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Εισαγωγή 

Στο Project για την Πολιτειότητα και τα Μαθηματικά PiCaM γίνεται μια προσπάθεια 

ενσωμάτωσης της κριτικής μάθησης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης για την 

διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών στο σχολείο. Το παιδαγωγικό υλικό που 

έχει σχεδιαστεί στην μορφή σχεδίων εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να 

αναδιαμορφωθεί από φοιτητές παιδαγωγικών ή/και μαθηματικών τμημάτων. Το έργο 

επικεντρώνεται στις ηλικίες των 10-12 ετών, ωστόσο το παιδαγωγικό υλικό είναι 

κατάλληλο για μεγαλύτερο εύρος ηλικιών κάνοντας μικρές προσαρμογές. 

Το έργο είναι υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου Sheffield Hallam στην Αγγλία και 

έχει εταίρους σε πέντε χώρες: Development Education Centre South Yorkshire στην 

Αγγλία, Aga Khan Foundation (PT) στην Πορτογαλία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην 

Ελλάδα, University of Bucharest στην Ρουμανία και Mathematikum στην Γερμανία. 

Οι φοιτητές μπορούν να συνεργαστούν με εταίρους του προγράμματος 

χρησιμοποιώντας τις δραστηριότητες eTwinning που προτείνονται και οι οποίες 

στηρίζονται στο παιδαγωγικό υλικό του προγράμματος. Το παρόν κείμενο που 

αφορά προτάσεις για την εκπαίδευση φοιτητών παιδαγωγικών ή/και μαθηματικών 

τμημάτων αποτελεί μια εισαγωγή στον τρόπο σκέψης του παιδαγωγικού υλικό στο 

έργο και στην εφαρμογή του. Οι εμψυχωτές σε αυτό το πλαίσιο εκπαίδευσης 

μπορούν να επιλέξουν μία ή παραπάνω από τις μαθηματικές δραστηριότητες για 

παιδιά και να προβούν στην διοργάνωση εργαστηριακών συναντήσεων για φοιτητές 

οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες του τοπικού πλαισίου και της σχέσης του 

με φαινόμενα που παρατηρούμε στο παγκόσμιο επίπεδο έχοντας κατά νου τους 

στόχους που θέτει το PiCaM. Έτσι, κατά την ολοκλήρωση μιας τέτοιας εκπαιδευτικής 

διαδικασίας οι φοιτητές θα έχουν:  

• αποκτήσει εμπειρίες για το πως τα μαθηματικά συμμετέχουν στην ανάπτυξη 

της σχέσης τοπικού και παγκόσμιου και θα έχουν αναστοχαστεί αναφορικά με 

το παιδαγωγικό υλικό του PiCaM  

• κατανοήσει βασικές έννοιες της παγκόσμιας πολιτειότητας, της κριτικής 

μάθησης και της σχέσης της με την μαθηματική εκπαίδευση 

• προβληματιστεί για το πώς οι προσεγγίσεις που προτείνονται από την 

Φιλοσοφία για Παιδιά (Philosophy for Children, P4C) μπορούν να εμβαθύνουν 

την έκφραση σκέψης των παιδιών γύρω από τα μαθηματικά και την κριτική 

παγκόσμια πολιτειότητα. 

Στην τελευταία συνάντηση, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να μοιραστούν την 

εμπειρία τους από τη χρήση του παιδαγωγικού υλικού σε σχολικές τάξεις και να 

καταγράψουν την δική τους σχετική εμπειρία με στόχο την συζήτηση και την 

ανατροφοδότηση. Προτείνεται οι φοιτητές να καταγράφουν την πορεία 

υλοποίησης των δραστηριοτήτων δίνοντας έμφαση σε σημεία που αναφέρονται 
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σε θετικές, αρνητικές και αμφίθυμες αντιδράσεις δικές τους ή των παιδιών σε 

μορφή ημερολογίου η οποία μπορεί να γίνει με διάφορα μέσα. Τα ημερολόγια 

αυτά μπορούν να δημιουργηθούν με χαρτί και μολύβι, με κειμενογράφο, με 

padlet, με πίνακα πληροφοριών και ακόμη μπορεί να γίνουν με τη χρήση 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης όπως tweets, instagrams ή αναρτήσεις σε ομάδες 

Facebook κ.λπ.  

