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1. Εισαγωγή του Έργου "Smart Mathematics Teacher” (SMART_MT) 

Η ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο συμβάλλει στην επίτευξη ενός από τα κριτήρια αναφοράς που τίθενται στη στρατηγική «Ευρώπη 

2020»: μείωση του αριθμού των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στον τομέα της ανάγνωσης, της επιστήμης 

και των μαθηματικών μέχρι 15% και την εφαρμογή της προτεραιότητας «Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη 

οικονομίας βασισμένης στη γνώση και την καινοτομία ". Οι ικανότητες στα μαθηματικά, την επιστήμη και 

την τεχνολογία, με έμφαση στην κριτική αμφισβήτηση, την επίλυση προβλημάτων αποτελεί προϋπόθεση 

για τη λειτουργία της τεχνολογικά προηγμένης οικονομίας και κοινωνίας. Τα στοιχεία PISA του ΟΟΣΑ 

(2015) δείχνουν ότι μεταξύ των τριών τομέων, το μερίδιο των χαμηλών επιδόσεων είναι το υψηλότερο στα 

μαθηματικά (μέσος όρος της ΕΕ - 22,2%), αν και η ικανότητα στα μαθηματικά έχει προσδιοριστεί σε 

επίπεδο ΕΕ ως μία από τις βασικές ικανότητες για την προσωπική ολοκλήρωση, την ενεργό συμμετοχή του 

πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα στον 21ο αιώνα 

 (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/132EN.pdf.). Επίσης, τα 

στοιχεία αυτής της έρευνας αποκάλυψαν τις διαφορές μεταξύ των προνομιούχων και των μειονεκτουσών 

σχολείων, υπογραμμίζοντας ότι οι μαθητές με χαμηλή επίδοση προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικό-

οικονομικά περιβάλλοντα ή από μετανάστες, που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε αυτό το πλαίσιο 

θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την ομάδα μαθητών που φοιτούν, ώστε να έχουν 

καλύτερες ευκαιρίες να αποκτήσουν επαρκείς δεξιότητες και να πετύχουν στη ζωή τους. Η ανάλυση των 

προαναφερθεισών εκθέσεων της ΕΕ και η επιτυχημένη εμπειρία των χωρών της ΕΕ (Σουηδία, Εσθονία και 

Φινλανδία) αποκάλυψαν ότι τα προβλήματα αυτά συνδέονται στενά με την έλλειψη δεξιοτήτων των 

διδασκόντων μαθηματικών, ιδιαίτερα των ψηφιακών, και την ανικανότητά τους να χρησιμοποιούν 

ελκυστικές διδασκαλίες μεθόδων. Οι ανεπίσημες συνεντεύξεις με τους διευθυντές σχολείων αποκάλυψαν 

ότι η «αντίσταση των εκπαιδευτικών στην χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων συνδέεται με την 

έλλειψη εμπιστοσύνης και φόβου χρήσης της ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφοριών) για την εκμάθηση». Εκτός 

αυτού, επεσήμαναν ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας αποθαρρύνουν το ενδιαφέρον και τα 

κίνητρα των μαθητών. Καθώς το πρόγραμμα βασίζεται σε καινοτόμες προσεγγίσεις κινητών εφαρμογών 

ψηφιακής εποχής, συμβάλλει στην ενίσχυση του προφίλ των εκπαιδευτικών. Επίσης, ενισχύει τις 

ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών, οι οποίες είναι οι βασικές στη σημερινή εκπαίδευση για την 

προώθηση της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών και έχουν ως αποτέλεσμα την 

υψηλότερη επίτευξή τους στα μαθηματικά. 

