε πην πνιχ ζε νδεγνχζε ζηελ Πιεξνθνξηθή , λα 

δεκηνπξγήζεηο πίλαθεο έηζη φπσο ην δίδαζθε ν θαζεγεηήο ηνπιάρηζηνλ. Μνπ ήηαλ 

αδηάθνξε. 

 

:  Μήπσο ζηε ρνιή είραηε κάζεκα ΣΠΔ; 

Ν9:  ρη, κάζεκα ΤΠΔ δελ είρακε ζηε ζρνιή. 

 

 

Αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο ή όρη 

 

:  Δξ.13:  Να μαλαγπξίζνπκε ινηπόλ ζην παξόλ .Σώξα πνπ εξγάδεζαη ζην 

ζρνιείν πόζν απηνπεπνίζεζε αηζζάλεζαη όηαλ δηδάζθεηο Μαζεκαηηθά; 

Αηζζάλεζαη κεγαιύηεξε, κηθξόηεξε ή ίδηα απηνπεπνίζεζε ζε ζύγθξηζε κε ηε 

δηδαζθαιία άιισλ καζεκάησλ; 

 

Ν9:  Γελ αηζζάλνκαη κεγάιε απηνπεπνίζεζε θαη κπνξψ λα πσ φηη ε απηνπεπνίζεζή 

κνπ είλαη πάξα πνιχ κηθξή ζε ζρέζε κε ηα άιια καζήκαηα . Αθξηβψο γηαηί έρσ 

κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ κνπ λα δηδάμσ γιψζζα φπσο είπα θαη 

πξνεγνπκέλσο. Τα καζεκαηηθά κνπ πξνθαινχλ αλαζθάιεηα. 

 

Σ:  Δξ.14 : Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζεηο γηα ηα καζεκαηηθά έρνπλ αιιάμεη κε 

ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ ζηελ ππεξεζία; λαη ή όρη; Αλ λαη, πνύ απνδίδεηο απηή 

ηελ αιιαγή; 

 

 

Ν9:  Έρνπλ αιιάμεη …γηαηί φηαλ έρεηο πεξηζζφηεξε εκπεηξία απηνκάησο ηνλψλεηαη θαη 

ε απηνπεπνίζεζή ζνπ . Δίκαη  πνιχ ζίγνπξε γηα απηφ πνπ θάλσ ιφγσ ηεο 

πξνζσπηθήο κνπ δνπιεηάο θαη ηνλίδσ ηε ιέμε πξνζσπηθή . Γελ ήηαλ απφ 

επηκφξθσζε πνπ κνπ έγηλε απφ ηελ ππεξεζία κνπ αιιά απφ πξνζσπηθή δνπιεηά γηα 

λα κπνξέζσ λα βξσ ηξφπνπο θαη ηερληθέο γηα λα ……δηδάμσ θαιχηεξα. Απηφ ην 

«θαιχηεξα» δελ μέξσ αλ ηζρχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιά  εγψ ην παιεχσ (ν ηφλνο 

ηεο θσλήο ηεο γίλεηαη απζηεξφο).  Γελ κνπ έρεη πεη θαλέλαο πνπ λα επηκνξθψλεη πνην 

είλαη ην ζσζηφ.  
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:  Δμήγεζε κνπ ιίγν, γίλνληαη ή φρη επηκνξθψζεηο ζηα καζεκαηηθά; 

 

Ν9: Γηα λα θαηαιάβεηο απφ ηελ ππεξεζία κνπ δελ έρσ ιάβεη θακηά επηκφξθσζε. 

Τίπνηα. Γίλνληαη θαηά θαηξνχο θάπνηεο επηκνξθψζεηο ζηε Γιψζζα θαη ζε άιια 

καζήκαηα .  

 

:  Α! κάιηζηα. 

 

: Δξ. 15. : Πηζηεύεηο  πσο νη ζπνπδέο θαη ε εκπεηξία ζνπ, ζε έρνπλ  εθνδηάζεη 

επαξθώο γηα λα δηδάμεηο καζεκαηηθά ζηα παηδηά; Ση ζα ρξεηαδόηαλ γηα λα 

εληζρπζεί ε απηνπεπνίζεζε ζνπ ζε ζρέζε κε απηό ην κάζεκα; 

 

Ν9:  Απφ ηηο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην θαζφινπ. Καηεγνξεκαηηθά θαζφινπ. ζνλ 

αθνξά ζηελ εκπεηξία κνπ ζεσξψ φηη έρσ εμειηρζεί. Γηα λα εληζρπζεί ε απηνεθηίκεζή 

κνπ ρξεηάδνληαη πξαθηηθέο επηκνξθψζεηο.  