Το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση δεν είναι μόνο το μέσο, αλλά κύρια το 

μήνυμα που οι φοιτητές θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν με αυτές τις 

καταγραφές. Κι αυτό αφορά την εστίαση που θα δοθεί στην καταγραφή 

σημαντικών επεισοδίων τα οποία μπορούν να αναδείξουν τρόπους όπου τα 

σχέδια εργασίας έχουν χρησιμοποιηθεί στην πράξη μαζί με τα παιδιά, τους 

φοιτητές ή/και την ευρύτερη τοπική κοινότητα. Συγκεκριμένα η εστίαση των 

καταγραφών για τις δράσεις με τα σχέδια εργασίας των μαθηματικών 

δραστηριοτήτων μπορεί να αφορά τα παρακάτω:  

• πως έχουν συνεισφέρει στην δημιουργία διαλόγου και ομαδικής 

συνεργασίας για θέματα που αφορούν το τοπικό και το παγκόσμιο; 

• πως έχουν υποστηρίξει τα παιδιά να κατανοήσουν τον ρόλο που έχουν 

παίξει τα μαθηματικά στην ανάπτυξη και κατανόηση φαινομένων 

παγκοσμιοποίησης γύρω από θέματα όπως το χρήμα, ο χρόνος, ο χάρτης, 

το παιχνίδι, ο κανόνας, η κανονικότητα κλπ; 

• πως έχουν δουλέψει τα παιδιά με στόχο την έκφραση κριτικής σκέψης 

γύρω από αυτά τα ζητήματα;  

• πως έχουν δει τον ρόλο τους σε αυτό το πλαίσιο; 

• τι είδους ηθικά διλήμματα και προβληματισμοί εγείρονται μέσα από την 

χρήση αυτών των σχεδίων εργασίας στην πράξη; 

• σε ποια νέα μονοπάτια οδηγούνται οι φοιτητές μαζί με τα παιδιά για να 

προσεγγίσουν τον ρόλο των μαθηματικών στην κοινωνία; 

• και τον ρόλο όλων μας ως ενεργοί συμμετέχοντες στο τοπικό και στο 

παγκόσμιο σήμερα; 
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Οργάνωση μαθημάτων εργασίας 

Το μάθημα εργασίας ή, καλύτερα, η σειρά μαθημάτων με στόχο την εκπαίδευση 

φοιτητών παιδαγωγικών ή/και μαθηματικών τμημάτων μπορεί να οργανωθεί γύρω 

από περίπου 10 ώρες διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη ότι θα χρειαστούν 10 

επιπλέον ώρες προετοιμασίας. Το υλικό είναι χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες κάθε 

μία από τις οποίες χρειάζεται δύο έως τρεις ώρες μελέτης. Αυτές οι ενότητες έχουν 

οριστεί ως Βασικές (ενότητες 1 & 2) και ως Δευτερεύουσες (ενότητες 3 & 4). Μια 

τέτοια οργάνωση μπορεί να διευκολύνει την οργάνωση των διδασκαλιών, μερικές 

από τις οποίες μπορούν να οργανωθούν σε πλατφόρμες για εξ αποστάσεως 

διδασκαλία. Για παράδειγμα, οι ενότητες 1-4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

