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Προ-απαιτούμενα:
Περιεχόμενο
μαθήματος:



Γνώση και αναφορά των βασικών ενοτήτων διδασκαλίας των
μαθητικών σήμερα με βάση τη διεθνή πρακτική για την
προσχολική ηλικία.



Γνώση και εξήγηση των σύγχρονων εμφάσεων διδασκαλίας των
μαθηματικών σήμερα, συσχετίζοντάς τις με τις βασικές έννοιες και
θεωρίες της γνωστικής ψυχολογίας.



Κατανόηση
του
τρόπου
ανάπτυξης
των
αναλυτικών
προγραμμάτων στα μαθηματικά. Έμφαση στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα της Κύπρου.



Γνώση των βασικών σταδίων ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης
βάσει των θεωριών της γνωστικής ψυχολογίας και ανάλυση των
λαθών και παρανοήσεων των παιδιών βάσει των γνωστικών
αυτών σταδίων.



Ανάλυση της διαδικαστικής και εννοιολογικής γνώσης που διέπει
τη διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών στην
προσχολική ηλικία.



Αξιολόγηση της μαθηματικής ικανότητας των παιδιών και εισήγηση
τρόπων αντιμετώπισης των γνωστικών και επιστημολογικών
δυσκολιών τους.



Οργάνωση διδασκαλιών συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών και
σχεδιασμός ενοτήτων διδασκαλίας στο μικροεπίπεδο και στο
μακροεπίπεδο, περιλαμβάνοντας τη χρήση της τεχνολογίας

Διάλεξη με παρουσίαση των κύριων θεωρητικών στοιχείων μελέτης και
διερεύνησης του θέματος.
Διερευνητική προσέγγιση με τη χρήση διδακτικών εργαλείων.
Ομαδικές και ατομικές εργασίες
Παρουσίαση θεμάτων από τους ίδιους τους φοιτητές.

---


Συν-απαιτούμενα: ----Οι σκοποί και οι στόχοι ης διδασκαλίας των μαθηματικών στην
προσχολική ηλικία Σύγχρονες εμφάσεις διδακτικής των μαθηματικών.
Δομή του αναλυτικού προγράμματος. Περιεχόμενο και διαδικασίες
Λογική δόμησης του Αναλυτικού Προγράμματος στα Μαθηματικά.
Κλίμακες Μέτρησης. Δείκτες επιτυχίας, δείκτες επάρκειας και
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μαθηματικές πρακτικές.
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επίλυσης.
Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία των μαθηματικών.
Η αξιολόγηση στη διδασκαλία των μαθηματικών.
Η χρήση αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των μαθηματικών
Η διεπιστημονική προσέγγιση, η μέθοδος του project και η διασύνδεση
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Το μαθηματικό παιχνίδι.
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αντικειμένων.
Έννοιες χώρου και γεωμετρικές έννοιες.
Έννοιες μέτρησης. Εκτίμηση και υπολογισμός.
Έννοια του κλάσματος.
Γραφικές παραστάσεις και επίλυση προβλημάτων.
Παιχνίδια με πιθανότητες.
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Σε μεγάλο βαθμό γίνεται αξιοποίηση κειμένων από πρακτικά συνεδρίων ΕΝΕΔΙΜ.
Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και

Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από διαλέξεις για τη δόμηση του
θεωρητικού υπόβαθρου. Οι έννοιες περιεχομένου θα προσφερθούν μέσα από

μεθοδολογία:

Τρόποι και κριτήρια
αξιολόγησης:

διερευνήσεις, πειραματισμό, ακολουθώντας τις αρχές της εμπειρικής και
συνεργατικής μάθησης. Η εκπόνηση ομαδικών εργασιών έχουν ως σκοπό τους
την περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών συνειδητοποίηση των αιτιών
των λαθών και παρανοήσεων των παιδιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
ανάπτυξη διδακτικού υλικού από τους ίδιους τους φοιτητές και στην κατανόηση του
τρόπου αξιοποίησης όλων των εργαλείων που έχουν ως εκπαιδευτικοί στα χέρια
τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γνωριμία με τα διάφορα χειριστικά υλικά και στη
διεπιστημονική προσέγγιση που πρέπει να διέπει τη διδασκαλία των μαθηματικών
εννοιών στην προσχολική ηλικία.
Διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση:





Γλώσσα
διδασκαλίας:
Πρακτική
επαγγελματική
άσκηση:

Ελληνικά

Ενδιάμεση εξέταση
Ατομική εργασία και παρουσίασή της
Μικρές εργασίες που γίνονται στο πλαίσιο της τάξης σε ομάδες
Τελική γραπτή εξέταση