 

:  Ση αθξηβψο ελλνείο πξαθηηθέο επηκνξθψζεηο; 

 

 

Ν9:  Γειαδή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ πξάμε. Αο 

θαληαζηνχκε κηα αίζνπζα επηκφξθσζεο λα κεηαηξέπεηαη ζε ζρνιηθή ηάμε. Μφλν ηφηε 

εκείο νη λεπηαγσγνί κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε αλ νη ζηφρνη πνπ ζέηνπκε ζε θάζε 

καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη νη ζσζηνί θαη γίλνληαη  κε ην ζσζηφ ηξφπν. Τνπο 

μέξνπκε ηνπο ζηφρνπο απφ ην ΓΔΠΠΣ.  Πψο φκσο απηνχο ζα ηνπο θάλνπκε πξάμε;  

Σηα ζεκηλάξηα πνπ γίλνληαη παξαζέηνληαη νη ζηφρνη θαη ηί κπνξνχλ λα κάζνπλ ηα 

παηδηά ζε απηή ηελ ειηθία. Γελ είλαη ην δεηνχκελν απηφ. Πψο ζα ην κάζνπλ; φρη ηη 

κπνξνχλ λα κάζνπλ…εθεί έρνπλ κεγάιε αλάγθε νη λεπηαγσγνί. 

 

 

2νο Δξεπλεηηθόο άμνλαο: Απόςεηο ησλ λεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά  

 

Υξεζηκόηεηα ησλ καζεκαηηθώλ 

 

: Δξ. 16: Πηζηεύεηο όηη ηα καζεκαηηθά πξέπεη λα δηδάζθνληαη από ην  

λεπηαγσγείν ή ζα ήηαλ θαιύηεξα λα μεθηλνύζαλ από ηελ πξώηε ηάμε ηνπ 

δεκνηηθνύ;  
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Ν9:  Θεσξψ φηη πξέπεη λα δηδάζθνληαη απφ ην λεπηαγσγείν.  

 

: Γηαηί ην πηζηεχεηο απηφ; 

 

Ν9: Σην λεπηαγσγείν κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ ηηο πξψηεο γλψζεηο ηηο νπνίεο ζα ηηο 

εμειίμνπλ κεηά θαη ζα κπνξέζνπλ λα έρνπλ κηα θαιχηεξε κεηάβαζε ζηελ πξψηε 

δεκνηηθνχ. 

 

 

:Δξ.17: Πνηα ζεσξείο όηη είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθώλ ζην λεπηαγσγείν (ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο); 

 

Ν9:  Τα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη δχζθνιν λα κάζνπλ καζεκαηηθά ζην 

λεπηαγσγείν. Ψζηφζν φκσο δηδάζθνληαο ηα καζεκαηηθά ζην λεπηαγσγείν απνθηνχλ 

ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη κπνξνχλ λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα κφλα ηνπο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

 

: Δξ. 18 : Πνηα ζέζε σο πξνο ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπ έρεη γηα ζέλα  ην κάζεκα 

ησλ καζεκαηηθώλ ζε ζρέζε κε ηα άιια καζήκαηα ζην λεπηαγσγείν;  

 

Ν9: Γηα κέλα… ελψ ηα ζεσξψ ζπνπδαία δελ ηνπο δίλσ ηελ… απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα. Θα κπνξνχζα δειαδή λα πσ φηη επεηδή δελ έρσ πνιχ θαιή ζρέζε κε 

ηα καζεκαηηθά ηα βάδσ πξνηειεπηαία ζηε ζεηξά ησλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα 

θάλσ θαζεκεξηλά. 

