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Η διαπίστωση ότι τα μαθηματικά αποτελούν αντικείμενο μάθησης τόσο μέσα στο σχολικό 
περιβάλλον (τυπικά ή σχολικά μαθηματικά) όσο και εκτός αυτού (άτυπα μαθηματικά) οδήγησε στην 
υιοθέτηση κοινωνικο-πολιτισμικών θεωρήσεων για την κατανόηση των διαδικασιών μάθησης και 
διδασκαλίας τους. 
 
Στόχος των μαθημάτων είναι αφενός η διερεύνηση του τρόπου που οι ανωτέρω προσεγγίσεις 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μαθηματικού νοήματος από τους μαθητές και αφετέρου η 
επεξεργασία ενός πλαισίου για την ανάπτυξη διδακτικών πρακτικών που λειτουργούν προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Ειδικότερα, οι θεματικές που θα αναπτυχθούν έχουν ως εξής: 
 

 Κοινωνικές συνιστώσες της μαθηματικής εκπαίδευσης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία: 

ζητήματα φύλου και ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στη μαθηματική γνώση. 
 

 Πολιτισμικές συνιστώσες της μαθηματικής εκπαίδευσης στην προσχολική και την πρώτη σχολική 

ηλικία: προσέγγιση των μαθηματικών και της μαθηματικής εκπαίδευσης ως πολιτισμικών 

προϊόντων. 

 
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση την ανταπόκριση των φοιτητών σε εργασίες κριτικής 
θεώρησης της σχετικής βιβλιογραφίας ή/και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας (ορισμένες 
εκπονούνται ατομικά και άλλες σε ζεύγη). Ειδικότερα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
  
α) Ενδιάμεσες εργασίες: Πρόκειται για εργασίες με αντικείμενο ένα από τα ακόλουθα: 
 

1. Μελέτη, κριτική και παρουσίαση άρθρων 
 

2. Βιβλιο-παρουσιάσεις 
 

3. Κριτική ανάλυση δεδομένων πεδίου και εκπαιδευτικού υλικού 
 
 

Οι παρουσιάσεις σε ppt και τα κείμενα που παράγονται κατατίθενται σε ατομικό folder (e-class), 

συνιστώντας ένα είδος portfolio για κάθε φοιτητή (βαρύτητα 45%). 

 
 
β) Τελική γραπτή εργασία: Πρόκειται για γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις που στοχεύουν στη 
διερεύνηση του βαθμού που ο φοιτητής διαμόρφωσε κάποια συνολική θέαση σε ζητήματα σχετικά με 
το μάθημα και είναι σε θέση να τα τεκμηριώσει με σαφήνεια και ευρηματικότητα (βαρύτητα 55%). 
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