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Λάρισα, 04/05/2018 
   Αριθμ. Πρωτ:96 

          ΘΕΜΑ: << Ενισχύοντας τις μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες των νηπίων>>. 
 
   Το ΠΕΚ Λάρισας  διοργανώνει ημερίδα  με θέμα: «Ενισχύοντας τις μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες των 
νηπίων με τη χρήση μαθηματικών παραμυθιών» που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας  
της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
  Εισηγήτρια της ημερίδας είναι η κ. Γεωργία Μουντζούρη Νηπιαγωγός, M.Ed. στις Επιστήμες της Αγωγής. 
  Η ημερίδα θα αποτελείται από  δύο μέρη: το θεωρητικό και το πρακτικό. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν 
κατά τη διάρκεια  της  είναι:  
  Στο πρώτο μέρος της συνάντησης θα περιγραφούν οι λόγοι για τους οποίους η χρήση μαθηματικών 
παραμυθιών και των δραστηριοτήτων που απορρέουν απ' αυτό, είναι προτιμότερη από τη χρήση φύλλων 
εργασίας, προκειμένου να ενισχυθούν οι μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας. 
   Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, οι νηπιαγωγοί θα χωριστούν σε μικρές ομάδες 4-5 ατόμων. Κάθε 
ομάδα θα σχεδιάσει και θα παρουσιάσει προφορικά 3 αριθμητικές δραστηριότητες. 
  Η επιμορφωτική ημερίδα στοχεύει να συμβάλλει στην ποιοτικότερη οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας 
στο νηπιαγωγείο με τη δημιουργική αξιοποίηση του παραμυθιού για την εκπλήρωση των στόχων του 
αναλυτικού προγράμματος που σχετίζονται με τα μαθηματικά.  
  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην αίθουσα του 39ου Δημοτικού σχολειού Λάρισας (Πλούτωνος 26 και 
Ηρώων Πολυτεχνείου δίπλα στην πρώην ακαδημία) θα διαρκέσει περίπου  3 ώρες από τις  17:00 έως 
20:00μ.μ την Παρασκευή στις 18/05/2018  και καλούνται   όλοι  οι  νηπιαγωγοί  της περιφέρειας να 
υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον παρακάτω  σύνδεσμο: 
 

https://goo.gl/4u4PQ8 
  
Οι αιτήσεις όλων θα γίνονται αποδεκτές από Δευτέρα  07/05/2018 έως την Παρασκευή 11/05/2018.  
 
  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΤΟΥ ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 
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