μέρος του βασικού προγράμματος, και σε κάθε εβδομαδιαία συνάντηση να γίνεται 

επεξεργασία μίας ενότητας. Εναλλακτικά, οι ενότητες 1 και 2 θα μπορούσαν να 

οργανωθούν στα πλαίσια μίας ημερίδας, και ακολούθως οι ενότητες 3 και 4. Μία 

διαφορετική οργάνωση μπορεί επίσης να επιλεχθεί ώστε να ταιριάζει περισσότερο 

στο κάθε πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συνεργάζονται, 

να αναζητούν ευκαιρίας χρήσης των ενοτήτων σε πλαίσια πρακτικής άσκησης και να 

χρησιμοποιούν στοιχεία των ενοτήτων ως αφορμή για δημιουργία μικρών 

ερευνητικών ομάδων. Για παράδειγμα, στην Αγγλία ορισμένοι/ες φοιτητές/τριες 

επέλεξαν το παιδαγωγικό υλικό «Μαθηματικά παιχνίδια και κατασκευές: Τόποι 

συνάντησης» ως αφόρμηση στην εργασία του αναφορικά με την χρήση του 

μαθηματικού λόγου. 

Ενότητες 

Οι τέσσερις ενότητες οργάνωσης των μαθημάτων εργασίας είναι: 

1. Ισορροπία και ανεξαρτησία: Δημιουργώντας σχέσεις και συνδέσεις 

2. Μαθηματικά και Φιλοσοφία για/με παιδιά (P4C) στο PiCaM  

3. Διεθνικές Συναντήσεις και Ανταλλαγές: Δημιουργώντας ευκαιρίες; 

4. Επανεξετάζοντας τα μαθηματικά και την παιδαγωγική φιλοσοφίας για/με 

παιδιά: Αναστοχασμός και έλεγχος της διαδικασίας Μαθηματικές και 

Παγκόσμιες Δεξιότητες  

Μαθηματικές και Παγκόσμιες Δεξιότητες και Ζητήματα 

Στην πρώτη ενότητα, οι φοιτητές καλούνται να προβληματιστούν για το πώς είναι ο 

κόσμος σήμερα και ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει και ακόμη πώς μπορεί να είναι 

στο μέλλον. Στη συνέχεια μπορούν να εστιάσουν στη συζήτηση για την απαιτούμενη 

γνώση, κατανόηση, δεξιότητες αλλά και το κίνητρο ή ακόμη και το όραμα για δράση 

που χρειάζεται να έχουμε σήμερα σε έναν κόσμο με τις προκλήσεις που οι ίδιοι και οι 

ίδιες περιέγραψαν νωρίτερα. Μια τέτοια εισαγωγή μπορεί να προσφέρει μια πρώτη 

επαφή με την κριτική σκέψη και τις παγκόσμιες και μαθηματικές δεξιότητες που 
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χρειάζεται να εξασκηθούν μέσω των εννοιολογικών και μεθοδολογικών αρχών 

που θέτει το έργο PiCaM. Το παιδαγωγικό υλικό του PiCaM έχει παραδείγματα για 

τις τέσσερις αυτές ενότητες Κάθε φοιτητής μπορεί να σημειώσει τις δεξιότητες που 

θεωρεί ότι εξασκούνται σε κάθε δραστηριότητα χρησιμοποιώντας το πλέγμα 

ανάλυσης δραστηριοτήτων PiCaM στην επόμενη σελίδα. 

  

http://www.citizenship-and-mathematics.eu/index.php?article_id=39&clang=6
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Ενότητες 

1. Ισορροπία και ανεξαρτησία: Δημιουργώντας σχέσεις και συνδέσεις 

Εισαγωγή στο PiCaM: Πολιτειότητα, Μαθηματικά και Φιλοσοφία για/με παιδιά (P4C). 

Ρωτήστε τους φοιτητές ποια είναι η πρώτη λέξη που σκέφτονται για να περιγράψουν 

τον κόσμο σήμερα. Καταγράψτε όσα ειπωθούν σε σημείο που να είναι προσβάσιμο 

και ορατό σε όλους. 

Αφού οι φοιτητές χωριστούν σε ομάδες, σε τραπέζια όπου θα τους δίνονται φύλλα 

Α3 και χρωματιστοί μαρκαδόροι, ζητήστε τους να καταγράψουν τις δεξιότητες του/ης 

ενεργού και υπεύθυνου πολίτη στον κόσμο περιεγράφηκε στην συζήτηση που 

προηγήθηκε. 

