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ΤΙ… ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ; 

 



   
 Η έκθαζε ζηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο, ηε 
βηωκαηηθή κάζεζε θαη ηελ νξγάλωζε 
εκπεηξηώλ πνπ έρνπλ λόεκα γηα ηα 
παηδηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο 

Η αλάπηπμε ζεκάηωλ θαη ηα ζρέδηα 
εξγαζίαο 

Η αλαγλώξηζε ηνπ παηρληδηνύ ωο έλα 
από ηα πην ζεκαληηθά καζεζηαθά 
πιαίζηα 

 



Η έκθαζε ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

Η έληαμε ηωλ Τ.Π.Ε. ζην πξόγξακκα 

Η ρξήζε ηεο δηακνξθωηηθήο 
αμηνιόγεζεο γηα ηελ νξγάλωζε ηεο 
κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ 
παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ ηωλ 
παηδηώλ 



ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ; 



Οι αλλαγές ενηοπίζονηαι… 

 Σηε θηινζνθία 

 

 Σην πεξηερόκελν 

 

 Σηε ρξήζε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 



Σηη «θιλοζοθία» ηονίζονηαι… 

 Ο θνηλωληθόο ραξαθηήξαο ηεο 
γλώζεο 

 Ο ξόινο ηωλ πνιηηηζκηθώλ εκπεηξηώλ 
πνπ θέξλνπλ παηδηά θαη νηθνγέλεηεο 
ζηελ ηάμε 

 

 



 Μεηαηνπίδεηαη ην θέληξν ηεο καζεζηαθήο 
δηαδηθαζίαο από ην παηδί πνπ 
«αλαθαιύπηεη» ηε γλώζε κόλν ηνπ ζηελ 
θνηλόηεηα ηεο ηάμεο θαη ηε ζπλ-
νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο 

 Πξνωζείηαη ν δηάινγνο κεηαμύ 
εθπαηδεπηηθνύ, παηδηνύ θαη ζπκκαζεηώλ ωο 
κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο δηδαθηηθέο 
ζηξαηεγηθέο 

 Εθπαηδεπηηθόο θαη παηδί ζθέθηνληαη καδί 

 



 

 

 Τνλίδεηαη ν ππνζηεξηθηηθόο αιιά θαη 
θαζνδεγεηηθόο ξόινο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ 

 

 

Δίλεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό πην 
ελεξγεηηθόο ξόινο  



Σηο περιετόμενο… 

 Πξνωζείηαη ε αλάπηπμε «βαζηθώλ 
ηθαλνηήηωλ» (βι. Νέν Σρνιείν & Ε.Ε.) 

 Υηνζεηνύληαη νη αξρέο ηεο 
δηαθνξνπνηεκέλεο παηδαγωγηθήο 

 Παξνπζηάδεηαη θαη αλαπηύζζεηαη ε 
«Πξνζωπηθή θαη Κνηλωληθή Αλάπηπμε» 
ωο μερωξηζηή «ελόηεηα» 

 



 Δίλεηαη έκθαζε ζηελ ακθίδξνκε 
επηθνηλωλία ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο 
θαη ζηελ εκπινθή ηωλ γνλέωλ ζηε 
κάζεζε ηωλ παηδηώλ 

 

 Γίλεηαη πην ζαθήο ε ζύλδεζε ηωλ 
καζεζηαθώλ πεξηνρώλ κεηαμύ ηνπο 

 

 





Σηη τρήζη ηοσ από ηον 

εκπαιδεσηικό… 

 Εηζαγωγηθά θείκελα ζε θάζε Μ. Π.  
 

Παξάδεηγκα 

 Γιατί ξεκινάμε τη μαθηματική εκπαίδευςη από τισ μικρέσ ηλικίεσ; 

 Ποια είναι η δομή και η οργάνωςη του προγράμματοσ για τα 
Μαθηματικά ςτο νηπιαγωγείο; 

 Πωσ μπορεί να υποςτηρίξει ο εκπαιδευτικόσ τη μαθηματική 
εκπαίδευςη των παιδιών; 

 Ποιοι είναι οι ςτόχοι και τα χαρακτηριςτικά τησ αξιολόγηςησ ςτα 
«Μαθηματικά»; 

 Πωσ ςυνδέονται τα «Μαθηματικά» με τισ υπόλοιπεσ μαθηςιακέσ 
περιοχέσ; 

 



4η ζηήλη με μεθοδολογικές προηάζεις 
 

 



 Όποι-κλειδιά ηνπ 
λένπ πξνγξάκκαηνο 
θαη παξαδείγκαηα 
εθαξκνγήο ηνπο 
 

 
 Παξαδείγκαηα από 

ηηο διδακηικέρ 
πποζεγγίζειρ ηνπ 
λένπ πξνγξάκκαηνο 
 

 
 Παξνπζίαζε ηεο 

«Πποζωπικήρ & 
Κοινωνικήρ 
Ανάπηςξηρ» θαζώο 
πξόθεηηαη γηα 
θαηλνηνκία ηνπ λένπ 
Π.Σ. 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


