
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ  

⚫ Πτυχίο Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

⚫ Διδακτορικό Τμήματος της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού, Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

⚫ Σχεδιασμός ένταξης υλικών και δραστηριοτήτων στη διδασκαλία και μάθηση των 

μαθηματικών. 

⚫ Ζητήματα εκπαιδευτικού υλικού (τεχνούργημα, παιχνίδι και εικονογραφημένο 

βιβλίο/σενάριο) στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών. 

⚫ Σχεδιασμός, ανάπτυξη, διαχείριση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού 

(τεχνούργημα, παιχνίδι και εικονογραφημένο βιβλίο/σενάριο) για τα μαθηματικά. 

⚫ Σημασία εκπαιδευτικών υλικών για παιδιά με αναπηρία όρασης. 

⚫ Διερευνητική προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών. 

⚫ Κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα της διδασκαλίας και μάθησης των 

μαθηματικών. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Π.Σ. 

⚫ Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Εκπαιδευτικού Υλικού για τις Θετικές 

Επιστήμες. 

⚫ Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Μαθηματικά 

⚫ Εισαγωγή στη Θεωρία και στην Πρακτική του Παιχνιδιού στη Μαθηματική 

Εκπαίδευση. 

⚫ Διδακτική Μαθηματικών στην πρώτη σχολική ηλικία. 

⚫ Υλικά και μέσα για τη μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών». 

⚫ Εφαρμοσμένη Διδακτική Μαθηματικών» (πρακτικές ασκήσεις φοιτητών, β΄ φάση). 

⚫ Διδακτική της Θεωρίας Συνόλων. 

⚫ Ο ρόλος του άβακα και του αριθμητηρίου στη μαθηματική εκπαίδευση. 

⚫ Είδη αριθμογραμμής και ο ρόλος τους στη μαθηματική εκπαίδευση. 

⚫ Επιτραπέζια παιχνίδια για την προσέγγιση εννοιών των Θετικών Επιστημών. 

⚫ Αναγνώριση και κατασκευή μοτίβων από παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. 

⚫ Τα μοτίβα στη μαθηματική εκπαίδευση των μικρών παιδιών. 

⚫ Η προσέγγιση των γεωμετρικών σχημάτων, στην πρώτη σχολική ηλικία, με χρήση 

διδακτικού υλικού. 

⚫ Σύγκριση και εκτίμηση μήκους από παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. 



⚫ Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και επαγγελματική επάρκεια: Γ΄ φάση πρακτικών (σε 

συνεργασία, από το 2017). 

⚫ Εξοπλισμός και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ιδιωτικών και δημόσιων φορέων» στο 

πλαίσιο του «Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Γ΄ Φάση – Πανεπιστήμιο Αιγαίου». 

⚫ Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και πρακτική άσκηση» 

στο πλαίσιο του «Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Γ΄ Φάση – Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου». 
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