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Κεφάλαιο 1  

Εισαγωγή στην έννοια των μη τυπικών μαθηματικών 

1.1 Μη τυπικά μαθηματικά 
Πώς μπορούμε να ορίσουμε την έννοια της μη τυπικής μάθησης/εκπαίδευσης; 

Ο όρος «μη τυπική εκπαίδευση» εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1974, 

όταν οι Coombs και Ahmed χρησιμοποίησαν τον όρο για πρώτη φορά. Οι 

Coombs και Ahmed όρισαν ότι η μάθηση και η εκπαίδευση θα μπορούσαν να 

εξισωθούν, ανεξάρτητα από το πώς, πού και πότε συνέβη η μαθησιακή 

διαδικασία (Mok, 2011). Η μη τυπική μάθηση μπορεί να οριστεί ως μια 

μορφή μάθησης που πραγματοποιείται έξω από την τάξη, ξεχωριστά 

από το επίσημο σχολικό σύστημα. Με άλλα λόγια, πέρα από τις 

παραμέτρους των παραδοσιακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δομών. Έτσι, 

ένας εκπαιδευτικός μαζί με έναν μαθητή, «κρατούν» τις δραστηριότητές τους 

και τη μάθηση έξω από το επίσημο σύστημα. Οι όροι κοινότητα μάθησης, 

εκπαίδευση ενηλίκων, δια βίου μάθηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

εναλλακτικά στη μη τυπική εκπαίδευση (Khasnabis et al., 2010). Η μη τυπική 

μάθηση αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η μάθηση, η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση έξω από τα τυπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (What Is Non-Formal 

Education?, 2015). Επιπλέον, η μη τυπική εκπαίδευση χρησιμοποιείται στη 

διαδικασία της δια βίου εκπαίδευσης των ατόμων, ως προσθήκη, εναλλακτική 

προσέγγιση ή συμπληρωματική μέθοδος μάθησης στην τυπική εκπαίδευση. 

Δεν χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει τις επίσημες προσεγγίσεις. Η μη 

τυπική μάθηση εγγυάται την πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλα τα άτομα 

όλων των ηλικιών (Non-Formal Education, 2020). Συνεπώς, η μη τυπική 

εκπαίδευση και μάθηση σχετίζονται με έναν σχετικά μεθοδικό τύπο μάθησης, 

ο οποίος δεν είναι απαραίτητα προσχεδιασμένος. Ομοίως με την τυπική 
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μάθηση, η μη τυπική έχει ως στόχο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να 

επιτύχουν συγκεκριμένες μαθησιακές εργασίες (Mok, 2011). 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι κατά τη 

διδασκαλία σε διαφορετικούς μαθητές και διαφορετικά θέματα που μπορούν 

να διδαχθούν σε διαφορετικό περιβάλλον με διαφορετική προσέγγιση. Με την 

εισαγωγή της μη τυπικής μάθησης, οι δάσκαλοι και οι μαθητές γίνονται ίσοι. 

Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει ανάγκη οι μαθητές να προσφωνήσουν τον 

δάσκαλο «Κύριο» ή «Κυρία» και το πρόγραμμα του μαθητή είναι εξίσου 

σημαντικό με το πρόγραμμα του δασκάλου. Η μη τυπική μάθηση 

επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση ενός μαθητή για να πετύχει όλο και 

περισσότερα και προκαλεί τόσο τον μαθητή όσο και τον εκπαιδευτικό να 

σκέφτονται διάφορες ιδέες, να ακούνε και να συζητάνε μεταξύ τους (Spiteri, 

2016). Είναι σημαντικό για όλους μας, να αναγνωρίσουμε τη μη τυπική 

μάθηση και εκπαίδευση ως απαραίτητο μέρος της διαδικασίας της 

εκπαίδευσης και να αναγνωρίσουμε την επιρροή που μπορεί να έχει η μη 

τυπική μάθηση σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η μη τυπική μάθηση μπορεί 

να θεωρηθεί ως ουσιαστικό μέρος της έννοιας της διά βίου μάθησης και 

μπορεί να διασφαλίσει ότι οι μαθητές διατηρούν τις δεξιότητες και τις 

ικανότητες που απαιτούνται για την προσαρμογή σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η συλλογή εργαλείων μη τυπικής διδασκαλίας 

και διαφορετικών μαθησιακών δομών μπορεί να θεωρηθεί ως μια καινοτόμος 

και δημιουργική εναλλακτική λύση στα κλασικά και παραδοσιακά 

προγράμματα διδασκαλίας. Τα οφέλη της εισαγωγής μη τυπικών 

προσεγγίσεων περιλαμβάνουν την ευκαιρία οι μαθητές να πειραματιστούν και 

να αναλάβουν ευθύνες μέσω της συμμετοχής στη μη τυπική εκπαίδευση, να 

είναι σε θέση να αναπτύξουν ενθουσιασμό και περιέργεια για τη μαθησιακή 

διαδικασία, να μάθουν να δουλεύουν μαζί σε μια ομάδα και να αναπτύξουν 

δεξιότητες λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, μια εκπαιδευτική διαδικασία που 

βασίζεται στη μη τυπική μάθηση μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη 
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προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, μέσω της πειραματικής διαδικασίας 

(Non-Formal Education, 1999). Μέσω της ανάπτυξης των προσωπικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων κάθε ατόμου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

βοηθήσουν τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους. Μια υγιής 

κριτική αντίληψη μπορεί να αναπτυχθεί από την μάθηση και την ικανότητα 

«ανακάλυψης» κάθε ατόμου (“What Is Non-Formal Education and Why It Is 

Important,” 2018). 

 

1.2 Μαθηματικά στο νηπιαγωγείο  
Τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο έχουν ως κύριο στόχο την 

προετοιμασία των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τα μαθηματικά που θα 

συναντήσουν στην πρώτη τάξη. Η προετοιμασία των παιδιών για αυτό το 

επόμενο βήμα απαιτεί πολλά περισσότερα από την απλή παράδοση φύλλων 

εργασιών και βιβλίων στα παιδιά. Τα μικρά παιδιά θα αρχίσουν να 

αναγνωρίζουν και να κατανοούν αφηρημένες έννοιες και σύμβολα αφού 

κατανοήσουν τις ιδέες. Αυτές οι εμπειρίες θα αφομοιώσουν τις αισθήσεις τους 

κάνοντας πειράματα και παρατηρήσεις που τους επιτρέπουν να εξετάσουν ένα 

θέμα ακόμη περισσότερο. Τα παιδιά μαθαίνουν μαθηματικά κατανοώντας τις 

έννοιες με το δικό τους ρυθμό. Προτείνεται τα παιδιά να επιστρέφουν σε 

προηγούμενες εργασίες και να προσπαθούν να τις λύσουν με διαφορετικό 

τρόπο. Επιπλέον, για να μπορέσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να 

κατανοήσουν νέες μαθηματικές έννοιες και αφηρημένες ιδέες, πρέπει να 

εξασκηθούν χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως τουβλάκια, 

ξυλάκια, μετρητές κ.λπ. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διασφαλίσουν ότι πριν 

χρησιμοποιήσουν τις μαθηματικές μεθόδους για καθοδηγούμενες μαθηματικές 

δραστηριότητες, τα παιδιά χρειάζονται αρκετό χρόνο. Η χρήση μαθηματικών 

δραστηριοτήτων και παιχνιδιών είναι μια καλή ευκαιρία για τα παιδιά να 

δημιουργήσουν ένα μαθηματικό λεξιλόγιο καθώς και να συνδέσουν τα 
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μαθηματικά με τις καθημερινές τους εμπειρίες (“How to Teach Kindergarten 

and Preschool Math,” 2019).  
 Η παιγνιώδης προσέγγιση στα μαθηματικά - Σύγχρονες 

προσεγγίσεις στη διδασκαλία των μαθηματικών: 

 

Η έννοια του παιχνιδιού θεωρείται συνήθως ως λιγότερο ακαδημαϊκή 

δραστηριότητα και περιορίζεται συχνά σε μικρά παιδιά και μαθητές όταν 

μαθαίνουν μαθηματικά. Από την άλλη πλευρά, τα μαθηματικά είναι γνωστά 

ως ένα πειθαρχημένο, λογικό και βαρετό μάθημα - όπως θεωρείται από τους 

μαθητές τις περισσότερες φορές. Ωστόσο, δεδομένου ότι η μάθηση μέσω του 

παιχνιδιού είναι μια αποδεκτή παιδαγωγική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο, οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να οργανώσουν τη διδασκαλία τους σε αυτήν την 

μαθησιακή προσέγγιση. Ενώ παίζουν, τα παιδιά μπορούν να φτάσουν σε μια 

κατάσταση που ονομάζεται «ροή» - μια αόριστη κατάσταση του νου όπου ο 

χρόνος μοιάζει να εξαφανίζεται όταν εστιάζουν βαθιά σε αυτό που κάνουν. 

Για να επιτευχθεί αυτή η κατάσταση, το μυαλό των παιδιών απαιτεί ελευθερία 

στο παιχνίδι, αλλά επίσης, μια αντίδραση από τους δασκάλους στις ιδέες των 

παιδιών και καθοδήγηση μέσω εννοιών όπως αριθμοί και μέτρηση. Η 

καθοδήγηση παράλληλα με τη δημιουργία ελευθερίας, επιτρέπει την 

ανάπτυξη ενός παραγωγικού παιχνιδιού που βοηθά τα παιδιά να ανοίξουν το 

μυαλό τους και να κατανοήσουν καλύτερα τις πιο δύσκολες μαθηματικές 

έννοιες. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το μέγεθος της θέσης του παιχνιδιού 
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στα μαθηματικά, ένα «σοβαρό» αφηρημένο θέμα, είναι αντιστρόφως ανάλογο 

με την ηλικία των παιδιών/μαθητών. Αυτό σημαίνει ότι, όσο μεγαλύτερα είναι 

τα παιδιά τόσο μικρότερη θέση έχει το παιχνίδι στη διαδικασία μάθησης 

μαθηματικών. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει (Oldridge, 2019). 

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα όπου οι ιδέες που 

βασίζονται στα μαθηματικά δεν είναι «απλώς τύποι σε μια σελίδα» αλλά αντ’ 

αυτού συζητούνται και αιτιολογούνται μέσω εννοιών. Αυτό ενθαρρύνει τα 

παιδιά να επιχειρηματολογούν, να μιλούν, να σκέφτονται και να 

αναρωτιούνται καθώς ασχολούνται με ένα πρόβλημα δημιουργώντας μια 

αίσθηση περιέργειας - ακόμη και για απλές και εύκολες έννοιες - που βοηθά 

στην παιγνιώδη συμμετοχή των παιδιών. Για τα περισσότερα προβλήματα δεν 

υπάρχει καμία προσέγγιση ή πορεία προς τη λύση και αυτό δημιουργεί μια 

ενδιαφέρουσα, απροσδόκητη και διασκεδαστική πλευρά στα μαθηματικά. 

Επομένως, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ανοιχτοί σε διαφορετικούς 

τρόπους σκέψης και σε νέους τρόπους που χρησιμοποιούνται για την επίλυση 

ενός προβλήματος, για να υιοθετήσουν επομένως μια κουλτούρα περιέργειας 

στη δεκτικότητα προς τα απρόβλεπτα. Προκειμένου τα παιδιά να ορίσουν μια 

στάση που τους βοηθά να βελτιώσουν την ικανότητα τους να κατανοήσουν 

περίπλοκες μαθηματικές έννοιες, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να 

καθορίσουν μια παιγνιώδη, ελπιδοφόρα και αισιόδοξη μαθηματική 

προσέγγιση. Παρατηρώντας τα παιδιά καθώς εργάζονται μόνα τους ή σε 

ομάδες βοηθά τον δάσκαλο να καταλάβει πώς τα παιδιά προσαρμόζονται στις 

νέες προκλήσεις. Επιπλέον, καταλαβαίνει πώς να βελτιώσει τη διδασκαλία των 

μαθηματικών, να ακούει και να μιλάει με τα παιδιά ενώ παίζουν/εργάζονται. 

Αυτό θα του επιτρέψει να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης κάθε παιδιού στη 

διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Το παιχνίδι δημιουργεί χώρους, οι οποίοι 

είναι ανοιχτοί για σκέψη σχετικά με το πού μπορούν τα παιδιά να 

καθοδηγηθούν στην ενασχόληση με ενδιαφέρουσες και συναρπαστικές 

έννοιες των μαθηματικών (Oldridge, 2019). 
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Βελτίωση της διδασκαλίας των μαθηματικών στο νηπιαγωγείο: 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες των 

μαθητών τους ως αφετηρία για την προετοιμασία και τη λήψη αποφάσεων. Οι 

πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αφετηρία περιλαμβάνουν 

μαθηματικό συλλογισμό, γλώσσα, δεξιότητες κατανόησης προφορικού λόγου 

και ανάγνωσης, καθώς και ικανότητα διαχείρισης σύνθετων εννοιών. Για να 

αναπτύξουν τα παιδιά στρατηγικές που σχετίζονται με το γενικό πλαίσιο, 

πρέπει να οραματιστούν την κατάσταση/τα γεγονότα όπου το πρόβλημα 

τίθεται. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις 

και τις εμπειρίες τους ως βάση για την προαναφερθείσα ανάπτυξη 

στρατηγικών. Αντί να απορρίψουν μια «εναλλακτική ερμηνεία των 

μαθηματικών ιδεών» και να την κατηγοριοποιήσουν ως «λανθασμένη 

σκέψη», οι εκπαιδευτικοί μπορούν εναλλακτικά να τις δουν ως ένα 

συνηθισμένο και απαραίτητο βήμα στην ανάπτυξη της διαμόρφωση της 

έννοιας από τον μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρέχουν αρκετές 

ευκαιρίες για να μάθουν από τα λάθη τους. Για παράδειγμα, ξεκινώντας μια 

συζήτηση όπου η προσοχή των παιδιών εστιάζει στις δυσκολίες που έχουν 

εμφανιστεί ή ζητώντας από τα παιδιά να μοιραστούν τις σκέψεις τους, τις 

αντιλήψεις τους ή τις στρατηγικές επίλυσης για να συγκρίνουν και να 

επανεξετάσουν τη λύση τους. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου αναπτύσσουν ιδέες 

σχετικά με τις μαθηματικές έννοιες συμμετέχοντας σε εργασίες που 

βασίζονται στα μαθηματικά, οι οποίες τους βοηθούν να ανακαλύψουν το 

εύρος της λογικής των μαθηματικών. Επιπλέον, οι μαθησιακές εμπειρίες που 

επιτρέπουν την πρωτότυπη σκέψη και ενθαρρύνουν τους μαθητές να μάθουν 

σημαντικές μαθηματικές έννοιες. Αντί να ενθαρρύνουν μονοδιάστατες 

εργασίες, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες στα παιδιά να 

αντιμετωπίσουν έννοιες, έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια ποικιλία από σύνθετες 

μαθηματικές διαδικασίες. Τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται και να 

υποστηρίζονται από τους δασκάλους στη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των 
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διακριτών τρόπων επίλυσης προβλημάτων, μεταξύ μαθηματικών εννοιών και 

αναπαραστάσεων και μεταξύ μαθηματικών εννοιών και καθημερινών 

εμπειριών (Anthony & Walshaw, n.d.).  
Είναι απαραίτητο για τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν πώς 

υποστηρίζεται η μάθηση των μαθηματικών από τη συμμετοχή των μικρών 

παιδιών στο παιχνίδι, καθώς και πώς τα παιδιά μπορούν να υποστηρίξουν 

καλύτερα αυτήν τη μάθηση. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να μάθει 

περισσότερα εάν οι ενήλικες το βοηθήσουν να προβληματιστεί και να 

αναπαραστήσει τις καθημερινές του εμπειρίες. Επιπλέον, η «μάθηση μέσω 

παιχνιδιού» θεωρείται ως μια θεμελιώδη καλή παιδαγωγική στη μάθηση 

μαθηματικών για μικρά παιδιά. Μια «καλή» παιδαγωγική μαθηματικών 

περιλαμβάνει προώθηση μαθηματικών-συζητήσεων, ανάπτυξη παραγωγικής 

διάθεσης, έμφαση στη μαθηματική μοντελοποίηση, χρήση δύσκολων 

εργασιών από άποψη γνώσεων και διαμορφωτική αξιολόγηση. Μια καλή 

παιδαγωγική μαθηματικών μπορεί να υποστηριχθεί όταν οι εκπαιδευτικοί 

κινούν το ενδιαφέρον και ενθαρρύνουν τα παιδιά σε δραστηριότητες σε 

διαφορετικούς τομείς μάθησης μέσω μιας ποικιλίας δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τα μαθηματικά. Οι δραστηριότητες πρέπει να περιστρέφονται 

γύρω από τα παιδιά. Με άλλα λόγια, να σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις 

ανησυχίες, τις ερωτήσεις και τις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών. Για να 

θεωρηθεί μια παιδαγωγική καλή απαιτείται βαθιά κατανόηση και θα πρέπει να 

δίνει συμβουλές για τους διαφορετικούς τρόπους σχετικά με το πώς οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να προσελκύσουν τα παιδιά του νηπιαγωγείου σε 

τέτοιες δραστηριότητες που σχετίζονται με μαθηματικά όπως παιχνίδι, 

εργασίες, λογοτεχνία, φυσική αγωγή και καλλιτεχνική εκπαίδευση. Όταν οι 

εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται στη μαθηματική λογική του παιδιού, μπορούν 

να συνειδητοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητες τέτοιων συναρπαστικών 

δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της μαθηματικής επάρκειας. Επιπλέον, 

ένας από τους στόχους του recreaMATHS είναι να μεγιστοποιήσει τις 
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ευκαιρίες που προσελκύουν τα παιδιά παρέχοντας μια σειρά εργαλείων, όπως 

ψηφιακά εργαλεία που βοηθούν στη διευκόλυνση της μάθησης (Dooley et al., 

n.d.).  

Το θεμέλιο των πρώτων μαθηματικών εμπειριών ενός παιδιού είναι το 

παιχνίδι και τα ενδιαφέροντά του. Τα περισσότερα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

μαθαίνουν μαθηματικά κατά τη διάρκεια παιχνιδιού ή δραστηριοτήτων που 

παρέχουν τα βασικά πλαίσια των μαθηματικών. Καθώς τα παιδιά παίζουν 

ελεύθερα, μπορούν να ασχοληθούν αυθόρμητα με διάφορες μαθηματικές 

έννοιες, όπου μερικές από αυτές μπορεί να είναι αρκετά προχωρημένες σε 

κάποια επίπεδα. Τα παιδιά μπορούν ακόμη και 

να παίζουν με τα ίδια τα μαθηματικά. Η ιδέα 

του παιχνιδιού απεικονίζει ένα πλαίσιο όπου τα 

παιδιά μπορούν να προβληματιστούν σχετικά με 

τις προηγούμενες εμπειρίες τους, να τις 

συνδέσουν μαζί, να τις αναπαραστήσουν με 

διαφορετικούς τρόπους, να εξερευνήσουν 

διαφορετικές δυνατότητες και να βγάλουν 

νόημα από αυτές. Η μαθηματική σκέψη έχει 

στενή σχέση με αυτές τις διαδικασίες και μπορεί 

να εμπνέεται από τις εμπειρίες των παιδιών. Η 

μαθηματική γλώσσα και οι έννοιες 

ενθαρρύνονται μέσω του παιχνιδιού. Μέσα από 

αυτό το πλαίσιο παιχνιδιού, τα παιδιά μπορούν 

να ανακαλύψουν ξεχωριστές μαθηματικές ιδέες, 

ενώ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποκτήσουν ένα πλαίσιο όπου 

αναπτύσσονται και υποστηρίζονται οι ιδέες των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί - 

ενήλικες γενικά - έχουν έναν σημαντικό ρόλο στα παιδιά με τα οποία 

αλληλοεπιδρούν. Ο ρόλος τους είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να 

προβληματιστούν, καθώς και να τα βοηθήσουν να μιλήσουν για τις εμπειρίες 

Πηγή: 
https://mcosnon.wordpress.com/201
6/02/02/logical-mathematical-
intelligence-numberreasoning-smart/  
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τους ενώ παίζουν, για να τους βοηθήσουν να αυξήσουν τις μαθησιακές τους 

δυνατότητες. Ο ρόλος τους προωθεί και ενθαρρύνει τα παιδιά να σκέφτονται 

με μαθηματικό τρόπο συμπεριλαμβάνοντας τη μαθηματική μάθηση. Από αυτή 

την άποψη, η ευαίσθητη δομή του παιχνιδιού ενός παιδιού καθώς και η 

μάθηση μέσω του παιχνιδιού μπορούν να θεωρηθούν ως σημαντικά στοιχεία 

για μια καλή μαθηματική παιδαγωγική μικρών παιδιών (Dooley et al., n.d.). 

Σύνοψη βασικών σημείων:  

• Για τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο 

προωθείται η εκμάθηση των μαθηματικών μέσω της αφοσίωσης των 

μικρών παιδιών ενώ παίζουν, καθώς και πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

υποστηρίξουν καλύτερα αυτήν τη συγκεκριμένη μάθηση.  

• Τα καλά χαρακτηριστικά της μαθηματικής παιδαγωγικής μπορούν να 

αναγνωριστούν όσον αφορά τις ισχυρές αρχές που συνδέουν ανθρώπους 

και σχέσεις, καθώς και το περιβάλλον του μαθητή με τον μαθητή.  

• Τα χαρακτηριστικά μαζί με τις αρχές μιας καλής μαθηματικής παιδαγωγικής 

για παιδιά νηπιαγωγείου (ηλικίας 4-7 ετών) σχετίζονται με μια ποικιλία από 

πρώιμα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα τα οποία, από την πλευρά τους, είναι 

σημαντικά στην προώθηση της εξέλιξης στις παιδαγωγικές μεθόδους σε 

όλα τα διαφορετικά περιβάλλοντα (Dooley et al., n.d.). 

Ένα παράδειγμα: Η αντίληψη των μαθηματικών σε ένα σουηδικό παιδικό 

σταθμό:  

Το 1998 δημιουργήθηκε η πρώτη προσέγγιση με βάση το πρόγραμμα 

σπουδών, και έκτοτε το σουηδικό προσχολικό πρόγραμμα είχε σαφώς 

καθορισμένους στόχους για τα μαθηματικά. Ωστόσο, οι στόχοι δεν είναι 

στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν από τα παιδιά, αλλά μάλλον να 

επιδιωχθούν από τον ίδιο τον παιδικό σταθμό. Η έμφαση των μαθηματικών 

εννοιών ήταν για τους εκπαιδευτικούς και το προσχολικό προσωπικό γενικά, 

να παρατηρήσουν και να εξετάσουν τα μαθηματικά στις καθημερινές 
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συνθήκες του παιδικού σταθμού. Με άλλα λόγια, να κατανοήσουν καλύτερα 

τις απόψεις τους σχετικά με τις μαθηματικές έννοιες και να αξιολογήσουν τη 

συμβολή του παιδικού σταθμού στην μαθηματική ανάπτυξη των παιδιών 

(Johansson, 2015). 

Παραδείγματα μαθηματικών εννοιών που διδάσκονται σε ένα σουηδικό 

παιδικό σταθμό - αλλαγή προγράμματος σπουδών:  

Οι κύριοι στόχοι του παιδικού σταθμού είναι να διασφαλίσουν ότι κάθε ένα 

από τα παιδιά: 

- Να αρχίσει να κατανοεί έννοιες όπως σχήματα, χώρος, κατεύθυνση και 

τοποθεσία, καθώς και τις βασικές ιδιότητες της ποσότητας, της σειράς, των 

συνόλων και του αριθμού και τέλος έννοιες όπως κατεύθυνση, αλλαγή και 

χρόνος. 

- Να αναπτύξει την ικανότητα διερεύνησης χρησιμοποιώντας μαθηματικές 

έννοιες και να προβληματίζεται, καθώς και να εξετάζει τις διάφορες λύσεις 

των προβλημάτων που προκύπτουν 

από τους ίδιους ή από άλλα παιδιά. 

- Να αναπτύξει την ικανότητα 

έκφρασης, εξέτασης, διάκρισης και 

χρήσης μαθηματικών εννοιών και των 

σχέσεων τους. 

- Να αναπτύξει δεξιότητες που 

σχετίζονται με τα μαθηματικά.  

Προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η συζήτηση για το «ποια είναι τα 

κατάλληλα μαθηματικά για τα μικρά παιδιά στον παιδικό σταθμό», η 

Johansson συνεχίζει να συνδέει την κοινωνική πρακτική με την πολιτιστική 

πρακτική.  Η συγγραφέας αναφέρει ότι η μαθηματική δραστηριότητα και η 

μαθηματική πρακτική είναι και οι δύο πολιτιστικές. Επομένως, τα μαθηματικά 

που διαμορφώνονται σε αυτήν την κουλτούρα μπορούν να προκύψουν με την 
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εξέταση των ποσοτήτων και την κατανόηση του χώρου του περιβάλλοντος. Η 

πολιτιστική κατανόηση των μαθηματικών εννοιών μπορεί να συνδεθεί με την 

οπτική των παιδιών στην ανάπτυξη κατανόησης των μαθηματικών 

(Johansson, 2015).  
Τα μαθηματικά σε πολιτιστικό πλαίσιο: 

Μπορούμε να πούμε ότι η εκμάθηση των μαθηματικών διαμορφώνεται 

κατανοώντας τον πολιτισμό κάποιου. Με άλλα λόγια, για να κατανοήσει ένα 

παιδί τα μαθηματικά και να γνωρίζει πώς να εκφράζει αυτά που έμαθε στην 

τάξη, πρέπει να εξερευνήσει όλα τα διαφορετικά μονοπάτια. Επιπλέον, η 

γλώσσα και ο πολιτισμός μπορούν να παίξουν τεράστιο ρόλο στον τρόπο που 

ένα παιδί μαθαίνει να μετράει (Making the Connection between Culture and 

Mathematics Northwestern University | School of Education & Social Policy, 

n.d.). 

Τι είναι η τέχνη και ο πολιτισμός και πώς μπορούν να συνδεθούν με τα 

μαθηματικά; 

 Ο πολιτισμός μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο ιδεών, εθίμων και 

κοινωνικής συμπεριφοράς, καθώς και τα χαρακτηριστικά και οι γνώσεις μιας 

συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων (What Is Culture? Definition, Meaning and 

Examples | Live Science, n.d.). Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που 

διδάσκουν μαθήματα όπως τα μαθηματικά, θεωρούν ότι τα μαθηματικά είναι 

ένα μη πολιτιστικό μάθημα. Ωστόσο, τα μαθηματικά δεν είναι ένα μάθημα 

χωρίς πολιτισμό. Κατά κάποιο τρόπο, τα μαθηματικά μπορούν να θεωρηθούν 

ως βασικό συστατικό όλων των πολιτιστικών πλαισίων (d’Entremont, 2015). 

Σε αυτήν την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα πολιτισμού την 

τέχνη - ορίζεται ως μια τεράστια υποδιαίρεση του πολιτισμού, χωρισμένη σε 

πολλές δημιουργικές δραστηριότητες και κλάδους (“Culture and the arts", 

2019). Οι Dooley et al, εξετάζουν την εκμάθηση των μαθηματικών μέσω της 

τέχνης, η οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι μια τεράστια υποδιαίρεση 
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του πολιτισμού. Αναφέρουν συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους 

μπορούν να δημιουργηθούν συνδέσεις μεταξύ μαθηματικών και τεχνών 

(εικαστικές τέχνες, μουσική και δράμα). Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν 

τα ακόλουθα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πλούσιο 

πλαίσιο του πολιτισμού στη μουσική για να αναπτύξουν τις μαθηματικές 

έννοιες και τη γλώσσα ενός παιδιού. Κατηγοριοποιώντας τους ήχους και την 

κίνηση, τα παιδιά μπορούν να βελτιώσουν τις μαθηματικές τους δεξιότητες 

και την κατανόηση. Επιπλέον, μπορεί να εντοπιστεί μια δυνατή σύνδεση 

μεταξύ χρόνου, σειράς, ρυθμού και μπιτ της μουσικής και των εννοιών των 

μαθηματικών όπως η ακολουθία και η μέτρηση. Η ενασχόληση των παιδιών 

με τη μουσική, τα βοηθά στην ανάπτυξη άλλων απόψεων και δεξιοτήτων που 

είναι σημαντικές για τα μαθηματικά. Αυτό περιλαμβάνει συγκέντρωση, 

επιμονή, δημιουργικότητα, ευαισθησία και αυτοπεποίθηση έναντι άλλων 

ατόμων.  

Ας συνεχίσουμε με τις εικαστικές τέχνες και τα μαθηματικά. Τόσο τα 

σχήματα και όσο τα μοτίβα είναι σημαντικά χαρακτηριστικά των μαθηματικών 

και των εικαστικών τεχνών. Ένας σημαντικός στόχος του προγράμματος 

σπουδών των εικαστικών τεχνών είναι η ανάπτυξη της συναίσθησης, της 

απόλαυσης και της ευαισθησίας ενός παιδιού σε οπτικά, απτά, ακουστικά και 

χωρικά περιβάλλοντα, ενώ είναι επίσης σημαντική η επίγνωση των χωρικών 

και οπτικών ιδιοτήτων στο περιβάλλον για την κατανόηση των μαθηματικών. 

Ομοίως, η ενίσχυση της ικανότητας ενός παιδιού να εφαρμόζει μαθηματικές 

γνώσεις στην πραγματική ζωή και στο περιβάλλον είναι εξίσου σημαντική 

(Dooley et al., n.d.). Για παράδειγμα, στη Γαλλία, υπάρχει μια αυξανόμενη 

τάση να αλληλοεπιδρούν διαφορετικοί κλάδοι στο ίδιο μάθημα [π.χ. 

διδασκαλία μαθηματικών, φυσικής και τεχνολογίας για τη 

δημιουργία/κατασκευή ενός μετεωρολογικού σταθμού].  

Οι μαθηματικές έννοιες που βασίζονται στην πολιτιστική οπτική καθώς 

και στην καλλιτεχνική, επιτρέπουν στα παιδιά να εκτιμήσουν και να 
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προβληματιστούν για τον δικό τους πολιτισμό, ενώ επίσης εκτιμούν τις 

παραδόσεις και τον πολιτισμό των άλλων. Για να επωφεληθούν από αυτές τις 

πλούσιες πολιτιστικές εμπειρίες συνεπάγεται ότι οι μαθητές εκτίθενται σε 

πολλές εμπειρίες, καθώς και πολιτιστικούς πόρους. Τα νηπιαγωγεία θα 

μπορούσαν να θέσουν ως στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν για τον 

πολιτισμό τους και τον πολιτισμό των άλλων μέσω δραστηριοτήτων που 

καθορίζουν τη σύνδεση μεταξύ των μαθηματικών και του πολιτισμού 

(d’Entremont, 2015). Η διεύρυνση των απόψεων παιδιού, παιδαγωγού και 

γονέων για τα προσχολικά μαθηματικά δεν είναι μια απλή διαδικασία και 

πρέπει να χρειαστεί χρόνος για να ολοκληρωθεί (Johansson, 2015). 

«Τα μαθηματικά είναι ένας τρόπος να σκεφτούμε και να 

κατανοήσουμε τη ζωή μας και τον κόσμο μας. Είναι ένα σύνολο 

εργαλείων, ένα ζευγάρι γυαλιών που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε», Hyde & Bizar (1989).  

 

 

 

Πηγή: 
https://oakfieldschoolsfederation.org/2020/05/r
ead-to-sing-part-2/  
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Υπάρχει συνεχής αύξηση της διδασκαλίας μαθηματικών σε νηπιαγωγεία 

καθώς και αύξηση των παιδιών γενικά που πηγαίνουν παιδικό σταθμό. Αρκετά 

ερευνητικά ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η διδασκαλία μαθηματικών εννοιών 

στο νηπιαγωγείο μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση από τα μη τυπικά 

μαθηματικά του νηπιαγωγείου στα επίσημα στοιχειώδη μαθηματικά 

παρέχοντας γνωστικά θεμέλια στην ικανότητα των παιδιών να αποκτήσουν 

εξειδίκευση στη συστηματική διδασκαλία των «πραγματικών» μαθηματικών 

εννοιών σε προχωρημένα εκπαιδευτικά στάδια. Η χαμηλή απόδοση των 

παιδιών διεθνώς στο μάθημα των μαθηματικών, αντικατοπτρίζει την ανάγκη 

για μια ξεχωριστή μέθοδο για τη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών, που 

είναι διαφορετική από την παραδοσιακή μέθοδο μάθησης και διδασκαλίας των 

μαθηματικών. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου έρχονται στο δημοτικό σχολείο με 

γνώσεις που βασίζονται στην άτυπη αριθμητική που μπορεί να διευρυνθεί, να 

αναπτυχθεί και να βελτιωθεί μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια, οι δάσκαλοι στα νηπιαγωγεία μπορούν να 

κάνουν τη διδασκαλία των μαθηματικών πιο ενδιαφέρουσα δίνοντας έμφαση 

στη δημιουργία ενός καινοτόμου και διαφορετικού μαθησιακού περιβάλλοντος 

(Papadakis et al., 2016). 
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Κεφάλαιο 2 

Ευρωπαϊκά μουσεία για μη τυπικά μαθηματικά 

2.1 4 Ευρωπαϊκά μουσεία για μη τυπικά μαθηματικά 
• Στη Γερμανία το MathematiKum  

Το Mathematikum είναι ένα μουσείο μαθηματικών, που βρίσκεται στο 

Γκίσεν της Γερμανίας. Ιδρύθηκε το 2002 με πρωτοβουλία του Albrecht 

Beutelspacher ο οποίος διοργανώνοντας ένα σεμινάριο για μελλοντικούς 

δασκάλους, τους έδωσε ως εργασία να δημιουργήσουν ένα γεωμετρικό 

μοντέλο και να εξηγήσουν τη μαθηματική του λειτουργία. Η αφοσίωση και ο 

ενθουσιασμός τους έκαναν τον καθηγητή της γεωμετρίας να συνειδητοποιήσει 

τη σημασία της ίδρυσης ενός καινοτόμου μουσείου στον τομέα των 

μαθηματικών. Μετά από αρκετές προσωρινές εκθέσεις, απονεμήθηκε στον 

Abrecht Beutelspacher ένα μεγάλο βραβείο από το Stifterverband für die 

Deutsche Wissenschaft, μια ένωση που επιδιώκει να εντοπίσει και να 

αντιμετωπίσει προκλήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επιστήμη και την 

έρευνα. Η ιδέα ενός «Γερμανικού μουσείου μαθηματικών» αναγνωρίστηκε 

τελικά από το έθνος και το έργο ξεκίνησε το 2002. 

Μόλις άνοιξε, οι αριθμοί συμμετοχής ξεπέρασαν όλες τις προσδοκίες 

τους. Περίμεναν 60.000 επισκέπτες αλλά ο αριθμός των επισκεπτών τον 

πρώτο χρόνο ήταν παραπάνω από το διπλάσιο. Το 2010, ο αριθμός των 

επισκεπτών ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο, δείχνοντας ότι το δημόσιο 

ενδιαφέρον δεν άλλαξε με την πάροδο του χρόνου. 