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ είναι η ανάπτυξη ψηφιακής εκπαιδευτικής παιδείας για τους μαθητές των 

μαθηματικών προκειμένου να ενισχυθεί η εμπλοκή και η επίτευξη των μαθητών. 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ:  

1. Να βελτιώσει την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών στα μαθηματικά, βελτιώνοντας τις 

ψηφιακές τους ικανότητες ώστε να χρησιμοποιούν κινητές εφαρμογές στη διαδικασία 

διδασκαλίας; 

2. Να υποστηρίξει τους καθηγητές μαθηματικών να υιοθετήσουν καινοτόμες ψηφιακές πρακτικές 

που βασίζονται σε εφαρμογές για κινητά, προκειμένου να βελτιώσουν τις μαθηματικές δεξιότητες 

των μαθητών και να αντιμετωπίσουν το χαμηλό επίπεδο μαθηματικών τους. · 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/132EN.pdf
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3. Η ενίσχυση της ικανότητας των καθηγητών μαθηματικών να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και τη 

δημιουργικότητα των μαθητών μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων ασκήσεων που βασίζονται σε 

εφαρμογές με κινητές συσκευές στη διαδικασία διδασκαλίας. 

4. Να υποστηρίξει τους καθηγητές των μαθηματικών στην αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας στην 

τάξη μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων διδακτικών πρακτικών βασισμένων στην εργασία, που 

παρουσιάζονται ως Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OER). 

 

ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

O1 – Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους καθηγητές μαθηματικών “Διδασκαλία μαθηματικών στην 

ψηφιακή εποχή”; 

O2 – E-Toolbox Ηλεκτρονική Εργαλειοθήκη για τη διδασκαλία των μαθηματικών; 

O3 – E-Toolbox Ηλεκτρονική Εργαλειοθήκη για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της 

δημιουργικότητας των μαθητών; 

O4 – Ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών που ασχολούνται με τη διαφορετικότητα στην τάξη  

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ:  

 Οι εκπαιδευτικοί μαθηματικών και STEAM που εργάζονται στα βασικά σχολεία 

 Παιδιά χαμηλών αποδόσεων, 5-6 τάξη (σχολική χρονιά), ηλικία 11-12 από μειονεκτούντα 

περιβάλλοντα (που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικά, κοινωνικοοικονομικά, γεωγραφικά, πολιτισμικά 

εμπόδια) και έχουν ειδικές μαθησιακές ανάγκες. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Ο κύριος αντίκτυπος στους μαθητές είναι η μείωση των χαμηλών επιδόσεων στα μαθηματικά μέσω της 

παροχής ελκυστικών ψηφιακών εργαλείων μάθησης. Οι εταίροι αναμένουν ότι τουλάχιστον το 50% των 

μαθητών της ομάδας-στόχου θα αρχίσει να χρησιμοποιεί τις νεοεξελιγμένες εφαρμογές για κινητά και 

αυτή θα αλλάξει τη στάση τους απέναντι στα μαθηματικά ως ενδιαφέρον και χρήσιμο μάθημα. Οι 

καθηγητές μαθηματικών θα βελτιώσουν τις διδακτικές, κοινωνικές και ψηφιακές τους ικανότητες για να 

χρησιμοποιήσουν νέα σύγχρονα εργαλεία στη διαδικασία διδασκαλίας και θα ενισχύσουν τα κίνητρα των 

μαθητών, θα συμβάλουν στην εμπλοκή τους στα μαθηματικά και θα επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ: 

Κέντρο Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κάουνας (Λιθουανία) 

Ακαδημία Περιφέρειας Κάουνας Ugne Karvelis Gymnasium (Λιθουανία) 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καινοτομίας - European Innovation Centre (Λιθουανία) 

2ο Δημοτικό Σχολείο Τουκούμς (Λιθουανία) 

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Eurotraining (Ελλάδα) 

Danmar Computers (Πολωνία) 

Γυμνάσιο "George Emil Palade" (Ρουμανία) 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινοπραξία και τα αποτελέσματα μπορούν να βρεθούν στην 

ιστοσελίδα: https://smart.erasmus.site/ 

  

https://smart.erasmus.site/
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2. Το Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Σπουδών "Διδασκαλία Μαθηματικών στην 

Ψηφιακή Εποχή" 

Ο στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να καθορίσει το πλαίσιο για την προετοιμασία του κύκλου 

κατάρτισης για τη βελτίωση των ψηφιακών, κοινωνικών, πολιτικών και διδακτικών ικανοτήτων των 

δασκάλων μαθηματικών ώστε να ενισχυθεί η ενασχόληση των μαθητών και τα καλύτερα εκπαιδευτικά 

επιτεύγματα. Το πρόγραμμα σπουδών εφαρμόζεται με βάση πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης 

εκπαιδευτικών που θα μπορούσε να διαπιστευθεί σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο και να λειτουργεί σε κέντρα 

κατάρτισης εκπαιδευτικών. 