 

Φύζε ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθώλ 

 

 

: Δξ.19:   Πηζηεύεηο όηη ε καζεκαηηθή  γλώζε κεηαδίδεηαη από ηε λεπηαγσγό  

ζην καζεηή ή νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά από ην καζεηή κε ηε δηαθξηηηθή βνήζεηα 

ηεο λεπηαγσγνύ; 

 

Ν9:  Η λεπηαγσγφο δελ κπνξεί λα κεηαδψζεη ηε γλψζε αιιά κπνξεί λα νξγαλψζεη 

έλα πεξηβάιινλ ηέηνην ψζηε ην παηδί λα νηθνδνκήζεη θαη εθεί είλαη απηφ πνπ ιέλε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

 

: Καηαιαβαίλσ, λαη. 
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: Δξ. 20:  Πηζηεύεηο όηη ε δπλαηόηεηα ηεο κάζεζεο ησλ καζεκαηηθώλ είλαη 

έκθπηε (ηαιέλην), ή θαηαθηηέηαη κε πξνζπάζεηα; 

 

Ν9:  Δίλαη έκθπηε. Θεσξψ φηη είλαη έκθπηε ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ. Απιά θαη απηφο 

πνπ έρεη ηελ ηάζε λα κάζεη καζεκαηηθά πξέπεη λα ηα εμειίμεη, λα ηα κειεηήζεη θαη λα 

κελ ηα αθήζεη πνηέ. 

 

: Δξ. 21 :  Ση είλαη πην ζεκαληηθό θαηά ηε γλώκε ζνπ ζηα καζεκαηηθά, λα κάζεη 

ην λήπην  ηε ζσζηή απάληεζε ή λα κάζεη  ηνλ ηξόπν γηα λα βξίζθεη  ηε ζσζηή 

απάληεζε; 

 

Ν9: Θεσξψ φηη ην ζεκαληηθφηεξν είλαη λα δηδάμεη ε λεπηαγσγφο, φρη κφλν ζηα 

καζεκαηηθά αιιά ζε φια ηα καζήκαηα θαη θπξίσο ζηα καζεκαηηθά λα βνεζήζεη ην 

παηδί λα βξεη ηνλ ηξφπν… λα βξεη ηνλ ηξφπν λα βξεη ηε ιχζε .  

 

: Ση ζεκαίλεη απηφ;  

 

Ν9: ρη λα δψζεη ζην παηδί έηνηκεο ιχζεηο. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο 

 

: Δξ. 22 :  Πνηνο θαηά ηε γλώκε ζνπ πξέπεη λα είλαη ν ξόινο ηεο λεπηαγσγνύ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθώλ; 

 

Ν9:  Καηαξρήλ πξέπεη λα δεκηνπξγεί έλα πινχζην ζε εξεζίζκαηα πεξηβάιινλ πνπ λα 

έρεη λφεκα γηα ηα παηδηά θαη λα ηα  θηλεηνπνηήζεη λα ζπκκεηέρνπλ. Να είλαη 

ελδηαθέξνληα δειαδή. Να νξγαλψζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα έρνπλ λφεκα γηα ηα 

παηδηά. Να μέξνπλ ζε ηη ζπκκεηέρνπλ, γηα πνην ιφγν ζπκκεηέρνπλ θαη λα ηνπο αξέζεη 

απηφ. Να ηα ππνβνεζήζεη ψζηε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο λα ζπλεξγάδνληαη , λα 

εκπηζηεχνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ, λα ελζαξξχλνληαη θαη βέβαηα λα επηδηψθεη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηηο θαζεκεξηλέο  δξαζηεξηφηεηεο . Να ζπκκεηέρνπλ φια ηα 

παηδηά. Να ιεηηνπξγεί ε νκάδα ζην ζχλνιφ ηεο.  

 

Σ: Μ… Χξαία. Καηαιαβαίλσ απφ απηά πνπ κνπ ιεο φηη πξέπεη ε λεπηαγσγφο λα 

κεξηκλά λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα παηδηά …, βαζηθφηαην απηφ. Γηα πέο κνπ … (Δξ. 23)   
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πνύ πηζηεύεηο (ζε πνηεο έλλνηεο, πνηα ζηνηρεία ηνπ Α.Π) πξέπεη λα δίλεη 

έκθαζε ε λεπηαγσγόο όηαλ δηδάζθεη καζεκαηηθά; 

 

 

Ν9:  Θα πξέπεη λα δίλεη έκθαζε λα  κάζνπλ  ηα παηδηά λα εξγάδνληαη νκαδηθά ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ , λα ζπζρεηίδνπλ, λα νκαδνπνηνχλ, λα κεηξνχλ , λα 

αλαγλσξίδνπλ ζρήκαηα ζην πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη  λα ηα ππνβνεζήζεη λα 

επεθηείλνπλ απηά πνπ καζαίλνπλ, ηα απιά ,ψζηε λα  κπνξνχλ λα κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ απηέο ηηο γλψζεηο ζε πην ζχλζεηεο  δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα πάλε έλα 

ζθαιί παξαπάλσ ζην πην ζχλζεην θαη έηζη λα εμειίμνπλ ηε γλψζε . 

