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Νηπιαγωγείο Αγίου Αθανασίου
Η διδακτική των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο με βάση το ΑΠ Προσχολικής Εκπαίδευσης

Σχολική Χρονιά 2019-2020

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Δραστηριότητες με εκπαιδευτικούς

Επιμόρφωση

Συστηματική μελέτη
και ανάλυση του ΑΠ
με ιδιαίτερη έμφαση
στα Μαθηματικά.
Συζητήσεις με
επιμορφώτρια

Αξιοποιήθηκαν στοιχεία από τη μεθοδολογία

Quality Teaching Rounds
Συνέχιση επιμόρφωσης με
διαδικτυακές εξ αποστάσεως
συναντήσεις

Παρακολούθηση διδασκαλίας,
αναστοχαστικές συζητήσεις
για βελτίωση

Δημιουργία σχεδίου
μαθήματος από την
ομάδα (3 εκπ/κοί)
Εφαρμογή από εκπ/κό
3 στην τάξη της,
παρακολούθηση από
εκπ/κούς 1 και 2

Συνδιδασκαλίες

Αξιοποίηση θεατρικής
παράστασης για διερεύνηση
μαθηματικών εννοιών

Επιμόρφωση εκπ/κών και
εργαστήριο για παιδιά με
θέμα τη γελοιογραφία και τα
Μαθηματικά

Εφαρμογή από εκπ/κό
1 στην τάξη της,
παρακολούθηση από
εκπ/κούς 2 και 3

Δημιουργία 2 ομάδων.
Κάθε ομάδα 3 εκπ/κοί

Δραστηριότητες με παιδιά

Αναστοχαστική
συζήτηση για
βελτιώσεις
Βιωματικά εργαστήρια με
γονείς και παιδιά

Διάλεξη προς και συζήτηση
με τους γονείς

- Σεβασμός και ανάδειξη ατομικών ικανοτήτων και
συνεισφορών των μελών της ομάδας
- Οικοδόμηση κοινών νοημάτων μέσα από τη
συνεργασία των μελών της ομάδας
- Βελτίωση πρακτικών μέσα από παρατήρηση,
συζήτηση, ανατροφοδότηση

Συμμετοχή γονέων σε
μαθηματική δραστηριότητα
οργανωμένη από παιδιά και
εκπ/κούς

Αναστοχαστική
συζήτηση για
βελτιώσεις
Εφαρμογή από εκπ/κό
2 στην τάξη της,
παρακολούθηση από
εκπ/κούς 1 και 3

Ανταλλαγή καλών πρακτικών:
- εφαρμογή και αξιολόγηση
πρακτικής από εκπ/κό και
επιμορφώτρια
- πρόσκληση 2-3 εκπ/κών
σχολείου για παρακολούθηση
σε επανάληψη της πρακτικής
- εφαρμογή της πρακτική από
τις εκπ/κούς που
παρακολούθησαν.
- συζήτηση και αναστοχασμός
στην ολομέλεια των εκπ/κών

Δραστηριότητες με γονείς

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Θετικές Εμπειρίες
Πώς προέκυψαν
Οι εκπαιδευτικοί
Συνεχής στήριξη εκπαιδευτικών από
έχουν έρθει πιο
επιμορφώτρια, ενίσχυση διαδικασίας από
κοντά.
υποστηρίκτρια, συντονισμός από συντονίστρια,
διευκολύνσεις από διευθύντρια
Τα Μαθηματικά
Επιμόρφωση και εφαρμογές στην τάξη
απέκτησαν νόημα.
Συνεργασία μεταξύ Ανάγκη για αναζήτηση λύσεων
εκπαιδευτικών

Βασική δυσκολία οι μεγάλες αλλαγές
στη διδακτική των Μαθηματικών στο
Νηπιαγωγείο και το χάσμα ανάμεσα στο
προηγούμενο και το υφιστάμενο ΑΠ

Την αντιμετωπίσαμε με
επιμόρφωση, σχεδιασμούς και
εφαρμογές μαθημάτων και
ανταλλαγές καλών πρακτικών.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Πώς θα συνδέσουμε πιο
συστηματικά τα Μαθηματικά
με το παιχνίδι των παιδιών;

Πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε
μαθησιακές εμπειρίες οι οποίες θα
συνδέουν τα Μαθηματικά με τους Τομείς
Ανάπτυξης και τα άλλα γνωστικά
αντικείμενα του ΑΠ;

Διευθύντρια σχολείου: Μαρία Σιταρένου Κωνσταντίνου
Συντονίστρια σχολείου: Δόνα Χαρτζιώτη
Υποστηρίκτρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Δρ Μαρία Σιακαλλή
Εκπαιδευτικοί: Ιωάννα Προκοπίου, Μαρία Θεμιστοκλέους, Μαρία Κωνσταντινίδη, Νίκη Χρυσοστομίδη, Σκεύη Ματθαίου

Πώς θα δομήσουμε
δραστηριότητες
σύμφωνες με το ΑΠ
Μαθηματικών οι οποίες
να ξεκινούν από το
παιχνίδι των παιδιών;