Ο σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι: 

 Η εισαγωγή της συνάφειας, του στόχου, των σκοπών και του περιεχομένου του προγράμματος 

κατάρτισης. 

 Η εισαγωγή της μεθοδολογίας κατάρτισης.  

 Να παρουσιάσει τη μέθοδο αυτό-αξιολόγησης και επαγγελματικών ικανοτήτων. 

 Να παρουσιάσει το σχέδιο κατάρτισης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται σε σύγχρονη επισκόπηση της κατάστασης που ολοκληρώθηκε από τους 

εταίρους του έργου σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση που σχετίζεται με την ανάπτυξη των 

ψηφιακών, κοινωνικών και διδακτικών ικανοτήτων των διδασκόντων μαθηματικών, απαραίτητων για την 

εργασία με μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες και από μειονεκτούντα περιβάλλοντα προκειμένου να 

συμμετάσχουν στην εκμάθηση των μαθηματικών και να βελτιώσουν την πρόοδο της μάθησης τους. Τα 

αποτελέσματα της επισκόπησης παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του έργου: 

https://smart.erasmus.site/wp-content/uploads/2019/02/SMART_State_of_Art_Summary.pdf.   

https://smart.erasmus.site/wp-content/uploads/2019/02/SMART_State_of_Art_Summary.pdf
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3. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης "Διδασκαλία Μαθηματικών στην Ψηφιακή Εποχή" 

Συνάφεια και καινοτομία του προγράμματος 

Αυτό το πρόγραμμα είναι απαραίτητο επειδή δεν ενισχύει μόνο την ψηφιακή παιδεία, την κοινωνική και 

διδακτική ικανότητα των καθηγητών μαθηματικών αλλά και συμβάλλει στη μετατόπιση της στάσης των 

εκπαιδευτικών να προχωρήσουν από την παραδοσιακή διδασκαλία στο μοντέλο σύγχρονης μάθησης. 

Η πρόοδος των μαθητών και τα προχωρημένα επιτεύγματα στα μαθηματικά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από την ικανότητα του εκπαιδευτικού να δημιουργήσει ένα κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για τη 

γενιά Ζ, να χρησιμοποιήσει καινοτόμα σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας / εκμάθησης, να προσαρμόσει και 

να διαφοροποιήσει τη διαδικασία διδασκαλίας ανάλογα με τις ικανότητες, και κοινωνικο-πολιτισμικές ή 

ψυχολογικές πτυχές της προσωπικότητάς τους. Σήμερα είναι όλο και πιο σημαντικό να διδάσκουμε τα 

παιδιά να σκέφτονται δημιουργικά, να βρίσκουν πολύπλοκες λύσεις, να αναπτύσσουν την αναλυτική και 

κριτική σκέψη τους, να συνδέουν τη μάθησή τους με τις πραγματικές καταστάσεις και την ενσωμάτωση με 

τα θέματα STEAM στο σχολείο και στις εξωσχολικές δραστηριότητες. Ωστόσο, τα στοιχεία PISA του ΟΟΣΑ 

(2015) έδειξαν ότι μεταξύ των τριών τομέων, το μερίδιο των χαμηλών επιδόσεων είναι το υψηλότερο στα 

μαθηματικά (μέσος όρος ΕΕ: 22%, LT-25,4%, LV-26%, RO-39,9%, GR-35,8 %, PL - 17,2%), αν και η ικανότητα 

στα μαθηματικά έχει προσδιοριστεί σε επίπεδο ΕΕ ως μία από τις βασικές ικανότητες για την προσωπική 

ολοκλήρωση, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα στον 

21ο. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα μαθήματα μαθηματικών δεν είναι ελκυστικά και 

ενδιαφέροντα και ότι οι εκπαιδευτικοί, ειδικά οι παλαιότεροι, δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 

σύγχρονες τεχνολογίες όπως κινητές εφαρμογές μάθησης, έξυπνες κάρτες, ηλεκτρονικές ασκήσεις, οι 

οποίες είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους νέους. 