Μοιράστε αντίγραφα από το πλέγμα ανάλυσης δραστηριοτήτων PiCaM και 

ρωτήστε αν μπορούν να εντοπίσουν τυχόν κοινά σημεία ανάμεσα σε αυτά που οι 

ίδιοι κατέγραψαν και σε αυτά που αναφέρονται στο πρόγραμμα PiCaM. Στο σημείο 

αυτό μπορείτε να αναφερθείτε στις εννοιολογικές και μεθοδολογικές αρχές του 

έργου PiCaM ώστε να κατανοήσουν πώς προέκυψε το πλέγμα που χρησιμοποιούν, 

αλλά και να συζητηθεί η δική τους θέση και προσέγγιση. 

Αναφερθείτε στη δομή που θα ακολουθηθεί στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και στο 

πρόγραμμα eTwinning. Οι φοιτητές θα μοιραστούν τις μέχρι τώρα εμπειρίες τους 

χρησιμοποιώντας τις δραστηριότητες PiCaM και θα αναπτύξουν νέες δεξιότητες 

διαχείρισης των μαθηματικών εννοιών και της σχέσης που μπορεί να αναπτυχθεί με 

πτυχές μιας κριτικής παγκόσμιας πολιτειότητας. Συζητήστε μαζί τους για την 

αξιολόγηση του μαθήματος, προσφέροντάς τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

και αφήνοντας χώρο για διάλογο, διαφωνία και επερώτηση. 

Δώστε πρόσβαση σε μια συζήτηση για το παιδαγωγικό υλικό του PiCaM. 

Ενθαρρύνετε την συνεργασία κατά τη διάρκεια των δράσεων και ζητήστε τους να 

καταγράψουν τα σημεία που θεωρούν ότι χρειάστηκαν δεξιότητες μαθηματικών και 

παγκόσμιας πολιτειότητας χρησιμοποιώντας ως βοήθημα το πλέγμα ανάλυσης 

δραστηριοτήτων PiCaM (θα το βρείτε στην προηγούμενη σελίδα). 

Προτεινόμενες δραστηριότητες (είναι όλες διαθέσιμες στο επίσημο PiCaM website): 

Fair and square: Μαγικά, Λατινικά και Βεδικά τετράγωνα (πχ. Εργασίες 1-3) 

Κατασκευάζοντας τον κόσμο γύρω μου: Μαθηματικά και πολιτιστική έμπνευση 

(πχ. Εργασίες 1-3 & 5) 

http://www.citizenship-and-mathematics.eu/index.php?article_id=19&clang=3
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Ενθαρρύνετε τους φοιτητές να πειραματιστούν με το παιδαγωγικό υλικό PiCaM στην 

πρακτική τους στις σχολικές τάξεις ώστε να επιστρέψουν στο μάθημα για συζήτηση, 

αναστοχασμό και ανατροφοδότηση. 

Έχετε διαθέσιμα αντίγραφα από τις Εννοιολογικές και Μεθοδολογικές αρχές για το 

παιδαγωγικό υλικό, το eTwinning και τις Ενότητες του μαθήματος εκπαίδευσης. 

2. Μαθηματικά και Φιλοσοφία για/με παιδιά (P4C) στο PiCaM 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο ρόλος των μαθηματικών για την κατανόηση, συζήτηση 

και ενεργό δράση γύρω από θέματα που αφορούν την παγκόσμια πολιτειότητα ή/και 

την σχέση μεταξύ τοπικού και παγκόσμιου επικεντρώνει στην εξάσκηση 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες αυτές συχνά αφορούν στην άσκηση της 

κριτικής σκέψης, στην έκφραση διαφωνίας, στην επερώτηση, αλλά και στην 

συγκρότηση μιας λογικής επιχειρηματολογίας η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ενεργό 

συλλογική δράση. Για το λόγο αυτό υποστηρίζεται η χρήση της παιδαγωγικής 

μεθόδους Φιλοσοφίας για Παιδιά (P4C) και των 10 βημάτων ερωτήσεων που 

προσφέρονται στην ιστοσελίδα του PiCaM. Οι φοιτητές θα έρθουν επίσης σε επαφή 

με την κριτική, συνεργατική και δημιουργική σκέψη με στόχο την φροντίδα του άλλου 

και του περιβάλλοντος χώρου (critical, collaborative, creative and caring 

thinking,4Cs ) μέσα από φιλοσοφικά μονοπάτια, παιχνίδια, δραστηριότητες και 

διαλόγους. Θα συζητήσουν για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που δημιουργεί το 

παιδαγωγικό υλικό PiCaM και η προτεινόμενη παιδαγωγική του προσέγγιση. 