Το μουσείο Mathematikum βασίζεται σε τρεις πυλώνες: μαθηματικά για 

όλους (όλες τις ηλικίες, όλες τις κατηγορίες, με ή χωρίς πάθος για τα 

μαθηματικά), μαθηματικά για συνεργασία (όπου οι άνθρωποι μπορούν να 

βοηθήσουν ο ένας τον άλλον) και, τέλος, πρακτικά και διασκεδαστικά 

μαθηματικά (όπου οι άνθρωποι πειραματίζονται και τα χειρίζονται). 
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Αυτό το μουσείο προσφέρει πολλά διαδραστικά πειράματα για την 

καλύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών (από τη γεωμετρία έως τις 

συναρτήσεις και τις πιθανότητες). Αυτά τα πειράματα έχουν σχεδιαστεί για να 

δοκιμαστούν από όλες τις ηλικίες και να διεγείρουν όλες τις αισθήσεις: 

υπάρχει η δυνατότητα να κλειδωθείτε σε μια γιγαντιαία σαπουνόφουσκα, να 

μετρήσετε το μέγεθός σας με το δυαδικό σύστημα ή να δείτε τον εαυτό σας 

άπειρες φορές. Περισσότερες από 170 νέες εμπειρίες βρίσκονται σε έκταση 

1200𝑚𝑚2. 

Η επιτυχία του μουσείου οφείλεται γεγονός ότι λαμβάνει πραγματικά 

υπόψη τους επισκέπτες και τους θεωρεί σημαντικό μέρος του: μπορούν να 

μετακινούνται ελεύθερα και να φύγουν ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, τα 

μαθηματικά που παρουσιάζονται λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και οι υλικές 

συνθήκες (κτίρια και εγκαταστάσεις) υπόκεινται σε εξαιρετική φροντίδα 

(συντηρούνται τακτικά και αποκαθίστανται). 

 Ταυτόχρονα, το Mathematikum αναπτύσσει τις περιοδεύουσες εκθέσεις 

του στη Γερμανία, τη Γαλλία και ακόμη ευρύτερα στην Ευρώπη. Υπάρχουν 

τρεις από αυτές: η πρώτη, "Hands-on mathematics", παρουσιάζει μια επιλογή 

από τα πιο δημοφιλή πειράματα. Η δεύτερη, "Mini-Mathematikum", ακολουθεί 

τη γενική ιδέα του Mathematikum και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 

3 ετών. Το τελευταίο "What a coincidence!" προσφέρει πειράματα με θέμα 

την σύμπτωση. 
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       Πηγή: Mathematikum 

 

• Στην Ισπανία, το MMACA 

Το "Museu de Matemàtiques de Catalunya" (MMACA) δημιουργήθηκε 

το 2006 στην Κορνελιά δε Λιοβρεγάτ στην Καταλονία. Αυτό το μουσείο είναι 

το μοναδικό μουσείο μαθηματικών στην Ισπανία και ως εκ τούτου αποτελεί 

μια εξαιρετική ευκαιρία να ενώσει και να φέρει κοντά τους πολίτες γύρω από 

τα μαθηματικά, φέρνοντάς τους μαζί μέσω διαδραστικών εμπειριών και 

δραστηριοτήτων. 

Όταν δημιουργήθηκε το 2006, το μουσείο είχε μόνο περιοδεύουσες 

εκθέσεις, δηλαδή δεν δεχόταν το κοινό στις εγκαταστάσεις, αλλά έκανε 

περιοδείες στην Ισπανία. Σήμερα, υπάρχουν περισσότερες από δέκα 

περιοδεύουσες εκθέσεις, με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας και διαφορετικά 

θέματα όπως η διαίσθηση, η γεωμετρία ή το τάνγκραμ. 

Παράλληλα με αυτήν τη δραστηριότητα, το MMACA άνοιξε τις πόρτες 

του στον επάνω όροφο του μουσείου Mercader de Palau στην Κορνελιά δε 

Λιοβρεγάτ από το 2014. Καλύπτει μια έκταση μεγαλύτερη από 300 𝑚𝑚2, όπου 

μπορείτε να βρείτε τη μόνιμη έκθεσή «Μαθηματικά πειράματα». Αυτή η 

έκθεση αποτελείται από παιχνίδια, παιχνίδια κατασκευών και μια σειρά 

στοιχείων που σχετίζονται με τη γεωμετρία, τους υπολογισμούς και τα 

στατιστικά στοιχεία ή τη στρατηγική. Ένα από τα σλόγκαν του μουσείου είναι: 

«Απαγορεύεται ΝΑ ΜΗΝ αγγίζετε», γιατί το σημαντικό πράγμα για αυτό το 

μουσείο είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να πιάσουν και να πειραματιστούν με 

τα στοιχεία που τους προσφέρει και ίσως να αλλάξουν γνώμη για τα 

μαθηματικά. 
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Με στόχο την προσέγγιση κάθε είδος κοινού, το Μουσείο Μαθηματικών 

της Καταλονίας επιδιώκει να καλύψει τόσο τις παιγνιώδεις όσο και τις 

αυστηρές πτυχές των μαθηματικών, έτσι ώστε η Καταλανική σκηνή των 

μαθηματικών να συνεχίσει να την υποστηρίζει. 

Επιπλέον, το MMACA αυξάνει τα ευρωπαϊκά και διεθνή του έργα 

προκειμένου να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή μαθηματική κουλτούρα και να 

συμμετάσχει στην ανάπτυξη πλαισίων που στη συνέχεια θα ευνοήσουν τη 

μάθηση και την κατανόηση των μαθηματικών από τους μαθητές. 

 

Πηγή: Museu de Matematiques de Catalunya 

 

• Στη Σουηδία, το Navet Science Centre 
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Το Navet Science Center είναι ένας από τους τέσσερις δημοτικούς 

συλλόγους στο Borås Sjuhärad. Αυτή η «άτυπη περιοχή» ιδρύθηκε το 1999 

όταν δημιουργήθηκε μια νέα κομητεία -η Västra Götaland - με σκοπό τη 

διασφάλιση των συμφερόντων των δήμων στην υποπεριοχή Borås. Στόχος 

της περιοχής για την ίδρυση των τεσσάρων δημοτικών ενώσεων ήταν η 

δημιουργία πνεύματος πρωτοβουλίας, ευφυΐας, δημιουργικότητας και 

επιχειρηματικότητας μεταξύ των 280.000 κατοίκων της. Το Navet Science 

Center χτίστηκε ακριβώς για να συμμετάσχει και να υποστηρίξει την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων του σχολικού προσωπικού σχεδιάζοντας μεθόδους 

και υλικά διδασκαλίας. 

Αυτό το επιστημονικό κέντρο καλύπτει περισσότερα από 3500 𝑚𝑚2 και 

αυξάνει την επίγνωση σε ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων όπως τα μαθηματικά, η 

αστρονομία, η δημιουργική τεχνολογία, η δημιουργία του διαστήματος και το 

περιβάλλον (από το κλίμα έως τα τρόφιμα και τη γεωργία). Επιδιώκει να 

προσεγγίσει όλες τις ηλικιακές ομάδες επεκτείνοντας την προσφορά του και 

επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να το χρησιμοποιήσει, προκειμένου να 

προσφέρει συνεχή εκπαίδευση σε διάφορα θέματα. Για παράδειγμα, 

προσφέρει εκπαίδευση για το περιβάλλον σε εταιρείες που επιδιώκουν να 

μάθουν περισσότερα για αυτό το θέμα, αλλά προσφέρει εκπαίδευση στους 

εκπαιδευτικούς για να εξηγήσουν περισσότερα στους μαθητές τους. Οι 

μαθητές όλων των ηλικιών (από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο) μπορούν 

επίσης να έρθουν στο κέντρο για να κάνουν δραστηριότητες που 

περιλαμβάνουν μαθηματικά και άλλους επιστημονικούς τομείς. Εκτός από τη 

μόνιμη έκθεσή του, το Navet Science Center προσφέρει επίσης αρκετές 

περιοδεύουσες εκθέσεις προς ενοικίαση, ειδικά για τα μαθήματα γεωμετρίας, 

άλγεβρας και πιθανοτήτων. Αυτό επιτρέπει την εμβάθυνση και την 

ενσωμάτωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ιδιαίτερα αυτήν την προσφορά και 

πολλοί την έχουν ενσωματώσει πλήρως στη διδασκαλία τους: τους επιτρέπει 
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να ανακαλύψουν έναν νέο τρόπο παρουσίασης της επιστήμης και να την 

εξηγήσουν πιο ξεκάθαρα στους μαθητές τους.  
Το Science Center είναι ένα από τα 19 σουηδικά επιστημονικά κέντρα 

που συγκεντρώθηκαν από την ένωση Svenska Science Centers με σκοπό την 

ώθηση της επιστημονικής περιέργειας. Σύμφωνα με τη δήλωση του Science 

Centre World Congress το 2011, αυτά τα κέντρα και οι επιστημονικές τους 

δεσμεύσεις βασίζονται σε τρεις πυλώνες: επιστημονικές γνώσεις, πρακτική 

αλληλεπίδραση και συν-δημιουργία πειραμάτων από τους επιστήμονες μαζί με 

το κοινό. Κάθε χρόνο, η Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης ελέγχει την ποιότητα 

των επιστημονικών κέντρων προτού τους προσφέρει εθνική επιχορήγηση. Το 

2016, το 2017, το 2018 και το 2019, το Navet Science Center σημείωσε την 

πρώτη θέση, με συνολικά 35 πόντους από τους 40 (το 2019). 

Πηγή: Navet Science Center 

 

• Στη Γαλλία, Fermat Science 

Το Fermat Science ιδρύθηκε το 1996 στην πόλη Μπομόν-ντε-

Λομάνι, κοντά στην Τουλούζη, μετά το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό που 

προκάλεσε η παρουσίαση του Andrew Wiles για το «μεγάλο θεώρημα του 
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Φερμά» το 1995. Από την ίδρυσή του, το Fermat Science προσπάθησε να 

προωθήσει τον μαθηματικό πολιτισμό με διασκεδαστικό τρόπο σε κάθε είδος 

κοινού συνδέοντας παράλληλα αυτό το πεδίο με άλλες πολιτιστικές γνώσεις. 

Πράγματι, ο σύλλογος βασίζεται στην ιστορία της πόλης και των γύρω 

περιοχών της, καθώς και στην ιστορία του Pierre de Fermat για να 

εμπλουτίσει και να διαφοροποιήσει την προσφορά του.  
Το Fermat Science προσφέρει πολλά εργαστήρια στο Maison de 

Fermat, το μέρος όπου γεννήθηκε και έζησε περιστασιακά ο Pierre de 

Fermat. Αυτά τα εργαστήρια περιλαμβάνουν πάντα μία ή περισσότερες 

μαθηματικές έννοιες και απευθύνονται τόσο στο δημόσιο σχολείο (από το 

νηπιαγωγείο έως το λύκειο) όσο και στο ευρύτερο κοινό. Για να αναφέρουμε 

μερικά, τα εργαστήρια μπορεί να επικεντρώνονται σε μαθηματικά και τέχνη 

όπως οπτικές ψευδαισθήσεις, οριγκάμι, βιτρό και ψηφιδωτά, ή σε μαθηματικά 

και κρυπτολογία ή μαθηματικά και παζλ, όπως τάνγκραμ, λαβύρινθοι κ.λπ. Το 

Fermat Science ταξιδεύει και προσφέρει επίσης αυτά τα ίδια εργαστήρια στα 

σχολεία. Μερικά από αυτά τα εργαστήρια είναι επίσης διαθέσιμα για ενοικίαση 

και περιοδεία σε σχολεία, κολέγια και γυμνάσια σε όλη τη Γαλλία ή σε άλλες 

ξένες χώρες. Για παράδειγμα, οι εκθέσεις Voyage en Mathematique ή 

Curiosités Mathématiques, ή κιτ όπως Divertimaths, Festimaths κ.λπ. 

Επιπλέον, ο σύλλογος παρουσιάζει μια ετήσια έκθεση με θέμα που σχετίζεται 

με τα μαθηματικά όπως η σύμπτωση, η γεωμετρία ή ο καιρός και το κλίμα. 

Ο σύλλογος διοργανώνει εκδηλώσεις όπως La fête des Maths, 

Femmes en Sciences 82, Matermaths ή bâtiTMaths. Αυτές οι εκδηλώσεις 

στοχεύουν να δώσουν μια διαφορετική εικόνα των μαθηματικών σε 

συγκεκριμένα θέματα για διαφορετικό κοινό. Επιπλέον, το Fermat Science, 

αγκυροβολημένο στην τοπική κληρονομιά της γύρω περιοχής, επιδιώκει 

επίσης να συμβάλει στη διάδοση του μαθηματικού πολιτισμού σε ευρωπαϊκή 

κλίμακα. Για το σκοπό αυτό, η ένωση συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

όπως το STEAMbuilders και το Math Reality. 
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Πηγή: Fermat Science 

 

 

2.2 Η φιλοδοξία ενός μουσείου 
Τα μέρη της επιστημονικής κληρονομιάς και του πολιτισμού 

επαναπροσδιορίζουν συνεχώς τον εαυτό τους και επανεξετάζουν το ρόλο τους 

στην κοινωνία καθώς και στη σχέση τους με το κοινό. Εάν η έννοια του 

«μουσείου χωρίς αποκλεισμούς» δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 

1980 σε μια αγγλοσαξονική επαγγελματική κοινότητα, αυτή η στάση είναι 

πλέον διαδεδομένη στον γαλλόφωνο και ευρωπαϊκό χώρο. Πέρα από την 

προσβασιμότητα ορισμένων χώρων ή την προσαρμογή συστημάτων, ο χώρος 

του μουσείου είναι ανοιχτός σε όλους, εντός και εκτός των τειχών, σε 

αστικές, περιαστικές ή αγροτικές περιοχές. 

Μουσεία όλων των κατηγοριών επαναπροσδιορίζονται συνεχώς 

κοινωνικά. Η έννοια της ένταξης αμφισβητείται ιδιαίτερα από τα μουσεία στο 
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επίπεδο της θεσμικής και δημόσιας πολιτικής τους, αλλά και στο επίπεδο του 

πολιτιστικού και επιστημονικού έργου επικοινωνίας, της διαχειριστικής τους 

πολιτικής και του οικονομικού τους μοντέλου. Τα τελευταία είκοσι χρόνια 

περίπου, υπήρξαν πολλές πρωτοβουλίες για να συμπεριληφθούν και να 

δημιουργηθεί χώρος για διαφορετικά ακροατήρια σε μουσεία, δημιουργώντας 

έτσι νέες οδούς προβληματισμού σχετικά με τις επαγγελματικές πρακτικές και 

την εξέλιξη των επαγγελμάτων. Ως παράγοντας για την κοινωνία, το μουσείο, 

για παράδειγμα, αναπτύσσει συμμετοχική διαμεσολάβηση, εργάζεται για την 

προσβασιμότητα, αμφισβητεί τις αναπαραστάσεις των επαγγελματιών και του 

κοινού για να «συμπεριληφθούν». Δημιουργούνται συνεργασίες με 

πολιτιστικές, υγειονομικές και οικονομικές δομές και ενώσεις. 

Η πρόσβαση στην ιδέα «πολιτισμός για όλους» είναι ένας από τους 

στόχους του εκδημοκρατισμού. Κάνοντας τον χώρο προσβάσιμο και ανοιχτό 

σε όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση, το 

επίπεδο γνώσης ή την υγεία, γίνεται στόχος στο όνομα του γενικού 

συμφέροντος. Αφορά όλες τις πολιτιστικές και μουσειακές δομές που 

αποτελούν μέρος της δημόσιας ή συλλογικής υπηρεσίας. Τα άτομα και οι 

πολίτες είναι ίσοι και ως εκ τούτου έχουν κοινά συμφέροντα. 

Η μέριμνα για την υποδοχή του κοινού αντικατοπτρίζεται τόσο στη 

διαδικασία σχεδιασμού όσο και στις πρώτες στιγμές της συνάντησης. 

Πράγματι, από την αρχή, είναι σημαντικό να εμπνεύσετε εμπιστοσύνη για να 

διευκολύνετε τους επισκέπτες. Ο σεβασμός προς το κοινό συνεχίζεται 

αργότερα προσαρμόζοντας τον λόγο και την ικανότητα να ακούς και να είσαι 

ανοιχτός. 

Το κοινωνικό και χωρίς αποκλεισμούς μουσείο είναι ένας τόπος όπου ο 

καταμερισμός και η ανταλλαγή είναι προνόμια μεταξύ του ιδρύματος και του 

ατόμου, είτε είναι ντόπιος, άτομο με ειδικές ανάγκες, κοινωνικά 

αποκλεισμένος ή τουρίστας. Ένας χώρος προβληματισμού και συζήτησης, σε 

αναζήτηση για διάλογο, αναδεικνύει την ταυτότητα των περιοχών, την 
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πλούσια κληρονομιά, τους πολιτισμούς, τους ανθρώπους και τις γνώσεις 

τους. 

Για τους μαθητές, το μουσείο μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση των 

σπουδών στα μαθηματικά, από την άποψη της συναισθηματικής προσέγγισης. 

Αλλά μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες και εργαλεία για να εμπλουτίσει 

αυτές τις εμπειρίες που αποτελούν τη βάση του σχηματισμού της μαθηματικής 

ιδέας. 

Εάν ξεκινήσουμε με την σκέψη ότι μια επίσκεψη στο μουσείο πρέπει να 

είναι ξεχωριστή, συναρπαστική και ενθαρρυντική και ουσιαστικά διαφορετική 

από τη σχολική δραστηριότητα, είναι σαφές ότι τα εκθέματα μιας έκθεσης 

πρέπει να είναι «ιδιαίτερα» ως προς το μέγεθος, το σχεδιασμό, τα υλικά και 

την αλληλεπίδραση. 

Σε αυτήν την περίπτωση, ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η επαφή 

και/ή η δημιουργία έμπνευσης στις σχολικές δραστηριότητες και στα 

περιεχόμενα. 

- Τα υλικά πρέπει να είναι απλά, εύκολα στη δημιουργία. 

- Εύκολο να συναρμολογηθούν από τους ίδιους τους μαθητές. 

- Οι νέες τεχνολογίες, όπως τρισδιάστατοι εκτυπωτές ή το δίκτυο FabLabs, 

μπορούν να αυξήσουν γρήγορα και ουσιαστικά τις δυνατότητες 

αυτοδημιούργητων αναδυόμενων εκθέσεων. 

 Ωστόσο, ένα έκθεμα πρέπει αμέσως να παρακινήσει μια δράση 

(πρακτική ή εικονική) και να γνωστοποιήσει τη βασική ιδέα που τo εμπνέει, 

απαιτώντας σε ελάχιστο βαθμό την καθοδήγηση και την παρέμβαση του 

εκπαιδευτικού. 

Αντίθετα, ένα έκθεμα πρέπει να προκαλέσει συζήτηση, ανταλλαγή και 

συνεργασία μεταξύ των χρηστών, ώστε να εξελιχθεί στα βασικά στοιχεία που 

καθιστούν μια επίσκεψη στην έκθεση μια πραγματική στιγμή μάθησης. 
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Πρόσθετες πληροφορίες (ιστορική τοποθέτηση, χρήσεις, έννοιες που 

εμπλέκονται...) μπορούν να υπάρχουν ως στοιχεία της έκθεσης (πίνακες, 

σύντομα βίντεο, σταθερές ή κινούμενες εικόνες, προσομοιώσεις σε 

υπολογιστή...) ή να περιέχονται σε μια εικονική επίσκεψη μέσω της 

ιστοσελίδας του μουσείου ή μιας περιόδου παρακολούθησης στο σχολείο ή 

στο σπίτι, είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες. 

Τέλος, απαιτείται ένας προβληματισμός σχετικά με την έννοια της 

εγγύτητας: με τα υλικά, τις δραστηριότητες, τη σχέση με το κοινό και την 

περιοχή, αλλά επίσης, αν όχι όλα τα παραπάνω, με τις έννοιες και τις 

μεθόδους των μαθηματικών. Το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας θεωρεί τα 

μαθηματικά αφηρημένα, βαρετά και απόμακρα. Είναι λοιπόν θεμελιώδες ότι, 

χωρίς να το θεωρούμε ασήμαντο ή εντυπωσιακό, μπορούμε να επισημάνουμε 

πτυχές που φέρνουν τα μαθηματικά στην εμπειρία του καθενός και διεγείρουν 

τις ευχάριστες πτυχές της ανακάλυψης, της ανάλυσης και της βελτίωσης της 

προσωπικής απόδοσης. 
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2.3  Συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συζήτηση των 

εταίρων του έργου με τους ειδικούς των μουσείων 

μαθηματικών 
Αυτή η αναφορά έχει σκοπό να παρέχει μια βοηθητική, περιεκτική και 

εμπεριστατωμένη προεπισκόπηση του πεδίου, της συλλογής και των 

εκπαιδευτικών ευκαιριών των Μουσείων Μαθηματικών. Η κοινοπραξία του 

έργου έχει συνδεθεί με τα τέσσερα προαναφερθέντα Μουσεία Μαθηματικών 

από τέσσερεις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες – το Fermat Science στη 

Γαλλία, το MMACA στην Ισπανία, το Mathematikum στη Γερμανία και το 

Navet στη Σουηδία - για να συνεισφέρουν και να παρέχουν βοήθεια στην 

παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για το έργο recreaMATHS. Οι 

εμπειρογνώμονες των Μουσείων Μαθηματικών έλαβαν ένα ερωτηματολόγιο 

με πέντε ενότητες: Λεπτομέρειες για το μουσείο, Πεδίο-Σκοποί-Οράματα του 

μουσείου, Συλλογή και εκθέματα του μουσείου, Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

στο μουσείο και Μαθηματικά στο μουσείο. Παρά το γεγονός ότι όλα αυτά είναι 

μουσεία με τον ίδιο τομέα εμπειρογνωμοσύνης - τα μαθηματικά - οι 

απαντήσεις και των τεσσάρων μουσείων είναι ενδιαφέρουσες και σημαντικές. 

Η δημιουργία μιας αναφοράς που βασίζεται στα Μουσεία Μαθηματικών έχει 

ως στόχο να κατανοήσουν καλύτερα οι εκπαιδευτικοί τις φιλοδοξίες των 

μουσείων και να γνωστοποιήσει τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και 

παιδαγωγικές που αναπτύχθηκαν σε ένα μουσείο.   

Τα ακόλουθα αποτελέσματα ανακτήθηκαν από ένα ερωτηματολόγιο 

google form: 
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Τι λέτε να εξετάσουμε ευρύτερα τις απαντήσεις των μουσείων και να 

εστιάσουμε μεμονωμένα σε κάθε ερώτηση, ξεκινώντας από τη δεύτερη 

ενότητα και το πεδίο του μουσείου. Το αντικείμενο του Fermat Science είναι 

να εισαγάγει τους μαθητές σε μια μη τυπική προσέγγιση για τη μάθηση 

μαθηματικών μέσω της χρήσης διαφόρων μαθηματικών δραστηριοτήτων, 

όπως παιχνίδια, επισκέψεις, εκθέσεις και εργαστήρια. Το μουσείο έχει ως 

στόχο να δημιουργήσει έναν διαδραστικό μαθηματικό χώρο στη γενέτειρα του 

Pierre de Fermat, να κάνει δημοφιλή τα μαθηματικά με μη τυπικά εργαλεία, 

να προωθήσει και να διαδώσει το μάθημα των μαθηματικών και να 

δημιουργήσει εκπαιδευτικά εργαλεία. Ομοίως, το αντικείμενο του MMACA 

στην Ισπανία είναι να προωθήσει το μάθημα των μαθηματικών και να 

προσφέρει στους επισκέπτες μια ουσιαστική και εξαιρετική μαθηματική 

εμπειρία.  

Στόχος του είναι να προωθήσει τα μαθηματικά, να δείξει την καλή και την 

ισχυρή πλευρά των μαθηματικών, να προσφέρει μια ευχάριστη μαθηματική 

εμπειρία καθώς και να παρέχει μια καλή εικόνα για τα μαθηματικά και να 

υποστηρίξει τους δασκάλους. Προχωρώντας στη Γερμανία, το μουσείο 

Όνομα 

μουσείου 
Χώρα 

Έτος 

ίδρυσης 

Τομέας 

εξειδίκευσης 

Πόσα (κατά μέσο όρο) 

παιδιά προσχολικής ηλικίας 

επισκέπτονται το μουσείο 

Fermat Science Γαλλία 1995 Μαθηματικά 5400 μαθητές (2019) 

MMACA Ισπανία 2014 
Μαθηματικά /  

Πρακτικό υλικό 
10000 

Mathematikum Γερμανία 2002 Μαθηματικά 15000 

Navet Science 

Center 
Σουηδία 1996 

Μαθηματικά και 

Επιστήμη 
2000 
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Mathematikum έχει ως αντικείμενο να δώσει την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους ανθρώπους - ειδικά στους νέους - να ασχοληθούν με τα 

μαθηματικά. Τέλος, το Navet Science Center είναι ένας εκθεσιακός χώρος 

3500 τετραγωνικών μέτρων, που εστιάζει σε θέματα όπως μαθηματικά, νερό, 

αστρονομία, δημιουργική τεχνολογία, χώρος δημιουργίας (makerspace), 

κέντρο αειφορίας. Στο μουσείο υπάρχει μια ψηφιακή υβριδική αρένα, τρία 

εργαστήρια, εγκαταστάσεις για ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών. Οι 

στόχοι του Navet είναι να προκαλέσει περιέργεια και επιθυμία στους 

επισκέπτες να μάθουν˙ να γίνει πηγή έμπνευσης για τα μαθηματικά, την 

επιστήμη και την τεχνολογία, να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία 

να αναπτύξουν νέες μεθόδους για τη διδασκαλία στα μαθηματικά, την 

επιστήμη και την τεχνολογία και να ενθαρρύνει την επιχειρηματική μάθηση 

και δράση.  

 

Εκτός από τους στόχους των μουσείων, τα οράματα που έχει κάθε 

μουσείο είναι εξίσου σημαντικά. Το όραμα του μουσείου Fermat Science 

περιλαμβάνει τη διάδοση των μαθηματικών, την παρουσίαση των 

αντικειμένων τους και τον τρόπο λειτουργείας τους τόσο σε ιστορικές όσο και 

σε πρόσφατες ανακαλύψεις, παρουσιάζοντας τα μαθηματικά με έναν 

διασκεδαστικό τρόπο που είναι προσβάσιμος σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους ανθρώπους και τονίζοντας τις σχέσεις των μαθηματικών με 

Μαθηματική Εμπειρία 

Πηγή: Μουσείο MMACA 
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άλλους τομείς γνώσης και πολιτισμού. Τα οράματα των MMACA και 

Mathematikum αντίστοιχα είναι να αναπτύξουν μια ευχάριστη φήμη και ένα 

υλικό με υψηλή βαθμολογία, και για τους ανθρώπους (οικογένειες, φίλους, 

κ.λπ.) να έρθουν στον ελεύθερο χρόνο τους να «κάνουν μαθηματικά» και να 

φύγουν από το μουσείο πιο χαρούμενοι. Τέλος, το όραμα του Navet Science 

είναι να αποτελέσει αξιοσημείωτο μέρος και να συμβάλει στην επίτευξη των 

στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.  

Προχωρώντας στην τρίτη ενότητα, τα μουσεία ρωτήθηκαν για την 

κύρια συλλογή εκθεμάτων τους. Το Fermat Science απάντησε ότι αυτή τη 

στιγμή έχουν τα γλυπτά των Lajos Szilassi και Pierre Fermat, εκθέματα του 

Fermat με τίτλο «enfant de la Lomagne», «Voyage en mathématique» και 

«Curiosités Mathématiques». Τα πιο αναγνωρισμένα εκθέματα του μουσείου 

για παιδιά νηπιαγωγείου βασίζονται κυρίως στην πρακτική εμπειρία γιατί σε 

μια τέτοια ηλικία το άγγιγμα και ο χειρισμός με τα χέρια είναι πολύ 

σημαντικά. Τα εκθέματα περιλαμβάνουν χώρο για παιχνίδια και χειρισμούς, 

ένα μαθηματικό εργαλείο χειρισμού προκλήσεων, ένα μαθηματικό εργαστήριο 

με μεγάλα γεωμετρικά σχήματα. Η κύρια συλλογή εκθεμάτων του MMACA 

αποτελείται από μερικές από τις οπτικές αποδείξεις του Πυθαγόρα, ευχάριστα 

παζλ και αινίγματα, πολυεδρικούς καθρέφτες, γεωμετρικά σχήματα και 

οπτικές ψευδαισθήσεις. Η αγαπημένη έκθεση των παιδιών του νηπιαγωγείου 

είναι η κατασκευή σχημάτων ή πολυέδρων με μεγάλα γεωμετρικά κομμάτια.  

Συνεχίζουμε με την κύρια συλλογή εκθεμάτων του Mathematikum όπου 

τα εκθέματα του μουσείου κυμαίνονται από παζλ, όπως ο κύβος του Conway, 

έως την έρευνα ενός στοιχείου χ - για παράδειγμα φως και σκιά ή καθρέφτες 

- έως "μεγάλα" εκθέματα, όπως μια περιστρεφόμενη πλατφόρμα, μια 

γιγαντιαία σαπουνόφουσκα, καθώς και κάποια εκθέματα βασισμένα σε 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές με ωραία και απλή επιφάνεια. Τα παιδιά έχουν 

διάφορα αγαπημένα εκθέματα, κάποια από αυτά παίζουν το παιχνίδι 

«Χτίζοντας μια πόλη», κάποια άλλα παίζουν με τα γρανάζια και κάποια άλλα 
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περνάνε την ώρα τους στο σπίτι με τους καθρέφτες. Τέλος, η κύρια συλλογή 

εκθεμάτων του Navet Science Center περιλαμβάνει το εργαστήριο χημείας 

της δράκαινας Μπέρτα , το κέντρο αειφορίας, τον Bagdad και το άπειρο, το 

εγκληματολογικό εργαστήριο, τον χώρο δημιουργίας (makerspace) και το 

Astronoma (μια έκθεση αστρονομίας). Το πιο γνωστό έκθεμα του μουσείου 

είναι το εργαστήριο χημείας της δράκαινας Μπέρτα, επειδή δεν υπάρχουν 

πολλές δυνατότητες για τα παιδιά του νηπιαγωγείου να βιώσουν μια 

πραγματική εμπειρία στην χημεία.  

 

Επιπλέον, πρέπει επίσης να εξετάσουμε πώς συνδέονται τα μουσεία με 

την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Το Fermat Science συνδέεται με την 

ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά μέσω του διεθνώς αναγνωρισμένου 

διάσημου μαθηματικού Pierre de Fermat που επικοινωνούσε και 

συνεργαζόνταν με Ευρωπαίους επιστήμονες του αιώνα του. Επιπλέον, το 

Mathematikum συνδέεται με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά 

διατηρώντας και διαδίδοντας την απίστευτη πολιτιστική κληρονομιά των 

μαθηματικών των τελευταίων 5000 ετών, ιδιαίτερα αυτά που αναπτύχθηκαν 

από τους Έλληνες αλλά και από τους Μεσοποτάμιους, τους Κινέζους, τους 

Μάγια, οι οποίοι έχουν αναπτύξει εκπληκτικά μαθηματικά. Το μουσείο Navet 

Η τεράστια σαπουνόφουσκα 

Πηγή: Μουσείο Mathematikum 
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συνεργάζεται με τα ακόλουθα στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 

κληρονομιάς: τουρισμός και κληρονομιά στην προώθηση βιώσιμου 

πολιτιστικού τουρισμού, προσέλκυση της νεότερης γενιάς, δεξιότητες που 

σχετίζονται με την κληρονομιά στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης για τα παραδοσιακά και νέα επαγγέλματα, προώθηση της 

συμμετοχής και της κοινωνικής καινοτομίας καθώς και χρήση έρευνας, 

καινοτομία, επιστήμη και τεχνολογία για την καλύτερη διατήρηση και 

παρουσίαση της κληρονομιάς.  

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους εταίρους να δώσουν δύο 

παραδείγματα εκθεμάτων που μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν και να 

εκτυπωθούν από νηπιαγωγούς και επιπλέον εάν η συλλογή του μουσείου 

υποστηρίζει την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Με άλλα λόγια, εάν το 

μουσείο αναγνωρίζει όλα τα δικαιώματα των παιδιών σε μια μαθησιακή 

εμπειρία που σέβεται τη διαφορετικότητα, επιτρέπει τη συμμετοχή, εξαλείφει 

τα εμπόδια και λαμβάνει υπόψη μια ποικιλία μαθησιακών αναγκών και 

προτιμήσεων. Ξεκινώντας με το Fermat Science, το μουσείο πρότεινε δύο 

εκθέματα που θα μπορούσαν να εκτυπωθούν σε τρισδιάστατη μορφή, La 

chasse aux form (The hunt for shapes) και Les apprentis géomètres 

(Apprentice Surveyors), το οποίο είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που 

δημιουργήθηκε με τη βοήθεια εθνικών ειδικών στον τομέα της εκπαίδευσης 

για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Το μουσείο MMACA πρότεινε μια 

έκθεση για ταίριασμα σχημάτων και χρωμάτων, Τάνγκραμ και «Patrons». Όλα 

τα εκθέματα του μουσείου έχουν σχεδιαστεί για εκπαίδευση χωρίς 

αποκλεισμούς. Τα εκθέματα είναι χωρίς εμπόδια και ορισμένα εκθέματα είναι 

κατάλληλα για τυφλούς. Ομοίως, το Mathematikum στη Γερμανία αγκαλιάζει 

μια συλλογή εκθεμάτων που υποστηρίζουν την εκπαίδευση χωρίς 

αποκλεισμούς, καθώς και το Navet στη Σουηδία. Το σουηδικό μουσείο 

ασχολείται συνεχώς με τα προβλήματα της ένταξης και πρόσφατα 

συνεργάστηκε και με ομάδες ατόμων με νοητική αναπηρία μέσω της 
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δημιουργικής τεχνολογίας, και με οικογένειες μεταναστών σε θέματα όπως η 

βιωσιμότητα και η τέχνη. Επίσης το μουσείο συνεργάζεται μακροπρόθεσμα με 

ομάδες παιδιών που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στο μουσείο Navet με τη 

βοήθεια των οικογενειών τους.  

Ως εκ τούτου, ζητήθηκε από τα μουσεία να περιγράψουν τις 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρουν, και εάν έχουν μια πλούσια σειρά 

δραστηριοτήτων για νηπιαγωγεία. Σύμφωνα με το Fermat Science, το 

μουσείο προσφέρει σχολικές δραστηριότητες όπως εργαστήρια και παιχνίδια 

όπου οι μαθητές χειρίζονται διάφορες μαθηματικές έννοιες που μαθαίνουν 

στην τάξη. Το Fermat προσφέρει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά εργαστήρια για 

νηπιαγωγεία: σχήματα, χρώματα, αριθμούς, αλγόριθμους και λαβύρινθους, 

χωρική γεωμετρία, κυνήγι σχημάτων. Επιπλέον, προτείνουν ένα παιχνίδι 

αναγνώρισης σχημάτων στην Μπομόν-ντε-Λομάνι καθώς και παιχνίδια 

κατασκευών. Το MMACA στην Ισπανία προσφέρει την ευκαιρία για απόκτηση 

εμπειρίας σε νέες και διαφορετικές γνώσεις στα σχολεία. Το μουσείο διαθέτει 

μερικές διδακτικές βαλίτσες με πρακτικό υλικό για να δοθούν σε σχολεία και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναδυόμενες εκθέσεις ή ακόμα και για τη 

δημιουργία κάποιων δραστηριοτήτων στην τάξη. 