Το πρόγραμμα αυτό σχετίζεται με την επαγγελματική εξέλιξη των καθηγητών μαθηματικών, που 

δουλεύουν με μαθητές ηλικίας 10-13 ετών, οι οποίοι δεν έχουν κίνητρα στην εκμάθηση των μαθηματικών 

και αντιμετωπίζουν ποικίλα μαθησιακά προβλήματα. Οι δάσκαλοι μαθηματικών θα εισαχθούν στις 

σύγχρονες τεχνολογίες διδασκαλίας / εκμάθησης και θα καθοδηγηθούν όσον αφορά τον τρόπο με τον 

οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτές για την εκπλήρωση των διδακτικών στόχων, τις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων, την ενίσχυση της δέσμευσης και της κινητικότητας των μαθητών και την προώθηση της 

δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης τους. Οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο θα εφαρμόσουν τα νέα 

εργαλεία διδασκαλίας στην πράξη, αλλά θα έχουν επίσης την ευκαιρία να αναλύσουν τις επιτυχημένες 

εμπειρίες της διδασκαλίας της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Πολωνίας, της Ελλάδας και της Ρουμανίας με 

μια διαφορετική ομάδα μαθητών. 

Το πρόγραμμα είναι καινοτόμο δεδομένου ότι στοχεύει στην ανάπτυξη ψηφιακής παιδείας μαθηματικών 

για την ενίσχυση της δέσμευσης των μαθητών και των επιτευγμάτων τους στα μαθηματικά μέσω της 

χρήσης ελκυστικών εφαρμογών μαθηματικών. Η διαδικασία εκμάθησης των εκπαιδευτικών θα βασιστεί 

στην καινοτόμο μεθοδολογία αναμεμειγμένης μάθησης, τις ανοιχτές πηγές διδασκαλίας (OER), και την 

αντίστροφη / αναστρέψιμη μέθοδο, επίσης την ταξινόμηση του Bloom. 

Στόχος του προγράμματος κατάρτισης είναι η ανάπτυξη ψηφιακών, διδακτικών, κοινωνικών και 

πολιτικών ικανοτήτων των καθηγητών μαθηματικών, απαραίτητων για την αποτελεσματική, καινοτόμο και 

ελκυστική διδασκαλία των μαθηματικών για την επίτευξη καλύτερης απόδοσης των μαθητών και για την 

κάλυψη των αναγκών των μαθητών με χαμηλό επίπεδο στην τάξη.  
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Ο σκοπός είναι: 

1. Να παρέχει στους καθηγητές μαθηματικών τη γνώση σχετικά με τη χρήση και τα οφέλη των 

εφαρμογών για κινητά και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών στην επίσημη και ανεπίσημη 

εκπαίδευση  

2. Να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο χρήσης των εφαρμογών για κινητά, 

προκειμένου να αυξηθεί η αφοσίωση και τα κίνητρα των μαθητών να μάθουν μαθηματικά. 

3. Η ενίσχυση της ικανότητας των καθηγητών μαθηματικών να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και τη 

δημιουργικότητα των μαθητών μέσω της ενσωμάτωσης των θεμάτων STEAM και της χρήσης 

καινοτόμων ασκήσεων που βασίζονται σε εφαρμογές για κινητά. 

4. Να αναλύσει τις βέλτιστες βιωματικές πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο μείωσης 

της μαθησιακής ανισότητας των μαθητών και επίτευξης ατομικής προόδου στα μαθηματικά. 