Η προσέγγισης της Φιλοσοφίας για/με Παιδιά (P4C) στο PiCaM  

Αυτή η σύντομη εισαγωγή έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με την 

παιδαγωγική της της φιλοσοφίας για/με παιδιά. 

1. Ξεκινήστε προβάλλοντας ένα βίντεο από τον οργανισμό SAPERE: 

https://www.youtube.com/watch?v=awr4InsWRkA 

2. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν τι τους τράβηξε την προσοχή 

τόσο στα παιδιά όσο και στην εκπαιδευτικό (π.χ. παρατηρούμε ότι κυρίως μιλάνε τα 

παιδιά, συζητάνε και σκέφτονται, κάθονται σε κύκλο, η εκπαιδευτικός διευκολύνει τη 

ροή της συζήτησης χωρίς να επιβάλλει τις δικές της ιδέες). 

3. Αναφερθείτε σε βασικές πληροφορίες για τη P4C: 

Η Φιλοσοφία για Παιδιά ξεκίνησε στην ΗΠΑ στα τέλη τους 1960. Διαφορετικές 

εκδοχές της αρχικής ιδέας έχουν διαδοθεί σε πάνω από 60 χώρες σε όλον τον 

κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε γνωστή την δεκαετία του 1990 μέσα από ένα 

τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΒΒC ‘Socrates for Six Year Olds’ (Σωκράτης για 

εξάχρονα) όπου οι Καθηγητές Matthew Lipman και Ann Sharpe από το 

https://www.youtube.com/watch?v=awr4InsWRkA
https://www.youtube.com/watch?v=vyD0l9En6Io
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Πανεπιστήμιο Montclair State University, στο New Jersey περιέγραψαν τους 

στόχους και τη μεθοδολογία της P4C δείχνοντας παράλληλα πετυχημένες 

πρακτικές με εξάχρονα παιδιά. 

4. Μοιραστείτε αποφθέγματα για τη ‘Φιλοσοφία’ και τη Φιλοσοφία για/με Παιδιά 

(P4C). 

Φιλοσοφία 
«Η φιλοσοφία επιχειρεί να αποσαφηνίσει και να φωτίσει ασαφή και 
αμφιλεγόμενα ζητήματα... ο στόχος της είναι να καλλιεργήσει σε άριστο σημείο 
την σκέψη» (Lipman, 1988) 
Φιλοσοφία για παιδιά (P4C) 
«Ένας τρόπος να σκεφτόμαστε μαζί και να μοιραζόμαστε σκέψεις και 
ερωτήματα σχετικά με μεγάλες ιδέες» 

5. Αναφερθείτε στους δύο τρόπους εισαγωγής της P4C στο PiCaM. Και οι δύο 

προσεγγίσεις χρησιμοποιούν τα 4 Cs (Critical, Caring, Collaborative and Caring 

thinking), δηλαδή την κριτική, συνεργατική και δημιουργική σκέψη φροντίδας. 

5.1 Οι μαθητές στο βίντεο που προτείνεται παραπάνω λαμβάνουν μέρος στην 

εξέταση ενός κεντρικού ερωτήματα, η οποία ακολουθούσε την εξής δομή: 

• Καθορίζουμε τους βασικούς κανόνες για συνεργασία στην ομάδα μας: (π.χ. ακούμε 

αυτόν που μιλάει, κάθε φορά μιλάει μόνο ένα άτομο κ.λπ.) 

