ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΗ ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΗ:
«ΣΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ»
Η Περιφερειακθ Διεφιυνςη Πρωτοβάιμιασ και Δε υτεροβάιμιασ Εκπαίδευςησ
Αττικθσ, διοργανϊνει διαδικτυακι επιμορφωτικι εκδιλωςθ, με κζμα: «Το νζο Πρόγραμμα
Σπουδών για τα Μαθηματικά ςτο Δημοτικό Σχολείο», θ οποία κα πραγματοποιθκεί τθν
Σρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ϊρεσ 1 8:00-21:00.
Απευκφνεται ςε ςτελζχθ εκπαίδευςθσ και εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ70 Γενικισ και Ειδικισ
Εκπαίδευςθσ. Η επιμορφωτικι μασ εκδιλωςθ κα αναδείξει τισ βαςικζσ αρχζσ του νζου
Προγράμματοσ Σπουδϊν των Μακθματικϊν ςτο Δθμοτικό και τισ αλλαγζσ που ειςάγει ςτθ
διδαςκαλία και τθ μάκθςθ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Αποςκοπεί να δϊςει τθ δυνατότθτα
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να μοιραςτοφν τουσ προβλθματιςμοφσ και τθν εμπειρία τουσ και
ταυτόχρονα να αποτελζςει αφορμι αναςτοχαςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ. Η τθλεςυνάντθςι
μασ φιλοδοξεί να δϊςει προτάςεισ, οι οποίεσ κα ςυμβάλουν ςτθν ανανζωςθ του μακθτικοφ
ενδιαφζροντοσ για τα Μακθματικά και ταυτόχρονα ςτθν ανάπτυξθ μακθματικϊν πρακτικϊν και
ικανοτιτων, ϊςτε οι μακθτζσ και οι μακιτριζσ μασ να λειτουργοφν ςυνεκτικά και κριτικά ςε μια
ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθ κοινωνία.
Υπό αυτό το πρίςμα, ζχουμε δθμιουργιςει ηλεκτρονικθ φόρμα εγγραφθσ και υποβολθσ
ερωτημάτων, ςτθν οποία μπορείτε: α) να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ μζχρι τθν Σρίτη
28 Ιουνίου 2022 και ϊρα 18:00 και β) να υποβάλετε ςχετικά ερωτιματα προσ τουσ ειςθγθτζσ
και τισ ειςθγιτριεσ μζχρι την Παραςκευθ 24 Ιουνίου 2022 και ϊρα 22:00 επιλζγοντασ τον
παρακάτω ςφνδεςμο:
https://forms.gle/GEUtnRMeDyFiUwHq9

Τα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ.
Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν βεβαίωςη
παρακολοφιηςησ 1 κα πρζπει να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ
εκδιλωςθσ ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ:
https://forms.gle/TnQLBVa4v2CiL7oR6

χρηςιμοποιϊντασ το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τησ εγγραφθσ τουσ. Η φόρμα αυτθ ια
ενεργοποιηιεί κατά τη διάρκεια τησ επιμορφωτικθσ εκδθλωςησ.
Η επιμορφωτικθ εκδθλωςη ια προβάλλεται απευιείασ, ςε ζωντανθ μετάδοςη (livestreaming) από το YouTube. Για να την παρακολουιθςετε δεν ζχετε παρά να επιλζξετε το
κανάλι τθσ ΠΔΕ Αττικισ ςτο YouTube :
https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ςυμμετοχθ ςτο διαδικτυακό επιμορφωτικό ςεμινάριο είναι προαιρετικθ.
Συνθμμζνα : Το πρόγραμμα, οι περιλιψεισ των ειςθγιςεων και θ αφίςα τθσ επιμορφωτικισ
εκδιλωςθσ.
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Σας ενημερώνοσμε όηι η βεβαίωζη δεν αποζηέλλεηαι ζηο email ηοσ ενδιαθερομένοσ, αλλά ανακτάται από ηην ειδική
εθαρμογή ζηη ζελίδα ηης ΠΔΕ Αηηικής ζηον ζύνδεζμο: https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php και θα είναι
διαθέζιμη λίγες ημέρες μεηά ηην εκδήλωζη.
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Γεϊργιοσ Κόςυβασ
Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Αττικισ.

Καλωςόριςμα – υντονιςμόσ.

Δημθτριοσ Ζυμπίδησ
Σφμβουλοσ Αϋ Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ
Πολιτικισ.

Χαράλαμποσ ακονίδησ
Κακθγθτισ Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ
Εκπαίδευςθσ του Δθμοκριτείου Πανεπιςτθμίου
Θράκθσ.

Σριαντάφυλλοσ Σριανταφυλλίδησ
Κακθγθτισ ςτθ Διδακτικι των Μακθματικϊν.
Παιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ
του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ.

όνια Καφοφςη
Κακθγιτρια ςτθ Διδακτικι των Μακθματικϊν.
Τμιμα Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικισ Αγωγισ και
του Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ του
Πανεπιςτθμίου Αιγαίου.