Η ομάδα στόχος του προγράμματος κατάρτισης είναι καθηγητές, που εργάζονται με μαθητές ηλικίας 10-

13 ετών, δηλαδή: 

 καθηγητές μαθηματικών, 

 εκπαιδευτικοί στον τομέα των επιστημών, της τέχνης, της μηχανικής και της τεχνολογίας, 

 καθηγητές δημοτικών σχολείων. 
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Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης (θέματα, τύπος της απόδοσης, διάρκεια) 

Θέματα Μορφή της απόδοσης Σύνολο 

 (α. ώ.) 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

(α. ώ.) 

Ηλεκτρονική 

μάθηση μέσω 

πλατφόρμας (α. ώ.) 

 

1. Εισαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

1.1. Περιεχόμενο, δομή και μεθοδολογία 

(ανεστραμμένη εκπαίδευση με χρήση 

ανοιχτών πηγών διδασκαλίας, μεικτή 

εκμάθηση). 

1.2. Αυτό-αξιολόγηση των δεξιοτήτων των 

καθηγητών μαθηματικών μέσω ίντερνετ. 

5 

 

- 

 

5 

2. Η χρήση μαθηματικών εφαρμογών για τη βελτίωση των μαθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών (Ενότητα Ι) 

2.1. Καινοτόμες τεχνολογίες πληροφόρησης 

και στρατηγικές για ελκυστική και 

αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση 

μαθηματικών. 

2.2. Ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων των 

μαθητών στα μαθηματικά από την άποψη της 

ταξινόμησης του Bloom. 

0,5 1 1,5 

2.2. Η ηλεκτρονική εργαλειοθήκη για τη 

διδασκαλία μαθηματικών. Η χρήση του 

ηλεκτρονικού καταλόγου και του "Math App" 

στην επίσημη και ανεπίσημη εκπαίδευση. 

1 9 10 

3. Η χρήση κινητών εφαρμογών για την προώθηση της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών 

στα μαθήματα μαθηματικών (Ενότητα ΙΙ) 

3.1. Η σημασία της ανάπτυξης της κριτικής 

σκέψης και της δημιουργικότητας των 

μαθητών. Η αναγκαιότητα και οι δυνατότητες 

ολοκλήρωσης μαθηματικών με άλλα θέματα 

STEAM. 

0,5 1 1,5 

3.2. Η χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου των 

υφιστάμενων εφαρμογών για κινητά και η νέα 

εφαρμογή για κινητά "App Eureka" για την 

προώθηση της ελκυστικής και ολοκληρωμένης 

μάθησης των μαθηματικών. 

1 9 10 

4. Οι βέλτιστες πρακτικές που ασχολούνται με την ποικιλομορφία στην τάξη (Ενότητα ΙΙΙ) 

4.1. Διαφορετικότητα στην τάξη. 

Παιδαγωγικές και ψυχολογικές πτυχές που 

συνεργάζονται με διαφορετικές ομάδες 

μαθητών. Εξατομίκευση και διαφοροποίηση, 

gamification, microlearning της μαθησιακής 

διαδικασίας. 

0,5 1 1,5 

4.2. Ιστορίες επιτυχίας - εμπνευσμένα 

παραδείγματα για την επίτευξη καλύτερων 
1 8 9 
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αποτελεσμάτων μάθησης που συνεργάζονται 

με διαφορετικές ομάδες μαθητών. 

Μαθαίνουμε κάνοντας. 

5. Σκέψεις    

Αυτό-αξιολόγηση των δεξιοτήτων των 

καθηγητών μαθηματικών on-line. 

Αντανάκλαση. 

1,5 0 1,5 

6. Πιστοποίηση    

Σύνολο 11 29 40 

*μια ακαδημαϊκή ώρα – 45 λεπτά.  
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Αναμενόμενες ικανότητες που θα αποκτήσει το άτομο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 

εκπαίδευσης 

Οι καθηγητές θα αναπτύξουν τις ψηφιακές, κοινωνικές και διδακτικές τους ικανότητες. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην 

παροχή γνώσης, κατανόησης, 

δεξιοτήτων και στάσεων 

Δεξιότητες  Διδακτικές / μαθησιακές 

μέθοδοι 

Απόκτηση γνώσης και κατανόησης 

(θεωρητικό μέρος) 

Ο κάθε συμμετέχον θα αποκτήσει γνώση για 

το ποιες ελκυστικές εκπαιδευτικές μέθοδοι 

και ψηφιακά εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν 

για να ενθαρρύνουν τους μαθητές να είναι 

πιο δραστήριοι και παρακινημένοι στα 

μαθηματικά και να επιτύχουν καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα (Ενότητα Ι). 