• Δίνουμε αφορμή για συζήτηση: (π.χ. ένα κομμάτι παζλ) 

• Τίθενται ερωτήσεις από τα ίδια τα παιδιά 

• Γίνεται ψηφοφορία για να βρεθεί το κεντρικό ερώτημα  

• Μοιραζόμαστε τις πρώτες σκέψεις 

• Συζήτηση του κεντρικού ερωτήματος 

• Μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας μετά την από κοινού συζήτηση 

• Επανεξετάζουμε το κεντρικό ερώτημα 

Παράδειγμα:  

Fair and Square: Μαγικά, Λατινικά και Βεδικά Τετράγωνα 

Εργασία 7 – Ένα ερώτημα από τη Φιλοσοφία για Παιδιά 

Τα μαγικά τετράγωνα περιλαμβάνουν αρμονικά μοτίβα και κατανομές αριθμών, 

ορισμένα από τα οποία υπάρχουν και στην φύση. Η ταινία μικρού μήκους ‘Nature 

by Numbers’ του Cristobal Vila μπορεί να αποτελέσει μία εξαιρετική αφόρμηση για 

P4C και να μας οδηγήσει σε φιλοσοφικά ερωτήματα για τη δημιουργία, τη ζωή, τα 

μοτίβα, την αιτιοκρατία, και άλλα σχετικά ζητήματα. 

5.2 Οι φοιτητές μπορούν να ενσωματώσουν παιχνίδια στηριζόμενα στην TCJR 

τεχνική (Think, Commit, Justify, and Reflect, Σκέφτομαι, Δεσμεύομαι, Αιτιολογώ και 

http://www.etereaestudios.com/docs_html/nbyn_htm/intro.htm
http://www.etereaestudios.com/docs_html/nbyn_htm/intro.htm


 
 

  

11 

Αναλογίζομαι) για να επεξεργαστεί ζητήματα Παγκόσμια Πολιτειότητας ή 

Μαθηματικών (ή και τα δύο). 

5.3 Στο παιδαγωγικό υλικό των δύο σεναρίων που αναφέρονται στην συνέχεια 

χρησιμοποιούνται οι δύο αυτές παιδαγωγικές προσεγγίσεις: 

Παράδειγμα 1: 
Μαθηματικά Παιχνίδια και Κατασκευές: Δημιουργώντας τόπους συνάντησης. 
Εργασία 2: Παίζοντας ένα παιχνίδι! Φτιάχνοντας μια κατασκευή! Πώς να γίνεις ειδικός! 
Εργασία 2: TCJR – Ποια τεχνική χρησιμοποιείς; 
Τι τεχνικές (δεξιότητες/στρατηγική/γνώσεις) χρειάζονται για να παίξεις κανείς καλά 
αυτό το παιχνίδι; Ποια είναι η πιο σημαντική και ποια η λιγότερο σημαντική; 
Τοποθέτησε τις απαιτούμενες τεχνικές σε μια σειρά ανάλογα με τη σημαντικότητά 
τους (Σκέψου και δεσμεύσου, TC). 
Δικαιολόγησε/Αναλογίσου (JR) τις επιλογές σου. Συζήτησε με ένα άτομο από την 
ομάδα σου τους λόγους σου και έπειτα κουβέντιασε με το σύνολο της ομάδας, 
επιτρέποντας στον εαυτό σου να αναθεωρήσει και να αλλάξει την άποψή του 
σύμφωνα με όσα άκουσε. 

 

Παράδειγμα 2:  
Παγκόσμια κρίση και τοπική αλληλεγγύη: Χρέος VS χρήμα ως κοινό αγαθό 
Εργασία 1:/ Βήμα 2:   
Αφόρμηση: Εικόνες της ‘κρίσης’ από τα Μέσα (εφημερίδα, ίντερνετ, κλπ). 
Σημειώστε ερωτήματα και ψηφίστε για ένα κεντρικό ερώτημα, συζητήστε 
(χρησιμοποιείστε τα 4Cs) 
Εργασία 3: Το χρήμα δανείζονται ‘ελεύθερα’ από τράπεζες και ενεχυροδανειστήρια; 
Περιγράψτε/ Συζητήστε για τις τράπεζες και τα ενεχυροδανειστήρια -υπάρχει επιλογή 
ανάμεσα σε αυτά τα δύο;-‘ Από πού θα προτιμούσες να δανειστείς χρήματα;'. Δώστε 
χρόνο στους φοιτητές/στα παιδιά να σκεφτούν, να δεσμευτούν, να αιτιολογήσουν και 
να αναλογιστούν (λαμβάνοντας υπόψη τα δικά τους επιχειρήματα αλλά και των 
άλλων). 