 

Τάνγκραμ για παιδιά 

Πηγή: Fermat Science 
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Το Mathematikum αρκετές φορές το χρόνο προσκαλεί νηπιαγωγούς για ένα 

μάθημα και προσφέρει περίπου 30 μαθήματα που συνδέουν το "Haus der 

kleinen Forscher" (Το σπίτι των μικρών ερευνητών) με θέματα STEM. Τέλος, 

το Navet Science Center προσφέρει ενδοϋπηρεσιακή και προϋπηρεσιακή 

εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς, διοργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις σε τοπικές 

κοινότητες, νηπιαγωγεία και σχολεία σε μαθητές όλων των ηλικιών. Επίσης 

διοργανώνει υπαίθριες δραστηριότητες για όλους, εκδηλώσεις στην πόλη, 

εκπαίδευση βιωσιμότητας για εταιρείες και άλλους οργανισμούς κ.λπ. Το 

μουσείο προσφέρει πολλά προγράμματα για δασκάλους νηπιαγωγείου, για 

παράδειγμα, προγραμματισμό και ψηφιακά εργαλεία, χημεία, φυσική, 

μαθηματικά και ούτω καθεξής. Το Navet θεωρεί ότι η συνεργασία με παιδιά 

προσχολικής ηλικίας στα μαθηματικά είναι ο καλύτερος τρόπος για να 

ασχοληθούν με τέτοιες έννοιες «εσωτερικά». 

Τα μουσεία καλύπτουν μια σειρά μαθηματικών εννοιών για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Έννοιες όπως σχήματα και αριθμοί καλύπτονται και από 

τα τέσσερα μουσεία, αλλά μέσω διαφορετικών εκθέσεων και εργαστηρίων. Ο 

παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις διαφορετικές έννοιες που καλύπτει κάθε 

Μουσείο Μαθηματικών: 

Μουσείο 

Μαθηματικές έννοιες που 

καλύπτονται στα εκθέματα του 

μουσείου 

Fermat Science 
γεωμετρικά σχήματα, μέτρηση, χρώματα 

και εύρεση μιας πορείας στο διάστημα 

MMACA 

σχήματα και μορφές, έννοιες αριθμών, 

εύκολες αριθμητικές πράξεις, 

συλλογισμός, επίλυση προβλημάτων και 

δημιουργικότητα 

36 



37 
 

Mathematikum 

αριθμοί, σχήματα, συναρτήσεις (κίνηση), 

καθώς και επικοινωνιακά πλαίσια όπως 

επικοινωνία, διαφωνία, περιγραφή, κ.λπ. 

Navet Science Center 
παιχνίδια, παζλ, μετρήσεις, ψηφιακά 

μαθηματικά και μέτρηση 

 

Η τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου αφορά τα μαθηματικά στο 

μουσείο, πόσο αποτελεσματική είναι η διδασκαλία των μη τυπικών 

μαθηματικών στα παιδιά προσχολικής ηλικίας και εάν τα παιδιά φεύγουν με 

διαφορετική άποψη για τα μαθηματικά αφού επισκεφθούν το μουσείο. Όπως 

δήλωσε ο Fermat, κατά τη διδασκαλία των μη τυπικών μαθηματικών, είναι 

καλύτερο να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες μαθηματικές έννοιες καθώς 

αυτή η προσέγγιση πετυχαίνει πάντα. Σύμφωνα με το MMACA, τα μη τυπικά 

μαθηματικά προσφέρουν μια πραγματικά καλή και ευχάριστη μαθηματική 

εμπειρία που είναι δύσκολο να επιτευχθεί στο σχολείο και, ως εκ τούτου, είναι 

πολύ σημαντική για τη μελλοντική ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων. 

Το Mathematikum πιστεύει ότι η διδασκαλία των μη τυπικών μαθηματικών σε 

παιδιά νηπιαγωγείου είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος και είναι σίγουρα 

πολύ πιο ισχυρή από τη διδασκαλία της μαθηματικής σύνταξης. Παρ' όλα 

αυτά, το μουσείο Navet πιστεύει ότι τα μη τυπικά μαθηματικά είναι πιο 

αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιούνται καθημερινά από τα παιδιά στο 

νηπιαγωγείο ή σε υπαίθριες εγκαταστάσεις. Μακροπρόθεσμα, το καλύτερο 

αποτέλεσμα προέρχεται από την εκπαίδευση των δασκάλων που εργάζονται 

στα νηπιαγωγεία και στηρίζουν την εργασία των παιδιών. Μετά την επίσκεψη 

στο μουσείο, τα παιδιά έχουν διαφορετική άποψη για τα μαθηματικά, και αυτό 

μπορεί να επιβεβαιωθεί από όλα τα μουσεία. Τα παιδιά αποκτούν μια νέα 

οπτική για τον κόσμο, τώρα ξέρουν: «Τα μαθηματικά είναι εκεί» και «μπορώ 

να καταλάβω τον κόσμο χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά». Όλα τα παιδιά 
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δοκίμασαν νέες προκλήσεις, ασχολήθηκαν με τα μαθηματικά με νέους 

τρόπους και ακόμη βίωσαν τη χαρά να κάνουν μαθηματικά σε ομάδες.  

Ο σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου ήταν να προσδιορίσει την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας μη τυπικών μαθηματικών σε νεότερους 

μαθητές μέσω του έργου - εκθεμάτων, εργαστηρίων κ.λπ. - των μουσείων 

μαθηματικών  σε όλη την Ευρώπη. Βάσει της ανάλυσης που παρέχεται από 

αυτά τα τέσσερα Μουσεία Μαθηματικών (Fermat Science, MMACA, 

Mathematikum και Navet Science Center), μπορεί να συναχθεί το 

συμπέρασμα ότι το έργο των μουσείων έχει μεγάλη σημασία καθώς επηρεάζει, 

εμπνέει και ενθαρρύνει τη νέα γενιά μαθητών να μεγαλώσουν έχοντας 

μεγάλη αφοσίωση στα μαθηματικά. Τα παιγνιώδη και συναρπαστικά εκθέματα 

των μουσείων μαθηματικών έχουν ενθαρρύνει το έργο του RecreaMATHS 

στην ανάπτυξη εξατομικευμένων ηλεκτρονικών βιβλίων καθώς και 

τρισδιάστατων εκτυπωμένων εκθεμάτων εμπνευσμένων από αυτά των 

μουσείων μαθηματικών. Με την κοινοποίηση της πολύτιμης συμβολής των 

Μουσείων Μαθηματικών, ελπίζουμε οι εκπαιδευτικοί θα κατανοήσουν το 

μεγαλείο της διδασκαλίας των μαθηματικών από νεαρή ηλικία, καθώς τους 

παρέχονται διάφορες ιδέες για το πώς να ενσωματώσουν τα μαθηματικά στις 

καθημερινές δραστηριότητες του νηπιαγωγείου. 

 

2.4 Κατανοώντας τα μαθηματικά ως κοινωνικοπολιτισμικό 

προϊόν˙ η σύνδεση των Μαθηματικών με την Ευρωπαϊκή 

Πολιτιστική Κληρονομιά 
Η Ευρωπαϊκή Μαθηματική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1991. Ο κύριος στόχος 

της ήταν να εκμεταλλευτεί τη γενικότερη ίδρυση μιας ευρωπαϊκής κοινότητας, 

σε πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, να ενώσει πρωτοβουλίες και 

έργα ικανά να προωθήσουν τα μαθηματικά στην ευρωπαϊκή επικράτεια και όχι 

μόνο. Όμως, όπως και σε άλλους τομείς, τα επιχειρήματα δεν βασίστηκαν στις 
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ευκαιρίες και τις ανάγκες του παρόντος (ή του μέλλοντος) αλλά σε μια 

προσφυγή στην ιστορία των μαθηματικών που εμφανίστηκε μερικές φορές 

ξανά για να δικαιολογήσει αυτήν τη συγκέντρωση. Σύμφωνα με αυτά τα 

επιχειρήματα, τα μαθηματικά είναι βασικά μια δημιουργία ιδιαίτερα 

ευρωπαϊκή. Αυτή η άποψη βασίζεται σε μια κοινότυπη εξήγηση για την 

ανάπτυξη των μαθηματικών που, στην πλήρη μορφή της, μπορεί να 

συνοψιστεί ως εξής: Γεννημένα στην ελληνική αρχαιότητα και ξεχασμένα 

στον σκοταδισμό του Μεσαίωνα, τα μαθηματικά δημιουργήθηκαν για δεύτερη 

φορά στη Δυτική Ευρώπη τον 18ο αιώνα από τον Γαλιλαίο, τον Ντεκάρτ, τον 

Νεύτων και τον Λάιμπνιτς δείχνοντας σταδιακά την αποτελεσματικότητά τους 

χάρη στην ανάπτυξη όλων των πιθανών εφαρμογών, και ως εκ τούτου 

εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

Για τους περισσότερους σύγχρονους μελετητές της ιστορίας της 

επιστήμης, αυτή η εξήγηση θεωρείται παραπλανητική επειδή παραμελεί τις 

κρίσιμες συνεισφορές και την αυτόνομη σκέψη των πολιτισμών που 

αναπτύχθηκαν εκτός της γεωγραφικής επικράτειας της Ευρώπης για 

παράδειγμα, την Κίνα, τις ισλαμικές χώρες. Οι μαθηματικοί αυτών των 

πολιτισμών παρουσιάζονται ως απλοί πομποί της ευρωπαϊκής γνώσης. Η γενιά 

του Ντεκάρτ βασίστηκε σε μια τεράστια κληρονομιά που δεν περιοριζόταν στις 

πηγές της κλασικής αρχαιότητας. Η σχέση μεταξύ των μαθηματικών και της 

οικονομίας ήταν σημαντική, και πολλές φορές, πολύ πριν από την 

αεροδυναμική μοντελοποίηση ή τις σύγχρονες ιατρικές στατιστικές: το 

εμπόριο, η αρχιτεκτονική, η δημογραφία, οι οχυρώσεις, αιτιολογούσαν ή 

προωθούσαν τις μαθηματικές εξελίξεις πριν από τον 18ο αιώνα. 

Η ιστορία των μαθηματικών κατέχει μια σημαντική θέση στη διάδοση 

των μαθηματικών ή γενικότερα στον προβληματισμό σχετικά με αυτό το 

πεδίο, είτε φιλοσοφικό, οικονομικό είτε εκπαιδευτικό. Η ιστορία απλοποιείται 

με το ζόρι, όπως και τα μαθηματικά που γίνονται πιο γνωστά. Η φύση των 

απλουστεύσεων, ο ρυθμός της συνολικής ιστορίας που παρουσιάζεται, η 
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έμφαση σε μια πτυχή ή στην άλλη, όλα αντικατοπτρίζουν και απλοποιούν τις 

επιλογές της κοινότητας που επεξεργάζεται και αποφασίζει για τα βασικά 

στοιχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή 

ταυτότητα που πλαστογραφείται ή ενεργοποιείται.  

Οι μεσολαβητές χρησιμοποιούν αυτήν την ευρωπαϊκή κληρονομιά για 

να αναπτύξουν και να προωθήσουν τα μαθηματικά. Τα ευρωπαϊκά μουσεία 

επενδύουν σε αυτή, την παρουσιάζουν, την ενημερώνουν, την μοιράζονται 

μέσω εκθέσεων και εργαστηρίων. 

Το MMACA παρουσιάζει τον Λεονάρντο ντα Βίντσι (Ιταλός ζωγράφος, 

οραματιστής εφευρέτης, αρχιτέκτονας και θεωρητικός) μέσω του έργου του  

«Άνθρωπος του Βιτρούβιου» που μας δείχνει τις ιδανικές αναλογίες του 

ανθρώπου. Το σώμα, χαραγμένο σε κύκλο με τον ομφαλό του ως κέντρο και 

το τετράγωνο με τα γεννητικά όργανα ως κέντρο εξίσου. Ο Λεονάρντο ντα 

Βίντσι αναφέρεται εδώ στις μετρήσεις του μήκους που χρησιμοποιούν οι 

αρχιτέκτονες της εποχής. Αυτά τα μέτρα ακολουθούν μια εξέλιξη που 

συνδέεται με την ακολουθία Fibonacci (Ιταλός μαθηματικός). Ο λόγος ενός 

όρου αυτής της ακολουθίας προς τον προηγούμενο πλησιάζει τη χρυσή 

αναλογία ως μία πρόοδο σε αυτήν την ακολουθία. 

Μια άλλη δραστηριότητα στο MMACA είναι η ομαδική κατασκευή ενός 

θόλου ύψους 1 μέτρου και διαμέτρου 4 έως 5 μέτρων, όπου τα κομμάτια 

συναρμολογούνται και σχηματίζουν συγκεκριμένα γεωμετρικά σχέδια με 

σκοπό την αναπαραγωγή του θόλου του Λεονάρντο ντα Βίντσι.  

Η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά είναι το μέσο μετάδοσης των 

σημερινών μαθηματικών. 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι το δωμάτιο του Ερατοσθένη (Έλληνας 

αστρονόμος, γεωγράφος, φιλόσοφος και μαθηματικός) με ένα ραβδί που 

εξηγεί τη μέθοδο του για τον υπολογισμό του μεγέθους της γης. Ο χειρισμός 

είναι πανταχού παρών και μια σφαίρα και κέρματα είναι διαθέσιμα για την 

αναπαραγωγή της μεθόδου του. 
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Πηγή: la-cupola-di-leonardo-da-vinci 

MΜΑCA   

             
  

 

Το Mathematikum μας ταξιδεύει με τα γραφήματα του Όιλερ (Ελβετός 

μαθηματικός και φυσικός). Τα παιδιά και οι ενήλικες χειρίζονται και 

προσπαθούν να βρουν ένα μονοπάτι που περνάει από όλες τις άκρες μόνο μία 

φορά. Μεταξύ σπαζοκεφαλιών και 

μαθηματικών υπάρχει κάτι για όλους. 

Βρίσκουμε επίσης τον Λεονάρντο ντα Βίντσι 

με τη γέφυρα του χτισμένη με μικρά ξύλινα 

κομμάτια. Ο Πυθαγόρας (Έλληνας 

φιλόσοφος, μαθηματικός και επιστήμονας) 

με το μονόχορδο του, το οποίο εφηύρε τον 

6ο αιώνα π.Χ., όπου οι επισκέπτες μπορούν 

να ανακαλύψουν κλάσματα και να 

εμβαθύνουν τις μουσικές τους γνώσεις με 

την Πυθαγόρεια κλίμακα. 

Η ευρωπαϊκή μας κληρονομιά που 

αποτελείται από γλύπτες και ζωγράφους δεν 

πρέπει επίσης να παραμεληθεί, καθώς πολλά 

μουσεία εμπνέονται από αυτά για εργαστήρια. 

Τα γεωμετρικά σχήματα και οι οπτικές ψευδαισθήσεις είναι όλα παραδείγματα 

μέσων που μπορούν να αναπαρασταθούν χρησιμοποιώντας μαθηματικές 

τεχνικές. 

Το Fermat Science χρησιμοποιεί επίσης αυτήν την κληρονομιά για τα 

εργαστήρια της. Για παράδειγμα, στο τμήμα «Μαθηματικά και τέχνες», ο 

Vasarely (ένας Ούγγρος καλλιτέχνης που έγινε Γάλλος πολίτης) μας δείχνει 

Πηγή: Οι διαδρομές του Όιλερ  
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με καμπύλες και ευθείες γραμμές πώς να κάνουμε αντικείμενα να 

εμφανίζονται χωρίς να σχεδιάζουμε το περίγραμμά τους. Ο Pierre de Fermat 

(Γάλλος μαθηματικός) μας καλεί να αντιμετωπίσουμε μαθηματικές προκλήσεις 

συνδυάζοντας μαθηματικά και πολιτισμό στην πατρίδα του, την πόλη 

Μπομόν-ντε-Λομάνι. Ο Άλαν Τούρινγκ (Βρετανός μαθηματικός και 

κρυπτολόγος) μας εισάγει στην κρυπτογραφία σε ένα εργαστήριο όπου οι 

μυστικοί κωδικοί δεν θα κρατούν πλέον μυστικά για εσάς. 

Πηγή: Fermat Science 

 

Ο πλούτος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης είναι ένα 

πραγματικό ορυχείο χρυσού για τα μουσεία μαθηματικών. Μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το έργο ενός μαθηματικού, ένα μνημείο, ένα κίνημα, ή 

ακόμα και μια πόλη, όπως θέλουν, και να τα μετατρέψουν σε εργαστήριο ή 

έκθεση. Τα ευρωπαϊκά μουσεία το έχουν καταλάβει αυτό και όλα τα 

ζωντανεύουν, τα χρησιμοποιούν και φυσικά τα μεταδίδουν.  
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Κεφάλαιο 3 

Υιοθέτηση ψηφιοποιημένων μεθοδολογιών που 

προσελκύουν τους δασκάλους νηπιαγωγείου για να 

διευρύνουν και να εμπλουτίσουν τις μαθηματικές 

εμπειρίες στις τάξεις του νηπιαγωγείου. 
Τα μαθηματικά, που συχνά θεωρούνται υπερβολικά αφηρημένα και 

αποστασιοποιημένα από την καθημερινή ζωή, αποτελούν έναν εφιάλτη για 

έναν αυξανόμενο αριθμό μαθητών απορρίπτοντάς τα στην πορεία. Σύμφωνα 

με τον Michel Broué, πρώην διευθυντή του Institut Henri Poincaré, «το 

σχολείο έχει μετατρέψει τα μαθηματικά σε μια επιστήμη για ανόητους, 

αποτελούμενα από τεχνικές μάθησης με επανάληψη και εφαρμογή 

αφηρημένων κανόνων χωρίς να ξέρουν τον λόγο στους μαθητές». Επίσης 

ισχυρίζεται ότι «μπορούν να γίνουν πηγή φαντασίας, διαίσθησης και 

αισθητικής» (Le Point Hors-Série, 2017). 

Αυτή η δυσαρέσκεια των μαθηματικών δεν είναι μη αναστρέψιμη. Ωστόσο, 

για να αντιστραφεί αυτή η διάθεση, φαίνεται απαραίτητο να υιοθετηθούν νέες 

μέθοδοι διδασκαλίας και τεχνικές που δεν οδηγούν πλέον σε αποθάρρυνση. 

Με αυτό τον τρόπο τα μαθηματικά θα γίνουν ένα εργαλείο που θα 

διευκολύνει την κατανόηση του κόσμου που μας περικλείει. 

Για να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση, οι εκπαιδευτικοί έχουν 

αναπτύξει διάφορες μεθόδους με τις κυριότερες να είναι:  

• Η μέθοδος της Σιγκαπούρης 

Όταν η Σιγκαπούρη έγινε ανεξάρτητη το 1965, εξόπλισε τα σχολεία της με 

σχολικά βιβλία από δυτικές χώρες που καλύπτουν διαφορετικές μαθηματικές 

έρευνες και παιδαγωγικές (όπως αυτές των Bruner, Polya και Montessori). 

Κάνοντας την διδασκαλία των μαθηματικών και των επιστημών εθνική 
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προτεραιότητα στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ανατέθηκε στους 

εκπαιδευτικούς να φτιάξουν μια σύνθεση με τις πιο αποτελεσματικές 

μεθόδους. Κατά τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, η αναπτυγμένη μέθοδος 

συνέχισε να δοκιμάζεται και να προσαρμόζεται. Είναι πλέον αναπόσπαστο 

μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας από το νηπιαγωγείο έως το 

δημοτικό σχολείο. 

Πράγματι, το σημείο εκκίνησης αυτής της μεθόδου είναι ότι κανένας μας δεν 

πρέπει απλά να μάθει μαθηματικά αλλά πάνω απ' όλα να τα κατανοήσει. Για 

να τα απομνημονεύσουμε είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πρώτα τη 

σημασία και τη χρησιμότητα των τύπων. Η παπαγαλία είναι κατά κάποιο 

τρόπο αντιπαραγωγική. Σίγουρα μας επιτρέπει να τα εφαρμόσουμε μηχανικά 

στην αρχή, αλλά μας εμποδίζει να τα θυμόμαστε και να τα εφαρμόσουμε ξανά 

σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Η μέθοδος είναι προοδευτική υπό την έννοια ότι ξεκινά με απλές έννοιες που 

μπορούν να απεικονιστούν με εικόνες. Καθώς κάποιος προχωράει, οι έννοιες 

γίνονται πιο περίπλοκες και αφηρημένες. Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση 

να αναπτύξουν και να εξηγήσουν τη λογική συλλογιστική από μόνοι τους.  

Η μέθοδος της Σιγκαπούρης βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις άξονες:  

- Μοντελοποίηση, που συνίσταται στο να κάνει τον μαθητή να δημιουργήσει 

ένα σχέδιο, μια αναπαράσταση του προβλήματος. 

- Η προσέγγιση «concrete-imaged-abstract», η οποία αποτελείται από τη 

χρήση καθημερινών καταστάσεων, κύβων ή άλλων αντικειμένων που 

πρέπει οι μαθητές να χειριστούν και στη συνέχεια να τα αναπαραστήσουν 

χρησιμοποιώντας κύκλους, ράβδους ή τελείες και τέλος να τα σχεδιάσουν 

χρησιμοποιώντας αριθμούς και σύμβολα. 
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-  Η διατύπωση επιτρέπει στον μαθητή να εξηγήσει πώς θα λύσει το 

πρόβλημα περιγράφοντας κάθε βήμα του συλλογισμού. 

 

• Η μέθοδος Assimil 

Αυτή η μέθοδος δημιουργήθηκε το 1929 από έναν εκδότη βιβλίων για τη 

διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας. Βασικά βασίζεται στη διαισθητική 

αφομοίωση και στα τριάντα λεπτά καθημερινής εργασίας. 

Η αρχή είναι απλή: όπου κι αν βρίσκονται οι μαθητές, μπορούν να διαβάσουν 

ή να ακούσουν τύπους και θεωρήματα, κάτι που τους επιτρέπει να 

εξοικειωθούν με τη γλώσσα των μαθηματικών. Μετά από κάθε μάθημα, οι 

μαθητές πρέπει να εξασκηθούν για τριάντα λεπτά. Λιγότερο από αυτό το 

διάστημα θα ήταν αναποτελεσματικό, αλλά περισσότερο από αυτό θα 

φαινόταν σαν αγγαρεία. 

Κάθε βιβλίο Assimil περιέχει 60 έως 150 μαθήματα. Κάθε 5 έως 6 κεφάλαια 

προτείνεται ένα επεξηγηματικό μάθημα προκειμένου να επαναληφθούν τα 

βασικά σημεία που μελετήθηκαν στα προηγούμενα μαθήματα. 

 

 

Πηγή: 

https://instructionetactiviteenfamille.

com/methode-de-singapour-en-

maternelle-et-cp/  
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•  Η μέθοδος Berlitz 

Ο στόχος αυτής της μεθόδου, που δημιουργήθηκε το 1878, είναι να δώσει τη 

δυνατότητα στον μαθητή να σκεφτεί πιο συγκεκριμένα τα μαθηματικά και να 

τα αγαπήσει. Η μάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο διαφορετικούς 

τρόπους: 

- Ατομικά, έτσι ώστε ο μαθητής να έχει την επιλογή του όγκου και του 

χρόνου των μαθηματικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. 

- Σε ομάδες τριών μαθητών του ίδιου επιπέδου που έχουν τους ίδιους 

στόχους. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται ορισμένες προκαταλήψεις 

όπως τα σύμπλεγμα κατωτερότητας που μπορούν να οδηγήσουν σε 

αποκλεισμούς. 

Τα μαθήματα, είτε ατομικά είτε ομαδικά, πρέπει να πραγματοποιούνται σε 

ίδρυμα που σχετίζεται με τη μέθοδο Berlitz. 

 

• Η μέθοδος Kumon 

Αυτή η μέθοδος αναπτύχθηκε από τον Ιάπωνα μαθηματικό Toru Kumon το 

1954 για να βελτιώσει την απόδοση του γιου του στα μαθηματικά κατόπιν 

αιτήματος της συζύγου του. 

Η βασική αρχή είναι ότι όλοι έχουν ανεκμετάλλευτες δυνατότητες που 

μπορούν να αποκαλυφθούν. Αυτό επιτυγχάνεται αυξάνοντας την 

αυτοπεποίθηση του μαθητή και τις δεξιότητές του μέσω της αυτομάθησης. 

Η μέθοδος πραγματοποιείται σε στάδια, δηλαδή, κάθε μαθητής ενσωματώνει 

μια έννοια, τη μία μετά την άλλη. Για να επιβεβαιώσει ή όχι την εκμάθηση 
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μιας έννοιας, ο μαθητής κάνει ένα τεστ όπου εξετάζεται η ταχύτητα της 

ολοκλήρωσης του.  

Η αρχή στην οποία βασίζεται αυτή η μέθοδος είναι ο σεβασμός του 

μαθησιακού ρυθμού κάθε παιδιού τοποθετώντας το μπροστά σε ένα 

συγκεκριμένο παράδειγμα, έτσι ώστε να μπορεί να σχηματίσει μια νοερή 

εικόνα που μπορεί να γενικευτεί και να εφαρμοστεί σε άλλες διαδικασίες. 

 

 

3.1 Ψηφιοποιημένες μεθοδολογίες για τη διδασκαλία των 

μαθηματικών στο νηπιαγωγείο 
Για να ζωντανεύσουν τα μαθηματικά, κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή μιας 

ενδιαφέρουσας μεθόδου διδασκαλίας που καθoρίζει τη σχέση με τον 

περιβάλλοντα κόσμο. Έχουμε δει ότι άλλες μορφές διδακτικής έχουν 

αναπτυχθεί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων 

τεχνολογιών και η διάδοσή τους έχουν μεταμορφώσει τις κοινωνικές μας 

πρακτικές και την κατανόησή μας για τον κόσμο. Επιπλέον, δεν μπορεί να 

παραλειφθεί ότι αυτές οι νέες τεχνολογίες είχαν επίσης άμεσο αντίκτυπο στην 

εξέλιξη της επιστήμης των μαθηματικών και στην πρακτική τους. 

 

 

Πηγή: https://canal9.ch/apprentissage-

kumon-une-methode-pour-developper-

lautonomie-et-lamour-des-mathematiques/  
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Αυτή η μετατροπή, αν και γρήγορη, έχει περάσει από πολλά στάδια. 

Πράγματι, ο εμπλουτισμός της εκμάθησης των μαθηματικών αρχικά 

προβλεπόταν μόνο μέσω αριθμομηχανών και επαγγελματικού λογισμικού 

όπως το Excel. «Στη βασική εκπαίδευση είναι κυρίως αριθμομηχανές, 

υπολογιστικά φύλλα και λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας καθώς και 

μικρόκοσμοι όπως το Logo" (Artigue, 2011). Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η 

συμβολή αυτών των τεχνολογιών συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη 

«των δυνατοτήτων πειραματισμού, οπτικοποίησης και προσομοίωσης˙έχουν 

αλλάξει τη σχέση με τον υπολογισμό και τα γεωμετρικά σχήματα. Έφεραν τα 

σχολικά μαθηματικά πιο κοντά στον έξω κόσμο δίνοντας τη δυνατότητα  να 

αντιμετωπιστούν πιο σύνθετα δεδομένα και πιο ρεαλιστικά προβλήματα» 

(Artigue, 2011). Παρ' όλα αυτά, είναι ατυχές το γεγονός ότι αυτή η 

συνεισφορά παρέμεινε ιδιαίτερα υποεκπροσωπούμενη στη βασική εκπαίδευση, 

και ειδικότερα στο νηπιαγωγείο, λόγω της έλλειψης κατάρτισης σε αυτές τις 

τεχνολογίες για τους εκπαιδευτικούς. 

Πιο πρόσφατα, η εμφάνιση του διαδικτύου και της τεχνολογίας κινητών 

τηλεφώνων άνοιξε ένα νέο πεδίο έρευνας για την εκμάθηση μαθηματικών, 

τόσο για μαθητές όσο και για εκπαιδευτικούς (εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 

κατάρτιση, δωρεάν πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία πόρων, δημιουργία 

κοινοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών μεταξύ άλλων νέων δυνατοτήτων). 

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες για την 

εκπαίδευση των μαθηματικών, ειδικά επειδή φαίνεται ότι η ένταξή τους δεν 

δημιουργεί τις ίδιες δυσκολίες με τις προαναφερθείσες τεχνολογίες, καθώς 

δεν επηρεάζουν τις πρακτικές με παρόμοιο τρόπο» (NMC Horizon Report, 

2017).  
Πρέπει να υπάρξει επένδυση στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών 

προκειμένου να αναπτυχθούν εργαλεία ακόμη και μέθοδοι που θα 

διευκολύνουν την εκμάθηση των μαθηματικών από το νηπιαγωγείο. «Η 

ποιοτική εκπαίδευση μαθηματικών για όλους δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς 
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την παραγωγή ποιοτικών πόρων: πόροι για μαθητές και πόροι για 

εκπαιδευτικούς». 

Η τεχνολογία στην τάξη έχει προχωρήσει πολύ. Είναι πλέον πιο προσβάσιμη 

από ποτέ για τη δημιουργία διαδραστικών μαθημάτων, την υλοποίηση 

συμμετοχικών προγραμμάτων μάθησης, την παροχή εξατομικευμένης 

μάθησης και την οργάνωση δραστηριοτήτων στην τάξη. 

Μέχρι σήμερα, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μεθόδων και εργαλείων σχετικά 

με αυτά, μερικές από τις οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο μη 

εξαντλητικό κατάλογο: 

 

• Εικονικές εκθέσεις και κινούμενα σχέδια  

Σήμερα, πολλά μουσεία όπως το Palais de la Découverte στο Παρίσι, το 

Maison des mathématiques et de l'informatique στη Λυών ή το Maison des 

mathématiques στο Βέλγιο προσφέρουν εικονικές εκθέσεις και κινούμενα 

σχέδια που παρουσιάζουν τα μαθηματικά με διασκεδαστικό και διαδραστικό 

τρόπο. Ωστόσο, πολύ λίγα έχουν σχεδιαστεί για μαθητές νηπιαγωγείων ή 

ακόμη και για παιδιά 6-7 ετών. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

τους δασκάλους ως πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία προσαρμοσμένων 

εργαστηρίων για τους μαθητές τους. Επιπλέον, ορισμένα ιδρύματα 

προσφέρουν επίσης διαδικτυακούς πόρους για εκπαιδευτικούς (αρχεία, φύλλα 

διδασκαλίας ή δραστηριότητες που συχνά μπορούν να μεταφορτωθούν). 

Πηγή: 

https://edu.cospaces.io/

PZX-BHK  
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• Smartboards (Έξυπνοι πίνακες) 

 Οι διαδραστικοί και συνδεδεμένοι πίνακες 

μπορούν να αντικαταστήσουν τους απλούς 

πίνακες στις περισσότερες αίθουσες. Αυτοί οι 

πίνακες προσφέρουν στους μαθητές μια πολύ 

πιο εμπλουτισμένη, διασκεδαστική και 

διαδραστική εμπειρία. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την προβολή βίντεο, 

φωτογραφιών, σχεδίων και χειρόγραφων 

σημειώσεων και έτσι επιτρέπουν στους 

μαθητές να προσεγγίσουν τα μαθηματικά από 

διαφορετικές γωνίες. 

 

• Διαδικτυακά παιχνίδια και εφαρμογές 

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Pediatrics από την 

Shayl Griffith και τους συναδέλφους της παρατήρησε ότι η χρήση 

διαδικτυακών παιχνιδιών και εφαρμογών συνδέεται με την υψηλότερη 

μαθηματική ικανότητα στην πρώιμη παιδική ηλικία. Ωστόσο, είναι σημαντικό 

να θυμόμαστε ότι ο δάσκαλος πρέπει να σκεφτεί εκ των προτέρων για το πώς 

το παιχνίδι ή η εφαρμογή ταιριάζει στο πρόγραμμα σπουδών. Σύμφωνα με 

την Theresa Wills, επίκουρη καθηγήτρια μαθηματικής εκπαίδευσης στο 

Πανεπιστήμιο Τζορτζ Μέισον στο Fairfax, «Είναι ένα εξαιρετικό σημείο 

δεδομένων για να δούμε πού βρίσκονται τα παιδιά και έπειτα οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν κατάλληλες παρεμβάσεις 

για μαθητές που χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη».  

Πηγή: 

https://www.blendspace.com/lessons/XHr58

JHuyASScQ/representation-in-the-classroom  
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• Επιβράβευση και παιχνιδοποίηση 

 Η επιβράβευση και η παιχνιδοποίηση είναι κινητήρια εργαλεία που 

επιβραβεύουν τον μαθητή μέσω της χρήσης ψηφιακών σημάτων. Αφού 

φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο δυσκολίας, ο μαθητής επιβραβεύεται με 

ψηφιακά σήματα. Έτσι, η απόκτηση νέων σημάτων σχηματίζει μια συλλογή 

και μετατρέπει τη διαδικασία μάθησης σε μια παιχνιδοποιημένη διαδικασία που 

υποτίθεται ότι προκαλεί ενθουσιασμό στον μαθητή και τον ενθαρρύνει να 

συνεχίσει τις προσπάθειές του. Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματική αυτή η 

μέθοδος, είναι απαραίτητο το παιχνίδι/ η μάθηση να συνδέεται με έναν 

συγκεκριμένο παιδαγωγικό στόχο. Επιπλέον, ενώ αυτή η μέθοδος μπορεί να 

δημιουργήσει μια μορφή προσομοίωσης μεταξύ των μαθητών, μπορεί επίσης 

να αποτρέψει τη συνεργασία δημιουργώντας αντιπαλότητες. 

Πηγή: http://www.mathblaster.com/  
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Οι διάφορες τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπορούν να 

βοηθήσουν στον εντοπισμό σημείων όπου οι μαθητές αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες και επιτρέπουν στο μάθημα ή τον ρυθμό του μαθήματος να 

προσαρμοστεί ανάλογα. Επιπλέον, ενθαρρύνουν τη διαδραστικότητα και 

μπορούν επομένως να μειώσουν την παθητικότητα ορισμένων μαθητών. 

Επιπλέον, όλοι ζούμε σε έναν ψηφιακό και τεχνολογικό κόσμο. Είναι 

επομένως απαραίτητο να έχουμε πρόσβαση και να χειριζόμαστε αυτά τα 

εργαλεία από νεαρή ηλικία «για να κατανοήσουμε καλύτερα το ψηφιακό 

περιβάλλον, επιτρέποντας τη διαισθητική προσαρμογή σε νέα πλαίσια και τη 

συν-δημιουργία περιεχομένου με άλλους». 