 

: Δξ. 24: Πνην ξόιν πηζηεύεηο όηη παίδεη ην παηρλίδη ζηε κάζεζε ησλ 

καζεκαηηθώλ ζην λεπηαγσγείν; 

 

Ν9: Τν παηρλίδη παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. Θεσξψ φηη  αλ 

θαηαθέξνπκε λα εληάμνπκε ηνπο ζηφρνπο κέζα απφ ην παηρλίδη ηα παηδηά ζα 

θαηαλνήζνπλ φινπο ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην ζεκεξηλφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Γηα 

παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη θη έλα κνπζηθνθηλεηηθφ παηρλίδη ζην νπνίν ζα κάζνπλ 

ρσξνρξνληθέο έλλνηεο , ην «κέζα -έμσ» ην «ρξφλν» , «πξηλ –κεηά» . Πάξα πνιιέο 

είλαη νη καζεκαηηθέο έλλνηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ κέζα απφ ην παηρλίδη. 

 

: Δξ.25:  Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα κηα επηηπρεκέλε δηδαζθαιία καζεκαηηθώλ ζην 

λεπηαγσγείν; Πσο ζα ηελ πεξηέγξαθεο; Πνηα ζηνηρεία ζα είρε; 

 

Ν9:   Δπηηπρεκέλε δηδαζθαιία γηα κέλα ζεκαίλεη λα ζέζσ νπζηαζηηθνχο ζηφρνπο . Σηε 

ζπλέρεηα λα νξγαλψζσ δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα 

ησλ καζεηψλ κνπ. Σε απηφ ην ζεκείν αμίδεη  λα ηνληζηεί φηη πξέπεη λα ππάξρεη θαη 

επειημία ψζηε λα κπνξψ λα ηξνπνπνηήζσ εθείλε ηε ζηηγκή κηα δξαζηεξηφηεηα φηαλ 

δσ φηη είλαη δχζθνιε ή δελ ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ . Καη βέβαηα ζην 

ηέινο φηαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε πνπ ζα θάλσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο δηθήο κνπ πνξείαο θαη ηη απνθφκηζαλ ηα  παηδηά … λα δσ ηειηθά φηη επηηεχρζεθαλ 

νη ζηφρνη. 

 

: Θα ήζειεο λα κνπ εμεγήζεηο πψο θάλεηο ηελ αμηνιφγεζε απηή; 
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 Ν9: Δπραξίζησο …Έλαο ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

αλνηθηνχ θχιινπ εξγαζίαο γηα λα δσ αλ θαηάιαβαλ ή φρη απηφ πνπ ηνπο δίδαμα 

πξνεγνπκέλσο . 

 

:  Σν θηηάρλεηο κφλε ζνπ απηφ ην θχιιν εξγαζίαο;  

 

Ν9: Σπλήζσο ηα θηηάρλσ κφλε κνπ φηαλ ζέισ λα ζηνρεχζσ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

καζεκαηηθή έλλνηα . Αιιά  βέβαηα ππάξρνπλ θαη έηνηκα θχιια εξγαζίαο ζε βηβιία … 

 

: Έρεηο θαηαιάβεη αλ ζηα παηδηά αξέζεη λα δνπιεχνπλ κε  θχιιν εξγαζίαο; 

 

 Ν9: … κπνξψ λα πψ φηη  ηα παηδηά είλαη εμνηθεησκέλα κε ηα θχιια εξγαζίαο  πξηλ 

έξζνπλ ζην λεπηαγσγείν. 