Δθμητρα Πίττα-Πανταζθ
Κακθγιτρια Μακθματικισ Παιδείασ. Τμιμα
Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ Πανεπιςτιμιο Κφπρου.

Μαρία Λάτςη
Εκπαιδευτικόσ ΠΕ 70, 4ο Δθμοτικό Σχολείο
Μεγάρων.

Αρχοντοφλα Μαντζαρίδου
Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ70 - 6ο
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ.

Χαιρετιςμόσ.
Σο νζο Πρόγραμμα πουδϊν για τα Μαθηματικά
ςτο Δημοτικό χολείο: μια πρόκληςη για τον
επαναπροςδιοριςμό τησ ελληνικήσ μαθηματικήσ
εκπαίδευςησ.
Η Γεωμετρία ςτο νζο Π για τα Μαθηματικά ςτο
Δημοτικό χολείο: Από τη μζτρηςη τησ γησ ςτην
αίςθηςη του χϊρου, ςτην οπτικοποίηςη και τη
γεωμετρική ςυλλογιςτική.
Σα τοχαςτικά Μαθηματικά ςτο Δημοτικό
χολείο.

φγκριςη Προγραμμάτων πουδϊν ςτο
Δημοτικό χολείο για το Μάθημα των
Μαθηματικϊν Ελλάδασ και Κφπρου.
Αξιοποίηςη ψηφιακϊν εργαλείων ςτο πλαίςιο
του νζου Προγράμματοσ πουδϊν των
Μαθηματικϊν ςτο Δημοτικό χολείο.
Σα Μαθηματικά ςτο πλαίςιο τησ
Διαφοροποιημζνησ Διδαςκαλίασ.

φντομη περίληψη των ειςηγθςεων.
Ειςθγηςη: «Σο νζο Πρόγραμμα πουδϊν για τα Μαθηματικά ςτο Δημοτικό χολείο: μια
πρόκληςη για τον επαναπροςδιοριςμό τησ ελληνικήσ μαθηματικήσ εκπαίδευςησ».
Χαράλαμποσ ακονίδησ, Κακθγθτισ Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του
Δθμοκριτείου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ.
To νζο ΠΣ για τα Μακθματικά ςτο Δθμοτικό Σχολείο φιλοδοξεί να προςφζρει δυνατότθτεσ ςε όλουσ
τουσ μακθτζσ να ςυγκροτιςουν μια εφρωςτθ «μακθματικι υποδομι». Επιπλζον, να αναπτφξουν
κεμελιϊδθ χαρακτθριςτικά τθσ μακθματικισ ςκζψθσ που αφενόσ τουσ ενδυναμϊνουν ακαδθμαϊκά
και αφετζρου υποςτθρίηουν μια ταυτότθτα μελλοντικοφ πολίτθ, ο οποίοσ είναι ςε κζςθ να κατανοεί
και να ελζγχει το ανκρωπογενζσ και φυςικό του περιβάλλον με κριτικό τρόπο. Η ειςιγθςθ κα
επιχειριςει να αναδείξει τα κεμελιϊδθ καινοτόμα ςτοιχεία του νζου ΠΣ για τα Μακθματικά ςτο
Δθμοτικό Σχολείο.
Ειςήγηςη: «Η Γεωμετρία ςτο νζο Π για τα Μαθηματικά ςτο Δημοτικό χολείο: Από τη μζτρηςη
τησ γησ ςτην αίςθηςη του χϊρου, ςτην οπτικοποίηςη και τη γεωμετρική ςυλλογιςτική».
Σριαντάφυλλοσ Σριανταφυλλίδησ, Κακθγθτισ ςτθ Διδακτικι των Μακθματικϊν. Παιδαγωγικό
Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ.
H διδαςκαλία τθσ Γεωμετρίασ ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςτθ χϊρα μασ–κι όχι μόνο–εςτιάηει
ςτθν ταξινόμθςθ τετραπλεφρων και τριγϊνων, ςτθν κατάρτιςθ ενόσ λεξικοφ «οριςμϊν» των
γεωμετρικϊν εννοιϊν, ςε μεταςχθματιςμοφσ ςτο επίπεδο, ςε τφπουσ και ςε υποδιαιρζςεισ και
πολλαπλάςια μονάδων μζτρθςθσ των χαρακτθριςτικϊν και των ιδιοτιτων ενόσ αντικειμζνου. Σε
αυτι τθ ςφντομθ παρουςίαςθ κα αναδείξουμε τα ςτοιχεία εκείνα του νζου ΠΣ για τα Μακθματικά,
τα οποία ςυνιςτοφν μια διεφρυνςθ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ αίςκθςθσ του χϊρου και του γεωμετρικοφ ςυλλογιςμοφ.
Ειςθγηςη: «Σα τοχαςτικά Μαθηματικά ςτο Δημοτικό χολείο».
όνια Καφοφςη, Κακθγιτρια ςτθ Διδακτικι των Μακθματικϊν. Τμιμα Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικισ
Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου.
Στο νζο Πρόγραμμα Σπουδϊν των Μακθματικϊν ζχει ειςαχκεί θ ςυςτθματικι εναςχόλθςθ των
μακθτϊν/τριϊν με τα Στοχαςτικά Μακθματικά (ςτατιςτικι, πικανότθτεσ) από τθν πρϊτθ τάξθ του
Δθμοτικοφ Σχολείου. Σκοπόσ τθσ ειςιγθςθσ είναι να παρουςιάςει τουσ λόγουσ τθσ προτεινόμενθσ
αλλαγισ, κακϊσ και τθν εξζλιξθ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςτισ διάφορεσ
τάξεισ ςτθ ςυγκεκριμζνθ κεματικι περιοχι.
Ειςήγηςη: «φγκριςη Προγραμμάτων πουδϊν ςτο Δημοτικό χολείο για το Μάθημα των
Μαθηματικϊν Ελλάδασ και Κφπρου».
Δθμητρα Πίττα-Πανταζθ, Κακθγιτρια Μακθματικισ Παιδείασ. Τμιμα Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ
Πανεπιςτιμιο Κφπρου.
Σκοπόσ τθσ παρουςίαςθσ είναι θ ςφγκριςθ των Προγραμμάτων Σπουδϊν των Μακθματικϊν ςτο
Δθμοτικό Σχολείο, Ελλάδασ και Κφπρου. Το επικαιροποιθμζνο Πρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Ελλάδασ
είναι ςχεδόν πανομοιότυπο με το Πρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Κφπρου που εκδόκθκε το 2010. Το 2015
θ Κφπροσ επζκτεινε το Πρόγραμμα Σπουδϊν με τθ ςυμπερίλθψθ των Δεικτϊν Επάρκειασ (Επίπεδο
Δραςτθριοτιτων – Μακθματικζσ Πρακτικζσ) και το 2021 ξεκίνθςε θ ανάπτυξθ Αναλυτικοφ
Προγράμματοσ Αξιολόγθςθσ. Η παρουςίαςθ κα εςτιαςτεί ςτα επιπρόςκετα ςτοιχεία του Κυπριακοφ
Προγράμματοσ Σπουδϊν.