Παρά τα οφέλη που μπορούν να αποφέρουν οι ψηφιακές μέθοδοι, πρέπει να 

παραδεχτούμε ότι μπορούν επίσης να αποτελούν πηγή μειονεκτημάτων. Για 

να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, το πρώτο πρόβλημα είναι αναμφίβολα το 

γεγονός ότι υπάρχει κάποια ανισότητα πρόσβασης σε ψηφιακές τεχνολογίες 

λόγω των διαφορών στην υποδομή και τον εξοπλισμό μεταξύ διαφορετικών 

περιοχών και μεταξύ ατόμων. Πολλοί μαθητές, είτε στην τάξη είτε στο σπίτι, 

δεν έχουν ακόμα τον απαραίτητο εξοπλισμό για πρόσβαση σε ψηφιακό 

περιεχόμενο. Επιπλέον, και θα επανέλθουμε σε αυτό με περισσότερες 

λεπτομέρειες στο τρίτο μέρος μας, δεν εκπαιδεύονται όλοι οι εκπαιδευτικοί και 

επομένως δεν κατέχουν αυτές τις τεχνολογίες. Έτσι, η συμβολή των 

ψηφιακών τεχνολογιών στη μάθηση είναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, 

ανύπαρκτη. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορεί να 

αποσπούν την προσοχή ορισμένων μαθητών, καθώς η προσοχή τους μπορεί 

να αποσπαστεί από άλλες δυνατότητες που διατίθενται με αυτές τις 

τεχνολογίες. Επομένως είναι απολύτως απαραίτητο να αντιμετωπιστεί αυτή η 

επίδραση κάνοντας το μάθημα πιο ζωντανό και διαδραστικό. Υπάρχουν επίσης 

ανησυχίες ότι αυτές οι τεχνολογίες αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη της 

λεκτικής επικοινωνίας. Και πάλι είναι σημαντικό αυτές οι τεχνολογίες να 
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θεωρηθούν ως εργαλεία και όχι ως αυτοσκοπός με στόχο να προωθήσουν 

δυναμισμό και αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και μεταξύ μαθητή και 

δασκάλου. Ο θεμέλιος λίθος της σχολικής μάθησης είναι και θα παραμείνει η 

σχέση μεταξύ δασκάλου και μαθητή.  

Τέλος, όπως επισημαίνει ο Rémi Brissiaud, ερευνητής στο Laboratoire 

Paragraphe, «πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με τον αγώνα για την 

ανάπτυξη ψηφιακών πόρων. Αυτή η βιασύνη κινδυνεύει να είναι 

αντιπαραγωγική επειδή τίθεται ένα ερώτημα: είναι λογικό σήμερα να 

κινητοποιούμε τόσο καλή θέληση, ενέργεια και χρηματοδότηση για την 

ανάπτυξη ψηφιακών πόρων όταν η απουσία αυτού του ουσιαστικού πόρου με 

αναφορά σε ένα κοινό λεξιλόγιο που περιγράφει την ψηφιακή πρόοδο των 

παιδιών ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά διδακτικά σφάλματα;" (Brissiaud, 

2014). 

 

3.2 Χρησιμοποιώντας ψηφιοποιημένα εργαλεία και τεχνολογική 

καινοτομία για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού από τους 

δασκάλους του νηπιαγωγείου με στόχο την ενίσχυση της 

εκμάθησης μαθηματικών στα νηπιαγωγεία 
 

Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική 

στην καθημερινή μας ζωή και η ένταξή της στις διδακτικές πρακτικές είναι 

προφανής. Οι διάφορες τεχνολογικές καινοτομίες έχουν οδηγήσει σε 

παιδαγωγικές καινοτομίες που επανεξετάζουν τον τρόπο διδασκαλίας, δηλαδή 

τον χώρο που δίνεται για αλληλεπιδράσεις, αυτονομία και συνεργασία. Η 

ψηφιοποίηση θα πρέπει να θεωρείται ως εργαλείο που οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν το δικό τους διδακτικό 
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υλικό. Δεν είναι ή δεν πρέπει να υποκαθιστά τον ρόλο του δασκάλου και τη 

σχέση του με τον μαθητή. 

Ακολουθεί μια λίστα με διάφορα ψηφιακά εργαλεία και καινοτομίες που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικά υλικά για την υποστήριξη 

της εκμάθησης μαθηματικών: 

• Πλατφόρμες με μαθήματα 

Τα μαθήματα που προσφέρονται στην πλατφόρμα Khan Academy 

 (https://www.khanacademy.org/math) αποτελούνται από βίντεο που 

απεικονίζουν την εξήγηση μιας έννοιας ή τη λύση ενός προβλήματος, 

δηλαδή, οι κινούμενες εικόνες δείχνουν τι παρουσιάζεται προφορικά. Ο 

μαθητής μπορεί στη συνέχεια να εξασκηθεί μέσω μιας σειράς ασκήσεων 

προτού κάνει το τεστ που θα του επιτρέψει την πρόσβαση στο επόμενο 

μάθημα. Η πλατφόρμα προσφέρει υποστήριξη και για εκπαιδευτικούς. Πιο 

συγκεκριμένα, παρέχει ένα εργαλείο παρακολούθησης που τους επιτρέπει να 

έχουν πρόσβαση στα επιτεύγματα των μαθητών, στα βίντεο που έχουν 

παρακολουθήσει ή να δουν το χρόνο που έχουν περάσει στην πλατφόρμα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο που διατίθεται σε αυτήν την 

πλατφόρμα είναι εντελώς δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις (η πλατφόρμα 

χρηματοδοτείται από δωρεές). 

 

• Εκπαιδευτικές πλατφόρμες με βίντεο 
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Η πλατφόρμα Lumni, που παρέχεται από το γαλλικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό 

σύστημα (δηλ. δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις), διαθέτει πολλά αρχεία, 

συμπεριλαμβανομένου ενός με τα βασικά στοιχεία των μαθηματικών 

(https://www.lumni.fr/dossier/les -fondamentaux-de-mathematiques ). Η 

πλατφόρμα χωρίζεται σε διάφορες ενότητες (γεωμετρία, αριθμοί και 

υπολογισμός, μονάδες μέτρησης κ.λπ.) που ασχολούνται με τις διάφορες 

έννοιες που γίνονται κατανοητές μέσω σύντομων βίντεο. Αυτή η πλατφόρμα 

επιτρέπει στους μαθητές να εμπεδώσουν τα στοιχεία που μελέτησαν στην 

τάξη και στους εκπαιδευτικούς να έχουν πρόσβαση σε ειδικούς πόρους. 

 Ένα άλλο παράδειγμα είναι το δίκτυο Canopé, του οποίου η αποστολή είναι 

να ενισχύσει τη δράση της εκπαιδευτικής κοινότητας υπέρ της επιτυχίας των 

μαθητών. Μέσα από διάφορες πλατφόρμες, το δίκτυο προσφέρει πόρους για 

εκπαιδευτικούς. Η πλατφόρμα "Les fondamentaux" 

(https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques) 

δημοσιεύει συγκεκριμένα μια σειρά σύντομων, διασκεδαστικών βίντεο που 

μπορούν να εμπλουτίσουν ένα μάθημα απεικονίζοντάς το. 
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• Ιστοσελίδες εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας 

Η ιστοσελίδα Mathador (https://www.mathador.fr), η οποία παρέχεται από το 

δίκτυο Canopé, προσφέρει δύο ψηφιακές εκδόσεις για το νοητικό αριθμητικό 

παιχνίδι του, το οποίο έχει σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας 7 ετών και άνω και 

χρησιμοποιεί πολύπλευρα ζάρια (10, 20, 6 κ.λπ.). Το "Solo" παίρνει τη μορφή 

30 μαθημάτων στα οποία οι νοητικές αριθμητικές πράξεις γίνονται πιο 

περίπλοκες καθώς εξελίσσονται. Το "Chrono" επιτρέπει στους παίκτες να 

παίζουν μόνοι τους ή σε ζεύγη στην ίδια οθόνη, καθώς και σε ένα δίκτυο 

εναντίον φίλων ή τυχαίων παικτών. Ο παίκτης έχει 3 λεπτά για να λύσει όσο 

το δυνατόν περισσότερες πράξεις, όσο πιο δύσκολοι είναι οι υπολογισμοί, 

τόσο περισσότερους πόντους θα πάρει. Τα σχολεία μπορούν να επωφεληθούν 

από μια συνδρομή στο "Mathador Classe" που δίνει σε κάθε μαθητή 

πρόσβαση στα δύο παιχνίδια, επιτρέπει στην τάξη να συμμετέχει στον 

διαγωνισμό Mathador (ένα τεστ την εβδομάδα) και δίνει στον καθηγητή μια 

διεπαφή όπου μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών του. 

 Η πλατφόρμα Matheros (https://matheros.fr/) απευθύνεται σε παιδιά από 

την ηλικία 6 ετών και εστιάζει επίσης στη νοητική αριθμητική. Ωστόσο, έχει 

σχεδιαστεί για να χρησιμοιείται από ολόκληρη την τάξη, καθώς ο δάσκαλος 

επιλέγει τις ασκήσεις στις οποίες πρέπει να εργαστούν οι μαθητές, είτε στο 

σπίτι είτε στην τάξη. Κάθε μαθητής αναλαμβάνει τον ρόλο ενός υπερήρωα με 

στόχο την απελευθέρωση μιας πόλης. Ο υπερήρωας θα αποκτήσει νέες 

δυνάμεις, δηλαδή νέες δεξιότητες, ανάλογα με την πρόοδο του μαθητή στη 

νοητική αριθμητική. Οι ζώνες δεξιοτήτων επιτυγχάνονται περνώντας από 

τέσσερα διαφορετικά στάδια: μάθηση, εξάσκηση, παιχνίδι και τέλος 

επιβεβαίωση της γνώσης. Αυτή η πλατφόρμα επιτρέπει στον δάσκαλο να 

παρακολουθεί την πρόοδο κάθε μαθητή και να προσαρμόζει τις ακόλουθες 

ασκήσεις ανάλογα με τα αποτελέσματά τους. 
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Το Number Race (http://thenumberrace.com/nr/home.php) είναι ένα δωρεάν 

παιχνίδι με δυνατότητα λήψης για παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω που διδάσκει 

τις βασικές έννοιες των αριθμών και της αριθμητικής. Αυτό το παιχνίδι έχει 

σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά με δυσαριθμησία και ενισχύει τις διαφορετικές 

νοητικές έννοιες του αριθμού (ψηφίο, λέξη, ποσότητα, θέση) και ως εκ 

τούτου το νόημά του. Το λογισμικό διαθέτει άδεια χρήσης υπό την άδεια 

Gcompris (https://gcompris.net/index-fr.html) και απευθύνεται σε παιδιά από 

την ηλικία των δύο ετών. Είναι μεταφρασμένο σε 57 γλώσσες. Υπάρχουν 

πολλές δραστηριότητες ψυχαγωγικής εκπαίδευσης που σχετίζονται με τα 

μαθηματικά. Η διεπαφή του εκπαιδευτικού επιτρέπει επίσης την επιλογή 

παιχνιδιών που είναι προσαρμοσμένα στο επίπεδο των μαθητών ή στο 

διαθέσιμο υλικό. 

 Το Math Mathews είναι μια εφαρμογή που βοηθά κάποιον να μάθει τους 

πίνακες πολλαπλασιασμού. Ακολουθεί τις περιπέτειες ενός γενναίου πειρατή ο 

οποίος, εξαιτίας μιας κατάρας, μετατρέπεται σε χταπόδι. Για να επιστρέψει ο 

Math Mathews στην αρχική του μορφή, οι μαθητές πρέπει να επιλύσουν 

πολλαπλασιασμούς εντός ενός δεδομένου χρονικού πλαισίου. Καθώς 

προχωρούν, θα κερδίσουν σήματα για καθένα από τους πίνακες από τους 

αριθμούς 1 έως 9. 
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• Καινοτόμες εφαρμογές 

 Οι Dragonbox Numbers και Big Numbers (https://dragonbox.com/products) 

βασίζονται στη μέθοδο των μικρών χαράκων Cuisenaire, που 

αντιπροσωπεύουν τους αριθμούς από 1 έως 0 με τη μορφή ράβδων. Σε αυτές 

τις δύο εφαρμογές, οι μικροί χάρακες έχουν γίνει Noums, ένα είδος μικρού 

φιλικού τέρατος που επιτρέπει στον μαθητή να μάθει τους αριθμούς ως σχέση 

μεταξύ των ποσοτήτων. Ο μαθητής μπορεί να δει από τι αποτελείται το Noum 

(πόσες μονάδες), το κόβει και έτσι προκύπτουν δύο μικρότερα Noums. 

Μπορούν επίσης να κάνουν τα Noums να τρώνε το ένα το άλλο για να 

δημιουργήσουν ένα μεγαλύτερο Noum. Οι τρεις βασικές ενέργειες της 

επίλυσης προβλημάτων (πρόσθεση, αφαίρεση και σύγκριση) μαθαίνονται με 

έναν παιγνιώδη τρόπο και η σύνδεση των κινήσεων και των εννοιών επιτρέπει 

στις γνωστικές διαδικασίες να ριζώσουν πιο αποτελεσματικά χάρη στην 

αισθητηριακή διάσταση. 
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To Edoki αναπτύσσει εφαρμογές σχεδιασμένες από καθηγητές που 

χρησιμοποιούν τη μέθοδο Μοντεσσόρι 

(https://montessori.edokiacademy.com/fr/catalogue/maths/ ) και διατίθενται 

σε 8 διαφορετικές γλώσσες. Οι εφαρμογές με θέμα τα μαθηματικά στοχεύουν 

στην ενίσχυση της μέτρησης, στο γράψιμο των αριθμών και στην 

απομνημόνευση των ονομάτων τους, στην κατανόηση της έννοιας του μηδέν 

και στις πρώτες μαθηματικές πράξεις. Το Edoki έχει επίσης αναπτύξει μια 

ευρύτερη εφαρμογή, τη "La Maternelle Montessori", η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω συνδρομής και περιλαμβάνει μια πληθώρα μίνι 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών. 

                      

• Εφαρμογές που περιλαμβάνουν χειρισμό στερεών αντικειμένων 

Η εφαρμογή Marbotic (https://www.marbotic.com/smart-numbers/ ) έχει 

αναπτύξει μια μέθοδο εκμάθησης αριθμών για παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 6 

ετών εμπνευσμένη από τη μέθοδο Μοντεσσόρι, η οποία υποστηρίζει τον 

χειρισμό φυσικών αντικειμένων για την προώθηση της κατανόησης 

αφηρημένων εννοιών. Σε αυτή την εφαρμογή μπορούμε να βρούμε 

χρωματιστά ξύλινα κομμάτια που μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε μια 
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εφαρμογή. Τα παιδιά βελτιώνουν τις κινητικές τους δεξιότητες 

ανακαλύπτοντας αριθμούς μέσω των διαφορετικών αναπαραστάσεων τους 

(ήχος, εικόνα, υπολογισμός κ.λπ.). 

 Η εφαρμογή Osmo 

(https://www.playosmo.com/fr/shopping/games/numbers/ ) ανέπτυξε μια 

βάση και έναν αισθητήρα που προσκολλάται στην κινητή συσκευή και 

εντοπίζει τα κομμάτια του παιχνιδιού που είναι μπροστά της. Οι χειρισμοί που 

κάνουν οι μαθητές με τα κομμάτια μεταφέρονται στην οθόνη της συσκευής, η 

οποία βοηθά στη βελτίωση της συγκέντρωσης και των λεπτών κινητικών 

δεξιοτήτων πέρα από τις γνωστικές ικανότητες. 

        

• Τρισδιάστατη μοντελοποίηση 

Η τρισδιάστατη μοντελοποίηση παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

στα σχολεία επειδή ενθαρρύνει τη διεπιστημονικότητα. Επιτρέπει την έναρξη 

έργων που συνδυάζουν μαθηματικά, τεχνολογία και πλαστικές τέχνες. 
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•  Επαυξημένη πραγματικότητα 

Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι μια διαδικασία που καθιστά δυνατή την 

προσθήκη εικονικού περιεχομένου στον πραγματικό κόσμο, το οποίο μπορεί να 

προβληθεί χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή συσκευή. Το πλεονέκτημα της 

επαυξημένης πραγματικότητας στη μάθηση είναι ότι οι μαθητές, εμβυθισμένοι σε 

ένα δυναμικό περιβάλλον, ανακαλύπτουν έννοιες πάνω στην πράξη και τις 

κατανοούν καλύτερα. Το Merge Cube (https://mergeedu.com/cube ) είναι μία 

από αυτές τις νέες λύσεις και είναι ιδιαίτερα προσβάσιμο σε μικρά παιδιά. Μέσω 

της εφαρμογής "Frame", τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε διάφορες γραπτές ή 

εικονογραφημένες μαθηματικές προκλήσεις που πρέπει να λύσουν με το Merge 

Cube. Μόλις επιλύσουν όλες τις προκλήσεις από τη μία πλευρά του κύβου, ο 

κύβος χρωματίζεται και οι επόμενες προκλήσεις από τις άλλες πλευρές πρέπει να 

ολοκληρωθούν.       
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• Βιβλία 

Τα βιβλία ήταν πάντοτε ένας εξαιρετικός τρόπος διδασκαλίας σύνθετων 

εννοιών σε μικρά παιδιά, όπως αυτές που σχετίζονται με τα μαθηματικά. 

Ορισμένοι εκδότες, με γνώμονα την ανάγκη να γίνουν πιο κατανοητές οι 

μαθηματικές έννοιες, έχουν πάρει πρωτότυπες πρωτοβουλίες που μπορούμε 

να χωρίσουμε σύμφωνα με τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Πρώτον, παρατηρούμε μια αφηγηματική διάταξη γύρω από μαθηματικά 

αντικείμενα που δίνει τη δυνατότητα να γίνουν κατανοητά. Αυτό συμβαίνει με 

το βιβλίο Petit cube chez les tout ronds, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις 

Mijade, στο οποίο οι ήρωες είναι γεωμετρικά αντικείμενα με μαθηματικά 

χαρακτηριστικά. Το Raconte à ta façon, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις 

Flammarion, στο οποίο οι χαρακτήρες των διάσημων ιστοριών 

αντιπροσωπεύονται από διαφορετικά γεωμετρικά σχήματα που τα παιδιά 

χειρίζονται για να επανασχεδιάσουν την ιστορία. 

Η δεύτερη κατηγορία βιβλίων παρουσιάζει τα παιδιά που αντιμετωπίζουν 

μαθηματικά προβλήματα σε καθημερινές καταστάσεις, για παράδειγμα στη 

συλλογή Petites histoires Mathématiques που εκδόθηκε από τις εκδόσεις 

Circonflexe. Η επίλυση αυτών των προβλημάτων επιτρέπει στα παιδιά να 

προσεγγίσουν τις πρώτες έννοιες των μαθηματικών με έναν παιγνιώδη τρόπο, 

αλλά και να αναπτύξουν τη μαθηματική τους σκέψη. 
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Τέλος, η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει βιβλία που προσφέρουν την ευκαιρία 

στους μαθητές να ανακαλύψουν τα μαθηματικά μέσω του πρίσματος της 

ιστορίας της επιστήμης και των επιφανών χαρακτήρων της. Ο στόχος αυτών 

των ιστοριών είναι να παρέχουν πρότυπα στο πεδίο των επιστημών και να 

καταστήσουν κάποιες έννοιες πιο προσιτές απομυθοποιώντας τες. 

 

• E-books (ή ηλεκτρονικά βιβλία) 

Η κυκλοφορία του iPad από την Apple το 2011, και εν συνεχεία των τάμπλετ 

γενικά, άλλαξε την ηλικία που το άτομο αποκτά πρόσβαση στα ηλεκτρονικά 

μέσα. Με τις ηλεκτρονικές οθόνες να μοιάζουν με τη μορφή ενός βιβλίου, οι 

εκδότες εκπαιδευτικού περιεχομένου έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες 

τέτοιων συσκευών και έχουν αρχίσει να προσαρμόζουν τα έργα τους για 

ψηφιακές βιβλιοθήκες. 
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Από όλες τις ποικιλίες των ηλεκτρονικών βιβλίων, η επέκταση αρχείου EPUB 

είναι αυτή που επιλέγεται συχνότερα από τους εκδότες λόγω του κόστους 

υλοποίησης. Στην πραγματικότητα, πρόκειται συνήθως για την προσαρμογή 

των έντυπων βιβλίων, δηλαδή, δεν γίνεται καμία επιπλέον εργασία στη 

διάταξη ή στην προσθήκη διαδραστικού ή περιεχομένου εκπαιδευτικής 

ψυχαγωγίας. Είναι επομένως η πιο οικονομική και απλούστερη λύση για 

εκδότες που ειδικεύονται σε εικονογραφημένα βιβλία ή βιβλία με σύνθετες 

διατάξεις όπως τα σχολικά εγχειρίδια.  
Ωστόσο, νέοι παίκτες έχουν εμφανιστεί στην αγορά και προσπαθούν να 

αναπτύξουν αυτές τις πρακτικές μέσω συγκεκριμένων εργασιών σχετικά με τη 

διάταξη και την ενσωμάτωση διαδραστικού περιεχομένου σε σχολικά 

εγχειρίδια. Μεταξύ αυτών που ακολουθούν αυτήν την προσέγγιση είναι το 

Nathan – Mon cahier Maternelle, το οποίο προσφέρει μια σειρά διαδραστικών 

και ηχητικών δραστηριοτήτων για να εισαγάγει τα παιδιά στην αρίθμηση και 

τον χωρικό προσανατολισμό, με ένα σύστημα επιβράβευσης για κάθε 

επιτυχία. Επίσης είναι και το Baobab Education στον Καναδά, το οποίο έχει 

επενδύσει στη δημιουργία και την εφαρμογή μιας συλλογής αφιερωμένη στα 

μαθηματικά για τις ηλικίες 3, 4 και 5 ετών. Τα βιβλία έχουν επαινεθεί από 

τους δασκάλους και έχουν βραβευτεί για την καινοτομία και τη 

διαδραστικότητα που έχουν στην εξήγηση των μαθηματικών εννοιών. 
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• Ηχογραφημένα βιβλία 

Η Lunii, μια νεοφυής επιχείρηση στον τομέα των εκδόσεων που έχει 

αναπτύξει τη δική της υλική υποστήριξη, πρόσφατα ενδιαφέρθηκε για το 

εκπαιδευτικό και επιστημονικό περιεχόμενο εκδίδοντας ηχητικά και 

διαδραστικά βιβλία με τίτλο "Ma Fabrique à Histoires". 

Στη σειρά βιβλίων "I calculate Step by Step with Kim and Tom", 

παρουσιάζονται καθημερινές καταστάσεις. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, τίθεται 

μια μαθηματική ερώτηση και, για να συνεχιστεί η ιστορία, τα παιδιά πρέπει να 

επιλέξουν μια σωστή απάντηση. 

  
   

3.3 Χρήση τεχνολογικής καινοτομίας για την εκπαίδευση 

δασκάλων νηπιαγωγείου 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η ένταξή τους στον τομέα της εκπαίδευσης 

απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς να μάθουν νέες δεξιότητες. Πράγματι, πώς 

μπορεί να μεταδοθεί η γνώση με τη βοήθεια εργαλείων των οποίων η 

λειτουργία δεν είναι γνωστή; Επιπλέον, το ζήτημα της ψηφιακής χρήσης 

αντικατοπτρίζει διαφορετικές καταστάσεις τόσο ως προς τις δεξιότητες 
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διαφορετικών εκπαιδευτικών όσο και ως προς τους πόρους που διατίθενται 

για εκπαίδευση και εξοπλισμό. Πώς μπορούμε λοιπόν να συστηματοποιήσουμε 

τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στις μεθόδους διδασκαλίας, αλλά και πώς 

μπορούμε να εναρμονίσουμε τις πρακτικές έτσι ώστε η ένταξή τους ή μη 

ένταξη τους στην εκπαίδευση να μην γίνει πρόσθετη πηγή κοινωνικής 

ανισότητας; Αυτή είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει η αρχική 

και ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση των δασκάλων.  

Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι δύο στους πέντε επαγγελματίες στον τομέα 

της εκπαίδευσης έχουν χαμηλές ή πολύ χαμηλές δεξιότητες στις νέες 

τεχνολογίες. «Η εκπαίδευση σήμερα και στο μέλλον εξαρτάται από την 

ανάπτυξη των κοινοτήτων εργασίας στις οποίες ποικίλες ικανότητες 

αλληλοσυμπληρώνονται και οι δεξιότητες, οι απόψεις και οι γνώσεις των 

εκπαιδευτικών μπορούν να ενισχυθούν με την επαγγελματική ανάπτυξη. Η 

αύξηση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στις παιδαγωγικές πρακτικές θα 

πρέπει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς επαναλαμβανόμενες ευκαιρίες να 

αναπτύξουν τις δεξιότητές τους» (Hamalainen et al., 2020). Τα ιδρύματα, 

επομένως, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην προσφορά περισσότερων 

κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς 

να αποκτήσουν μια πραγματική τεχνο-παιδαγωγική εμπειρία. 

Υπάρχουν ήδη εργαλεία για την καλύτερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών. 

Μερικά από αυτά μπορεί να χρησιμεύσουν ως βάση για να προκύψουν νέα, 

σύμφωνα με τις ανάγκες που εκφράζονται από τους δασκάλους του 

νηπιαγωγείου:  

 

• Ψηφιακή πλατφόρμα M@gistère 

Διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την ενσωμάτωση των 

ψηφιακών τεχνολογιών στη μάθηση είναι διαθέσιμα: «Ψηφιακά παιχνίδια για 
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μάθηση», «Υποστήριξη των εργασιών των μαθητών με την ψηφιακή 

τεχνολογία», «Χρήση της κάρτας δικτύου στη διδασκαλία», «Διδασκαλία με 

ψηφιακή τεχνολογία: ο ψηφιακός εξοπλισμός» , «MOOC Tablet 2» και 

«Ψηφιακή τεχνολογία και ενημερωμένα προγράμματα σπουδών – 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση». Όσον αφορά την εκμάθηση μαθηματικών στο 

νηπιαγωγείο, το διαθέσιμο υλικό δεν είναι τόσο εκτεταμένο. Για να είμαστε 

πιο συγκεκριμένοι, προσφέρονται μόνο τρία μαθήματα: «Δίνοντας νόημα στη 

μέτρηση στο νηπιαγωγείο», «Η Κατασκευή Αριθμών στο Νηπιαγωγείο» και 

«1,2,3 ... Φτιάχνοντας αριθμούς». Πρέπει να σημειωθεί ότι κανένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν συνδέει άμεσα τη διδασκαλία των μαθηματικών 

στο νηπιαγωγείο με τις ψηφιακές τεχνολογίες. 

Η αρχή της ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί με την πρώτη ματιά να είναι 

ελκυστική, καθώς επιτρέπει στον δάσκαλο να οργανώσει το μάθημά του όπως 

θέλει. Ωστόσο, πολλοί το βλέπουν ως πρόσθετο βάρος, μια βαρετή εργασία 

που πρέπει να εκτελείται εκτός του ωραρίου εργασίας. Επιπλέον, όσον αφορά 

την πλατφόρμα M@gistère, η εργονομία αμφισβητείται συχνά και δεν 

διευκολύνει την εμβύθιση στην εκπαίδευση. Επιπλέον, υπάρχει ελάχιστος 

χώρος για κοινή χρήση και ανταλλαγή. 

 

•  Βελτιωμένα ηλεκτρονικά βιβλία 

Πολλά εγχειρίδια με τη μορφή ψηφιακών βιβλίων είναι 

διαθέσιμα για εκπαιδευτικούς. Συνήθως είναι προσαρμογές 

του ίδιου περιεχομένου σε έντυπη μορφή. Το δίκτυο 

Canopé προσφέρει μια ευρεία γκάμα βιβλίων για καθηγητές 

νηπιαγωγείων στον ιστότοπό του, συμπεριλαμβανομένου 

του "Enseigner les mathématiques en maternelle" 
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(https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-les-mathematiques-en-

maternelle.html). 

 

• Τα εργαστήρια μαθηματικών 

Αν και τα «εργαστήρια μαθηματικών» δεν προορίζονταν αρχικά να 

εφαρμοστούν για δασκάλους νηπιαγωγείου, αξίζει να αναφερθεί η 

προσέγγιση γιατί φαίνεται αρκετά ενδιαφέρουσα. 

Τα «εργαστήρια μαθηματικών» έχουν αναπτυχθεί για να συμβάλουν στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε ομάδες. Είναι ένα μέρος για 

συνεχή εκπαίδευση και προβληματισμό σχετικά με το μάθημα, τη διδακτική 

και την παιδαγωγική. Ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών 

και επιτρέπουν την παρουσίαση καινοτόμων πρακτικών και τη 

συνεργατικότητα στην επίλυση προβλημάτων. Τα «εργαστήρια μαθηματικών» 

στοχεύουν να επικοινωνήσουν με το γύρω περιβάλλον τους και να 

δημιουργήσουν σχέσεις με ανάμεσα στους συνεργάτες. Είναι επίσης ένα 

μέρος για την παραγωγή πόρων (διδακτικοί πόροι, διεπιστημονικά άρθρα, 

διδακτικό ή παιδαγωγικό περιεχόμενο, παραγωγή βίντεο, κοινοποίηση 

περιεχομένου που παράγεται κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων ή ανταλλαγή 

εμπειριών σε διάφορες μορφές πολυμέσων) που μπορούν να κοινοποιηθούν. 

Η χρήση νέων τεχνολογιών απαιτεί συχνότερα τεχνικές δεξιότητες και 

γνώσεις. Ωστόσο, υπάρχουν ψηφιακές λύσεις που παρέχουν στους 

εκπαιδευτικούς ένα εργαλείο και μια μέθοδο, δηλαδή πώς να εφαρμόσουν την 

ενσωμάτωση αυτού του εργαλείου στο πρόγραμμα μάθησης. Αυτό ισχύει για 

τις εφαρμογές Marbotic και Dragonbox, οι οποίες, όπως είδαμε 

προηγουμένως, εμπνέονται από τη μέθοδο Μοντεσσόρι. Και οι δύο 

προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς ένα παιδαγωγικό εγχειρίδιο που εξηγεί 

πώς οι δραστηριότητες, που μπορούν να πραγματοποιηθούν με τα εργαλεία 
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τους, ταιριάζουν στο πρόγραμμα εκμάθησης που έχει δημιουργηθεί για την 

τάξη και τους καθοδηγεί μέσω αυτής της ενσωμάτωσης. Για παράδειγμα, η 

Marbotic, για τη δραστηριότητα «10 δάχτυλα», εξηγεί στον πρόλογο ποιες 

δεξιότητες στοχεύουν στο πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου και πώς η 

εφαρμογή της πληροί αυτήν την απαίτηση.  

 

Στη συνέχεια προτείνεται ένα πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται το 

περιεχόμενο του μαθήματος, τι μαθαίνει ο μαθητής και ποιες είναι οι 

προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη σωστή διεξαγωγή του μαθήματος. Η 

Dragonbox έχει συγκεκριμένη πρόσβαση για εκπαιδευτικούς στην ιστοσελίδα 

της    (https://dragonbox.com/educators ) και παρέχει διάφορους οδηγούς 

διδασκαλίας με δυνατότητα λήψης για τα παιχνίδια της.  
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Κεφάλαιο 4 

Εναλλακτικές παιδαγωγικές μεθοδολογίες και σύγχρονες 

διεπιστημονικές ορθές πρακτικές για την προσέγγιση 

απλών μαθηματικών εννοιών και λογικής για προσχολικές 

ηλικίες 

4.1 Τι είναι η διεπιστημονική μάθηση και γιατί είναι σημαντική 

στην προσχολική αγωγή; 
Με τον όρο διεπιστημονική παιδαγωγική εκπαίδευση και κατάρτιση 

αναφερόμαστε στη χρήση μεθόδων και γνώσεων πολλών κλάδων ή πεδίων 

σπουδών. Το επίθετο διεπιστημονικός χρησιμοποιείται συχνότερα σε 

εκπαιδευτικούς κύκλους όταν ερευνητές από δύο ή περισσότερους κλάδους 

συγκεντρώνουν τις προσεγγίσεις τους και τις τροποποιούν έτσι ώστε να 

ταιριάζουν καλύτερα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης 

της περίπτωσης του ομαδικού μαθήματος όπου οι μαθητές ή τα παιδιά 

χρειάζεται να κατανοήσουν ένα θέμα συσχετισμένο με πολλαπλούς 

παραδοσιακούς κλάδους. 

Η διεπιστημονική διδασκαλία και μάθηση μεγιστοποιούνται όταν αρκετοί 

επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες από διαφορετικά πεδία συνεργάζονται 

για να εξυπηρετήσουν έναν κοινό σκοπό ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές 

να κατανοήσουν και να κάνουν τις διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών 

επιστημονικών κλάδων ή θεματικών τομέων, σε συνδυασμό με τις δικές τους 

οπτικές. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν τις 

γνώσεις που αποκτήθηκαν σε ένα μάθημα σε ένα άλλο μάθημα. Η 

επανειλημμένη έκθεση σε διεπιστημονική σκέψη μπορεί να βοηθήσει τους 

μαθητές να αναπτύξουν πιο προηγμένες γνώσεις, να ενισχύσουν την 

ικανότητα κριτικής σκέψης και τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες και να 
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αυξήσουν την κατανόηση των δεσμών μεταξύ των διαφορετικών τρόπων 

σκέψης που προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους. 

 Είναι σύνηθες στην επιστημονική έρευνα η παροχή επιλογών να 

αποτελεί ένδειξη κατάλληλης αναπτυξιακής πρακτικής για μικρά παιδιά με και 

χωρίς αναπηρίες. Ωστόσο, υπάρχουν λίγες εμπειρικές ενδείξεις σχετικά με το 

ποσοστό ύπαρξης επιλογών στην προσχολική τάξη. Η εισαγωγή στρατηγικών 

παρέμβασης από μια ομάδα, η οποία βασίζεται σε μια διεπιστημονική τάξη, 

δεν είναι επίσης καλά τεκμηριωμένη, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την 

ενίσχυση της έκθεσης των παιδιών σε αυτού του είδους στρατηγικής.  

Το νέο πρόγραμμα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση επιτρέπει 

την ενασχόληση του νεαρού μαθητή με πολλούς βιωματικούς τομείς, μέσω 

μαθησιακών εμπειριών και αυτό «επιτρέπει τη διεπιστημονικά ολοκληρωμένη 

προσέγγιση των προτεινόμενων περιεχομένων και παρέχει ελευθερία στο 

δάσκαλο να σχεδιάσει τις καθημερινές δραστηριότητες με τους νεαρούς 

μαθητές. Επομένως, η διεπιστημονική προσέγγιση είναι απαραίτητη ακόμη και 

από το πρόγραμμα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση, ως λογική 

απαίτηση για τη διαμόρφωση του νεαρού μαθητή και ως μια φυσική μορφή 

δράσης με τα περιεχόμενα πολλών βιωματικών πεδίων» (Dinuță, 2015). 