Διάλεξη, επίδειξη, μελέτη 

και ανάλυση του 

μαθησιακού υλικού. 

Θα μάθει το περιεχόμενο και τον σκοπό 

διδασκαλίας / εκμάθησης της νέας 

εφαρμογής για κινητά "The App Math" ανά 

τομέα (Ενότητα Ι). 

Θα αντιληφθεί τη σημασία της ανάπτυξης της 

κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας 

των μαθητών στα μαθήματα μαθηματικών 

(Ενότητα ΙΙ). 

Θα μάθει το περιεχόμενο και την εφαρμογή 

των υφιστάμενων εφαρμογών για κινητά και 

των νέων εφαρμογών "Eureka" για τη 

διδασκαλία μαθηματικών σε συνδυασμό με 

άλλα μαθήματα STEAM (Ενότητα ΙΙ). 

Θα ενισχύσει τις ψυχολογικές και 

παιδαγωγικές γνώσεις σχετικά με το έργο με 

ποικίλες ομάδες μαθητών στην τάξη (Ενότητα 

ΙΙΙ). 

Θα μάθει πώς οι καινοτόμες μέθοδοι 

διδασκαλίας βασισμένες σε έξυπνες 

τεχνολογίες μπορούν να κάνουν πιο 

ελκυστικά τα μαθηματικά και άλλα 

μαθήματα STEAM και να βελτιώσουν τα 

μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών 

(Ενότητα ΙΙΙ) 

Απόκτηση δεξιοτήτων (πρακτικό 

μέρος) 

Θα είναι σε θέση να εφαρμόσει ελκυστικά 

και σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας / 

εκμάθησης και εφαρμογές κινητής 

τηλεφωνίας με τα στοιχεία της τυποποίησης, 

της μικρο-μάθησης και των πραγματικών 

παραδειγμάτων στα μαθήματα μαθηματικών 

Επιλογή εφαρμογών για 

κινητά για την 

εξατομίκευση και 

διαφοροποίηση των 

μαθησιακών εργασιών 

Εφαρμογή νέων μεθόδων 

και εργαλείων, 

παρατήρηση των 

Θα είναι σε θέση να επιλέξει και να 

χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές για κινητά για 

να εξατομικεύσει τις εργασίες διδασκαλίας / 
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Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην 

παροχή γνώσης, κατανόησης, 

δεξιοτήτων και στάσεων 

Δεξιότητες  Διδακτικές / μαθησιακές 

μέθοδοι 

μάθησης σύμφωνα με τις γνωστικές 

ικανότητες, τις ανάγκες και τον τρόπο 

εκμάθησης των μαθητών. Επίσης, να 

διδάσκει μαθηματικά ενσωματωμένα με 

άλλα θέματα STEAM. 

επιπτώσεων στους 

μαθητές 

 

 

Ανάλυση των ιστοριών 

επιτυχίας 

Θα είναι σε θέση να συνεργαστεί με ποικίλες 

ομάδες μαθητών προκειμένου να μειωθούν 

οι μαθησιακές αποκλίσεις και να 

επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα  

Θα είναι σε θέση να προβληματιστεί και να 

προβλέψει τις δικές τους ευκαιρίες 

ανάπτυξης με βάση την εμπειρία άλλων 

εκπαιδευτικών. 