Ειςθγηςη: «Αξιοποίηςη ψηφιακϊν εργαλείων ςτο πλαίςιο του νζου Προγράμματοσ πουδϊν των
Μαθηματικϊν ςτο Δημοτικό χολείο».
Μαρία Λάτςη, Εκπαιδευτικόσ ΠΕ 70, 4ο Δθμοτικό Σχολείο Μεγάρων.
Βαςικι επιδίωξθ του νζου Προγράμματοσ Σπουδϊν είναι θ υποςτιριξθ τθσ εμπλοκισ όλων των
μακθτϊν ςε κρίςιμεσ διεργαςίεσ κατανόθςθσ και ανάπτυξθσ τθσ μακθματικισ γνϊςθσ και πρακτικισ
αντιςτοίχωσ. Στθν παροφςα ειςιγθςθ, μζςα από ςυγκεκριμζνα παραδείγματα, κα αναδειχτοφν
χαρακτθριςτικά των ψθφιακϊν εργαλείων, τα οποία, ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνων Μακθματικϊν
ζργων, μποροφν να ςυμβάλουν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.
Ειςθγηςη: «Σα Μαθηματικά ςτο πλαίςιο τησ Διαφοροποιημζνησ Διδαςκαλίασ».
Αρχοντοφλα Μαντζαρίδου, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ70 - 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ.
Στθν ειςιγθςθ κα γίνει προςπάκεια να επαναπροςδιορίςουμε τθν ζννοια τθσ Διαφοροποιθμζνθσ
Διδαςκαλίασ και να ςυηθτιςουμε το ρόλο τθσ ςτθ Διδακτικι των Μακθματικϊν ςτο Δθμοτικό
Σχολείο. Η Διαφοροποιθμζνθ Διδαςκαλία είναι δυνατόν να προταχκεί ωσ κεντρικόσ άξονασ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και να δθμιουργιςει το κατάλλθλο παιδαγωγικό πλαίςιο που κα
ανταποκρίνεται ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ, ενδιαφζροντα και ετοιμότθτα των μακθτϊν και
μακθτριϊν. Με ςτόχο τθν επίτευξθ τθσ καλφτερθσ μακθςιακισ εμπειρίασ ςτο μάκθμα των
Μακθματικϊν κα προτακοφν διδακτικζσ πρακτικζσ που υποςτθρίηουν τθ μετάβαςθ από το ατομικό
ςτο ςυλλογικό και οδθγοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε παρατιρθςθ και αναςτοχαςμό.