 

 

 

3νο Δξεπλεηηθόο άμνλαο : Πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά  

 

Ση δηδάζθεηαη κέζα ζηελ ηάμε 

 

 

: Δξ. 26 : Πεο κνπ ζε παξαθαιώ…αθηεξώλεηο θαζεκεξηλά δηδαθηηθό ρξόλν ζε 

καζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο; Πόζν ζπρλά δηδάζθεηο ηα Μαζεκαηηθά; Πνηα 

άιια καζήκαηα δηδάζθεηο πεξηζζόηεξν από ηα Μαζεκαηηθά; 

 

Ν9:  Οξγαλσκέλεο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θάλσ κηα κε δπν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. κσο κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ηε ξνπηίλα π.ρ πφζνη  καζεηέο είκαζηε εδψ, 

πνηα εκεξνκελία έρνπκε. Πάληα πξνθχπηνπλ  θαζεκεξηλά. Οξγαλσκέλεο φκσο ιίγεο. 

 

: Δξ. 27:  Πνύ αθηεξώλεηο πεξηζζόηεξν δηδαθηηθό ρξόλν ζηε Γιώζζα, ζηα 

καζεκαηηθά, ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ή ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ; 

 

Ν9: Καζεκεξηλά αθηεξψλσ δηδαθηηθφ ρξφλν ζηε Γιψζζα, ζηα Δηθαζηηθά, ζηηο 

Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο αιιά φρη καζεκαηηθά. 
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: Δξ. 28 :  Γηα πνην κέξνο ησλ Μαζεκαηηθώλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ (από απηά 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Α.Π) έρεηο δεη νη καζεηέο ζνπ λα ελδηαθέξνληαη 

πεξηζζόηεξν; Γηαηί πηζηεύεηο όηη ζπκβαίλεη απηό; 

 

Ν9: Μ.! Δλδηαθέξνπζα εξψηεζε …Τνπο αξέζεη πνιχ λα κεηξάλε, λα ζπγθξίλνπλ, λα 

νκαδνπνηνχλ, λα αλαγλσξίδνπλ ζρήκαηα. Απηά πνπ ζπλαληνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο θαη κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ απηά πνπ έκαζαλ.   

 

: Δξ. 29:  Πνηα καζεκαηηθή γλώζε (από απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Α.Π) 

ζεσξείο εζύ ηελ πην ζεκαληηθή θαη ζέιεηο  λα ηελ θαηαθηήζνπλ νπσζδήπνηε νη 

καζεηέο ζνπ; 

Ν9: Θεσξψ φ,ηη ηα παηδηά ζπλαληνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο φπσο είπα ε 

ζχγθξηζε , ε νκαδνπνίεζε θαη ηα δηεπθνιχλεη απηά θαη πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ 

νπσζδήπνηε. 

 

: Δξ. 30: Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο καζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε πεγάδνπλ απζόξκεηα, από ηπραία 

πεξηζηαηηθά ή είλαη νξγαλσκέλεο από εζέλα;  

 

Ν9: Οη πεξηζζφηεξεο είλαη νξγαλσκέλεο απφ εκέλα . Μαθάξη λα κπνξνχζα λα 

θαηαθέξσ ηνπο καζεηέο κνπ απζφξκεηα λα κνπ δψζνπλ ην έλαπζκα λα νξγαλψζσ 

καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο { …} 

 

: Δξ. 31: Ση ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ ζπλήζσο νη καζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ ζρεδηάδεηο θαη θάλεηο κε ηνπο καζεηέο ζνπ ; 

 

Ν9: Σπλήζσο έρνπλ νκαδηθφ ραξαθηήξα. Μαδεπφκαζηε ζηελ παξενχια ψζηε λα 

κπνξψ λα είκαη ζίγνπξε φηη απηφ πνπ ηνπο δίδαμα ην άθνπζαλ φια ηα παηδηά θαη 

πνιιέο θνξέο πξνζπαζψ… ρσξίο πάληα λα ηα θαηαθέξλσ λα ηνπο δίλσ ηε κνξθή 

παηρληδηνχ γηαηί ηφηε κπνξείο λα κεηαδψζεηο απηφ πνπ ζέιεηο θαιχηεξα.  