Απόκτηση στάσεων (παροχή και 

απόκτηση αξιών, ηθικο-

επαγγελματική στάση) 

Θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση στη χρήση 

της τεχνολογίας των πληροφοριών και άλλων 

έξυπνων εργαλείων στη διδασκαλία 

Συζητήσεις, αυτο-

προβληματισμός με βάση 

τις γνώσεις και δεξιότητες 

που αποκτήθηκαν Θα ενισχύσει τη στάση ότι κάθε μαθητής 

μπορεί να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα 

εάν η μάθηση προσαρμόζεται στις ατομικές 

του ανάγκες και ικανότητες 

Θα καλλιεργήσει ένα περιβάλλον που 

προωθεί το διάλογο, την ανοχή και τη 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και 

των μαθητών 

Θα αντιληφθεί τη σημασία της συνεχούς 

αυτοεκπαίδευσης και θα συνειδητοποιήσει 

τα οφέλη της αμοιβαίας επαγγελματικής 

βοήθειας και συνεργασίας μεταξύ των 

καθηγητών μαθηματικών και άλλων 

μαθημάτων STEAM 

Μεθοδολογία διδασκαλίας και εκμάθησης 

Η παιδαγωγική στρατηγική αυτού του μαθήματος βασίζεται στην προσέγγιση της μικτής μάθησης, όταν ο 

εκπαιδευτής των εκπαιδευτικών εργάζεται ως μεσάζον. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες καινοτόμες 

μέθοδοι: η αντιστροφή / αναστροφή της κατάρτισης, η μικρο-μάθηση, η παιγνιοποίηση, η 

αυτοδιδασκαλία των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) καθώς και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 

μεταξύ των εκπαιδευτικών από τις χώρες των εταίρων. Επίσης, στην εκπαίδευση προορίζονται άλλες 

παραδοσιακές μέθοδοι μάθησης όπως η διάλεξη, η επίδειξη, η μελέτη, η ανάλυση, η παρατήρηση, η 

πρακτική εφαρμογή της εξατομίκευσης και η διαφοροποίηση των καθηκόντων της μάθησης, η 

μοντελοποίηση των ασκήσεων. 

Οι όροι και οι έννοιες εισάγονται στο Γλωσσάριο (βλ. Παράρτημα 1).  
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5. Σχέδιο Εκπαίδευσης για Εκπαιδευτές Δασκάλων 

Το πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύσσεται ως ένα πλαίσιο για τη διοργάνωση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος μαθηματικών με μαθητές ηλικίας 10-13 ετών. Το σχέδιο αυτό βασίζεται στο περιεχόμενο 

του εκπαιδευτικού προγράμματος και παρέχει μια βήμα προς βήμα γενική επισκόπηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

Η συνολική διάρκεια του κύκλου εκπαίδευσης είναι 40 ακαδημαϊκές ώρες * (α. Ω.), Που περιλαμβάνουν 

11 επαφές α. Ω. (συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο) και 29 α. Ω για τη θεωρητική ηλεκτρονική μάθηση 

μέσω πλατφόρμας και την πρακτική εφαρμογή στην τάξη. 

 

Εκπαιδευτική 

συνεδρία 
Τύπος 

Διάρκεια σε 

ακαδημαϊκές 

ώρες* 

Περιεχόμενο 

Η πρώτη 

συνεδρία 

Πρόσωπο με 

πρόσωπο 
5 

 Γνωριμία με τους συμμετέχοντες και το περιβάλλον της 

τάξης τους (~ 0,5 α. Ω) 

 Εισαγωγή του μαθήματος (~ 0,5 α. Ω.) 

 Αυτό-αξιολόγηση των δεξιοτήτων των καθηγητών 

μαθηματικών on-line χρησιμοποιώντας το εργαλείο 

αυτό-αξιολόγησης (~ 0,5 α. Ω) 

 Σύντομη παρουσίαση των 3 ενοτήτων και οδηγίες για τη 

συνεργασία τους: 

Α) Ενότητα I "Η χρήση εφαρμογών για κινητά για τη 

βελτίωση των μαθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών" (~ 

1 α. Ω.) 

Β) Ενότητα ΙΙ "Χρήση κινητών εφαρμογών για την 

προώθηση της κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας 

των μαθητών μέσα στα Μαθηματικά Μαθηματικά" (~ 1 

α. Ω.) 