Τα τελευταία χρόνια, η διεπιστημονική μάθηση αποτέλεσε ζήτημα 

αλλά και αναγκαιότητα στην προσχολική εκπαίδευση, ωστόσο η 

παραδοσιακή φύση πολλών ιδρυμάτων και νηπιαγωγείων δημιουργεί εμπόδια 

που με πολλούς τρόπους αποθαρρύνουν ή αποτρέπουν την υλοποίηση 

τέτοιων δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, η διδασκαλία σε ομάδες από 

διάφορους κλάδους σε παιδιά είναι συνηθισμένη, ωστόσο υπάρχουν συχνά 

εντάσεις όταν υπάρχουν εμπειρογνώμονες από πολλούς τομείς, και βοηθά 

πάντα να λαμβάνετε υπόψη τη χημεία και την καταλληλόλητα όταν πρόκειται 

για τον σχηματισμό ομάδων. 
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Επιπλέον, οι νέες και αναδυόμενες τεχνολογικές δεξιότητες αποτελούν 

ουσιαστικό μέρος των τυπικών προγραμμάτων σπουδών σε πολλούς κλάδους 

σήμερα, επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται με τόσο ταχύ ρυθμό που είναι 

σχεδόν αδύνατο να συμβαδίσει με τις παραδοσιακές στρατηγικές μάθησης. 

(Lorenzen-Huber et al., 2010; Loewer, 2012).  

 Από την άλλη πλευρά, ένα από τα πιο ξεκάθαρα πλεονεκτήματα για 

τους μαθητές και τα παιδιά του νηπιαγωγείου είναι το γεγονός ότι πολλοί 

εκπαιδευτές εμπλουτίζουν τη μαθησιακή εμπειρία ενός μαθητή μέσω της 

έκθεσής του στη διαφορετικότητα και σε και πολλαπλές οπτικές. 

Για παράδειγμα, έχουμε πολλά παραδείγματα θεματικών αξόνων που 

ξεπερνούν τα όρια του μαθήματος στη λογοτεχνία, την τέχνη και την ιστορία 

ή την επιστήμη και τα μαθηματικά. Η εφαρμογή της Επιστήμης, της 

Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM) στο σχολείο ή το 

νηπιαγωγείο είναι μια από τις προκλήσεις της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα 

για πολλές χώρες (Sanders 2008), ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη κριτικής 

σκέψης κατά τη διάρκεια επιχειρηματολογικών αλληλεπιδράσεων. Η 

βιβλιογραφία για τις επιστημονικές δραστηριότητες στην εκπαίδευση και 

ειδικότερα στην παιδική ηλικία είναι σχετικά πρόσφατη (Impedovo et al. 

2017). Οι περισσότερες από τις μελέτες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και 

ανάλυσης του STEM στην εκπαίδευση επικεντρώνονται στο δημοτικό, το 

γυμνάσιο ή το λύκειο (Smyrnaiou et al. 2015). Ανεξάρτητα από το 

συγκεκριμένο πεδίο του STEM, η επιχειρηματολογία είναι στην 

πραγματικότητα μια εγκάρσια διαδικασία δόμησης γνώσης σχετικά με το 

φυσικό κόσμο (Erduran και Jiménez-Aleixandre 2008). Είναι επίσης μια 

διαδικασία κριτικής συλλογιστικής που είναι σημαντική για την ανάπτυξη των 

νέων πολιτών (Schwarz και Baker 2017). Καθώς ο νους είναι από τη φύση 

του λειτουργεί βάσει επιχειρηματολογίας (Moshman 2004), τα μικρά παιδιά 

έχουν την τάση να εξερευνούν το περιβάλλον και να κάνουν ερωτήσεις  
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σχετικά με επιστημονικά φαινόμενα (Danish and Enyedy 2015; Ravanis 

1994). 

Μια άλλη πτυχή είναι το υψηλό κίνητρο του μαθητή λόγω των 

ενδιαφέροντων θεμάτων και του ενδιαφέροντος που μπορούν να 

δημιουργήσουν αυτά τα θέματα. Ως αποτέλεσμα, ένας από τους πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους παρουσίασης του περιεχομένου είναι συχνά η 

διασύνδεση των δραστηριοτήτων με εμπειρίες ζωής, προσφέροντας έναν 

πραγματικό σκοπό στη μάθηση και συνδέοντάς την με τον αληθινό κόσμο. 

Κατά συνέπεια, η μάθηση γίνεται ουσιαστική, σκόπιμη και βαθύτερη με 

αποτέλεσμα οι μαθησιακές εμπειρίες να αποτυπώνονται στον μαθητή για μια 

ζωή. 

Καθώς οι μαθητές διαπερνούν τα όρια των μαθημάτων τους, οι 

δεξιότητες κριτικής σκέψης και οι μεταγνωστικές δεξιότητες εφαρμόζονται και 

αναπτύσσονται για να εξετάσουν διαφορετικές οπτικές. Αξιόλογα θέματα 

έρευνας μπορούν να καλύψουν τα κενά μεταξύ των παραδοσιακών 

επιστημονικών κλάδων. Τα παιδιά αρχίζουν επίσης να συγκρίνουν και να 

αντιπαραβάλλουν έννοιες μεταξύ διαφορετικών θεματικών αξόνων, κάτι που 

τα βοηθά να αναπτύξουν τον προσωπικό τους εσωτερικό κόσμο και τις 

σκέψεις τους. 

Παράλληλα, οι μαθητές αρχίζουν να εμπεδώνουν τη μάθηση 

συνθέτοντας ιδέες από πολλές οπτικές και να εξερευνούν έναν εναλλακτικό 

τρόπο απόκτησης γνώσεων. Φυσικά, το αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης 

έκθεσης και της εξερεύνησης θεμάτων ενός συνόλου θεματικών ορίων 

παρακινεί τους μαθητές να αναζητήσουν νέες γνώσεις σε διαφορετικούς 

τομείς θεμάτων, γεγονός που οδηγεί σε μεταβιβάσιμες δεξιότητες κριτικής 

σκέψης, σύνθεσης και έρευνας. Αυτές οι δεξιότητες αναπτύσσονται και 

εφαρμόζονται σε μελλοντικές μαθησιακές εμπειρίες, οι οποίες θα ισχύουν όχι 

μόνο στο συγκεκριμένο θέμα που διερευνάται, αλλά και σε εγκάρσια θέματα  

73 



74 
 

μεταξύ κλάδων. Επομένως, η διεπιστημονική γνώση και η εφαρμογή 

διαφορετικών επιστημονικών κλάδων μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη 

δημιουργικότητα. 

 

4.2 Προσέγγιση Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο ως ένα 

πολύπλευρο και διεπιστημονικό πεδίο 
Με την αύξηση των αποτελεσμάτων ερευνών, η γνώση του τρόπου 

κατά τον οποίον τα παιδιά αναπτύσσουν μαθηματικές δεξιότητες αποκτά 

συνοχή. Αναγνωρίζεται ότι «τα παιδιά χρειάζονται σημαντικό χρονικό 

διάστημα για να αναπτύξουν τις θεμελιώδεις μαθηματικές δεξιότητες και 

γνώσεις». (NRC, 2009, σελ. 124). Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να 

αφιερωθεί αρκετός χρόνος στα μαθηματικά στα προσχολικά προγράμματα, 

έτσι ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν βασικές μαθηματικές δεξιότητες και 

γνώσεις. Όμως, δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στα πιο επίσημα μέρη της 

διδασκαλίας και των συζητήσεων σχετικά με τα μαθηματικά, αλλά και να 

περιλαμβάνει μη-τυπική εκπαίδευση, όπως η εξερεύνηση, η δημιουργία και το 

παιχνίδι (NRC, 2009, σελ. 124). 

Οι δυνατότητες των καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως το μαγείρεμα, 

το παιχνίδι με μαθηματικά σχήματα και η εκμάθηση της ώρας, 

αναγνωρίζονται και αξιοποιούνται προκειμένου να ενισχυθεί το πρόγραμμα 

μάθησης των παιδιών. Επίσης, οι καθημερινές εμπειρίες που χρησιμοποιούν 

μαθηματικές λέξεις και φράσεις αποτελούν βασικά στοιχεία για τα παιδιά ώστε 

να τους ωθήσουν να μιλήσουν για τη μαθηματική τους σκέψη. 

Η ενασχόληση των παιδιών με ενδιαφέρουσες και σχετικές 

δραστηριότητες και οι εμπειρίες που δείχνουν τη χρησιμότητα των 

μαθηματικών για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων είναι απαραίτητα 

στοιχεία. Η προθυμία των παιδιών να συμμετάσχουν σε καθημερινές  
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δραστηριότητες, όπως το μαγείρεμα (Vandermaas-Peeler et al, 2012) ή τα 

ψώνια είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος προώθησης μιας θετικής διάθεσης. 

Ως αποτέλεσμα της μελέτης της σχετικά με την αριθμητική κατανόηση των 

τετράχρονων παιδιών, η Dunphy (2006) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 

τρόποι με τους οποίους τα παιδιά αλληλεπιδρούν με τα μαθηματικά, βλέπουν 

τα μαθηματικά και τα πλαίσια στα οποία παρουσιάζονται τα μαθηματικά σε 

αυτά είναι τα στοιχεία που διαμορφώνουν τη στάση τους απέναντι στα 

μαθηματικά. Στην ίδια μελέτη, τα παιδιά με θετική στάση έδειξαν επίσης μια 

ισχυρή αριθμητική κατανόηση. Για παράδειγμα, τα μικρά παιδιά που ξεκινούν 

το σχολείο μπορεί να έχουν ήδη αναπτύξει μια προτίμηση ή ενθουσιασμό για 

τους αριθμούς, με βάση τις εμπειρίες τους κατά την προσχολική περίοδο, 

δηλαδή, η στάση τους προς την αριθμητική έχει ήδη παγιωθεί (Dunphy, 

2006). 

Οι αποτελεσματικοί δάσκαλοι χρησιμοποιούν μια ποικιλία «αξιόλογων 

μαθηματικών δραστηριοτήτων» και βοηθούν τους μαθητές να «κάνουν 

διασυνδέσεις» μεταξύ των μαθηματικών, μεταξύ διαφορετικών τρόπων 

επίλυσης προβλημάτων και μεταξύ μαθηματικών και καθημερινής ζωής. Οι 

αποτελεσματικοί δάσκαλοι μαθηματικών επιλέγουν προσεκτικά «εργαλεία και 

αναπαραστάσεις» για να τονώσουν και να υποστηρίξουν το συλλογισμό των 

μαθητών. Από τη σκοπιά της διδασκαλίας και της μάθησης, τα έργα είναι μια 

πολύτιμη προσέγγιση για την οργάνωση μαθηματικών δραστηριοτήτων για 

μικρά παιδιά (Katz & Chard, 2000; Ginsburg & Golbeck, 2004). Παρατίθεται 

στον παρακάτω πίνακα μια ποικιλία πιθανών εφαρμογών των μαθηματικών 

στην καθημερινή ζωή και σε δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν 

στην πρώιμη παιδική ηλικία. 
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 ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΝΟΙΕΣ 

ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Η χρήση της τεχνολογίας είναι 

ένας ολοένα και πιο σημαντικός 

τρόπος μάθησης και έκφρασης για 

τα παιδιά. Για παράδειγμα, ο Kalas 

(2010) περιγράφει την 

αλληλεπίδραση των παιδιών με 

την τεχνολογία και τα ψηφιακά 

εργαλεία και την εξερεύνηση του 

προσανατολισμού και της 

τοποθεσίας 

• Εξερεύνηση χωρικών 

εννοιών 

• Η ανάπτυξη λεξιλογίου 

σχετικά με τις χωρικές 

σχέσεις (π.χ. δίπλα, 

προς, κοντά/ 

κοντύτερα) 

• Ανάπτυξη αλγοριθμικής 

σκέψης (διαδικασίες ή 

κανόνες υπολογισμού) 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ Μελέτη του νερού 

(προσαρμοσμένη από το Dixon, 

2001) 

• Διαδικασίες 

τεκμηρίωσης μέσω 

διαγραμμάτων, 

σχεδίων, γραφημάτων, 

φωτογραφιών, 

δεδομένων και 

μοντέλων 

• Η επεξήγηση 

μαθηματικών 

διαδικασιών 

 Τρόποι Διδασκαλίας για την 

παρασκευή σάλτσας μήλου 

(προσαρμοσμένοι από τους 

Ginsburg & Golbeck, 2004) 

• Αποφασίζουν πόσα βάζα 

σάλτσας μήλου 

απαιτούνται 

• Μετράνε, «διαβάζουν» 

μια εικονογραφημένη 

συνταγή  
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• Συζητούν για τη λίστα 

του σουπερμάρκετ 

• Ζυγίζουν τα υλικά, 

συγκρίνουν τα μεγέθη, 

το σχήμα, το χρώμα και 

την τιμή των φρούτων 

 Πρότζεκτ πίτσα (προσαρμοσμένο 

από τους Gallick & Lee, 2009) 

• Η διαδικασία για την 

παρασκευή μιας πίτσα  

• Υπολογίζουν, μετράνε 

και κόβουν κύκλους 

χαρτιού που 

αναπαριστούν κομμάτια 

πίτσας 

ΜΟΥΣΙΚΗ Ο Shilling (2002) αναγνωρίζει μια 

ισχυρή σχέση μεταξύ της σειράς, 

του συγχρονισμού, του μπιτ και 

του ρυθμού της μουσικής και των 

χαρακτηριστικών των 

μαθηματικών, όπως η μέτρηση, η 

ακολουθία και η κατανόηση του 

χρόνου και της σειράς. Αυτό δίνει 

τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς να κάνουν τη 

μάθηση τόσο της μουσικής όσο και 

των μαθηματικών πιο ουσιαστική 

για τα παιδιά (Kim, 1999; 

McGrath, 2010; Montague-Smith 

& Price, 2012; Pound, 1999; 

Shilling, 2002). 

• Ανάπτυξη διαφορετικών 

δεξιοτήτων και στάσεων 

που είναι σημαντικές για 

τα μαθηματικά, όπως 

συγκέντρωση, 

δημιουργικότητα, 

επιμονή, αυτοπεποίθηση 

και ευαισθησία απέναντι 

σε άλλους (Fox & 

Surtees, 2010) 

• Η ανάπτυξη της 

μαθηματικής γλώσσας 

και των μαθηματικών 

εννοιών στα παιδιά 
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΕΣ 

Το μοτίβο και το σχήμα είναι 

βασικά χαρακτηριστικά τόσο των 

εικαστικών τεχνών όσο και των 

μαθηματικών. Στις εικαστικές 

τέχνες, τα παιδιά συναντούν 

χρώματα, μορφές, μοτίβα και 

ρυθμό και σχήματα (Κυβέρνηση 

της Ιρλανδίας, 1999c). Στα 

μαθηματικά, ανακαλύπτουν μοτίβα 

αριθμών και σχημάτων, 

συμμετρία, ψηφιδωτά και τις 

ιδιότητες των δυσδιάστατων και 

των τρισδιάστατων σχημάτων.  

 

Η ζωγραφική παρέχει ένα πλαίσιο 

στο οποίο μπορεί να 

αντιμετωπιστεί η σύγχυση των 

παιδιών σχετικά με συγκεκριμένες 

πτυχές των μαθηματικών (π.χ. ο 

προσανατολισμός μπορεί να 

διαφοροποιείται). 

• Η ανάπτυξη της 

συναίσθησης των 

παιδιών σχετικά με τα 

οπτικά και χωρικά 

χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος 

• Η ενίσχυση της 

ικανότητας των παιδιών 

να εφαρμόζουν τις 

μαθηματικές τους 

γνώσεις στο περιβάλλον 

• Η αναγνώριση 

δυσδιάστατων 

σχημάτων στα 

υφάσματα 

• Συμμετρία στις εικόνες 

• Περίμετροι 

• Η ανάπτυξη των 

γνώσεων σχετικά με 

τους αριθμούς και την 

ποσότητα 

• Η ανάπτυξη των 

ικανοτήτων για τη 

μετάφραση των 

μαθηματικών από τη μια 

γλώσσα (προφορική) σε 

μια άλλη (γραπτή) 

(Worthington & 

Carruthers, 2003). 

78 



79 
 

ΘΕΑΤΡΟ Το θέατρο και το παιχνίδι ρόλων 

προσφέρει πολλές ευκαιρίες στα 

παιδιά να ασχοληθούν με 

μαθηματικές έννοιες και 

δεξιότητες. Ιστορίες όπως το «Τα 

Τρία Μικρά Γουρουνάκια» 

μπορούν να εμπνεύσουν μια σειρά 

παιχνιδιών σχετικών με τα 

μαθηματικά, ειδικά εάν παρέχονται 

κατάλληλα σκηνικά αντικείμενα 

για να τονώσουν τον μαθηματικό 

συλλογισμό (π.χ, Pound, 2008). 

• Φράσεις όπως «αρκετά» 

(ισότητα) , «όχι 

αρκετά» (λιγότερο από) 

και «πάρα πολλά» 

(μεγαλύτερο από) 

μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και το 

νόημά τους να 

διερευνηθεί στο πλαίσιο 

του θεατρικού έργου 

• Ο σχηματισμός ομάδων 

για τα παιχνίδια που 

αντιπροσωπεύουν 

βασικούς υπολογισμούς 

όπως πρόσθεση ή 

αφαίρεση, 

συνδυάζοντας ή 

διαχωρίζοντας ομάδες 

παιδιών 

• Μπορεί να διερευνηθεί ο 

διαμερισμός των 

αριθμών 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Συμμετοχή στην κολύμβηση ή τον 

αθλητισμό. Τα πολύ μικρά παιδιά 

μπορούν να έρθουν σε επαφή με 

μαθηματικό λεξιλόγιο μέσω 

καθημερινών μαθημάτων όπως 

είναι τα μαθήματα κολύμβησης 

(Davies et al, 2012). 

• Δημιουργία 

δυσδιάστατων 

σχημάτων 

χρησιμοποιώντας τα 

σώματα των παιδιών και 

συζητήσεις σχετικά με 
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τις ιδιότητες αυτών των 

σχημάτων 

• Ο υπολογισμός των 

χρόνων και των 

αποστάσεων 

ΜΕΤΡΗΣΗ Η μέτρηση είναι ένα σημαντικό 

μαθηματικό θέμα λόγω της 

εφαρμογής της σε καθημερινές 

δραστηριότητες, της σύνδεσής της 

με άλλους τομείς και μπορεί να 

χρησιμεύσει ως βάση άλλων 

κλάδων στα μαθηματικά 

(Clements, 2003). 

• Λεξιλόγιο για την 

ποσότητα ή το μέγεθος 

ενός συγκεκριμένου 

αντικειμένου 

• Η σύγκριση δυο 

αντικείμενων 

• Ισότητα και ανισότητα 

• Η υπέρβαση νοητικών 

εμποδίων 

ΦΥΣΗ Η παρατήρηση των γεωμετρικών 

σχημάτων των φυτών, των 

λαχανικών και των φρούτων 

• Παρατήρηση 

γεωμετρικών σχημάτων 

• Η ενίσχυση της 

κατανόησης του παιδιού 

σχετικά με τα οπτικά και 

χωρικά χαρακτηριστικά 

του περιβάλλοντος 
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4.3 Ενταξιακές προσεγγίσεις μαθηματικών 
Για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά έχουν μια ολοκληρωμένη και ικανοποιητική 

εκπαιδευτική εμπειρία, η ενταξιακή μαθηματική προσέγγιση είναι 

ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Θα πρέπει να 

υφίσταται η ευκαιρία συμμετοχής σε μια ευρεία, ισορροπημένη και 

ολοκληρωμένη εμπειρία σχετική με το πρόγραμμα σπουδών που να 

υποστηρίζει όλες τις πτυχές της ανάπτυξής τους - όχι μόνο το επίσημο μέρος 

και την αποστήθιση περιεχομένου, αλλά και τις κοινωνικές, συναισθηματικές, 

ευρηματικές, αισθητικές και φυσικές διαστάσεις. 

Τα παιδιά πρέπει να βοηθηθούν στη χρήση της νεοαποκτηθείσας 

μαθηματικής γλώσσας στις περιγραφές και τις επεξηγήσεις τους. Η ορθή 

παιδαγωγική των μαθηματικών αναγνωρίζει ότι ορισμένα παιδιά (π.χ. παιδιά 

που ζουν σε μειονεκτικές συνθήκες ή παιδιά που μιλούν μια γλώσσα 

διαφορετική από τη γλώσσα διδασκαλίας) ίσως αντιμετωπίσουν δυσκολίες με 

προβλήματα που παρουσιάζονται σε λεκτική μορφή και μπορεί να προκύψει η 

ανάγκη της ανάλογης προσαρμογής της παρουσίασης τους (Ginsburg et al, 

2006). 

Το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά παίζουν ενεργό ρόλο στην 

ανάπτυξη των γνώσεων τους ώστε να αναπτύσσονται φυσιολογικά και 

να αποφευχθεί να γίνει μια πρόωρη τυπική διαδικασία. 

Άλλα πλαίσια στα οποία οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας μπορούν να 

προωθήσουν μαθηματικές έννοιες και γλώσσα περιλαμβάνουν, για 

παράδειγμα, παιχνίδια, ανάγνωση βιβλίων με μαθηματικό θέμα, χρήση 

υπολογιστών και κατασκευή αντικειμένων (π.χ. κατασκευές με τουβλάκια). 

Όπως τα μαθηματικά μαθαίνονται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, έτσι 

χρησιμοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για την επίτευξη κάποιου 

σημαντικού σκοπού. 
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 Ο Dan Finkel, που κατέχει διδακτορικό στα μαθηματικά από το 

Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, θεωρεί ότι η μαθηματική εκπαίδευση είναι ένα 

από τα πιο συνηθισμένα πράγματα και περιμένουμε τα μαθήματα να 

περιλαμβάνουν την απομνημόνευση και την επανάληψη διαφορετικών 

τεχνικών στοιχείων. Επομένως, τα παιδιά πρέπει να μάθουν ότι τα μαθηματικά 

δεν αφορούν μόνο το να ακολουθεί κανείς κανόνες αλλά και το παιχνίδι και 

την εξερεύνηση1. 

Οι τάξεις απαρτίζονται από όλους τους τύπους μαθητών και ο ρόλος 

των δασκάλων στο νηπιαγωγείο είναι ζωτικής σημασίας διότι θα θέσει τη 

βάση για το μέλλον των μαθητών και θα έχει αντίκτυπο στο πώς θα 

αφομοιώσουν διαφορετικά θέματα αργότερα. Είναι επίσης η στιγμή να 

εντοπιστούν ορισμένες δυσκολίες και να βοηθηθούν τα παιδιά στην ενίσχυση 

των ικανοτήτων τους για επίλυση προβλημάτων. Επομένως, η σχολική ύλη 

ενός νηπιαγωγείου πρέπει να είναι καλά μελετημένη και να καλύπτει 

διαφορετικούς τρόπους μάθησης, προσδίδοντας έτσι θετικότητα σε μαθήματα 

που έχουν αποδειχθεί ότι είναι δύσκολα στα μεταγενέστερα σχολικά έτη, για 

παράδειγμα τα μαθηματικά. Ο δάσκαλος στο νηπιαγωγείο μπορεί να τονώσει 

το ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση και δημιουργικότητα μέσω 

διαφορετικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Αυτό το στάδιο της παιδικής 

εκπαίδευσης είναι αυτό κατά το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αρχίσουν 

να κατανοούν τον προσωπικό χαρακτήρα τους στη μάθηση και πώς 

προσαρμόζονται σε διαφορετικές δραστηριότητες. 

 

4.3.1 Μαθησιακές δυσκολίες  

Όλοι οι τύποι μαθησιακών δυσκολιών μπορεί να επηρεάσουν την 

εκμάθηση των μαθηματικών, αλλά η πιο συνηθισμένη Ειδική Μαθησιακή  

 
1 Five Principles of Extraordinary Math Teaching | Dan Finkel | TEDxRainier, 
https://www.youtube.com/watch?v=ytVneQUA5-c , retrieved on the 11th February 2021.  
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Δυσκολία (ΕΜΔ) που σχετίζεται με τα Μαθηματικά είναι η 

Δυσαριθμησία . Η δυσαριθμησία επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να 

κατανοεί τους αριθμούς και να μαθαίνει μαθηματικούς κανόνες. Οι μαθητές 

με αυτή την ΕΜΔ χάνουν συχνά τον ειρμό τους ενώ μετράνε, κάνουν λάθη 

στους αριθμούς όταν κάνουν πράξεις, δυσκολεύονται να απομνημονεύσουν 

και να θυμηθούν μαθηματικές διαδικασίες και κανόνες. Οι μαθητές με 

δυσαριθμησία συνήθως έχουν χαμηλή απόδοση στις εξετάσεις και εύκολα 

καταβάλλονται και αναπτύσσουν μαθηματικό άγχος. 

Οι διαταραχές που σχετίζονται με τα μαθηματικά μπορούν να αρχίσουν 

να είναι εμφανείς από την προσχολική ηλικία σύμφωνα με το άρθρο «Ειδική 

μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά: μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση» στο 

Translational Pediatrics Journal. Τα μικρά παιδιά μπορεί να αρχίσουν να 

δείχνουν δυσκολία στο να μάθουν να μετράνε, να ταξινομούν, να 

αντιστοιχούν αριθμούς σε αντικείμενα, να απομνημονεύουν αριθμούς 

ακούγοντας τους. Προκειμένου να γίνει πρώιμη διάγνωση, είναι σημαντικό τα 

παιδιά να εκτίθενται στα μαθηματικά όσο το δυνατόν νωρίτερα. Όσο νωρίτερα 

γίνει η διάγνωση, τόσο νωρίτερα τα παιδιά μπορούν να λάβουν βοήθεια για 

την ανάπτυξη χρήσιμων, θεμελιωδών δεξιοτήτων. 

Η Rochelle Kenyon, σύμβουλος και εκπαιδεύτρια σε θέματα 

εκπαίδευσης και δυσκολιών, παραθέτει μια σειρά στρατηγικών για τη 

διδασκαλία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που σχετίζονται με τα 

μαθηματικά. Η πρώτη στρατηγική είναι να μην υπερφορτώνεται η μνήμη των 

μαθητών και να αναθέτονται εργασίες σε διαχειρίσιμο όγκο, καθώς οι 

δεξιότητες αφομοιώνονται. Το επίκεντρο του RecreaMATHS είναι να 

μετατοπίσει την έμφαση από τις «δεξιότητες αριθμητικής» και τις «πρακτικές 

δεξιοτήτων και ασκήσεων» στη διδασκαλία της «γλώσσας των μαθηματικών» 

που εστιάζει στην κατανόηση αντί της γρήγορης απομνημόνευσης των 

μαθηματικών διαδικασιών. Αυτή η στρατηγική ωφελεί όλους τους τύπους 

μαθητών επειδή εισάγει ένα προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα για την   
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ανάθεση εργασιών. Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων σε σαφή, σύντομα 

βήματα, προσφέρει αρκετό χρόνο στους μαθητές με ΕΜΔ να κατανοήσουν τις 

έννοιες. Η απομνημόνευση δεν είναι το δυνατό στοιχείο όλων των μαθητών, 

επομένως αυτή η μέθοδος ευνοεί επίσης εκείνους που πρέπει να κατανοήσουν 

μαθηματικές έννοιες για να μάθουν μαθηματικά. Είναι ευκολότερο για 

μαθητές με ΕΜΔ να εστιάζουν περισσότερο στη λογική παρά στη μνήμη. Ως 

εκ τούτου, μία από τις προσεγγίσεις είναι να προκληθεί η κριτική σκέψη για 

να ενισχυθούν οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στους μαθητές με ΕΜΔ 

χρησιμοποιώντας πραγματικά προβλήματα για να γίνουν τα μαθηματικά πιο 

απτά. Η χρήση καταστάσεων από την πραγματικότητα αλλάζει το πως βλέπει 

κανείς τα μαθηματικά, καθιστώντας τα προβλήματα λειτουργικά και 

εφαρμόσιμα στην καθημερινή ζωή.  
Η παροχή εποπτευόμενων δραστηριοτήτων για τη διασφάλιση της 

σωστής εφαρμογής των μαθηματικών εννοιών των κανόνων είναι μια ακόμη 

προσέγγιση που πιθανώς να ωφελήσει τους μαθητές με ΕΜΔ, κάτι που 

συμβαίνει στο recreaMATHS, για παράδειγμα στην ενότητα για την 

τρισδιάστατη μοντελοποίηση. Κατά τη διάρκεια των εποπτευόμενων 

δραστηριοτήτων, είναι σημαντική η παροχή συνεχούς ανατροφοδότησης 

στους μαθητές καθώς και η παρακολούθηση την πρόοδό τους. Μια άλλη 

στρατηγική που συμβαδίζει με την προσέγγιση του recreaMATHS είναι η 

χρήση βοηθημάτων διδασκαλίας και τεχνολογίας, ειδικά με τη βοήθεια της 

ενότητας της τρισδιάστατης μοντελοποίησης. 

Η Rochelle Kenyon συνιστά την παροχή βοήθειας στους μαθητές να 

οπτικοποιήσουν τα μαθηματικά προβλήματα ζωγραφίζοντας˙ αυτή είναι μια 

προσέγγιση που βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τη χρήση 

οπτικών στοιχείων για την απεικόνιση εννοιών. Συνιστά επίσης τη χρήση 

ακουστικών παραδειγμάτων, εστιάζοντας σε μια πολυαισθητηριακή μέθοδο. 

Το έργο θα εφαρμόσει αυτήν την προσέγγιση στα περισσότερα από τα 

πνευματικά του παραδοτέα, για παράδειγμα μέσω μαθηματικών ηλεκτρονικών 
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βιβλίων για παιδιά μεταξύ 4 και 5 ετών και μιας έκδοσης για παιδιά ηλικίας 

μεταξύ 6 και 7 ετών, μιας ολόκληρης συλλογής 12 πρακτικών και 2 εικονικών 

διαδραστικών μαθηματικών εκθεμάτων για νηπιαγωγεία και τέλος μέσω της 

τρισδιάστατης μοντελοποίησης με εκτυπωτή 3D. Αυτά τα πνευματικά 

παραδοτέα συμβαδίζουν επίσης με τη στρατηγική της Rochelle Kenyon, κατά 

την οποία χρησιμοποιούνται παιχνίδια κατάλληλα για την εκάστοτε ηλικία ως 

μέσο παρακίνησης. Εάν είναι δυνατόν, είναι προτιμότερο να 

πραγματοποιούνται δημιουργικές, εποικοδομητικές δραστηριότητες, παρά 

δραστηριότητες που αποκλείουν κάποια παιδιά ή είναι ανταγωνιστικές. 

Οι αντιπερισπασμοί και οι περιττές πληροφορίες σε τάξεις με μαθητές με ΕΜΔ 

πρέπει να αποφεύγονται, για το λόγο αυτό τα φύλλα εργασίας με πολλές 

πληροφορίες και η υπερβολική οπτική πληροφόρηση δεν είναι χρήσιμα, ειδικά 

για μαθητές με διάσπαση προσοχής και δυσλεξία. Η δόμηση των φύλλων με 

σαφώς διακριτές επικεφαλίδες και υπότιτλους είναι μια καλή αρχή για 

καλύτερη οργάνωση. 

 

4.3.2 Τυφλοί και Κωφοί 

Τα μαθηματικά είναι απλά, αλλά η γλώσσα που χρησιμοποιείται για να 

τα επεξηγήσει είναι περίπλοκη. Η δυσκολία στην αποκωδικοποίηση της 

γλώσσας καθορίζει τα όρια της κατανόησης για τους περισσότερους μαθητές 

με προβλήματα ακοής και τους τυφλούς και κωφούς μαθητές, οι οποίοι 

καταλήγουν να αντιπαθούν το μάθημα, θεωρώντας ότι είναι περιττό και 

περίπλοκο. Η ικανότητα άντλησης σχετικών πληροφοριών από ένα κείμενο, 

λαμβάνοντας υπόψη την επίλυσή του, επηρεάζεται από τον τρόπο 

παρουσίασης του κειμένου. Τα μαθηματικά είναι ένας κώδικας επικοινωνίας ο 

οποίος, αν και διαφέρει από άλλους κώδικες όπως η γλώσσα ή η νοηματική 

γλώσσα, μπορεί να συγκριθεί με αυτούς. 
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Σε ένα άρθρο, από το περιοδικό Journal of Research on Technology in 

Education (τόμος 45 αρ.4) «Teaching Mathematics Vocabulary with an 

interactive Signing Math Dictionary», οι Judy Vesel και Tara Robillard 

παραθέτουν τα πέντε πιο κοινά προβλήματα για τους κωφούς μαθητές: 

λέξεις με παραπάνω από μια έννοια, τεχνικό λεξιλόγιο, συγκεκριμένες λέξεις 

στα μαθηματικά, η παρουσία διαφοροποιημένων αλλά συσχετισμένων 

εννοιών και συγκεκριμένες συντομογραφίες και σύμβολα. Η μαθηματική 

γλώσσα, τα βασικά μαθηματικά σύμβολα, (+, -, x, :), η αρίθμηση με βάση το 

10, είναι για τους κωφούς, μια ιδανική γλώσσα επειδή κάθε σύμβολο, κάθε 

ψηφίο, κάθε κανόνας έχουν νόημα. Στα πρώτα στάδια της μάθησης, ο κωφός 

φαίνεται να θεωρεί ευκολότερα τα μαθηματικά παρά τη γλώσσα. Αλλά όταν, 

μέσω της γλώσσας, πρέπει να επιλυθούν μαθηματικά προβλήματα, τότε 

υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες.  

Η διδασκαλία των μαθηματικών σε έναν τυφλό δεν είναι τελείως 

διαφορετική από τη διδασκαλία σε ένα άτομο χωρίς προβλήματα όρασης, 

αλλά προϋποθέτει τη γνώση των τρόπων με τους οποίους ένας τυφλός 

διαμορφώνει τις έννοιες και εξερευνά τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, οι 

τυφλοί χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προσεγγίσουν την 

πραγματικότητα, όπως μέσω της εξερεύνηση των αντικειμένων με τα χέρια 

τους. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εκτιμηθεί εάν αυτό που οι τυφλοί 

εκφράζουν με λέξεις είναι μαθησιακές έννοιες, ή είναι το αποτέλεσμα 

βερμπαλισμού, δηλαδή της επανάληψης όρων που στερούνται όμως 

νοήματος. Είναι πάντα απαραίτητο να ακολουθείται μια σειρά που κινείται από 

το συγκεκριμένο στο αφηρημένο και επομένως ο σχηματισμός οποιασδήποτε 

έννοιας εμπεριέχει το χειρισμό της πραγματικότητας, έπειτα την 

αναπαράσταση, και τέλος τον συμβολισμό.   

Όταν μιλάμε για κώφωση, παιδιά και ένταξη, μιλάμε για μια «ειδική» 

ένταξη. Πράγματι, η ποιότητα της ένταξης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

την ικανότητα του σχολείου ή της τάξης να λειτουργήσει ως μια  
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υποστηρικτική κοινότητα. Απαιτείται μεγάλη ευελιξία εκ μέρους των 

δασκάλων και των ίδιων των μαθητών, με πνεύμα αμοιβαίας υποστήριξης και 

συνεκπαίδευσης. Ο επαναπροσδιορισμός του σχολικού πλαισίου πρέπει να 

είναι επομένως το κύριο μέλημα του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος και θα 

πρέπει να διαβεβαιωθεί ότι τα προβλήματα ακοής και όρασης δεν προκαλούν 

κάποια γνωστική βλάβη. 

