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Αθήνα 

 

Η κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ  ζηελ πξνζρνιηθή θαη ζηελ πξώηε ζρνιηθή ειηθία θαζώο θαη 

νη δξαζηεξηόηεηεο ππνζηήξημεο ηεο ζηελ νηθνγέλεηα, ζην λεπηαγσγείν θαη ζην ζρνιείν απνηεινύλ 

έλα πεδίν έξεπλαο θαη εθαξκνγήο κε ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξόληα. Ήδε από ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ν Πηαδέ εγθαηλίαζε κηα ςπρνινγηθή ζεώξεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ινγηθν-

καζεκαηηθώλ δηεξγαζηώλ ζηα παηδηά, ε νπνία νδήγεζε ζε πιήζνο εξεπλώλ θαη αλαιύζεσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηώλ. 

Από ηελ νπηηθή ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, όκσο, ηα καζεκαηηθά ζηελ πξνζρνιηθή θαη ζηελ 

πξώηε ζρνιηθή ειηθία απνηέιεζαλ αληηθείκελν έξεπλαο θαη πξνβιεκαηηζκνύ είθνζη ρξόληα 

αξγόηεξα. Από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, δεηήκαηα κάζεζεο  καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη 

αλάπηπμεο καζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ θαη αληίζηνηρα εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπο ζην λεπηαγσγείν θαη ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζρνιείνπ αξρίδνπλ λα 

απνηεινύλ αληηθείκελα κεγάισλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη εθηεηακέλσλ ζεσξεηηθώλ 

αλαιύζεσλ. Τα απνηέιεζκα απηώλ ησλ αλαδεηήζεσλ νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζηε ζπγθξόηεζε κηαο 

πινύζηαο βηβιηνγξαθίαο.  

Σήκεξα, ηα καζεκαηηθά ζηελ πξνζρνιηθή θαη ζηελ πξώηε ζρνιηθή ειηθία, απνηεινύλ έλα 

δηεπηζηεκνληθό πεδίν έξεπλαο θαη πξνβιεκαηηζκνύ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε όςε ηεο κάζεζεο 

ηνπο θαη ηεο δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο ηεο, ηόζν ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα όζν θαη ζε 

πεξηβάιινληα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ παηδηώλ ειηθίαο 3 – 8 εηώλ. 

Η αλάδεημε ησλ ζρεηηθώλ εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνβιεκαηηζκώλ θαζώο θαη ησλ 

ζπλαθώλ πξσηνβνπιηώλ εξεπλεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρώξα καο γηα ηα δεηήκαηα απηά 

απνηειεί ηνλ θύξην ζηόρν ηνπ Δηεκέξνπ.  

Ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα, ν ξόινο ηεο γιώζζαο, ηνπ παηρληδηνύ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ πιηθώλ θαη  ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ θαηαλόεζε βαζηθώλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ, ζηελ αλάπηπμε καζεκαηηθώλ 

δεμηνηήησλ θαη ζηε δηακόξθσζε καζεκαηηθήο ζθέςεο, ηα πξνβιήκαηα κεηάβαζεο από ην 

λεπηαγσγείν ζην ζρνιείν, νη πξσηνβνπιίεο θαη νη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη επηκόξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ππνζηήξημε καζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Παξάιιεια ελδηαθέξεη, ε 

ζπκβνιή ζεσξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη νπηηθώλ ζηελ θαηαλόεζε ησλ θαηλνκέλσλ κάζεζεο θαη 

ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη πιηθώλ ππνζηήξημεο ηεο 

κάζεζεο καζεκαηηθώλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη ζηελ πξώηε ζρνιηθή ειηθία. 
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Τποβολή Εργαζιών 

Σην Δηήκεξν ζα γίλεη δεθηόο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο εηζεγήζεσλ, νη νπνίεο αμηνινγνύληαη από ηελ 

Επηζηεκνληθή Επηηξνπή ηνπ Δηεκέξνπ ζε δύν θάζεηο.  

Σε κηα πξώηε θάζε νη πξνηεηλόκελεο εηζεγήζεηο αμηνινγνύληαη κε βάζε εθηεηακέλεο πεξηιήςεηο ηνπο (800-

1000 ιέμεηο), νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ην αξγόηεξν μέτρι τις 30 Ιανοσαρίοσ 2014  ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε dchasapis@ecd.uoa.gr . 

Σε δεύηεξε θάζε θαη αθνύ γίλνπλ δεθηέο νη πεξηιήςεηο νη πξνηεηλόκελεο εηζεγήζεηο αμηνινγνύληαη κε βάζε 

ηα πιήξε θείκελα ηνπο. 

Οη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη δεθηέο παξνπζηάδνληαη ζην Δηήκεξν θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα Πξαθηηθά, ηα νπνία 

θπθινθνξνύλ ζε έθδνζε CD ηαπηόρξνλα κε ηε δηεμαγσγή ηνπ Δηεκέξνπ.  
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