 

: Δξ. 32 : Πνηα είλαη ε άπνςε ζνπ γηα ηε ζρέζε ηνπ  ππνινγηζηή θαη ηεο 

κάζεζεο ησλ καζεκαηηθώλ ζην λεπηαγσγείν; Πόζν ρξεζηκνπνηείο ηνλ ε/π ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ; 
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Ν9: Έρσ ππνινγηζηή κέζα ζηελ αίζνπζά κνπ. Θεσξψ φηη ππάξρεη άκεζε ζρέζε ηνπ 

ππνινγηζηή κε ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζην  λεπηαγσγείν. κσο εγψ δελ 

ρξεζηκνπνηψ πνηέ ηνλ  ππνινγηζηή φηαλ νξγαλψλσ κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Γελ κνπ έρεη πξνθχςεη ε αλάγθε, δελ κε δηεπθνιχλεη θαη ζηελ ηειηθή …  δελ μέξσ πψο 

λα ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ ππνινγηζηή γηα λα κε βνεζήζεη ζε κηα καζεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Γελ ην έρσ δηδαρζεί πνπζελά.  

 

: Πεο κνπ…έρεηο επηκνξθσζεί ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο; 

 

Ν9: Έρσ επηκνξθσζεί ζην Α επίπεδν ζηνπο ππνινγηζηέο…… Θα ήζεια λα είρα 

επηκνξθσζεί θαη ζην Β επίπεδν. 

 

:  νπ εχρνκαη λα γίλεη ζχληνκα. 

 

Ν9: Μαθάξη.Θα ην ήζεια πνιχ { …}. 

: Γηα λα ζε ξσηήζσ, φηαλ δηδάζθεηο καζεκαηηθά ρξεζηκνπνηείο θάπνηα πιηθά ;ή φρη; 

 

Ν9: Αζθαιψο θαη ρξεζηκνπνηψ. 

 

: Δξ. 33:   Ση είδνπο εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη κέζα ρξεζηκνπνηείο πην ζπρλά  

όηαλ δηδάζθεηο ηα καζεκαηηθά (θπζηθά, ηνπ εκπνξίνπ, θαηαζθεπαζκέλα από 

εζέλα;) 

 

Ν9 :  Φξεζηκνπνηψ ηα πιηθά θαη ηα κέζα ηνπ εκπνξίνπ …ηα παδι, ηα ελζθελψκαηα, ηα 

ηνπβιάθηα , νη μχιηλεο ράληξεο, ν ζαιίγθαξνο … Απηά είλαη πνπ θηλεηνπνηνχλ ηα 

παηδηά. Βέβαηα ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζσ θαη θπζηθά 

πιηθά δειαδή λα κεηξήζνπκε κε θζηλνπσξηλά θχιια πνπ βξήθακε έμσ ζηελ απιή.  

Πάλησο θαηά θχξην ιφγν ρξεζηκνπνηψ ηνπ εκπνξίνπ. 

 

: Δξ. 34 : Έρεηο όπσο κνπ είπεο ζηελ αξρή ηεο ζπλέληεπμεο πξνϋπεξεζία 9 

ρξόληα… Πηζηεύεηο όηη έρεη αιιάμεη ν ηξόπνο πνπ δηδάζθεηο ηα καζεκαηηθά ζε 

ζρέζε κε ηα πξώηα ρξόληα ζνπ ζην επάγγεικα; Πώο; (ζε ηη ζπλίζηαηαη απηή ε 

αιιαγή;) 

 

Ν9:   Ναη έρεη αιιάμεη . πσο είπα θαη πξνεγνπκέλσο παίδεη κεγάιν ξφιν ε εκπεηξία . 

Σηελ θπξηνιεμία έρεη ζπκβεί ην εμήο ζε κέλα . ηαλ ήκνπλ ζην Παλεπηζηήκην 

δηδάρηεθα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 1989. Απηφ δηάβαζα. ηαλ φκσο έπξεπε λα 
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δνπιέςσ θαη  λα κπσ ζηε ζρνιηθή ηάμε είρε ήδε εθαξκνζηεί ην ΓΔΠΠΣ ην νπνίν 

φκσο εγψ δελ είρα δηδαρζεί ζην Παλεπηζηήκην.  