 

Περισσότερες πληροφορίες: SAPERE website - www.sapere.org.uk 

Προετοιμασία εργασιών: Εξετάστε ένα ή δύο παιδαγωγικά υλικά PiCaM. Οι 

φοιτητές συζητούν και καταλήγουν ποιες δράσεις θα πραγματοποιήσουν στις 

σχολικές τάξεις. Καταγράφουν τα τέσσερα Cs της προσέγγισης μιας φιλοσοφίας για 

παιδιά παράλληλα με τα σημεία του αναλυτικού προγράμματος που θα 

χρησιμοποιήσουν και εξετάζουν πώς θα τα πραγματοποιήσουν στην πράξη. 

3. Διεθνικές συναντήσεις και ανταλλαγές: Δημιουργώντας ευκαιρίες; 

Σε αυτή την ενότητα επικεντρωθείτε στην υποστήριξη των φοιτητών για συνεργασία 

με άλλα πανεπιστήμια ή σχολεία του project μέσω της πλατφόρμας eTwinning. 

Μετά την εισαγωγή σε ένα ή δύο παιδαγωγικά υλικά PiCaM οι φοιτητές επιλέγουν με 
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ποιο τρόπο θα αυξήσουν τις ευκαιρίες τους για διεθνικές συναντήσεις και ανταλλαγές 

εμπειριών μεταξύ πανεπιστημιακών τμημάτων και σχολικών τάξεων. 

Προτεινόμενες Δραστηριότητες: 

Μαθηματικά Παιχνίδια και Κατασκευές: Δημιουργώντας τόπους συνάντησης. 

(Πχ εργασία 1 και 2 [Βήμα 1 και 2]) 

Παγκόσμια κρίση και τοπική αλληλεγγύη: Χρέος VS χρήμα ως κοινό αγαθό (Πχ 

Εργασία 1 και 2) 

Μια χώρα σε κλάσματα: Διερευνώντας τη «χρήση της γης» μέσω των 

μαθηματικών (Πχ Εργασία 1 και 2) 

Ξεκινώντας στο eTwinning 

Βήμα 1: Συνδεθείτε  
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας eTwinning (www.etwinning.net) και πατήστε στο 
eTwinning live (εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό μπορείτε να φτιάξετε ένα ως Φοιτητές 
Παιδαγωγικών Τμημάτων, εναλλακτικά μπορείτε να συνεργαστείτε με εκπαιδευτικούς 
της τάξης της πρακτικής σας άσκησης). 

Βήμα 2: Πάρτε μέρος σε ένα Project PiCaM 
Στην επιλογή Projects πληκτρολογήστε ‘picam’ και κάντε κλικ στην Αναζήτηση.  
Διαβάστε την περιγραφή των project που θα εμφανιστούν. Όταν βρείτε ένα project 
που σας αφορά επικοινωνήστε με τον/ην διαχειριστή/τρια και δηλώστε το ενδιαφέρον 
σας για συμμετοχή. Μπορείτε να γράψετε ένα προσωπικό μήνυμα σε διαφορετικούς 
εκπαιδευτικούς ή φοιτητές που επίσης συμμετέχουν στο project, ωστόσο είναι 
προτιμότερο να επικοινωνήσετε με τον/ην διαχειριστή/τρια. Αφού σας δεχτούν στο 
project θα σας δοθεί ο ρόλος του μέλους ή του/ης διαχειριστή/τριας. Μπορείτε να 
μπείτε στη σελίδα του project ή στο Twinspace για να ξεκινήσετε την συνεργασία 
σας. 

