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Θεωρητικό πλαίσιο 
Στη σημερινή εποχή, τα Μαθηματικά αποτελούν μια επιστήμη που έχει εξελιχθεί σημαντικά, 
ενώ παράλληλα αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα γνωστικά αντικείμενα (Σκουμπουρδή & 
Καλαβάσης, 2007).  

Ο φόβος και το άγχος που περιβάλλουν τη συγκεκριμένη επιστήμη είναι έντονα ακόμα και 
στην προσχολική ηλικία. Οι δυσκολίες που συναντούν οι μικροί μαθητές επικεντρώνονται 
κυρίως στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών (Jordan et al., 2009; Σκουμπουρδή, 2015).  

Από την άλλη πλευρά, το νηπιαγωγείο αποτελεί το καταλληλότερο περιβάλλον, για να 
αναδυθεί το διασκεδαστικό πρόσωπο της συγκεκριμένης επιστήμης, προσδίδοντας στις 
δράσεις παιγνιώδη χαρακτήρα (Τζεκάκη, 2014).  

Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν, να 
ανακαλύψουν, να εμπλακούν με μαθηματικές έννοιες, να αναγνωρίσουν τις σχέσεις αιτίας-
αιτιατού, να πειραματιστούν κ.ά. μέσα από την ενεργητική εμπλοκή τους (Σκουμπουρδή, 2010; 
Τζεκάκη, 2014). 

  



Εισαγωγή 
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια για 2 χρόνια (2018-2020) και προάγει την αγάπη για τα Μαθηματικά, 
μέσα από την ένταξή τους στη σχολική πραγματικότητα.  

Στο έργο αυτό συμμετέχουν 6 νηπιαγωγεία της Ευρώπης (Τουρκία, Ελλάδα, Δανία, Ιρλανδία, 
Φιλανδία και Κροατία), ενώ οι ομάδες-στόχοι αποτελούνται από 900 μαθητές και 35 εκπαιδευτικούς.  

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλάμβαναν τη χρήση των μαθηματικών για τη δημιουργία 
παιχνιδιών, την καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών, τον πειραματισμό και την ανακάλυψη, κ.ά. Το 
αποτέλεσμα των δράσεων ήταν η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και η ενίσχυση της 
κριτικής σκέψης. 

Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν να δημιουργηθούν πρακτικές γνώσεις που μπορούν να 
εφαρμοστούν στην προσχολική εκπαίδευση, ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη μαθηματικών 
δεξιοτήτων, μέσω της ανταλλαγής συνεργατικών και καινοτόμων πρακτικών.  

Για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου δημιουργήθηκε και ένα συνεργατικό έργο στο eTwinning, 
στο οποίο συμμετείχαν σχολεία από τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την 
Τουρκία, τα οποία ακολούθησαν το ίδιο πλάνο δράσεων (όπως περιγράφεται στη συνέχεια), 
εμπλουτίζοντάς το. 



Γενικό πλάνο δράσεων (Α’ κύκλος) 
 Σεπτέμβριος  

◦ Γνωριμία με τα σχολεία του προγράμματος 

 Οκτώβριος 
◦ Σχήματα 

 Νοέμβριος 
◦ Αριθμοί 

 Δεκέμβριος 
◦ Διάσημοι Μαθηματικοί 

 Ιανουάριος 
◦ Πειράματα 

  

 Φεβρουάριος  
◦ Παραδοσιακά παιχνίδια 

 Μάρτιος 
oΜουσική 

Απρίλιος 
o Επίσκεψη σε μουσείο 

Μάιος 
o Μαθηματικά και περιβάλλον 

Ιούνιος 
o Κλείσιμο α’ κύκλου δραστηριοτήτων 



Σχήματα 



Αριθμοί 



Πειράματα 



Μαγαζάκι 



Διάσημοι Μαθηματικοί 



Συνεργασία με γονείς 



Beebot 



Αναζητώντας τα σχήματα στην αρχαιότητα- 
Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο της 

Ερέτριας 



Επίσκεψη στο μουσείο Ηρακλειδών στην 
Αθήνα 



Μετακινήσεις 
 Κατά τον πρώτο κύκλο δράσεων οι εκπαιδευτικοί, 
ταξίδεψαν:  

 1) Στην Τουρκία (Σμύρνη), όπου γνώρισαν τους 
συνεργάτες τις δράσεις, ψήφισαν για το λογότυπο 
του έργου, έπαιξαν παιχνίδια γνωριμίας με τους 
μαθητές, επιμορφώθηκαν σχετικά με τη μέθοδο 
Orff, παρακολούθησαν θεατρικά των μαθητών, 
επισκέφθηκαν γειτονικά σχολεία και μοίρασαν τις 
συνεργατικές δράσεις. 

 2) Στην Βόρεια Ιρλανδία (Ντουνγκανον), όπου 
επιμορφώθηκαν σχετικά για την προώθηση των 
Μαθηματικών στο σπίτι (εμπλοκή γονέων), 
παρουσίασαν τις δράσεις τους, επισκέφθηκαν 
φορείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση και 
συμμετείχαν σε αθλητικές δραστηριότητες που 
επικεντρώνονταν στον τομέα αυτό. 

                     



Βαλιτσάκι Μαθηματικών 
Το «βαλιτσάκι των Μαθηματικών» αποτέλεσε ένα 
αντικείμενο προώθησης των μαθηματικών δράσεων στο 
σπίτι. Συγκεντρώθηκε υλικό με χαμηλό κόστος όπως 
καπάκια, πλαστικά ζώα, μπάλες, ζάρια, ποτήρια, 
κουταλάκια κ. ά. τα οποία συνοδεύονταν και από ένα 
βιβλίο που εντάσσεται στο πεδίο αυτό.  

Οι μαθητές το δανείζονταν την Παρασκευή και το 
επέστρεφαν πίσω στο σχολείο τη Δευτέρα.  

Το «βαλιτσάκι» προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μαθητών 
και αποτελεί μια δράση που συνεχίζεται και τη φετινή 
σχολική χρονιά.  



Προωθητικό υλικό 
Το προωθητικό υλικό μας, 
αποτελούνταν από: 
 Ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο 
 Συμμετοχή σε σεμινάρια/ημερίδες 
 Δημιουργία μπροσούρας για την 

παρουσίαση του έργου 
 Ενημερωτικό φυλλάδιο με τις 

δράσεις μας 
 Τσάντα για τους μαθητές,  
 Μολύβια και στυλό με το λογότυπο 

του έργου 
 Σημειωματάριο για τους γονείς  
 και USB για την αποθήκευση των 

δράσεων (αναμνηστικά μαθητών) 



Αξιολόγηση 
 Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε με 2 τρόπους: 

◦ Α) Με ψηφιακά ερωτηματολόγια που απευθύνονταν σε όλες τις ομάδες-στόχους του έργου (μαθητές-γονείς-
εκπαιδευτικοί) 

◦ Β) Με μια φόρμα αξιολόγησης των μαθητών για την εξέλιξη που παρουσίασαν στον τομέα των Μαθηματικών 
(ανάπτυξη δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων). 

 Η ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων έφτασε το 98%, με βάση τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, 
όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες.  
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