  

:   Καη ηη έθαλεο  ηφηε; 

 

Ν9: Πξνζπάζεζα λα ην κειεηήζσ ζηε ζπλέρεηα γηα λα εθαξκφζσ ηνπο ζηφρνπο πνπ 

πξνηείλεη γηα ηε  ζρνιηθή ηάμε. πνηεο επηκνξθψζεηο έγηλαλ θαηά θαηξνχο γηα ην 

ΓΔΠΠΣ αθνξνχζαλ παξάζεζε ζηφρσλ θάηη πνπ κπνξνχζα λα ην θάλσ θαη κφλε κνπ 

δηαβάδνληαο. Τν ΓΔΠΠΣ άιιαμε ηε θηινζνθία ησλ καζεκαηηθψλ ζε ζρέζε κε απηφ 

πνπ δηδάρηεθα. Δπίζεο ζέισ λα πξνζζέζσ φηη ππάξρεη έλα πηινηηθφ αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ 2011. Γελ έρεη γίλεη πνηέ θακηά αλαθνξά ζε απηφ ην αλαιπηηθφ 

πηινηηθφ πξφγξακκα απφ ηε ζρνιηθή ζχκβνπιν ή ζε εκεξίδεο πνπ δηνξγαλψλνληαη  ην 

νπνίν αλ δελ θάλσ ιάζνο ππάξρεη κφλν ζε ςεθηαθή κνξθή ζηνλ ππνινγηζηή …ζε 

έληππε κνξθή δελ ην έρσ βξεί πνπζελά θαη βέβαηα απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ κνπ έρεη 

γίλεη γλσζηφ δελ έρσ αζρνιεζεί θαζφινπ κε απηφ. Γελ ην αθνινπζνχκε γηαηί ζέινπκε 

κηα επηκφξθσζε…Πξέπεη λα γίλεη δηθφ καο γηα λα ην δηδάμνπκε. Γηα λα δηδάμνπκε θάηη 

πξέπεη λα γίλεη δηθφ καο ,πξέπεη λα ην γλσξίζνπκε θαιά γηα λα ην δηδάμνπκε ζηα 

παηδηά κηαο ηφζν κηθξήο ειηθίαο .  

 

 

: Έρεηο κήπσο αθνχζεη αλ νη ζπλαδέιθηζζέο ζνπ αθνινπζνχλ απηφ ην πηινηηθφ 

πξφγξακκα; 

 

Ν9 : Μέζα απφ ζπδεηήζεηο ην γλσξίδνπλ θαη απηέο φπσο ην γλσξίδσ θαη εγψ αιιά 

κέρξη εθεί. 

 

 

Καζνδήγεζε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ 

 

 

 : Δξ. 35 : Πνπ ζηεξίδεζαη γηα λα δηδάμεηο ζσζηά ηα καζεκαηηθά ζηα λήπηα; 

(Πεγέο, επηκόξθσζε, νδεγίεο Α.Π, θιπ) 

 

Ν9:  Καηά θχξην ιφγν ζηεξίδνκαη ζε πεγέο πνπ ζα κε βνεζήζνπλ ,ζα κνπ δψζνπλ 

θάπνηεο ηδέεο γηα λα κπνξέζσ είηε απηνχζηεο ή λα ηηο πξνζαξκφζσ ζηα δεδνκέλα ησλ 

καζεηψλ κνπ. Πεγέο κπνξεί λα είλαη έλα θχιιν εξγαζίαο ή έλα ζρέδην εξγαζίαο 

φπσο δνπιεχηεθε ζηα καζεκαηηθά θαη λα κνπ δψζεη θάπνηεο ηδέεο, θάπνηεο 
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πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο. Καη βέβαηα ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ην νπνίν έρσ θάλεη δηθφ κνπ δελ ζηεξίδνκαη εθεί . Τν είρα κειεηήζεη 

νχησο ή άιισο πνιχ δηεμνδηθά γηα λα δψζσ εμεηάζεηο ηνπ ΑΣΔΠ αιιά δελ αλαηξέρσ 

εθεί ζπλέρεηα . 

 

: Δξ. 36: Γειαδή όηαλ νξγαλώλεηο κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

ζπκβνπιεύεζαη ην ηζρύνλ αλαιπηηθό πξόγξακκα ; ή όρη; Δάλ λαη πνηα ζηνηρεία 

βξίζθεηο πην ρξήζηκα; Δάλ όρη γηαηί (ηη ιείπεη θαη ζα ήζειεο;) 

 

 

Ν9: ρη  δελ ην ζπκβνπιεχνκαη .Τνπο πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο ηνπο έρσ θάλεη δηθνχο 

κνπ θαη πξνζπαζψ λα ηνπο εληάμσ …δελ αλαηξέρσ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο φηαλ ζέισ λα νξγαλψζσ κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπεηδή είλαη 

απιή παξάζεζε ζηφρσλ . Δγψ ζέισ ηδέεο γηα λα κπνξψ λα ηηο εθαξκφζσ ζηελ 

πξάμε. Τελ απιή παξάζεζε ζηφρσλ ηελ έρσ κάζεη θαη απέμσ  νπφηε δελ ρξεηάδεηαη 

λα αλνίμσ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Γελ καο ιέλε ηίπνηα νη ζηφρνη …εγψ ζέισ 

πξάμε. 