 Για να μπορέσετε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες και να κερδίσετε την 

προσοχή του μαθητή, είναι απαραίτητο να στοχεύσετε στην αποτελεσματική 

επικοινωνία, καθώς το κύριο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί είναι στο 

επικοινωνιακό επίπεδο. Επομένως, μία από τις πρώτες θεμελιώδεις προτάσεις 

είναι να μειωθεί ο χρόνος της μετωπικής διδασκαλίας και να υιοθετηθούν 

στρατηγικές και τρόποι επεξήγησης που την καθιστούν ευκατανόητη, 

λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε κωφού και τυφλού 

μαθητή. Επιπλέον, είναι προτιμότερο το μάθημα να έχει μορφή διαλόγου 

παρά διάλεξης. Παράλληλα, απαιτείται ένα είδος προσαρμογής της μεθόδου 

διδασκαλίας από ομότιμους, κατά την οποία όλοι οι τυφλοί, οι άνθρωποι με 

προβλήματα ακοής και οι κωφοί πρέπει να προσπαθήσουν να συνεργαστούν 

για μια καλή επικοινωνιακή στρατηγική.  

Συγκεκριμένα, για τα κωφά παιδιά, είναι απαραίτητο να σταματήσετε να 

μιλάτε στην τάξη όταν κάποιος μαθητής είναι γυρισμένος για να γράψει ή να 

σχεδιάσει στον πίνακα. Ο καθένας πρέπει να μιλάει με τη σειρά του, ένας τη 

φορά. Μπορείτε να κάνετε σήμα με το χέρι όταν κάποιος διακόπτει και 

παρεμβαίνει στη συζήτηση. Αγγίξτε το παιδί ελαφρά στο χέρι για να 

τραβήξετε την προσοχή του, ποτέ ξαφνικά και πίσω από την πλάτη του. 

Βοηθήστε το μαθητή να συμμετέχει σε όλα όσα συμβαίνουν στην τάξη και 

μπορεί να έχει χάσει. 

Η ακρόαση σε θορυβώδες περιβάλλον αποτελεί πηγή δυσκολίας και 

άγχους: για σχεδόν όλους τους τυφλούς και κωφούς μαθητές με τυπικά 
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ακουστικά βαρηκοΐας ή κοχλιακά εμφυτεύματα, η παρουσία θορύβου σημαίνει 

ότι δεν μπορούν να βασιστούν στο ακουστικό κανάλι. Ακόμη και για κωφούς 

μαθητές που δεν χρησιμοποιούν βοηθήματα, ο θόρυβος στο παρασκήνιο 

μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Για τη βελτίωση της οικολογίας του 

σχολείου, ώστε το περιβάλλον να είναι πιο ευνοϊκό για την ακρόαση 

και/ή την επικοινωνία, συνιστούμε τα παρακάτω: 

• Φροντίστε για τους κωφούς και τυφλούς μαθητές τοποθετώντας τους σε 

μια αίθουσα χωρίς θόρυβο, χρησιμοποιήστε ηχομονωτικά υλικά (κουρτίνες 

στα παράθυρα, μοκέτες, χαλιά) και αντιθορυβικά υλικά (ροδέλες σε 

καρέκλες, προφυλακτήρες στις πόρτες). 

• Επαληθεύστε την καταλληλότητα χρήσης συστημάτων διαμόρφωσης 

συχνότητας (FM) που βελτιώνουν την αναλογία σήματος προς θόρυβο (25 

dB). 

• Τοποθετήστε τα θρανία σε ημικύκλιο ή με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο 

μαθητής να μπορεί εύκολα να δει και να ακούσει τόσο το δάσκαλο όσο και 

τους συμμαθητές του. 

• Σε περιπτώσεις όπου η νοηματική γλώσσα είναι η προτιμώμενη γλώσσα 

του μαθητή, βεβαιωθείτε ότι ο βοηθός επικοινωνίας ή ο δάσκαλος 

βρίσκονται σε εμφανές σημείο. 

• Εάν το παιδί χρησιμοποιεί κοχλιακό εμφύτευμα ή τυπικό ακουστικό 

βαρηκοΐας, ο δάσκαλος θα πρέπει να εξοικειωθεί με το βοήθημα. 

• Χρησιμοποιήστε καλό φωτισμό, βεβαιωθείτε ότι η πηγή φωτός δεν είναι 

εκτυφλωτική. 

• Προκειμένου ο κωφός να διαβάσει καλά τα χείλη, η βέλτιστη απόσταση 

ομιλίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ενάμισι μέτρο και η ταχύτητα ομιλίας 

πρέπει να είναι μέτρια. Η ανάγνωση των χειλιών βασίζεται στη σωστή 

προφορά. Αν γίνεται, χρησιμοποιήστε σύντομες, απλές αλλά 

ολοκληρωμένες προτάσεις. 
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• Όταν χρησιμοποιείτε ονόματα ατόμων, τοπωνύμια ή ασυνήθιστους όρους, 

η ανάγνωση των χειλιών είναι πολύ δύσκολη. Εάν ο κωφός δεν καταφέρει 

να διαβάσει τα χείλη, η λέξη μπορεί να γραφτεί με κεφαλαία γράμματα. 

 

       Άλλες ενταξιακές προσεγγίσεις, εφόδια και βοηθήματα που 

μπορούν να δοθούν από το δάσκαλο για να υποστηρίξουν και να 

βελτιώσουν την εμπειρία των κωφών και τυφλών παιδιών είναι:  

• Κάντε τους μαθητές να βιώσουν τα προβλήματα επίσης μέσω γραφικής 

αναπαράστασης και δραματοποίησης, ώστε να εγκαθιδρυθεί η συσχέτιση 

των ενεργειών με μαθηματικά σύμβολα. Για τους κωφούς και τυφλούς 

μαθητές, είναι απαραίτητο να μαθαίνουν κάνοντας συσχετίσεις με 

μαθηματικά σύμβολα και έπειτα να τα οπτικοποιούν. 

• Ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων το θέμα του μαθήματος 

και να έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και πόρους που παρέχονται 

μέσω βιβλίων, ηχητικών βιβλίων, του διαδικτύου και ηλεκτρονικών μέσων. 

• Aπαιτείται μια ιδιαίτερη ευελιξία στον χρόνο για την επίτευξη των 

καθορισμένων στόχων και παρεμβάσεων που επιτρέπουν τη μετάβαση από 

το ειδικό στο γενικό, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μοντέλων 

αναπαράστασης όπως συγκεκριμένες εμπειρίες, δομημένο υλικό, εικόνες, 

εργαστηριακές δραστηριότητες και τεχνολογίες υπολογιστών και 

πολυμέσων. 

• Επιπλέον, η ανακάλυψη μπορεί να προσφέρει ικανοποίηση και 

επομένως κίνητρο για τη μάθηση και το ξεκίνημα της αυτόνομης μάθησης. 

•  Η χρήση τεχνολογικών εργαλείων όπως είναι οι διαδραστικοί πίνακες 

και τα τάμπλετ. Μεταξύ των διαθέσιμων τεχνολογιών διδασκαλίας, οι 

οποίες διαπιστώνεται ότι αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την 

καταπολέμηση των εμποδίων στην επικοινωνία, είναι τα εργαλεία 

πολυμέσων. 

• Πρέπει να χρησιμοποιείται απλό λεξιλόγιο όταν δίνονται οδηγίες. 
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• Η χρήση ρουμπρίκων αξιολόγησης και ειδικού λεξιλογίου. 

 

Συγκεκριμένα για κωφά παιδιά:  

• Ο δάσκαλος μπορεί να καταλάβει από τις εκφράσεις και τη στάση του 

σώματος εάν το κωφό παιδί κατανοεί την εξήγηση ή όχι. 

•  Υπολογιστής και υπότιτλοι, επειδή αποτελούν οπτικά μέσα και όχι 

ακουστικά.  

• Η αυτοδιόρθωση μειώνει την αίσθηση κατωτερότητας του κωφού 

μαθητή λόγω των συνεχών διορθώσεων οι οποίες, εάν συνεχίζονται σε 

βάθος χρόνου, μειώνουν την αίσθηση της αυτοεκτίμησης που απαιτείται 

για την οικοδόμηση αυτονομίας. 

• Η χρήση συγκεκριμένων και άμεσα ορατών ασκήσεων βοηθά το παιδί 

να σχηματίσει τις πρώτες μαθηματικές έννοιες που θα αποτελέσουν τη 

βάση για μεταγενέστερη μάθηση. Με ένα κωφό παιδί είναι επομένως πολύ 

σημαντικό να χρησιμοποιείται και το οπτικό κανάλι, διότι αυτό το κανάλι 

μπορεί να αποσαφηνίσει τις ασάφειες του προφορικού κώδικα. Εκτός το 

ότι αποτελεί το προτιμώμενο κανάλι επικοινωνίας για τους κωφούς, το 

οπτικό κανάλι είναι επίσης ένας γνωστικός πόρος. 

 

Συγκεκριμένα για τυφλά παιδιά: 

• Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο τρόπος με τον οποίο γράφονται οι 

αριθμοί. Ο τυφλός μαθητής θα αποκτήσει γνώση γραπτών συμβόλων μόνο 

όταν έχει ολοκληρώσει τη μελέτη του αλφαβήτου. Στην πραγματικότητα, 

για την αναπαράσταση των αριθμών, χρησιμοποιούνται τα πρώτα δέκα 

γράμματα του αλφαβήτου, που προηγούνται ενός ειδικού συμβόλου που 

ονομάζεται «σύμβολο αριθμού». 

• Είναι απαραίτητο ο δάσκαλος, μαζί με τη λέξη, να επιτρέπει στον τυφλό 

μαθητή να αλληλεπιδρά με τα αντικείμενα που εξετάζονται, επειδή είναι 
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σημαντικό το παιδί να έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει εμπειρίες και να 

μην πέσει στην παγίδα του ανούσιου βερμπαλισμού. 

• Σύμφωνα με τον Del Campo (2000, σελ. 216-217), είναι δυνατό να 

καθοριστούν τα χαρακτηριστικά που μπορούν να εντοπιστούν σε όλα τα 

εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποιούνται από τους τυφλούς. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι η δυνατότητα μεταφοράς, η επάρκεια στα 

χαρακτηριστικά αντίληψης, η απλότητα, η σχέση κόστους-

αποτελεσματικότητας. 

• Πολύ συχνά, ακόμη και σε κανονικές συνθήκες διδασκαλίας των 

μαθηματικών, γίνεται προσφυγή σε ιδιαίτερα χρήσιμα βοηθήματα, όπως τα 

παιχνίδια λογικής με τουβλάκια, επειδή το παιδί, μέσω της αλληλεπίδρασης 

κατακτά έννοιες που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να κατανοηθούν. 

• Με τη χρήση εξελιγμένων προγραμμάτων υπολογιστών και λογισμικού 

για την εκμάθηση μαθηματικών μπορούμε να υποστηρίξουμε το παιδί στην 

απόκτηση γνώσεων. 

Σήμερα, οι εκπαιδευτικοί επωφελούνται από εξαιρετικό υλικό πολυμέσων που 

επιτρέπει στους μαθητές να αλληλεπιδρούν προσωπικά με τον υπολογιστή, 

ακόμη και να συνομιλούν με αυτόν. 

 

4.4 Εναλλακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις  
Η διασφάλιση ότι η μαθησιακή εμπειρία για όλους τους μαθητές είναι 

ευχάριστη και ικανοποιητική είναι μία από τις πτυχές που πρέπει να ληφθεί 

υπόψη κατά την ανάπτυξη μιας προσέγγισης. Η ευκαιρία να βιώσει και να 

εκτιμήσει κανείς τη διασκέδαση της εξερεύνησης μαθηματικών προβλημάτων 

και την ικανοποίηση της εξεύρεσης λύσης είναι μοναδική και δεν πρέπει να 

αγνοηθεί. Αυτές οι εμπειρίες και δραστηριότητες πρέπει να προέρχονται από 

τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τις ερωτήσεις, τις ανησυχίες και τις 

καθημερινές εμπειρίες. 
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 Ένα από τα θεμέλια των εναλλακτικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων 

είναι η χρήση προσεγγίσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού και 

αριθμητικής που συμπληρώνουν τη μάθηση σε άλλους τομείς και 

επικεντρώνονται στο παιδί, δίνουν προτεραιότητα στο παιχνίδι και ενισχύουν 

την έννοια του παιδιού ως ενεργό μαθητή, τη σημασία της αντιμετώπισης 

όλων των παιδιών σαν να έχουν ήδη γνώση και εμπειρία, λαμβάνοντας 

υπόψη τα δυνατά τους σημεία, τα ενδιαφέροντα και τις προηγούμενες 

εμπειρίες του παιδιού και χρησιμοποιώντας τα ως πλαίσιο για νέα μάθηση. 

Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 

μαθησιακές προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένων της συνεργατικής μάθησης, 

της διαφοροποιημένης μάθησης, της ενεργούς μάθησης και της επίλυσης 

προβλημάτων, οι οποίες γνωρίζουμε πως όχι μόνο συμβάλλουν στην πιο 

αποτελεσματική μάθηση, αλλά αυξάνουν στην πορεία τη συμμετοχή και την 

ευχαρίστηση των μαθητών.  

Επιπλέον, είναι απαραίτητο τα σχολεία να υιοθετούν την «ηθική για 

όλους: οι εκπαιδευτικοί έχουν τόσο την ευκαιρία όσο και την ευθύνη να 

εργαστούν για να βελτιώσουν τη μάθηση όλων» (Florian & Linklater, 2010, 

σελ. 372). 

Η μάθηση μέσω προβλημάτων, για παράδειγμα, η οποία αποτελεί μέρος 

της επαγωγικής διδασκαλίας, ξεκινά από ένα πρόβλημα και, μέσω της 

παρατήρησης ενός ορισμένου αριθμού γεγονότων ή συγκεκριμένων 

εμπειριών, καταλήγει σε μια λύση. Η μέθοδος διδασκαλίας μέσω 

προβλημάτων επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν να επιλύουν σταδιακά, όλο 

και πιο σύνθετα προβλήματα, γεγονός που τους επιτρέπει να αποκτήσουν 

γνωστικές δεξιότητες σε ολοένα και υψηλότερο επίπεδο. Επομένως ο μαθητής 

βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας. 
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Με αυτήν τη μέθοδο μπορούν επίσης να αναπτυχθούν ορισμένες 

θεμελιώδεις πτυχές της προσωπικότητας, όπως:  

- Αίσθηση ευθύνης 

- Αυτονομία 

- Αυτοπεποίθηση 

- Αυτοεκτίμηση 

- Συνεργασία με άλλους 

- Αλληλεγγύη 

- Δεξιότητες λήψης αποφάσεων 

Οι έρευνες στον τομέα των παιδιών με προβλήματα ακοής έχουν δείξει 

ότι «τα κωφά παιδιά έχουν διαφορετικές γνώσεις, τρόπους μάθησης και 

στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων από τα παιδιά με προβλήματα ακοής. Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν πώς σκέφτονται και μαθαίνουν οι κωφοί 

μαθητές τους εάν επιθυμούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και να 

χρησιμοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία» (Marschark & Spencer, 2009, σελ. 

210). Οι προτάσεις για τους κωφούς και τα άτομα με προβλήματα ακοής 

περιλαμβάνουν την αναγνώριση του οπτικού-χωρικού προσανατολισμού τους, 

τον οποίο δεν χρησιμοποιούν πάντα, και τη σχετική έλλειψη αυτοπεποίθησής 

τους στην επίλυση προβλημάτων. «Είναι σαφές ότι απαιτούνται τροποποιήσεις 

στα προγράμματα σπουδών και στις στρατηγικές διδασκαλίας ώστε οι κωφοί 

μαθητές και οι μαθητές με προβλήματα ακοής να αναπτύξουν στις 

δυνατότητές τους στους σημαντικούς τομείς των μαθηματικών. Οι εισηγήσεις 

που έχουν δείξει πως λειτουργούν περιλαμβάνουν την οικοδόμηση 

δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων μέσω της παραγωγής σχηματικών 

απεικονίσεων με έμφαση περισσότερο στις οπτικό-χωρικές παρά στις λεκτικές 

δραστηριότητες (Nunes, 2004). 

Η πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα σπουδών μαθηματικών για παιδιά με 

προβλήματα όρασης εξαρτάται συχνά από την εξειδικευμένη γνώση των 
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εκπαιδευτικών για τις ιδιάζουσες πτυχές της μαθηματικής εκπαίδευσης για 

αυτά τα παιδιά. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση άβακα ή γραφομηχανής μπράιγ, 

αριθμομηχανής που παράγει ηχητικά μηνύματα, χειροπιαστών υλικών και 

απτών εκθεμάτων και τη διδασκαλία του κώδικα Nemeth (Kapperman et al, 

2000). Τονίζεται επίσης ότι παίζει μεγάλο ρόλο η μαθηματική γλώσσα και η 

ακρίβεια της από το δάσκαλο.  

Η σύλληψη μιας Καθολικής Σχεδίασης για τη Μάθηση (Universal Design 

for Learning - UDL) είναι ένα βήμα προς την επέκταση της ένταξης στην 

εκπαίδευση για όλους και την άρση των εμποδίων, δημιουργημένη από την 

CAST, μια αμερικανική οργάνωση. Δεν αποτελεί μια μοναδική καθολική λύση 

σε όλα τα προβλήματα των μαθητών, αλλά είναι μια ευέλικτη προσέγγιση που 

μπορεί να εξατομικευτεί από τους εκπαιδευτικούς και να προσαρμοστεί στην 

τάξη. Βοηθά τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει τις ανάγκες διαφορετικών 

μαθητών σχεδιάζοντας μαθήματα με ευελιξία, ώστε να δώσει χώρο στην 

προσαρμογή, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό σχεδιασμό που προϋποθέτει 

ότι όλοι οι μαθητές μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο, με έναν τρόπο που ταιριάζει 

σε όλους. Η δημιουργία προφίλ της τάξης βοηθά την οργάνωση του 

μαθήματος, προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι αδυναμίες και τα δυνατά 

σημεία της ομάδας. Επίσης είναι μια προσέγγιση με επίκεντρο τον μαθητή. Η 

ανάπτυξη της προσέγγισης UDL διευκολύνεται όταν οι εκπαιδευτικοί 

συνεργάζονται και παρέχουν ανατροφοδότηση για να μοιραστούν τα 

αποτελέσματα της προσέγγισης. 

Η πρώτη αρχή της UDL είναι η αναπαράσταση, που προϋποθέτει την 

παροχή πολλαπλών τρόπων παρουσίασης περιεχομένου αντί να βασίζεται σε 

έναν μόνο τρόπο, όπως συμβαίνει συχνά με τα βιβλία. Είναι επίσης σημαντικό 

να χρησιμοποιείται η παρουσίαση βίντεο και ήχου. Η δεύτερη αρχή είναι η 

έκφραση. Ο τρόπος με τον οποίο ο μαθητής μπορεί να εκφραστεί είναι 

σημαντικός επειδή παραδοσιακά εστιάζεται συχνότερα σε μια γραπτή εξέταση, 

ωστόσο οι μαθητές θα πρέπει επίσης να μπορούν για παράδειγμα να κάνουν  
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μια παρουσίαση. Η τρίτη και τελευταία αρχή αφορά τη συμμετοχή του μαθητή 

στη μάθηση και αυτή η αρχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την προσθήκη της 

παιχνιδοποίησης, της βιωματικής προσέγγισης ή των πολυαισθητηριακών 

δραστηριοτήτων. Το βασικό πλεονέκτημα της χρήσης πολυαισθητηριακών 

δραστηριοτήτων είναι η δυνατότητα συμμετοχής των τυφλών και κωφών 

παιδιών. Οι πολυαισθητηριακές δραστηριότητες βοηθούν τους μαθητές με 

ΕΜΔ να έχουν περισσότερα κίνητρα για μάθηση. Άλλωστε τα παιδιά 

διατηρούν την προσοχή τους περισσότερο αν κάνουν κάτι που τους 

ενδιαφέρει. 

Η προσέγγιση της συνεργατικής μάθησης και της διερευνητικής 

μάθησης μπορούν να συνδυαστούν με την προσέγγιση UDL. Η προσέγγιση 

της συνεργατικής μάθησης βασίζεται στην προϋπόθεση της δημιουργίας 

ομάδων, των οποίων τα μέλη μπορούν να συνεργαστούν με βάση τα δυνατά 

τους σημεία και τις προτιμήσεις τους. Είναι σημαντικό να βρίσκονται στην ίδια 

ομάδα τα παιδιά με το ίδιο επίπεδο και ρυθμό ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον 

Vygotsky, η μάθηση είναι μια κοινωνική εμπειρία (Cooperative Learning and 

Support Strategies in Kindergarten, χ.χ.). Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει έναν 

πολύ σημαντικό ρόλο ως υπεύθυνος για την προετοιμασία του περιβάλλοντος 

για την εκπαίδευση των παιδιών (Ibid, χ.χ.). Ο εκπαιδευτικός είναι το 

πρόσωπο που ενθαρρύνει τα παιδιά να αναπτύξουν τις ικανότητες επίλυσης 

προβλημάτων και την κριτική σκέψη τους. Ως αποτέλεσμα, αυτή η μέθοδος 

θα βοηθήσει στην ενίσχυση των διαπροσωπικών, κοινωνικών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Αυτή η προσέγγιση έχει ενταξιακό χαρακτήρα 

επειδή λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όλων των μαθητών και 

σέβεται τα εμπόδια που συναντούν στην τάξη. Μέσω της συνεργασίας, τα 

παιδιά μπορούν να βοηθήσουν το ένα το άλλο και να συγκρίνουν τις γνώσεις 

τους. Με αυτόν τον τρόπο, συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία 

(Ibid, χ.χ.). 
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 Η προσέγγιση της διερευνητικής μάθησης είναι μια ευέλικτη και 

διαδραστική μέθοδος που βασίζεται στη διαδικασία της επιστημονικής 

μάθησης ακολουθώντας τη σειρά: προσανατολισμός, σύλληψη ιδέας/έννοιας, 

έρευνα και συμπέρασμα. Προωθεί μια βαθύτερη κατανόηση των 

επιστημονικών εννοιών, ενισχύοντας ταυτόχρονα ένα πνεύμα αυτό-

κατεύθυνσης και ανεξαρτησίας, ενώ οι μαθητές μαθαίνουν με τον δικό τους 

ρυθμό. Αυτή η μέθοδος βοηθά τα παιδιά να μάθουν πώς να υποβάλλουν 

επιστημονικές ερωτήσεις, ενώ καθοδηγούνται από τον εκπαιδευτικό (Inquiry-

Based Science Learning, χ.χ.). Η μαθησιακή προσέγγιση που βασίζεται στην 

έρευνα επιτρέπει στους μαθητές να προσπαθούν με θετική διάθεση, καθώς η 

διαδικασία είναι πιο σημαντική από μια απάντηση σε επιστημονικό πλαίσιο. 

Αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα ενταξιακή για μαθητές που δεν μπορούν να 

μάθουν με την παραδοσιακή μέθοδο απομνημόνευσης-αναπαραγωγής. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία για να βοηθήσουν στην 

οπτικοποίηση των ερωτήσεων που υποβάλλουν οι μαθητές, για παράδειγμα 

πίνακες ιδεών, αφίσες και επιστημονικά σημειωματάρια όπου μπορούν να 

καταγράφουν σχέδια και φωτογραφίες. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να 

παρακινήσουν τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν επιστημονικές έννοιες μέσω 

συζητήσεων, παρατηρήσεων και εμπειριών. 

Οι προσεγγίσεις UDL, συνεργατικής μάθησης και διερευνητικής 

μάθησης δεν έχουν αποκλειστικό χαρακτήρα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

συνδυάζουν εναλλακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις με την παραδοσιακή 

διδασκαλία με επίκεντρο το δάσκαλο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

όλων των τύπων μαθητών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους μαθητές με 

αναπηρίες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να υπάρχει ευελιξία κατά την 

οργάνωση των μαθημάτων προκειμένου να κατανοηθούν τα χαρακτηριστικά 

του κάθε μαθητή και να προσαρμοστούν τα μαθήματα ώστε να μπορούν να 

συμμετέχουν όλοι.  
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Μια προσέγγιση με επίκεντρο τον μαθητή έχει συχνά θετική απήχηση 

στους μαθητές με ΕΜΔ επειδή είναι ενδιαφέρουσα και ενδυναμωτική. Αυτή η 

προσέγγιση βοηθά στην αποφυγή μελλοντικών αρνητικών ψυχολογικών 

επιπτώσεων στους μαθητές και όσο νωρίτερα ξεκινά τόσο το καλύτερο, καθώς 

δεν είναι παθητικοί δέκτες. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους μαθητές να 

κατανοήσουν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, επειδή συμμετέχουν 

στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, με τους καθηγητές 

να καθοδηγούν τις δραστηριότητες. 

Το έργο του Dan Finkel επικεντρώνεται στο να δώσει μια θετική εικόνα 

για τα μαθηματικά για να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά θα τα αγαπήσουν. 

Συνεπώς, δημιούργησε πέντε αρχές για τη διδασκαλία των 

μαθηματικών, εκ των οποίων η πέμπτη και πιο σημαντική αρχή είναι το 

παιχνίδι. 

Η εισαγωγή του παιχνιδιού στα μαθηματικά είναι επωφελής για όλους 

τους μαθητές. Βοηθά στην αποφυγή μελλοντικού μαθηματικού άγχους και 

έλλειψης αυτοπεποίθησης κατά την επίλυση προβλημάτων. Ο 

νευροεπιστήμονας Norman Doidge  θεωρεί ότι ο εγκέφαλός μας 

αναδιοργανώνεται καθημερινά και είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμος, ικανός να 

αναπτύξει διαφορετικά μονοπάτια. Εάν τα παιδιά με ΕΜΔ λάβουν μια έγκαιρη 

διάγνωση και μια εξατομικευμένη παρέμβαση, μπορούν να τα πάνε καλά στο 

σχολείο, μειώνοντας τις συνολικές δυσκολίες (There is a Better Way to Teach 

Students with Learning Disabilities, χ.χ.). 

4.5 Καλές πρακτικές για την προσέγγιση απλών μαθηματικών 

εννοιών 
Για ένα δίκαιο πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει όλα τα παιδιά, 

είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των παιδιών με διανοητικές, 

γνωστικές και αναπτυξιακές δυσκολίες, αλλά και των παιδιών που έχουν 

ταλέντο στα μαθηματικά. Μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να υπάρχει ένα 

97 



98 
 

ενταξιακό πρόγραμμα σπουδών για ένα τόσο μεγάλο φάσμα μαθητών που 

κυμαίνεται από παιδιά με δυσκολίες ή/και νοητικά προβλήματα που πρέπει 

συνεχώς να προσπαθούν να φτάσουν τους άλλους μαθητές μέχρι και τα 

παιδιά με ταλέντο στα μαθηματικά. Επομένως πρέπει να αξιοποιηθούν οι 

δυνατότητές τους για να μην νιώσουν δυσαρεστημένα από τα μαθηματικά 

(Mathematics in Early Childhood, χ.χ). 

Οι πολυαισθητηριακές στρατηγικές που προσελκύουν την προσοχή του 

μαθητή, όπως η χρήση ενός αντικειμένου σε ένα σημείο, η έμφαση σε 

κινήσεις και η χρήση του ρυθμού είναι ευεργετικές στη διδασκαλία ενός 

παιδιού με μέτριες νοητικές ή αναπτυξιακές δυσκολίες (Mathematics in Early 

Childhood, χ.χ). 

Tα παιδιά με εξασθένηση ακοής διαφέρουν από εκείνα που είναι 

βαρήκοα. Το πρώτο βήμα είναι να κατανοήσετε τον τρόπο που μαθαίνουν και 

να αντιμετωπίσετε την έλλειψη αυτοπεποίθησής τους κατά την επίλυση 

προβλημάτων. Συνήθως, τα παιδιά με προβλήματα ακοής έχουν δυσκολίες να 

συγκρατούν πληροφορίες, να αναγνωρίζουν συσχετίσεις και να 

προσανατολίζονται οπτικό-χωρικά. Αυτές οι δυσκολίες δεν ισχύουν για όλα τα 

παιδιά με προβλήματα ακοής. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

κατανοήσουν τον τρόπο μάθησης του παιδιού και να προσαρμοστούν. Η 

διδασκαλία των μαθηματικών σε παιδιά με προβλήματα όρασης συχνά 

βασίζεται σε ειδικούς και σε υποστηρικτική τεχνολογία, όπως απτά 

αντικείμενα, αριθμομηχανές που μιλάνε και άλλα (Ibid, χ.χ.). 

Η διδασκαλία μαθηματικών για όλους περιλαμβάνει επίσης το σεβασμό 

των πολιτιστικών και κοινωνικών υποβάθρων. Για παράδειγμα, η πρώτη 

γλώσσα του παιδιού μπορεί να διαφέρει από τη γλώσσα που χρησιμοποιείται 

στην τάξη και αυτό το γεγονός μπορεί να έχει αντίκτυπο στην αρχή του 

σχολείου. Για να αντισταθμιστούν τα εμπόδια στη μαθηματική γλώσσα, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να φέρει σε επαφή τα παιδιά με τυπικά και μη-τυπικά 
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μαθηματικά πλαίσια, να δώσει έμφαση στη διδασκαλία της γλώσσας των 

μαθηματικών και των εννοιών, να εφαρμόσει μαθηματικές έννοιες σε 

καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων και επίσης σε άλλους τομείς 

(Mathematics in Early Childhood, χ.χ).  
Στον Οδηγό Μαθηματικών για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσκολίες 

Εκμάθησης Μαθηματικών για δασκάλους υπάρχουν επτά προτάσεις που 

μπορούν να είναι αποτελεσματικές για μαθητές με ΕΜΔ: 

1. Διδάξτε στους μαθητές χρησιμοποιώντας ρητές οδηγίες, 

επαναλαμβάνοντας τις οδηγίες που παρουσιάζουν μαθηματική 

συλλογιστική. 

2. Διδάξτε τους μαθητές χρησιμοποιώντας πολλαπλά παραδείγματα, οι 

δάσκαλοι πρέπει να σχεδιάσουν πλήρως αποτελεσματικές οδηγίες με 

πολλαπλά παραδείγματα. 

3. Ζητήστε από τους μαθητές να εκφράσουν τις αποφάσεις και τις λύσεις σε 

ένα μαθηματικό πρόβλημα, για να τους ενθαρρύνετε να σκέφτονται 

δυνατά, βοηθώντας τους έτσι στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της 

στρατηγικής. 

4. Διδάξτε στους μαθητές να αναπαριστούν οπτικά τις πληροφορίες στο 

μαθηματικό πρόβλημα, οι γραφικές παραστάσεις που συνδυάζονται με 

ρητές οδηγίες συχνά επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα. 

5. Διδάξτε στους μαθητές να λύνουν προβλήματα χρησιμοποιώντας 

πολλαπλές/ευρετικές στρατηγικές. Αυτή η στρατηγική βοηθά στην 

οργάνωση του προβλήματος και δίνει την ελευθερία στον μαθητή να 

επιλέξει τη στρατηγική του. 

6. Παρέχετε συνεχή αξιολόγηση και ανατροφοδότηση στους δασκάλους. 

Αυτή η στρατηγική μπορεί να βοηθήσει τους δασκάλους να κατανοήσουν 

τον ρυθμό, τις δυσκολίες και τις αναπηρίες των μαθητών προκειμένου να 

προσαρμόσουν το μάθημα. 
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7. Παρέχετε καθοδήγηση από ομοτίμους στους μαθητές. Η συνεργασία 

μεταξύ των μαθητών είναι επωφελής, αλλά η καθοδήγηση από 

διαφορετικές ηλικιακές ομάδες φαίνεται να είναι καλύτερη επιλογή όταν 

έχετε να κάνετε με μαθητές με ΕΜΔ σε σύγκριση με τη διδασκαλία εντός 

τάξης (Jayanthi et al, 2008). 

 

Η Ladson-Billings, μια Αμερικανίδα παιδαγωγός, θεωρητικός και 

εκπαιδεύτρια εκπαιδευτικών, απαριθμεί έξι τρόπους με τους οποίους ένα 

πρόγραμμα σπουδών μπορεί να είναι ενταξιακό για τη διδασκαλία 

απλών μαθηματικών εννοιών για όλα τα παιδιά: 

• «Η σημασία της αντιμετώπισης όλων των παιδιών σαν να έχουν ήδη 

γνώση και εμπειρία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θεμέλιο για τη 

διδασκαλία. 

• Η δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που επιτρέπει στα παιδιά να 

προχωράνε από αυτά που δεν γνωρίζουν σε αυτά που γνωρίζουν. 

• Η εστίαση στην ποιοτική εκμάθηση μαθηματικών και όχι στον φόρτο 

εργασίας. 

• Η παροχή απαιτητικών ασκήσεων σε όλα τα παιδιά. 

• Η ανάπτυξη ενδελεχούς γνώσης των παιδιών και του αντικειμένου. 

• Η προώθηση ισχυρών σχέσεων δασκάλου-παιδιού» (Μαθηματικά στην 

Πρώιμη Παιδική ηλικία, χ.χ.) 

Η αλλαγή προσανατολισμού στη διδασκαλία των μαθηματικών προς την 

ομαλοποίηση των δυσκολιών και της ελευθερίας της σκέψης μπορεί να 

εφαρμοστεί από νεαρή ηλικία, γεγονός που επιτρέπει στα παιδιά να έχουν 

απαιτητικές εργασίες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν καλύτερα 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και να γνωρίζουν σε βάθος τη διαδικασία 

πίσω από ένα μαθηματικό πρόβλημα. Για να συμβεί αυτό, είναι σημαντικό να 

αλλάξετε τον ρυθμό και την ιδέα ότι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν 
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απαντήσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα, καθώς η μαθηματική σκέψη είναι 

μια διαδικασία και αυτή η προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε λαμπρές και 

δημιουργικές ιδέες αντί για απομνημόνευση και επανάληψη.  
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Κεφάλαιο 5 

Η προσέγγιση του recreaMATHS 

5.1 Κατανοώντας την προσέγγιση του recreaMATHS 
Ποια είναι η «προσέγγιση του recreaMATHS»; Πώς μπορούμε να 

αναδημιουργήσουμε την προσέγγιση στην εκμάθηση μαθηματικών στο 

νηπιαγωγείο; 

 Σε αυτό το κεφάλαιο, θα δώσουμε απαντήσεις στις παραπάνω 

ερωτήσεις και θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε εις βάθος την προσέγγιση 

του recreaMATHS. Μέρος της προσέγγισης του recreaMATHS βασίζεται στην 

ευρύτερη μαθηματική ικανότητα στο νηπιαγωγείο. Εξετάζοντας τον τρόπο με 

τον οποίο ένα παιδί μαθαίνει γενικά, μπορούμε να καθορίσουμε έναν τρόπο 

για το πώς να διδάσκουμε μαθηματικά σε παιδιά νηπιαγωγείου. Οι δάσκαλοι 

μπορούν να εντοπίσουν προσεγγίσεις διδασκαλίας που δεν εμπεριέχουν 

υπερβολική πίεση και αρνητική διάθεση απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία 

ενός παιδιού. Η μάθηση είναι μια σύνθετη διαδικασία, κατά την οποία κάθε 

παιδί ξεχωριστά μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο και εξελίσσει αυτή τη μάθηση 

με το δικό του ρυθμό. Υπάρχουν πολλές πτυχές που συνθέτουν αυτήν τη 

διαδικασία, ωστόσο, όλα τα παιδιά μοιράζονται έναν εγκέφαλο και σώμα σε 

στάδιο ανάπτυξης, και μπορούν να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από τις 

εμπειρίες τους - τόσο κοινωνικές όσο και πολιτιστικές – γεγονός που μπορεί 

να συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία (Gifford, 2005).  

