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ΣΥΛΛΗΨΗ 
Το Έργο SMART-MT συνεισφέρει στην επίτευξη 
των στόχων της Ευρώπης για το 2020: στη μείωση 
του αριθμού των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις 
στην ανάγνωση, τις επιστήμες, και τα μαθηματικά  
έως και 15%, καθώς και στην υλοποίηση της 
προτεραιότητας «Έξυπνη ανάπτυξη: 
αναπτύσσοντας μία οικονομία βασισμένη στη 
γνώση και την καινοτομία». Σύμφωνα με τους 
δείκτες PISA του ΟΟΣΑ (2015), μεταξύ των τριών 
κατηγοριών μαθημάτων, οι χαμηλές επιδόσεις των 
μαθητών είναι πιο συνηθισμένες στα μαθηματικά 
(Μ.Ο. ΕΕ – 22,2%), παρόλο που οι μαθηματικές 
ικανότητες έχουν αναγνωριστεί σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο ως ζωτικής σημασίας για την προσωπική 
βελτίωση, την ενεργή συμμετοχή στα κοινά, την 
κοινωνική ένταξη, και την απασχολησιμότητα στον 
21ο αιώνα. 
 
 ΕΠΙΔΙΩΞΗ 
Η ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαιδευτικής 
κουλτούρας των καθηγητών μαθηματικών, ώστε να 
συνεισφέρουν στη βελτίωση της συμμετοχής και 
της απόδοσης των μαθητών. 
 
   ΣΤΟΧΟΙ   

1. Ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
καθηγητών μαθηματικών, μέσω της βελτίωσης 
των ψηφιακών τους ικανοτήτων. 

2. Υποστήριξη των καθηγητών μαθηματικών στην 
υιοθέτηση καινοτόμων ψηφιακών πρακτικών 
που βασίζονται σε εφαρμογές κινητών 
συσκευών και στοχεύουν στη βελτίωση των 
μαθηματικών ικανοτήτων των μαθητών. 

3. Βελτίωση των δυνατοτήτων των καθηγητών 
μαθηματικών στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των 
µαθητών.   

4. Υποστήριξη των καθηγητών μαθηματικών στην 
διαχείριση της διαφορετικότητας στην αίθουσα, 
μέσω της ανταλλαγής διδακτικών εμπειριών. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 O1 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για 

Καθηγητές Μαθηματικών «Διδάσκοντας 
Μαθηματικά στην Ψηφιακή Εποχή»  

 Πρόγραμμα Σπουδών 
 Ενότητα I «Η Αξιοποίηση 

Εφαρμογών για τη Βελτίωση των 
Μαθηματικών Ικανοτήτων των 
Μαθητών». 

 Ενότητα II “Η Αξιοποίηση 
Εφαρμογών για την Ανάπτυξη της 
Δημιουργικότητας και της 
Κριτικής Σκέψης των Μαθητών». 

 Ενότητα III “Διαχείριση της 
Διαφορετικότητας στην Αίθουσα». 
 

 O2 E-Toolbox για τη Διδασκαλία 
Μαθητών 

 
 e-κατάλογος υπαρχουσών 

εφαρμογών κινητών συσκευών που 
σχετίζονται με τη βελτίωση των 
μαθηματικών ικανοτήτων 

 “The Math App” με 20 σχετικές 
ασκήσεις 

 
 O3 E-Toolbox για την Ανάπτυξη της 

Δημιουργικότητας και της Κριτικής 
Σκέψης των Μαθητών 

 
 e-κατάλογος υπαρχουσών 

εφαρμογών κινητών συσκευών που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας και της κριτικής 
σκέψης. 

 “The Eureka App” με 6 σχετικές 
ασκήσεις. 

 O4 Σύνολο Καλών Πρακτικών για τη 
Διαχείριση της Διαφορετικότητας στην 
Αίθουσα Μαθηματικών 

 

 

 

 

 

 
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 
Στους καθηγητές μαθηματικών: 
 Βελτίωση των διδακτικών, κοινωνικών και 

ψηφιακών τους δεξιοτήτων για τη χρήση 
σύγχρονων εργαλείων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, καθώς και για τη διαχείριση της 
διαφορετικότητας στην αίθουσα.  

Στους μαθητές (ηλικίας 10-13 ετών): 
 Μείωση των χαμηλών επιδόσεων στα 

μαθηματικά και παροχή ελκυστικών ψηφιακών 
εργαλείων μάθησης. 

 Αλλαγή της στάσης τους προς τα μαθηματικά, 
μετατρέποντάς τα σε ένα ενδιαφέρον και 
χρήσιμο μάθημα. 

 