 

: Δξ. 37:   Γηαθνξνπνηείο ηνλ ηξόπν πνπ δηδάζθεηο ηα καζεκαηηθά αλάινγα κε 

ην πξνθίι ησλ καζεηώλ ζνπ; Με πνην ηξόπν (παξαδείγκαηα;) Πνηνπο 

παξάγνληεο παίξλεηο ππόςε ζνπ; 

 

Ν9:  Βεβαίσο θαη δηαθνξνπνηψ ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθσ . Καηαξρήλ πάληα παίδεη 

ξφιν ην επίπεδν ησλ καζεηψλ ζνπ. Δάλ ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη απηά πνπ  ηα 

δηδάζθεηο πξνρσξάο ζην πην ζχλζεην…δηαθνξεηηθά πξαγκαηνπνηείο απιέο 

δξαζηεξηφηεηεο  γηα λα κπνξέζνπλ φινη λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο. Άιινο έλαο 

παξάγνληαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε νκάδα ησλ λεπίσλ θαη πξνλεπίσλ ,ιεηηνπξγνχκε 

ζε κεηθηά ηκήκαηα.  

 

 

Πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνύλ νη λεπηαγσγνί ηεο ηάμεο σο πξνο ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθώλ 

 

: Δξ. 38:  Τπάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζε εκπνδίδνπλ θαηά  ηε  δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθώλ ζηελ ηάμε ζνπ; 
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Ν9: ρη δελ ππάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ κε εκπνδίδνπλ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηελ ηάμε. Υιηθφ έρνπκε φπσο ζνπ είπα, ηε γσληά ησλ καζεκαηηθψλ ηε 

δηακνξθψλνπκε εκείο ……Βέβαηα ηψξα πνπ ην ζθέθηνκαη ...... ν αξηζκφο 18 καζεηψλ 

ζηελ ηάμε κνπ είλαη κεγάινο γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη… Γηα  

δξαζηεξηφηεηεο   κε ηέηνηνλ αξηζκφ παηδηψλ δελ κπνξείο  λα είζαη πνηέ ζίγνπξε γηα ην 

θάζε παηδί μερσξηζηά  ηί έρεη απνθνκίζεη θαη επεηδή ηα καζεκαηηθά είλαη έλλνηεο ή ηα 

θαηαθηάο είηε φρη  πξέπεη λα είζαη απφιπηα ζίγνπξε ζαλ  ππεχζπλε λεπηαγσγφο φηη 

θάζε παηδί μερσξηζηά έρεη θηάζεη ζην ζεκείν λα θαηαθηήζεη ηε καζεκαηηθή έλλνηα πνπ 

δηδάζθεηο θάζε θνξά. 

Οη κεγάιεο νκάδεο δελ ζε δηεπθνιχλνπλ. Οη κηθξφηεξεο νκάδεο είλαη απηέο πνπ 

κπνξνχλ λα ζε δηεπθνιχλνπλ λα νξγαλψζεηο κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

 

 

Κιείζηκν : 

 

: Θα ήζειεο θάηη άιιν λα πξνζζέζεηο; 

 

Ν9: ρη επραξηζηψ. 

 

: Υσξίο λα ην θαηαιάβνπκε θηάζακε ζην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο. ε επραξηζηψ 

πάξα πνιχ γηα ην ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζεο . 

 

Ν9: Να είζαη θαιά θαη θαιή επηηπρία ζηελ έξεπλά ζνπ. 

 

: Πνιχ επραξίζησο ζα ζε ελεκεξψζσ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο φηαλ 

νινθιεξσζεί. 

 

Ν9: Βέβαηα ζα κε ελδηέθεξε πνιχ… Γεηά ζνπ. 

 

Σέινο πλέληεπμεο 