Πηγή: 
https://www.pngkit.com/view/u
2e6w7r5i1e6u2r5_math-
cartoon-png-number-talks-clip-
art/  
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 Η εκμάθηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια «συναισθηματικά φορτισμένη 

εργασία», η οποία είτε περιλαμβάνει ενθουσιασμό ή αλλαγή στην 

αυτοεκτίμηση. Επιπλέον, τα παιδιά μικρής ηλικίας, δεν μαθαίνουν 

αποτελεσματικά. Αυτό μπορεί να εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, 

όπως, την έλλειψη συγκέντρωσης, τη βαρεμάρα, την αμηχανία ή ακόμα και 

το άγχος. Ωστόσο, τα παιδιά απολαμβάνουν να εφαρμόζουν νέες δεξιότητες 

και τεχνικές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα παιδιά αρέσκονται στο να 

μετράνε συνεχώς πράγματα ή να φωνάζουν τα ονόματα των αριθμών με 

έμφαση. Ως εκ τούτου, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η έννοια της 

εξάσκησης είναι μια σημαντική δεξιότητα. Οι δεξιότητες μπορούν να γίνουν 

αυτόματες, απελευθερώνοντας κάποιο νοητικό χώρο που βοηθά στην 

εκμάθηση νέων πραγμάτων. Στην κοινωνική διαδικασία της μάθησης, «η 

μίμηση και η διδασκαλία με παιχνίδια διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο». 

Αυτή η πρόταση δείχνει ότι πρέπει να παρέχουμε παραδείγματα και ευκαιρίες 

όπου τα παιδιά μπορούν να μάθουν μέσω παρατήρησης, προβληματισμού, 

οδηγιών και εξάσκησης. Τα μικρά παιδιά το κάνουν αυτό αυτόματα και το 

απολαμβάνουν, εντοπίζοντας ομοιότητες ή αντικείμενα που 

επαναλαμβάνονται (Gifford, 2005).  

Πηγή: 
https://www.pngkit.com/view/u2q8r
5i1o0e6i1w7_love-math-clipart-free-
images-2-clip-art/  

103 

https://www.pngkit.com/view/u2q8r5i1o0e6i1w7_love-math-clipart-free-images-2-clip-art/
https://www.pngkit.com/view/u2q8r5i1o0e6i1w7_love-math-clipart-free-images-2-clip-art/
https://www.pngkit.com/view/u2q8r5i1o0e6i1w7_love-math-clipart-free-images-2-clip-art/


104 
 

 Για να κατανοήσουμε την προσέγγιση του recreaMATHS, πρέπει 

να καταλάβουμε τι απολαμβάνουν τα παιδιά να κάνουν περισσότερο. 

Τα μικρά παιδιά απολαμβάνουν να αναπαριστούν πράγματα απεικονίζοντάς τα 

και αυτό περιλαμβάνει επίσης τη χωρική σκέψη. Σύμφωνα με το παράδειγμα 

της Gifford: «Εάν τα παιδιά επιλέξουν να απεικονίσουν μια στέγη με ένα 

τρίγωνο, πρέπει να έχουν αναγνωρίσει ότι και τα δύο σχήματα έχουν 

κεκλιμένες πλευρές.» Η αναπαράσταση είναι μια σημαντική διαδικασία 

μάθησης και για να αρχίσουν τα παιδιά να απεικονίζουν πράγματα, είναι 

απαραίτητο να αναγνωρίσουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Η 

αναπαράσταση μπορεί να είναι ενεργή ή οπτική, μπορεί ακόμη να 

περιλαμβάνει λέξεις ή σύμβολα, όμως η διαδικασία της μάθησης δεν 

επηρεάζεται. Η προσέγγιση του recreaMATHS ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 

παιδιών. Για παράδειγμα, υποθέσεις όπως πόσα αρκουδάκια χωράνε σε ένα 

κουτί ή ποιο τρισδιάστατο σχήμα μπορεί να κρυφτεί σε ένα κυκλικό κουτί, 

βοηθούν τα μικρά παιδιά να απορροφήσουν πληροφορίες σχετικά με τα 

σχήματα, τα μεγέθη, ενώ παίζουν. Η τυχαία υπόθεση - ή αλλιώς με 

μαθηματικό όρο - πρόβλεψη, εστιάζει την προσοχή ενός παιδιού και μπορεί 

να περιλαμβάνει την οπτικοποίηση κατά τη συλλογιστική του διαδικασία. Η 

εύρεση της σωστής απάντησης αποτελεί μέσο ανατροφοδότησης στα παιδιά 

και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται ως συμβουλή στις προσπάθειες που 

ακολουθούν (Gifford, 2005).  

Επιπρόσθετα, μια σημαντική μέθοδος διδασκαλίας είναι η παροχή μιας 

σειράς παραδειγμάτων που ανταποκρίνονται στις μαθηματικές παρανοήσεις 

των παιδιών που παρουσιάζουν κάποια σύγχυση. Αυτή η μεθοδολογία μπορεί 

να ενθαρρύνει τα παιδιά να κάνουν ερωτήσεις όπως «Τι γίνεται αν…;» και 

«Πόσα διαφορετικά…;», οι οποίες μπορούν να τους βοηθήσουν να ελέγξουν 

ποια είναι τα όρια των ιδεών τους και να αποτρέψουν πιθανές παρανοήσεις. 

Ένα μέρος της εφευρετικής διαδικασίας είναι το συνδυαστικό παιχνίδι - 

παίρνοντας δύο άσχετα πράγματα και συνδυάζοντάς τα για να δημιουργήσουν 
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νέες ιδέες - ή το συνεργατικό παιχνίδι - μια μορφή παιχνιδιού στην οποία μια 

ομάδα παιδιών συμμετέχει σε παρόμοιες δραστηριότητες - σε οποιαδήποτε 

ηλικία και επίπεδο. Έτσι, τα παιδιά μπορούν να ενθαρρυνθούν να παίξουν με 

διαφορετικές μαθηματικές έννοιες, παρέχοντας ανοιχτά πλαίσια και 

υποστηρίζοντας την εξερεύνηση εναλλακτικών δυνατοτήτων και νέων 

διασυνδέσεων. Η Gifford θεωρεί ότι η δυσκολία ενός μικρού παιδιού με τα 

μαθηματικά μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη «γνώσης της εκτελεστικής 

διαδικασίας» όπως είναι η διαδικασία απομνημόνευσης και η διαδικασία 

υπολογισμού (Gifford, 2005). 

 

«Πολύ συχνά τα μικρά παιδιά έχουν μια σχεδόν βαθύτερη αντίληψη 

για το τι βλέπουν», Kim Morin, καθηγήτρια του Fresno State. 

 

Ορισμένες σημαντικές μαθηματικές προσεγγίσεις διδασκαλίας για μαθητές 

νηπιαγωγείου μπορούν συνεπώς να συνοψιστούν ως εξής: 

• Επίδειξη και οδηγίες  

• Σύνδεση και εξερεύνηση παρέχοντας παραδείγματα που θα εμπνεύσουν τα 

παιδιά να δοκιμάσουν τις ιδέες τους 

• Ενθάρρυνση των παιδιών να χρησιμοποιούν μαθηματική γλώσσα στις 

συζητήσεις 

• Ενθάρρυνση της αναπαράστασης και της οπτικοποίησης 

• Παρουσίαση ενός προβλήματος, ενθάρρυνση της πρόβλεψης μέσω 

παιχνιδιού και παροχή ανατροφοδότησης 

• Αντιμετώπιση σφαλμάτων και παρανοήσεων 

• Επίδειξη και ενθάρρυνση της αναλογιστικής σκέψης 

 

Πολυαισθητηριακή μάθηση: 
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 Ας προχωρήσουμε στην πολυαισθητηριακή μάθηση. Κατά την 

εκμάθηση των μαθηματικών, τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούν ως επί το 

πλείστων όλες τις αισθήσεις τους: για παράδειγμα, οι ερευνητές διαπίστωσαν 

ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να ανιχνεύσουν τις αλλαγές στους αριθμούς με 

ήχους και οπτικοποίηση. Τα μικρά παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τις 

κινήσεις του σώματός τους για να εκφράσουν ή να υποδείξουν πράγματα. 

Αυτό μπορεί να σχετίζεται με την ιδέα της «αποτύπωσης» - η οποία 

αναφέρεται στη θεμελιώδη έννοια της πνευματικής ανάπτυξης και στη 

μεταβλητότητα των πρακτικών και των γλωσσών που αντιπροσωπεύουν 

διαδοχικά προβλήματα λήψης αποφάσεων (Seel, 2012) - ή με τα πρότυπα 

χωρικής συμπεριφοράς. Τα παιδιά τείνουν να αναπτύσσουν μια σειρά 

κινήσεων, όπως πάνω-κάτω, γύρω-γύρω, τα οποία συνήθως επαναλαμβάνουν 

και, για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις ζωγραφιές τους. Η 

χρήση κινήσεων για εικόνες φαίνεται να είναι κυρίως αποτελεσματική για την 

καταμέτρηση αριθμών και βασίζεται στην ικανότητα των παιδιών να 

αναγνωρίζουν τον αριθμό των πραγμάτων χωρίς να μετράνε. Για παράδειγμα, 

προκειμένου τα παιδιά να θυμούνται και να αναγνωρίζουν τους αριθμούς ως 

οπτικά μοτίβα, αντικείμενα όπως ζάρια και ντόμινο πιθανώς να τα βοηθήσουν 

να απεικονίσουν αριθμούς και σύμβολα.   

  

 

Πηγή: 
https://www.pngkit.com/view/u2q8a
9i1i1w7q8i1_kids-math-png-maths-
fun/  
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Ενσωμάτωση μαθηματικού λόγου και συλλογισμού μέσω της 

καθημερινής εμπειρίας ενός παιδιού και των παιχνιδιών που παίζει. 

Εμπειρίες με επίκεντρο το παιδί έναντι εμπειριών ομάδας στο 

recreaMATHS: 

Για την εκμάθηση των μαθηματικών στο νηπιαγωγείο – με μαθητές 

προσχολικής ηλικίας - τόσο συνδυαστικοί όσο και εστιασμένοι τρόποι έχουν 

προταθεί. Ο συνδυαστικός τρόπος συνδέεται με τη μέθοδο «τα μαθηματικά 

είναι παντού» - η οποία, μεταξύ άλλων - περιλαμβάνει το παιχνίδι που το 

ξεκινούν τα παιδιά (child-initiated play) - ένα παιχνίδι όπου τα παιδιά 

επιλέγουν τι και πώς να παίξουν και με ποιον να παίξουν (Drew, 2020) - και 

το παιχνίδι που καθοδηγείται από ενήλικες (adult-led play) - δραστηριότητες 

και μια ρουτίνα που έχουν προγραμματιστεί από τον δάσκαλο (How Play Is 

Structured in Early Years Settings to Promote Development, χ.χ.). Ο 

προγραμματισμός των μαθηματικών είναι ένα κρίσιμο και σημαντικό βήμα. Σε 

αυτήν την περίπτωση, το σχέδιο και οι προσεγγίσεις διδασκαλίας πρέπει να 

περιέχουν μια ισορροπία ανοιχτών και οργανωμένων δραστηριοτήτων μαζί με 

ένα συνδυαστικό και εστιασμένο παιχνίδι που ξεκινά από τα παιδιά και 

καθοδηγείται από ενήλικες. 

Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που είναι εμπλουτισμένο με 

μαθηματικά βασίζεται για υποστήριξη σε διάφορα υποδείγματα, τα οποία 

εξαρτώνται από έξυπνες ιδέες που βασίζονται σε μαθηματικά και 

πολυαισθητηριακές πηγές όπως η τεχνολογία. Η καθημερινή χρήση των 

μαθηματικών για διαφορετικούς σκοπούς μπορεί γίνει εμφανής σε αυτό το 

μαθηματικά εμπλουτισμένο περιβάλλον (Gifford, 2005).  

Φαίνεται ότι ένα παιδί χρειάζεται χρόνο για να κατανοήσει και να 

εξοικειωθεί αρχικά με τις μαθηματικές έννοιες – αριθμοί, εργαλεία μέτρησης ή 

σχήματα - προτού ασχοληθεί με αυτά. Για παράδειγμα, πριν κατανοήσουν ή 

ακόμα και μάθουν για την αξία των αριθμών, τα παιδιά πρέπει να μάθουν να 
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μετράνε, ώστε η καταμέτρηση να εξελιχθεί σε μια αυτόματη διαδικασία. 

Επιπλέον, όταν τα παιδιά εξοικειωθούν με μια ιδέα - σε αυτήν την περίπτωση, 

θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα σχήματα με τουβλάκια - μέσω της 

εξάσκησης, τα παιδιά θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να χτίσουν πιο 

περίπλοκα σχέδια, τόσο ως προς τη δομή όσο ως προς το μοτίβο τους. 

Συνεπώς, ένα παιδί πρέπει να αισθανθεί ότι έχει αρκετές ευκαιρίες και να 

ενθαρρύνεται από τους δασκάλους ώστε να εξοικειωθεί μέσω της εξάσκησης 

με τη μαθηματική εφαρμογή της επίλυσης προβλημάτων, για παράδειγμα 

μετρώντας εάν οι ξυλομπογιές έχουν μοιραστεί ισάριθμα σε κάθε παιδί. 

Παρόλο που οι δάσκαλοι χρησιμοποιώντας τη φράση «τα μαθηματικά είναι 

παντού» μπορούν να δημιουργήσουν και να σχεδιάσουν δραστηριότητες στις 

οποίες τα παιδιά δεν συνειδητοποιούν ότι χρησιμοποιούν μαθηματικά, 

φαίνεται ότι είναι δύσκολο για εκείνους ή τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα 

μαθηματικά σε καθημερινές συνθήκες.  
Η πλειοψηφία των παιδιών νηπιαγωγείου θεωρούν τις μαθηματικές 

δραστηριότητες ενδιαφέρουσες, ευχάριστες και ουσιαστικές. Ποιο παιδί δεν 

ενθουσιάζεται ακούγοντας μεγάλους αριθμούς ή δεν απολαμβάνει να 

αναγνωρίζει μοτίβα και να ταιριάζει σχήματα; Τα μικρά παιδιά αισθάνονται 

ικανοποίηση όταν μαθαίνουν πώς να μετράνε ή όταν αρχίζουν να 

αναγνωρίζουν τους αριθμούς. Επιπλέον, τα παιδιά, όταν είναι ακόμη μικρά, 

απολαμβάνουν να εξερευνούν όλες τις διαφορετικές δυνατότητες και μπορεί 

ακόμη και να δημιουργήσουν μια νέα μέθοδο ή μια μοναδική λύση σε ένα 

πρόβλημα χωρίς να το συνειδητοποιήσουν. Επομένως, τα μαθηματικά 

φαίνεται να έχουν αξία για τα μικρά παιδιά, το μόνο που χρειάζεται να 

κάνουμε είναι να τα ενθαρρύνουμε να σκέφτονται δημιουργικά. Προκειμένου 

τα παιδιά να παρατηρήσουν όλες τις δυνατότητες των μαθηματικών σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα, οι δάσκαλοι μπορούν να δημιουργήσουν 

ενδιαφέρουσες ιδέες, επικεντρωμένες σε τρόπους διευκόλυνσης της 

κατανόησης των μαθηματικών. 
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι δραστηριότητες που ξεκινούν από τα 

παιδιά και καθοδηγούνται από τους ενήλικες είναι σημαντικές στην εκμάθηση 

της μαθηματικής διαδικασίας. Οι διδακτικές προσεγγίσεις που δεν εστιάζουν 

στον ανταγωνισμό είναι πιο αποτελεσματικές στα μικρά παιδιά, καθώς 

επιτρέπει να συμμετέχουν πιο ενεργά και να έχουν τον έλεγχο της 

στρατηγικής διδασκαλίας. Οι δάσκαλοι πρέπει να σχεδιάσουν μια σειρά 

διαφορετικών διαδραστικών μεθόδων που λαμβάνουν υπόψη τη μεγάλη 

ανισότητα επιρροής μεταξύ των παιδιών νηπιαγωγείου και των δασκάλων και 

αντ' αυτού να σχεδιάζουν δραστηριότητες που προστατεύουν την 

αυτοεκτίμηση των παιδιών. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ένα παιδί 

αφομοιώνει τα μαθηματικά εξαρτάται εν μέρει από το πώς ο δάσκαλος 

αφομοιώνει τα μαθηματικά και τη μάθηση γενικά. Η μαθησιακή διαδικασία 

διαφέρει μεταξύ των ατόμων για διάφορους λόγους. Υπάρχουν αρκετές 

σημαντικές εξελίξεις στη μαθησιακή διαδικασία των μαθηματικών που οι 

επιστήμονες δεν καταλαβαίνουν ακόμη. Για παράδειγμα, δεν είναι ακόμη 

γνωστό πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος ενός παιδιού με τις μη λεκτικές εικόνες 

αριθμών ή με ποιους τρόπους αυτό συνδυάζεται με το μέτρημα ή πώς μπορεί 

Πηγή: 
https://www.pinterest.com/pin/53965796
7853904212/  

https://www.pinterest.com/pin/539657967853904212/
https://www.pinterest.com/pin/539657967853904212/
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να αναπτυχθεί μια αφηρημένη ιδέα από αυτό. Επιπλέον, πώς οι οπτικές 

εικόνες αντικειμένων και σχημάτων ενός παιδιού σχετίζονται με την 

κατανόηση των ιδιοτήτων τους; Κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να δώσει 

μια ακριβή απάντηση, αλλά από την άλλη πλευρά, ένας δάσκαλος μπορεί να 

προσφέρει πολύτιμες γνώσεις παρατηρώντας αυτήν τη διαδικασία μάθησης 

και τη μαθηματική σκέψη σε καθημερινή βάση. 

  

Εγκαθιδρύοντας μια ολιστική προσέγγιση ρωτώντας, ακούγοντας και 

ελέγχοντας: 

 

H Gifford συνιστά στους εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν υπόψη τη 

σημασία της ολιστικής μάθησης για τα παιδιά η οποία μπορεί να οριστεί ως ο 

τρόπος παροχής συνολικής υποστήριξης σε ένα παιδί, υπολογίζοντας τόσο 

τους ψυχικούς όσο και τους κοινωνικούς παράγοντες (συναισθηματική, 

σωματική, κοινωνική και πνευματική ευεξία) (Τι είναι μια Ολιστική 

Προσέγγιση; - Αρχές για Αποτελεσματική Υποστήριξη, χ.χ.). Συνεπώς η 

ολιστική μάθηση προτάσσει τη διδασκαλία που συνυπολογίζει τους 

προαναφερθέντες παράγοντες (Gifford, 2005). Ένα από τα πιο σημαντικά, 

βασικά χαρακτηριστικά της ολιστικής μάθησης, είναι να μην κάνετε υποθέσεις 

από τη δική σας οπτική, δηλαδή να μη θεωρείτε ότι ο τρόπος που ερμηνεύετε 
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Πηγή: 
https://www.pngaaa.com/detail/1490
809  
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μια κατάσταση είναι ίδιος με τρόπο κάποιου άλλου. Για να είναι σε θέση ο 

εκπαιδευτικός να παρέχει ολιστική μάθηση, υπάρχουν τρεις σημαντικές 

δεξιότητες: η υποβολή, η κατανόηση και ο έλεγχος της ερώτησης (Τι είναι μια 

Ολιστική Προσέγγιση; - Αρχές για Αποτελεσματική Υποστήριξη, χ.χ.). Αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός απέναντι στην περιέργεια ενός 

παιδιού και τον μοναδικό τρόπο μάθησής του, βοηθώντας το να εντοπίσει τα 

δυνατά του σημεία και ταυτόχρονα δείχνοντας κατανόηση και ενσυναίσθηση 

στις ανησυχίες του. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου έχουν την ικανότητα να 

οπτικοποιούν τα πράγματα καθώς και να την αναπτύσσουν ακόμα 

περισσότερο. Για παράδειγμα, τα παιδιά μπορούν να διακρίνουν τους 

αριθμούς χωρίς να μετράνε, πράγμα που σημαίνει ότι τα παιδιά 

καταλαβαίνουν ότι ένας αριθμός θα μπορούσε να σχηματιστεί με 

διαφορετικούς τρόπους. Επιπλέον, τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν 

στιγμιαία ή να οψιμετρήσουν (subitize ) – ένας όρος που «εφευρέθηκε» από 

τον Piaget, έναν θεωρητικό, και μπορεί να οριστεί ως δεξιότητα άμεσης 

αναγνώρισης του συνολικού αριθμού αντικειμένων σε μια ομάδα χωρίς 

μέτρηση απλά ακούγοντας για παράδειγμα (Subitising and Early Number 

Sense in Early Years Children - Yellow Door, χ.χ.). Είναι ευρέως γνωστό ότι η 

μουσική βοηθά τη μνήμη και ορισμένες ρυθμικές ενέργειες μπορούν ακόμη 

και να βοηθήσουν τα παιδιά να μετρήσουν, υποδεικνύοντας τη μάθηση μέσω 

μουσικής ή χορού. Πολλοί διαφορετικοί τρόποι μάθησης μπορεί να φαίνονται 

πολλά υποσχόμενοι, ωστόσο, πρέπει να μελετηθούν σε βάθος. Ένα 

παράδειγμα είναι ότι τα παιδιά αναπαριστούν μαθηματικές έννοιες, όπως οι 

αριθμοί, με μοναδικό τρόπο. Στις μέρες μας, τα παιδιά ενθαρρύνονται 

περισσότερο από τεχνολογικούς πόρους, που περιλαμβάνουν ρομπότ, 

τρισδιάστατη εκτύπωση, ηλεκτρονικά βιβλία κ.λπ. Δεν είναι σαφές για έναν 

εκπαιδευτικό πώς θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτούς τους πόρους σε ένα 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σε αυτό το σημείο, το recreaMATHS λαμβάνει 

δράση.  
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 Η προσέγγιση των μαθηματικών μέσω αφήγησης και βιωματικών 

εμπειριών, η ενεργοποίηση του σώματος και άλλων μέσων βιωματικής 

και προφορικής επικοινωνίας ως μέσο εμπέδωσης της γνώσης: Η 

μαθηματική αφήγηση του recreaMATHS στο νηπιαγωγείο. 

Σύμφωνα με τον Balakrishnan (2008), υπάρχει μια σύνθετη σύνδεση 

μεταξύ της φαντασίας και των συναισθημάτων ενός παιδιού και όταν αυτά τα 

συναισθήματα εμπεριέχονται στο υλικό, τότε τα παιδιά συνήθως 

ενεργοποιούν τη φαντασία τους. Επομένως, εφόσον οι ιστορίες συνδέονται με 

τη φαντασία ενός παιδιού, έχουν την δυνατότητα να προκαλέσουν 

συναισθηματικές αντιδράσεις. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε κανείς να 

αποφανθεί ότι οι αφηγήσεις μπορούν να συνδεθούν με ένα σύνθετο τρόπο με 

το πώς λειτουργεί το μυαλό. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι «σκέφτονται, 

ονειρεύονται και αντιλαμβάνονται τον κόσμο μέσω ιστοριών». Οι δάσκαλοι 

μαθηματικών καταναλώνουν πολύ χρόνο στην ανάπτυξη της συλλογιστικής 

και αναλυτικής ικανότητας του παιδιού, αλλά δεν καταναλώνουν καθόλου 

χρόνο στην ανάπτυξη της ισχυρότερης δυνατότητας που κατέχουν τα παιδιά 

– τη φαντασία. Μια καλή ιστορία αφυπνίζει τα συναισθήματα του αναγνώστη 

και του προσφέρει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει το μυαλό του με 

πειραματικό τρόπο, να ενεργοποιήσει τα συναισθήματά του και τον παρακινεί 

να μάθει με ευχάριστο τρόπο, εμπλουτίζοντας έτσι τον καιρό του. Μέσω της 

παρατήρησης των παιδιών ενώ παίζουν, μπορούμε να εξετάσουμε τον τρόπο 

με τον οποίο τα παιδιά παίζουν και υιοθετούν χαρακτήρες από τις ιστορίες 

που ακούν και ανακατασκευάζουν σκηνές που έχουν συλλάβει στη φαντασία 

τους. Εξετάζοντας έτσι τον κόσμο, τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν 

καθώς και να ταυτιστούν με διάφορα θέματα και ιδέες που μπορεί να 

χρειαστεί να αντιμετωπίσουν στον κόσμο (Balakrishnan, 2008). 

Την προηγούμενη δεκαετία, έχει προκύψει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

σχετικά με τον ρόλο των ιστοριών στη μαθηματική εκπαίδευση, τόσο ως 

γνωστικό εργαλείο για την κατανόηση των μαθηματικών όσο και ως μέσο 
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διάχυσης γνώσεων. Τα παιδιά τείνουν να καταλαβαίνουν τις πιο δύσκολες 

μαθηματικές έννοιες μέσω του πλαισίου της ιστορίας και μόνο αφού έχουν 

συμμετάσχει σε δραστηριότητες που αντικατοπτρίζουν την ιδέα. Μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι οι ιστορίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμπέδωση του 

νοήματος (Balakrishnan, 2008).   

«Η χρήση των μαθηματικών για την αφήγηση ιστοριών και η χρήση 

ιστοριών για την επεξήγηση των μαθηματικών είναι οι δυο πλευρές 

του ίδιου νομίσματος. Συνδέουν αυτό που δεν έπρεπε ποτέ να είχε 

διαχωριστεί: την ικανότητα του επιστήμονα και του καλλιτέχνη να 

αποκαλύπτουν αλήθειες για τον κόσμο», Robert Frucht. 

Παρομοίως, έρευνες στο πεδίο της διδασκαλίας μαθηματικών έχουν 

δείξει ότι οι πράξεις των παιδιών επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης τους. 

Επομένως, η ενσωματωμένη γνώση – η ιδέα ότι τα χαρακτηριστικά της 

«ανθρώπινης νόησης» δεν διαμορφώνονται μόνο από τον εγκέφαλό μας αλλά 

και από άλλα μέρη του σώματος – παίζει σημαντικό ρόλο στη μετάδοση των 

μαθηματικών εννοιών και ιδεών ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στα παιδιά να 

εξελίξουν και να δοκιμάσουν τις ιδέες τους. Για παράδειγμα, οι αναμνήσεις 

που δημιουργούνται από την κίνηση μπορούν να προετοιμάσουν τους 

μαθητές για μελλοντική δράση και μπορούν να ανακτηθούν και να 

χρησιμοποιηθούν για την επίλυση παρόμοιων εργασιών σε διαφορετικές 

καταστάσεις που δεν εμπεριέχουν κίνηση αλλά μια διανοητική μεταμόρφωση 

των κινητικών διαδικασιών. Επιπλέον, οι κινήσεις με τα χέρια φαίνεται να 

βελτιώνουν τη μάθηση βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν υπάρχουσες 

ιδέες με λιγότερο γνωστικό φορτίο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χέρια 

χρησιμοποιούνται συνήθως για χειρισμό αντικειμένων, οι κινήσεις με τα χέρια 

μπορούν να προσφέρουν πρόσθετη ανατροφοδότηση και οπτικά σήματα 

προσομοιώνοντας τον τρόπο που κινείται ένα αντικείμενο σε περίπτωση που 

ένα παιδί το κρατά. Για παράδειγμα, οι κινήσεις πιθανώς να επιτρέπουν τη 

νοητική παρακολούθηση αντικειμένων ενώ περιστρέφονται διανοητικά, 
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βελτιώνοντας τη χωρική οπτικοποίηση. Επιπλέον, οι κινήσεις μπορούν επίσης 

να εμπλακούν στη δημιουργία και τη διαμόρφωση νέων ιδεών διατυπώνοντας 

νέους τρόπους σκέψης μέσω της κίνησης. Συμπερασματικά, η βασική ιδέα της 

κίνησης του σώματος ως μέρος μιας βιωματικής δραστηριότητας έχει θετικό 

αντίκτυπο στη γνώση επιτρέποντας στα παιδιά να μάθουν συγκεκριμένες 

μαθηματικές έννοιες πιο παραγωγικά από το να τις μαθαίνουν χωρίς κίνηση 

(Tran et al., 2017).   

Εκτός από τις κινήσεις και τη βιωματική γνώση, υπάρχουν επαρκείς 

αποδείξεις ότι ενσαρκώνονται ξεχωριστές μαθηματικές πτυχές. Ένα από τα 

πιο γνωστά παραδείγματα είναι όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν τα δάχτυλά 

τους για να μετρήσουν και αυτό τους βοηθά περαιτέρω στη διαμόρφωση της 

λύσης σε ένα αριθμητικό πρόβλημα. Αυτό είναι πιο συνηθισμένο στα μικρά 

παιδιά, τα οποία χρησιμοποιούν τα δάχτυλά τους σε συνδυασμό με 

μαθηματικές ασκήσεις. Ένα τέτοιο συμπέρασμα προβλέπεται δεδομένου του 

γεγονότος ότι τα δάχτυλα καλύπτουν το εύρος αριθμών εντός του οποίου τα 

παιδιά εισάγονται συνήθως όταν μαθαίνουν να μετρούν. Η χρήση των 

δακτύλων είναι μια επίδειξη βιωματικής γνώσης. Σε αυτό το παράδειγμα, 

όπου τα παιδιά χρησιμοποιούν τα δάχτυλά τους κατά τη μέτρηση, η βιωματική 

γνώση έχει αναγνωριστεί ως βιωματική αριθμητικότητα. Ένας συνδυασμός 

διαδικασιών για βαθύτερα επίπεδα συλλογισμού μπορεί να γίνει δυνατός 

χρησιμοποιώντας απλώς τις αισθήσεις της όρασης και του ήχου ώστε να 

δημιουργηθεί μια ισχυρότερη ένδειξη μνήμης που επιτρέπει στα παιδιά να 

ενεργοποιήσουν πολλαπλές νοητικές διαδρομές, βοηθώντας τα να 

ανακαλέσουν τη συγκεκριμένη μνήμη αργότερα. Οι μνήμες που 

δημιουργούνται μέσω της κίνησης μπορούν να ανακτηθούν και να 

χρησιμοποιηθούν για την επίλυση παρόμοιων ασκήσεων που δεν 

περιλαμβάνουν πλέον σωματική κίνηση, αλλά αντ' αυτού, μια διανοητική 

μεταμόρφωση αυτών των συγκεκριμένων κινητικών δεξιοτήτων (Tran et al., 

2017). 
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Η κίνηση επιτρέπει στα παιδιά να μειώσουν τη λειτουργία επεξεργασίας 

του εγκεφάλου τους – το γνωστικό φορτίο - αφήνοντας περισσότερο χώρο 

για τις δραστηριότητες - γνωστικές διαδικασίες - που έχουν ως αποτέλεσμα τη 

βελτίωση των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων των παιδιών. Για 

παράδειγμα, αντί να προσπαθούν να φανταστούν πώς δείχνει ένα αντικείμενο 

όταν περιστρέφεται, τα παιδιά μπορούν να μειώσουν αυτό το άγχος, την 

ανησυχία και τη καταγραφή πληροφοριών χρησιμοποιώντας τα χέρια τους για 

να περιστρέψουν το αντικείμενο και παρατηρώντας τι θα συμβεί. Αυτό μπορεί 

να βοηθήσει τα παιδιά να αναλογιστούν εις βάθος τις χωρικές σχέσεις και 

τους επιτρέπει να έχουν καλύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών πριν 

από τη μετάβαση σε μια πιο αφηρημένη χωρική συλλογιστική. Ο σύνδεσμος 

μεταξύ των συγκεκριμένων και αφηρημένων φυσικών κινήσεων συμπληρώνει 

τη φυσική τάση των παιδιών για μάθηση. Αυτό συμβαίνει επειδή η επίλυση 

προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο - που απαιτεί τη μετακίνηση και τη 

διαχείριση πραγματικών αντικειμένων στο χώρο - εμφανίστηκε πριν 

αναπτυχθούν οι αφηρημένες μορφές σκέψης όπως τα μαθηματικά. Επιπλέον, 

η φυσική επιθυμία τοποθέτησης της γνώσης σε πραγματικό πλαίσιο 

αντανακλάται στις συνδέσεις νου-σώματος πολλών μαθηματικών εννοιών 

όπως η βιωματική αριθμητικότητα που αναφέρθηκε παραπάνω. Η 

ενσωμάτωση του σώματος στη μαθησιακή εμπειρία μπορεί, κατά συνέπεια, να 

βελτιώσει τη μαθηματική κατανόηση ενός παιδιού μέσω της εγκαθίδρυσης 

μιας σύνδεσης μεταξύ αφηρημένων εννοιών και συγκεκριμένων αναφορών. 

Συμπερασματικά, η χρήση των δακτύλων είναι, ως εκ τούτου, ένα 

αξιοσημείωτο παράδειγμα για την επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα 

χαρακτηριστικά του σώματος ενός παιδιού επηρεάζουν τον τρόπο με τον 

οποίο τα παιδιά επεξεργάζονται τους αριθμούς (Tran et al., 2017). 
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5.2 Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων ως προσέγγιση του 

recreaMATHS 
 Δύο βασικοί τύποι δραστηριοτήτων που προωθούν τη γνωστική 

μάθηση έχουν αναγνωριστεί από έρευνες: η επίλυση προβλημάτων και το 

παιχνίδι. Αυτοί οι δύο τύποι γνωστικής μάθησης πολλές φορές 

αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους. Οι τεχνικές επίλυσης προβλημάτων 

χρησιμοποιούνται με τη μορφή παιχνιδιού (παράλληλα με το παιχνίδι) ή 

μπορούν ακόμη και να χρησιμοποιηθούν αντίστροφα: δηλαδή παράλληλα με 

το παιχνίδι να χρησιμοποιούνται αυτές οι τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Η 

έννοια της επίλυσης προβλημάτων θεωρείται ευρέως ως ένα σημαντικό 

πλαίσιο στη διαδικασία μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να παρέχουν 

πιθανές καταστάσεις που βοηθούν στο ξύπνημα της περιέργειας και της 

αναζήτησης λύσεων ενός παιδιού. Ως απόδειξη της πραγματικής κατανόησης, 

εντοπίστε την αυθόρμητη εφαρμογή μιας ιδέας στη νέα κατάσταση. Μια 

τέτοια κατανόηση της τεχνικής επίλυσης προβλημάτων μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω προβλημάτων που είναι αναπόσπαστα σε δραστηριότητες, όπως παζλ, 

παιχνίδια στον υπολογιστή, ή μπορεί ακόμη να προκύψει από πράγματα που 

τα παιδιά επιθυμούν να κάνουν. Η έννοια της επίλυσης προβλημάτων, 

ενθαρρύνει πολλές γνωστικές διαδικασίες, όπως είναι η ομιλία, η πρόβλεψη, 

ακόμη και η δημιουργία συνδέσεων για την εξεύρεση λύσεων..  