Βήμα 3: (Ξανά) Οργανώστε το Project 
Το project eTwinning μπορεί να προσαρμοστεί στο αναλυτικό πρόγραμμα και στις 
ανάγκες των μαθητών/τριών της σχολικής τάξης της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών, σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς και φοιτητές-μέλη. 

Σημείωση: Σε περίπτωση που όταν αναζητήσετε ένα project δεν υπάρχει κάποιο που 
να δέχεται νέα μέλη επαναλάβετε την αναζήτησή σας σε τακτά χρονικά διαστήματα ή 
δημιουργήστε το δικό σας Project PiCaM στηριζόμενοι σε ένα από τα προσφερόμενα 
εργαλεία ‘PiCaM- eTwinning Kits’ (μπορείτε να τα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα 
του PiCaM). 

Προετοιμασία για Ενότητα 4: Σε αυτή την ενότητα αναλύονται οι διασυνδέσεις 

μεταξύ δεξιοτήτων παγκόσμιας πολιτειότητας και της σχέσης τους με τις 

απαιτούμενες μαθηματικές δεξιότητες όπως αυτές αναφέρονται στο επίσημο 

αναλυτικό πρόγραμμα της τοπικής και παγκόσμιας κοινότητας. Οι φοιτητές καλούνται 

http://www.etwinning.net/
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να ανασύρουν αντίστοιχες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ώστε να 

συζητηθούν σε βάθος αυτές οι σχέσεις. 

4. Επανεξετάζοντας τα μαθηματικά και την παιδαγωγική φιλοσοφίας 

για/με παιδιά: Αναστοχασμός και έλεγχος της διαδικασίας 

Σε αυτή την ενότητα επανεξετάζονται οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις που 

προσεγγίσατε στην Ενότητα 2 μέσω του παιδαγωγικού υλικού PiCaM λαμβάνοντας 

υπόψη το τοπικό και το παγκόσμιο πλαίσιο. Οι φοιτητές προβληματίζονται για τις 

συνδέσεις ανάμεσα σε θέματα παγκόσμιας πολιτειότητας και στις απαιτήσεις του 

αναλυτικού προγράμματος. Εξετάζουν επίσης πώς η παγκόσμια πολιτειότητα μπορεί 

να αποτελέσει ένα μέσο συσχέτισης μεταξύ μαθηματικών δραστηριοτήτων και 

δράσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μιας κριτικής παγκόσμιας πολιτειότητας ενώ 

ταυτόχρονα να δημιουργήσει ευκαιρίες για να συμπεριληφθούν οι δραστηριότητες 

του PiCaM στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος. 

Προτεινόμενες Δραστηριότητες: 

Μαθηματικά Σώματα (Πχ Σύντομα παραδείγματα από εργασίες 1 έως 4) 

Τα μαθηματικά στη χαρτογράφηση του κόσμου (Πχ Παραδείγματα από εργασίες 

1 έως 4) 

Αντιλήψεις για το χρόνο: Πολιτισμοί και ημερολόγια (Πχ Σύντομη αναφορά) 

Η συνάντηση μεταξύ φοιτητών σε αυτή την ενότητα έχει στόχο να τους παρέχει την 

ευκαιρία να μοιραστούν την εμπειρία τους από τη χρήση των παιδαγωγικών υλικών 

στις σχολικές τάξεις της πρακτικής τους άσκησης (αλλά και την εμπειρία τους μέσα 

από τις διεθνικές ανταλλαγές στο περιβάλλον του eTwinning). Παράλληλα έχει στόχο 

να ανταλλάξουν απόψεις, να μεταφέρουν τη δική τους ανατροφοδότηση, να 

στοχαστούν, να εκφράσουν τυχόν συμφωνίες ή/και διαφωνίες μέσα από τα ηθικά 

διλλήματα και τους προβληματισμούς που μπορεί να και να προτείνουν 

διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων. 
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Φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος λαμβάνουν μέρος σε δράση του παιδαγωγικού υλικού ‘Fair and Square’ 
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