Πηγή: https://www.kindergarten-
lessons.com/kindergarten_problem_solving/  
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 Η επίλυση προβλημάτων έχει βασικό ρόλο στην εκμάθηση 

μαθηματικών. Με την υιοθέτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, τα 

παιδιά υιοθετούν έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης που τα βοηθά σε σχεδόν 

κάθε μαθηματικό πρόβλημα που συναντούν. Οι μαθητές που τείνουν να 

πετυχαίνουν υψηλότερες βαθμολογίες στα μαθηματικά έχουν αναπτύξει 

αυτόν τον διαφορετικό τρόπο σκέψης, δηλαδή τον τρόπο «επίλυσης 

προβλημάτων». Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η διδασκαλία δεξιοτήτων 

επίλυσης προβλημάτων στα παιδιά - αρχίζοντας από τη διδασκαλία βασικών 

προβλημάτων - μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας ενός 

παιδιού. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εισάγουν κάποιο βασικό λεξιλόγιο για 

την επίλυση προβλημάτων με τη μορφή διηγήσεων, παίζοντας με μαριονέτες 

ή ακόμα και μιλώντας για καθημερινές καταστάσεις που τους συμβαίνουν. 

Επιπλέον, μια ακόμη προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων μπορεί να 

είναι η υποβολή ερωτήσεων στα παιδιά. Για παράδειγμα, «Πώς θα ...;» ή 

«Δείξε μου πώς θα μπορούσες…;». Στον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο 

αυτές οι δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων μπορούν να προσφέρουν 

στα παιδιά την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν δεξιότητες που έχουν ήδη μάθει 

για την επίλυση τρεχόντων προβλημάτων, ενώ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να  

τα διδάξουν μερικές νέες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. Τα 

προαναφερθέντα αποτελούν μόνο μερικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. 

Μέσω της εξάσκησης, τα παιδιά του νηπιαγωγείου θα μπορούν να 

αναγνωρίζουν τα προβλήματα και τις προκλήσεις, να αναζητούν και να 

εντοπίζουν γεγονότα που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα, να σκέφτονται πιθανούς τρόπους για την επίλυση του 

προβλήματος - όπως ανταλλαγή ιδεών και δημιουργική σκέψη - και τέλος να 

χρησιμοποιήσουν αυτές τις ιδέες για να ελέγξουν εάν το πρόβλημα έχει 

επιλυθεί. Το πιο σημαντικό βήμα είναι η δημιουργική σκέψη και η ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων.  
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 Ωστόσο, το αποτέλεσμα, με άλλα λόγια η ουσιαστική επίλυση του 

προβλήματος, δεν είναι το σημαντικό μέρος. Επομένως, ενισχύστε, τονίστε 

και υποστηρίξτε τη δημιουργική σκέψη ενός παιδιού, μιλώντας παράλληλα για 

όλους τους διαφορετικούς τρόπους που το παιδί προσπάθησε να λύσει το 

αναδυόμενο πρόβλημα αντί να εστιάζετε στο αποτέλεσμα (Gifford, 2005).  

 

Η επίλυση προβλημάτων περιλαμβάνει τη χρήση βασικών προσεγγίσεων 

με έναν οργανωμένο τρόπο για την εξεύρεση πιθανών λύσεων σε 

προβλήματα. Υπάρχουν τέσσερα βήματα: 

1. Ορίστε το πρόβλημα: αναγνωρίστε την κατάσταση ώστε η έμφαση να 

δίνεται στο πρόβλημα. (Χρήσιμες τεχνικές επίλυσης προβλημάτων 

ενσωματώνουν τη χρήση γραφημάτων για την υποστήριξη της 

αναγνώρισης των αναμενόμενων βημάτων.) 

2. Διαμορφώστε εναλλακτικές λύσεις: καθυστερήστε την επιλογή μιας μόνο 

λύσης έως ότου υπάρχουν αρκετές σαφείς, εναλλακτικές επίλυσης 

προβλημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη πολλές πιθανές εκδοχές, μπορεί να 

συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της αξίας της λύσης. Για αυτό το βήμα, 
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τόσο η ανταλλαγή απόψεων όσο και η ομαδική εργασία είναι χρήσιμα 

εργαλεία.  

3. Αξιολογήστε και επιλέξτε μια εναλλακτική: εξετάστε και αξιολογήστε πριν 

επιλέξετε την καλύτερη εναλλακτική.  

4.  Εφαρμόστε και εξετάστε τη λύση (“KINDERGARTEN PROBLEM SOLVING,” 

2019)Implement and follow up on the solution (“KINDERGARTEN 

PROBLEM SOLVING,” 2019) 

Η έννοια της επίλυσης προβλημάτων εμφανίζεται με πολλές 

διαφορετικές μορφές και εύρη. Μερικά προβλήματα μπορεί να είναι μάλλον 

δευτερεύοντα και να προκύπτουν τυχαία από δραστηριότητες ή, από την 

άλλη πλευρά, τα προβλήματα μπορεί να αποτελούν κομμάτι μιας μεγαλύτερης 

εργασίας.   

Οπότε, γιατί είναι σημαντική η επίλυση προβλημάτων;   

Οι Gifford, Piaget (1973) και Vygotsky (1978) έχουν προωθήσει τις 

τεχνικές επίλυσης προβλημάτων ως ένα σημαντικό «μέσο για μάθηση». 

Έχουν επισημάνει τη συνεργατική, καθώς και την καθοδηγούμενη επίλυση 

προβλημάτων ως μια σημαντικές τεχνικές. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν πώς 

να συνδέουν τις δεξιότητες που ήδη γνωρίζουν με νέες καταστάσεις, για να 

ξεπεράσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές δυσκολίες που συναντούν. Κατά 

την επίλυση προβλημάτων, τα παιδιά μπορούν να ενθαρρυνθούν να κάνουν 

νέες συνδέσεις με τις υφιστάμενες γνώσεις τους και αυτό μπορεί με τη σειρά 
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του να παρέχει κίνητρα για μάθηση. Ένα πλεονέκτημα της τεχνικής επίλυσης 

προβλημάτων περιλαμβάνει όλες τις κύριες γνωστικές διαδικασίες μάθησης 

(συγκέντρωση, γλώσσα, μάθηση, μνήμη, αντίληψη και σκέψη) στην 

οπτικοποίηση λύσεων και τον έλεγχο πιθανών σφαλμάτων σε όλα τα πλαίσια 

στα οποία δίνονται οδηγίες σε συνδυασμό με την ομιλία και τον 

προβληματισμό. Η επίλυση προβλημάτων είναι σημαντική δεδομένου ότι 

περιλαμβάνει τη μεταγνώση - μια σκέψη υψηλότερου επιπέδου που 

ενεργοποιεί τη γνωστική διαδικασία κάποιου μέσω της κατανοώντας, της 

ανάλυσης και του ελέγχου της (Definition of Metacognition, χ.χ.). Η 

μεταγνώση χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση στρατηγικών και λύσεων 

(Gifford, 2005). 

Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων μπορούν να διεγείρουν ένα υψηλότερο 

επίπεδο σκέψης, εμπεριέχοντας εκτεταμένη ανάλυση των προβλημάτων, 

σύνθεση σημαντικών ιδεών και χρήση της δημιουργικότητας σε περίπτωση 

που οι λύσεις δεν είναι οικίες. Επιπλέον, η επίλυση προβλημάτων συνήθως 

περιλαμβάνει κάποια σημαντική συναισθηματική και κοινωνική μάθηση, όπου 

η επιτυχημένη επίλυση προβλημάτων μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση 

του παιδιού και να το βοηθήσει να μεγαλώσει και να αναπτύξει έναν 

«προσανατολισμό προς την αρτιότητα». Η συνεργατική επίλυση 

προβλημάτων μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση καλών σχέσεων 

προσφέροντας συναισθηματική και γνωστική υποστήριξη, οι οποίες 

προαπαιτούν κοινωνικές δεξιότητες. Μερικά παραδείγματα κοινωνικών 

δεξιοτήτων είναι: η πρόσβαση, η λήψη και η παροχή συμβουλών και το πιο 

σημαντικό η επίλυση των διαφωνιών. Εξ ορισμού, η επίλυση προβλημάτων 

είναι δύσκολο να επιτευχθεί και μερικές φορές μπορεί να απειλήσει την 

αυτοεκτίμηση ενός παιδιού ή ακόμα και ενός ενήλικα. Συνεπώς, η βοήθεια και 

η κατανόηση ενός δασκάλου διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην προώθηση 
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ενός ενθαρρυντικού και υποστηρικτικού κλίματος για την επίλυση 

προβλημάτων στην τάξη (Gifford, 2005). 

Κάποιες επιτυχημένες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων περιλαμβάνουν: 

• Κατανόηση του προβλήματος, εξέταση του προβλήματος στο σύνολό του, 

έλεγχος εάν τα παιδιά έχουν καταλάβει το πρόβλημα κάνοντας ερωτήσεις 

και εξετάζοντάς τες.  

• Προετοιμασία, προγραμματισμός και πρόβλεψη των αποτελεσμάτων της 

λύσης. Για παράδειγμα, όταν τα παιδιά παίζουν με τα τουβλάκια, 

συνιστάται να συγκεντρώνονται όλα μαζί πριν ξεκινήσουν τα παιδιά να 

χτίζουν με αυτά.  

• Παρακολούθηση της διαδικασίας και της προόδου προς το στόχο. Για 

παράδειγμα, ελέγξτε ότι όλα τα τουβλάκια χωράνε σε ένα κουτί.  

• Να είστε αποτελεσματικοί δοκιμάζοντας όλες τις πιθανότητες - χωρίς 

επανάληψη - μεθοδικά αντί να προσπαθείτε τυχαία. Για παράδειγμα, 

διαχωρίστε τα σχήματα ενός παζλ σε δύο κατηγορίες (ή περισσότερες): 

αυτές που τα παιδιά έχουν ήδη δοκιμάσει και αυτές που δεν έχουν 

δοκιμάσει ακόμα. 
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• Δοκιμή διαφορετικών προσεγγίσεων και αξιολόγηση διαφορετικών 

στρατηγικών. Για παράδειγμα, δοκιμάστε διαφορετικές διαρρυθμίσεις για 

το κάθε τουβλάκι/σχήμα. 

• Βελτίωση και ανασυγκρότηση της λύσης. Για παράδειγμα, λύστε ένα παζλ 

για δεύτερη φορά χρησιμοποιώντας λιγότερες κινήσεις και σε λιγότερο 

χρόνο.  

 Όλες οι παραπάνω στρατηγικές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον 

προβληματισμό και την επίγνωση της διαδικασίας σκέψης. Οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να συμβουλεύουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις παραπάνω 

στρατηγικές βοηθώντας τα να τις διαμορφώσουν, καθώς και να τα 

ενθαρρύνουν να μιλήσουν και να συγκρίνουν τις διαφορετικές μεθόδους που 

χρησιμοποίησαν στη λύση. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν επίσης να 

προτείνουν στα παιδιά να «προετοιμάσουν» μια λίστα εναλλακτικών μεθόδων 

για να διαλέξουν, μεταδίδοντας ένα εύρος εμπειρογνωμοσύνης. Επιπλέον, τα 

παιδιά πρέπει να υιοθετήσουν μια αίσθηση αυτοπεποίθησης όσον αφορά την 

ευελιξία και την εξοικείωση με τη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος  

χρησιμοποιώντας παράλληλα τις γνώσεις τους.  

 

Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι εκπαιδευτικοί; Γενικά, η έννοια της 

«επίλυσης προβλημάτων» θεωρείται δύσκολο να διδαχθεί. Ωστόσο, τα παιδιά 
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μπορούν να διδαχθούν πώς να χρησιμοποιούν αυτές τις στρατηγικές, οι 

οποίες συνήθως περιλαμβάνουν μαθηματικές ιδέες. Για παράδειγμα, οι  

νηπιαγωγοί (ή ενήλικες γενικά), μπορούν να διδάξουν στα παιδιά να 

ελέγχουν τις απαντήσεις τους μετρώντας και μπορούν ακόμη και να τους 

παρέχουν στρατηγικές που βασίζονται σε παζλ και παιχνίδια για τον 

υπολογιστή. Ένα παράδειγμα που υποστηρίζει την επίλυση προβλημάτων 

είναι η δημιουργία ενός «σκελετού» (μια διαδικασία μέσω της οποίας οι 

εκπαιδευτικοί ενισχύουν την υποστήριξη στους μαθητές για να βελτιώσουν τη 

μάθηση και να τους βοηθήσουν με τη δυσκολία της εργασίας): αυτό καλύπτει 

την παροχή υποστήριξης ανάλογα με το πως ανταποκρίνεται ένα παιδί, για 

παράδειγμα, με την αποικοδόμηση του προβλήματος σε μικρότερα βήματα και 

βοηθώντας τα παιδιά να προσέξουν τα βασικά χαρακτηριστικά. Οι ερωτήσεις 

θεωρούνται ως μια σημαντική στρατηγική που βοηθάει στην προσέλκυση της 

προσοχής ενός παιδιού, αλλά πιο ιδιαίτερες στρατηγικές, όπως η υποβολή 

σχολίων ή η παρατήρηση μπορούν επίσης να είναι αποτελεσματικές. 

Επιπλέον, ζητώντας από τα παιδιά να περιγράψουν (να συζητήσουν) και να 

δείξουν τα βήματα που ακολούθησαν, μπορεί να τα βοηθήσει να εξετάσουν 

και να αξιολογήσουν το πρόβλημα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όταν ένας 

δάσκαλος ενθαρρύνει τα παιδιά να ελέγξουν τις απαντήσεις τους - τα βήματά 

τους - σημαίνει ότι αργότερα θα το κάνουν από μόνα τους. Η Gifford θεωρεί 

χρήσιμο να κάνουμε σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας μερικές ερωτήσεις «αυτό-

οργάνωσης», τις οποίες τα παιδιά θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως 

παραδείγματα και να βασίσουν τις ερωτήσεις τους σε αυτές. Ένα παράδειγμα 

των διαφορετικών σταδίων ενός προβλήματος θα μπορούσε να είναι: 

Συνειδητοποίηση: 

Τι προσπαθούμε να 

κάνουμε; 
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Αναδρομή σε 

προηγούμενες εμπειρίες: 

Έχουμε κάνει ξανά κάτι 

παρόμοιο; 

Προγραμματισμός: 
Τι χρειαζόμαστε; 

Επισκόπηση 

εναλλακτικών μεθόδων: 

Υπάρχει άλλος τρόπος; 

Επίβλεψη της προόδου: 
Πως δείχνει μέχρι στιγμής; 

Αξιολόγηση των λύσεων: 
Λειτουργεί; 

 

Πως μπορούμε να το 

ελέγξουμε; 

 

 

Θα μπορούσαμε να το 

βελτιώσουμε ακόμα 

παραπάνω; 

 

Ενήλικες που ενθαρρύνουν την περιέργεια και τον προβληματισμό στα 

παιδιά θεωρούν ότι το να δείχνει κανείς χαρακτήρα μπορεί να είναι εξίσου 

σημαντικό με τις στρατηγικές διδασκαλίας. Τα παιδιά μπορούν να επιδιώκουν 

και να αποκτούν αυτοπεποίθηση στην επίλυση προβλημάτων, με τη βοήθεια 

εκπαιδευτικών που αναγνωρίζουν τις δυσκολίες της επίλυσης προβλημάτων 

και μπορούν επίσης να τα εφοδιάσουν με αποφασιστικότητα για να τα 

βοηθήσουν.  

Διαφορετικά είδη επίλυσης προβλημάτων παρέχουν μια ποικιλία 

μαθησιακών εμπειριών για τα παιδιά. Επίσης μπορούν να εφαρμόσουν μια 
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αποτελεσματική στρατηγική διδασκαλίας που αξιολογεί και αποσαφηνίζει όλες 

τις παρανοήσεις και αυξάνει την κατανόηση των παιδιών. 

Ιδέες για μαθηματική επίλυση προβλημάτων: 

Εισηγμένες από ενηλίκους: 

• Προετοιμασία - έλεγχος αν υπάρχουν αρκετά αντικείμενα για όλους, π.χ. 

πινέλα, παζλ. 

• Καταμερισμός - έλεγχος ότι όλα τα παιδιά έχουν την ίδια ποσότητα 

• Τακτοποίηση - οργάνωση του χώρου αποθήκευσης και έλεγχος αν έχει 

χαθεί τίποτα 

• Κηπουρική - καλλιέργεια φυτών και βολβών και πρόβλεψη του ρυθμού 

που μεγαλώνουν 

• Ψηφοφορία - για ιστορίες, τραγούδια, παιχνίδια και γενικά ψηφοφορία για 

τις δραστηριότητες 

• Σχεδιασμός και διαμόρφωση - ενός άγριου κήπου ή ενός χώρου παιχνιδιού 

ρόλων 

• Επικοινωνία - σχέδια, μετρήσεις, προσκλήσεις με ώρες και χάρτες 

 

Εισηγμένες από παιδιά:  

• Παιχνίδια με κατασκευές και υλικά κατασκευής μοντέλων - εύρεση 

παρόμοιων σχημάτων, συναρμολόγηση, έλεγχος μεγεθών 

• Υλικά δημιουργίας μοτίβων - δημιουργία μοτίβων και ρύθμιση κανόνων, 

όπως χρήση ιδιοτήτων των σχημάτων, των κινήσεων και των θέσεων 

• Υλικά ζωγραφικής και δημιουργίας εικόνων - δημιουργία σχημάτων για την 

απεικόνιση πραγμάτων 

• Ανοιχτές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων – ένας «χώρος φαντασίας» 

για να δημιουργήσουν τα παιδιά τα δικά τους σενάρια 

• Μαθηματικά βοηθητικά αντικείμενα για να χρησιμοποιούν τα παιδιά ενώ 

παίζουν - για παράδειγμα, χειροποίητα ημερολόγια για ραντεβού, 
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αριθμομηχανές για τον υπολογισμό των τιμών, ζυγαριές για το «ζύγισμα 

ενός μωρού» κ.λπ. 

 

Το βιβλίο του George Polya ‘How to solve it, (1945)’ περιγράφει πώς οι 

μαθητές μπορούν να υιοθετήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Παρόλο 

που οι συμβουλές του απευθύνονται σε μεγαλύτερους μαθητές (μαθητές 

λυκείου και φοιτητές), μπορεί να προσαρμοστούν και να εφαρμοστούν σε 

νεότερους μαθητές νηπιαγωγείου. Ο Polya παρουσιάζει τέσσερα βήματα που 

πρέπει να ακολουθήσει ένας μαθητής κατά την επίλυση ενός προβλήματος: 

1. Κατανόηση του προβλήματος: το πρώτο βήμα συχνά παραβλέπεται 

καθώς θεωρείται πολύ ξεκάθαρο από τους μαθητές. Ο Polya συνιστά στους 

εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν κάποιες από τις παρακάτω ερωτήσεις για 

να βοηθήσουν τους μαθητές να προσανατολιστούν προς το σωστό 

μονοπάτι για την κατανόηση του προβλήματος. Κάποιες ερωτήσεις είναι: 

- Τι σας ζητήθηκε να βρείτε 

- Μπορείτε να ορίσετε και να περιγράψετε το πρόβλημα με δικά σας λόγια 

- Μπορείτε να σκεφτείτε ένα διάγραμμα ή μια εικόνα που μπορεί να σας 

βοηθήσει να κατανοήσετε το πρόβλημα 

Εάν τα παιδιά δεν είναι σίγουρα για το τι πρέπει να επιλυθεί, τότε 

πιθανότατα θα δώσουν λάθος απάντηση. Η κατανόηση του προβλήματος 
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είναι το πιο σημαντικό βήμα και γενικά πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη 

έμφαση σε αυτό το βήμα.  

2. Σχεδιασμός του πλάνου: Αυτό είναι ένα βήμα που συμβαδίζει με την 

πολιτική ενθάρρυνσης της αναπαράστασης της σκέψης. Αυτό το βήμα είναι 

ο σχεδιασμός ή η επεξήγηση του προβλήματος σε μορφή μιας εξίσωσης, 

ενός διαγράμματος, ενός γραφήματος που θα βοηθήσει στη διαδικασία 

επίλυσης του προβλήματος.   

3. Υλοποίηση του πλάνου: Αυτό είναι το βήμα όπου επιλύεται ο σχεδιασμός 

του προηγούμενου βήματος. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ευκολότερο βήμα 

από το προηγούμενο, καθώς το μόνο που χρειάζεται να γίνει είναι να 

επιλυθεί η εξίσωση του βήματος 2.  

4. Επισκόπηση (αξιολόγηση/επέκταση): Κατά την επίλυση προβλημάτων, 

είναι καλό να ελέγχετε ξανά τι έχετε κάνει για να επιβεβαιώσετε αν 

χρησιμοποιήσατε όλες τις πληροφορίες και να διασφαλίσετε ότι η 

απάντηση έχει νόημα. Εκτελώντας αυτό το βήμα, μπορείτε να 

διαμορφώσετε μια ξεχωριστή στρατηγική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την επίλυση μελλοντικών προβλημάτων.   

Κατανοώντας αυτά τα τέσσερα βήματα σε νεαρή ηλικία, οι μαθητές πιθανώς 

να έχουν ένα πλεονέκτημα κατά την επίλυση ενός προβλήματος σε 

μεγαλύτερη ηλικία (Polya, 1945). Εν κατακλείδι, η επίλυση προβλημάτων 

μπορεί να θεωρηθεί ως το θεμέλιο στη μαθησιακή διαδικασία των μικρών 

παιδιών. Η επίλυση προβλημάτων πρέπει να γίνεται σεβαστή, να παρέχεται, 

να ενθαρρύνεται και να διατηρείται στην τάξη του νηπιαγωγείου. Υπάρχουν 

πολλές ευκαιρίες για επίλυση προβλημάτων που μπορεί να συμβούν στην 

καθημερινή ζωή ενός παιδιού. Στην ενότητα 5.3 θα αναλύσουμε πώς με τη 

χρήση των γνωστικών, κοινωνικών, συναισθηματικών και κινητικών 

εμπειριών του παιδιού διευκολύνεται η επίλυση προβλημάτων και 

προωθούνται χρήσιμες προσεγγίσεις στη διαρκή μαθησιακή 

διαδικασία (Britz, 1993).   
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5.3 Διδάξτε στα παιδιά πως να βλέπουν και να περιγράφουν τον 

κόσμο τους μέσα από τα μαθηματικά 
Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη διδασκαλία 

των «δεξιοτήτων σκέψης». Η έννοια των «δεξιοτήτων σκέψης» ορίζεται ως η 

εισαγωγή στη «λογική, την έρευνα και τη δημιουργικότητα» των δεξιοτήτων 

σκέψης. Η έρευνα συνδυάζει την πρόβλεψη με τις δεξιότητες δημιουργικής 

σκέψης που καλύπτουν την «αναζήτηση» διαφόρων καινοτόμων 

συμπερασμάτων. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη 

διαδικασία παροτρύνοντας τα παιδιά να «σκεφτούν φωναχτά» και επιπλέον, 

ενθαρρύνοντας και παρακινώντας το ενδιαφέρον τους προς τις μεθόδους που 

έχουν χρησιμοποιήσει για την επίλυση προβλημάτων (Gifford, 2005).  

 

«Είναι πιο σημαντικό να αποδείξεις τη λογική των μαθηματικών παρά 

να απομνημονεύεις κανόνες», Alice P. Wakefield 

 

Ενώ οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο προσπαθούν να διδάξουν στα παιδιά 

μια μαθηματική παράσταση ή πρόβλημα, συχνά τους παρέχουν τη σωστή 

απάντηση προτού τα παιδιά προσπαθήσουν να σκεφτούν ποια είναι  αυτή. 

Αυτοί οι εκπαιδευτικοί, εξαλείφουν την ανάγκη για προβληματισμό, στην 

οποία θεωρείται  πως «βασίζεται η μακροχρόνια μάθηση». Οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να καθορίσουν τρεις στρατηγικές διδασκαλίας που θα συμβάλλουν 

στην ενίσχυση της σκέψης ενός μαθητή. Αυτές οι τρεις στρατηγικές 

διδασκαλίας είναι οι ακόλουθες: 

«Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να σκεφτούν». Παρόλο που η 

συγκεκριμένη αρχή δεν ακούγεται παράλογη, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

συνήθως την παραβλέπουν. Αντί να ενθαρρύνουν κάθε μαθητή να αναπτύξει 

το μοναδικό τρόπο σκέψης του - τη δική του αίσθηση των αριθμών - υπάρχει 
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η προσδοκία για όλα τα παιδιά να λύνουν τα μαθηματικά προβλήματα με τον 

ίδιο τρόπο. Ωστόσο, ρωτώντας τα παιδιά απλά εάν συμφωνούν με τις 

απαντήσεις των συμμαθητών τους ή με ποιον τρόπο μπορούν να λύσουν το 

πρόβλημα διαφορετικά, ο δάσκαλος τα ενθαρρύνει να εγείρουν τη σκέψη 

τους. 

 

Ας συνεχίσουμε με την «ενθάρρυνση των παιδιών να εξετάζουν 

τον τρόπο σκέψης τους». Προκειμένου να υποστηρίξουν τη διαδικασία 

μάθησης των μικρών παιδιών στο νηπιαγωγείο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να εξετάζουν τον τρόπο σκέψης τους. Με 

άλλα λόγια, να τους βοηθούν να σχηματίσουν μια ιδέα για το πώς κατέληξαν 

σε μια συγκεκριμένη απάντηση. Παρακινώντας ένα παιδί νηπιαγωγείου να 

εξετάσει τον τρόπο σκέψης του, το βοηθάτε να καλλιεργήσει τις αντίστοιχες 

δεξιότητες και επομένως να συνηθίσει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να ξεκινούν τις ερωτήσεις τους με λέξεις όπως «Πώς», 

«Τι», «Γιατί», «Ποιο». Μία ακόμη καλύτερη ιδέα θα ήταν η παρότρυνση για 

ομαδικές εργασίες. Τα παιδιά κατ' αυτόν τον τρόπο, θα συγκρίνουν τις 

απαντήσεις τους και πιθανώς τις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποίησαν, 

θα αναθεωρήσουν τις λύσεις τους και ίσως ακόμα και να υπερασπιστούν τον 

συλλογισμό τους. 

Πηγή: 
https://worqiq.com/2018/09/op
en-to-think-pure-thinking-power/  
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Τέλος, «ενθαρρύνετε τις αναπαραστάσεις σκέψης». Τα παιδιά 

πρέπει να γνωρίζουν πώς να παρουσιάσουν τη σκέψη τους με λέξεις, εικόνες 

ή σύμβολα. Η ενθάρρυνση των παιδιών να προβληματιστούν και να 

παρουσιάσουν τη σκέψη τους στην τάξη θα οδηγήσει συνεπώς στην ενίσχυση 

της συλλογιστικής διαδικασίας και των μεθόδων που σχετίζονται με αυτήν.  

Αυτές οι τρεις αρχές μπορούν να συμβάλλουν σε μια πιο σύνθετη και 

ταυτόχρονα πιο πρακτική πνευματική δραστηριότητα. Παρ' όλα αυτά, 

φαίνεται πως μια προσέγγιση που απαιτεί σκέψη θεωρείται μεγαλύτερη 

πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, σε σχέση με την αποστήθιση του βιβλίου. 

Όπως ακριβώς ένα παιδί που μαθαίνει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες 

για να φτάσει στις σωστές απαντήσεις δεν οδηγείται στην κατανόηση της 

λογικής των μαθηματικών, έτσι και οι εκπαιδευτικοί που ακολουθούν μια 

συγκεκριμένη «συνταγή» για την επίτευξη των μαθηματικών στόχων δεν 

οδηγούνται στην κατανόηση της διδασκαλίας και της μάθησης (Wakefield, 

2001)! 

Τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ενήλικες, όλοι αντιλαμβανόμαστε με 

μοναδικό τρόπο, παρουσιάζοντάς αποκλίσεις στους τρόπους με τους οποίους 

μαθαίνουμε καλύτερα. Ο τρόπος με τον οποίο ένας εκπαιδευτικός 

διαχειρίζεται τους μαθητές του μπορεί να επηρεαστεί από την κατανόηση των 

τεσσάρων διαφορετικών τρόπων εκμάθησης και την προσαρμογή στην 

εξατομικευμένη μάθηση του κάθε ατόμου. Εάν ο τρόπος εκμάθησης ενός 

ατόμου δεν έχει γίνει αντιληπτός, το συγκεκριμένο άτομο ενδέχεται να 

καταλήξει να υστερεί έναντι των υπόλοιπων συμμαθητών του. Υπάρχουν 

τέσσερεις διαφορετικοί τρόποι εκμάθησης: οπτικοί τύποι μαθητών, ακουστικοί 

τύποι μαθητών, μαθητές που μαθαίνουν μέσω ανάγνωσης/γραφής και oι 

κιναισθητικοί τύποι μαθητών. Η πλειοψηφία των μαθητών χαρακτηρίζεται 

συνήθως από περισσότερους από έναν τρόπους εκμάθησης. Ωστόσο, ένας 

εκπαιδευτικός οφείλει να προσαρμόσει το μάθημα με τέτοιο τρόπο ώστε να 

καλύπτονται όλα τα διαφορετικά μοντέλα μάθησης (Malvik, 2020). Επιπλέον, 
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τα παιδιά έχουν μια μοναδική προτίμηση στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν: 

μερικά παιδιά προτιμούν να ακούν, κάποια άλλα να πράττουν, άλλα να 

βλέπουν, μερικά να διαβάζουν και άλλα να κάνουν ερωτήσεις. Ωστόσο, όλα 

τα παιδιά έχουν ένα κοινό: μαθαίνουν καλύτερα όταν μπορούν να 

συνδυάσουν αντικείμενα και θέματα που βρίσκουν πιο ενδιαφέροντα (4 

Different Learning Styles You Should Know, n.d.). Ο προγραμματισμός ενός 

μαθήματος που πληροί όλους τους προαναφερθέντες τύπους εκμάθησης 

μπορεί να θεωρηθεί ευκολότερος όσο τα παιδιά βρίσκονται ακόμα στο 

νηπιαγωγείο. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να διδάξουν στα παιδιά πώς να 

βλέπουν και να περιγράφουν τον κόσμο με μαθηματικό τρόπο. Τα παιδιά θα 

μπορούσαν να ενθαρρυνθούν να περιγράψουν με δικά τους λόγια τα 

μαθηματικά που παρατηρούν και βιώνουν στον πραγματικό κόσμο. Έρευνες 

έχουν δείξει ότι η εφαρμογή μαθηματικών εννοιών σε πραγματικές 

καταστάσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στο σχολείο, βοηθά τα παιδιά να 

κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες που μαθαίνουν. Οι παραπάνω προτάσεις 

μπορούν να εφαρμοστούν με τα ακόλουθα βήματα:  

1.  Ενθάρρυνση των παιδιών του νηπιαγωγείου να παρουσιάζουν 

μαθηματικές έννοιες, λύσεις ή διαδικασίες, χρησιμοποιώντας άτυπες 

μεθόδους. Αυτό το βήμα μπορεί να ολοκληρωθεί συνδέοντας μαθηματικές 

έννοιες με τις εμπειρίες των παιδιών, χρησιμοποιώντας όρους και 

συγκρίσεις που τα παιδιά αναγνωρίζουν.  

Πηγή: 
https://www.freepik.com/free-
vector/doubtful-boy-white-
background_3577417.htm  
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2.  Υποστήριξη των παιδιών στη διαδικασία σύνδεσης των εμπειριών τους και 

των άτυπων γνώσεων τους με τα επίσημα μαθηματικά σύμβολα, τις 

διαδικασίες και την ορολογία. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αρχίσει να εισάγει 

κάποιες επίσημες μαθηματικές έννοιες, αμέσως μόλις τα παιδιά νιώσουν 

άνετα με την άτυπη παρουσίαση των μαθηματικών εννοιών. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν έπειτα να συνεχίσουν συνδέοντας άτυπες και 

επίσημες αναπαραστάσεις.  

3. Χρήση ανοιχτών ερωτήσεων με σκοπό την παρότρυνση των παιδιών προς 

την άμεση εφαρμογή των μαθηματικών γνώσεών τους. Οι ερωτήσεις που 

ξεκινούν με «τι», «γιατί», «πώς», εμπνέουν τα παιδιά να σκεφτούν 

το άτυπο και επίσημο μαθηματικό λεξιλόγιο και έννοιες.  

4.  Ενθάρρυνση των παιδιών να αναγνωρίζουν τα μαθηματικά σε 

καθημερινές καταστάσεις και να μιλούν γι’ αυτά. Οι μαθηματικές 

γνώσεις ενός παιδιού μπορούν να ενισχυθούν δίνοντάς 

τους ευκαιρίες να συνδέσουν τις μαθηματικές έννοιες που 

μαθαίνουν στην τάξη με τον πραγματικό κόσμο (Teaching 

Math to Young Children, 2013).   

 Εν κατακλείδι, τα μαθηματικά αποτελούν ένα θέμα 

που προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών μόνο όμως όταν 

τα ίδια τα παιδιά κατανοούν ότι τα μαθηματικά μπορούν να 

θεωρηθούν ως ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Ο στόχος της 

προσέγγισης του RecreaMATHS είναι οι εκπαιδευτικοί να μεταδώσουν στα 

παιδιά του νηπιαγωγείου αυτόν τον τρόπο σκέψης και επίλυσης 

προβλημάτων. Μόλις οι εκπαιδευτικοί κατανοήσουν ότι η διεθνής χαμηλή 

απόδοση των παιδιών στα μαθηματικά αντικατοπτρίζει την ανάγκη για 

«επαναπροσδιορισμό» της προσέγγισης που χρησιμοποιείται για τη 

διδασκαλία μαθηματικών εννοιών, τότε θα ενισχυθούν οι μαθηματικές 

δεξιότητες των παιδιών. Συνιστάται μια διαφορετική προσέγγιση από την 

Πηγή: 
https://theheartofthematter-
dailyreminders.org/2015/03/0
2/the-source-of-thoughts/  
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παραδοσιακή όσον αφορά τη διδασκαλία και την εκμάθηση των μαθηματικών 

με σκοπό την προσέλκυση του ενδιαφέροντος όσο το δυνατόν περισσότερων 

παιδιών (Gifford, 2005). Όπως προαναφέρθηκε, ένας από τους καλύτερους 

τρόπους ώστε οι εκπαιδευτικοί να «μαθηματικοποιήσουν» τα παιδιά του 

νηπιαγωγείου, είναι να χρησιμοποιήσουν μαθηματικές έννοιες στην 

καθημερινή τους ρουτίνα. Για παράδειγμα, με παιχνίδια ή διαφορετικούς 

διασκεδαστικούς τρόπους για την επίλυση προβλημάτων. Συνοψίζοντας, η 

διάθεση έχει σημασία, επομένως, προτείνεται στους εκπαιδευτικούς να 

ενθαρρύνουν τα παιδιά να πιστεύουν στην επιτυχία (Pellissier, 2015).   

«Τα μαθηματικά είναι η γλώσσα της λογικής», Dr. Jie-Qi Chen. 
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