Γ). Ενότητα ΙΙΙ "Η αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας στην 

τάξη" (~ 0,5 α. Ω) 

Η δεύτερη 

συνεδρία 

Ηλεκτρονική 

μάθηση μέσω 

πλατφόρμας 

 

Πρακτική 

εφαρμογή της 

αποκτηθείσας 

γνώσης στην 

τάξη 

20 

 Εμβάθυνση των γνώσεων των συμμετεχόντων μέσω της 

αυτοδιδασκαλίας των Ενότητες Ι-ΙΙ και των 2 

ηλεκτρονικών εργαλείων που παρουσιάζονται ως OER. 

 Πρακτική εφαρμογή των υφιστάμενων εφαρμογών 

κινητής τηλεφωνίας κάτω από τους δύο καταλόγους 

(directories) και τις πρόσφατα αναπτυγμένες εφαρμογές 

για κινητά "Math App" και "Η εφαρμογή Eureka" 

Επικοινωνία και διαβουλεύσεις με τον μεσάζων. 

Η τρίτη συνεδρία 

Ηλεκτρονική 

μάθηση μέσω 

πλατφόρμας 

9 

 Εμβάθυνση της γνώσης των εκπαιδευτικών μέσω 

αυτοδιδασκαλίας της Ενότητας ΙΙΙ 

 Ανάλυση των 24 βίντεο και γραπτών ιστοριών επιτυχίας. 

 Επικοινωνία και διαβουλεύσεις με τον μεσάζων. 

Η τελευταία Πρόσωπο με   Συζητήσεις σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των δύο 
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συνεδρία πρόσωπο 6 ηλεκτρονικών εργαλείων (Ενότητα Ι-ΙΙ) στην τάξη, 

αντανακλώντας τα αποτελέσματα της παρατήρησης 

σχετικά με τον τρόπο αύξησης του κινήτρου των 

μαθητών χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ΤΠΕ (~ 3 α. Ω) 

 Αντανάκλαση των βέλτιστων πρακτικών που 

παρουσιάζονται στις βιωματικές επιτυχίες (~ 1,5 α. Ω.) 

 Αυτό-αξιολόγηση των δεξιοτήτων των καθηγητών 

μαθηματικών on-line (~ 0,5 α. Ω.) Μετά την ολοκλήρωση 

του μαθήματος κατάρτισης. 

 Σκέψεις για στο μάθημα εκπαίδευσης (~ 1 α. Ω) 

 Πιστοποίηση 

  Σύνολο:     40 α. 

Ω. 

 

*μια ακαδημαϊκή ώρα – 45 λεπτά.  
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6. Περίληψη των ενοτήτων I-III 

Ενότητα Ι "Χρήση εφαρμογών για κινητά για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών 

στα μαθηματικά” 

Ο στόχος της ενότητας είναι η ανάπτυξη ψηφιακής εκπαιδευτικής παιδείας μαθητών για την ενίσχυση της 

συμμετοχής και της επιτυχίας των μαθητών στα μαθηματικά χρησιμοποιώντας εφαρμογές για κινητά. 

Ο σκοπός: 

1) να παρουσιάζουν την αξία της χρήσης φορητών συσκευών στη διδασκαλία μαθηματικών για 

σύγχρονη νέα γενιά. 

2) η εισαγωγή νέων μεθοδολογιών διδασκαλίας / εκμάθησης που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα 

μαθηματικών 

3) να παρέχουν στους καθηγητές πρακτικές οδηγίες για τη λειτουργία του "E-Toolbox for Teaching 

Math" (εργαλειοθήκης για τη διδασκαλία μαθηματικών) χρησιμοποιώντας μαθηματικές εφαρμογές 

κινητών τηλεφώνων. 

 

Το θεωρητικό μέρος της ενότητας αναθεωρεί την κατάσταση των κακών επιδόσεων των μαθητών στα 

μαθηματικά στις χώρες-εταίρους του προγράμματος σύμφωνα με την διεθνή εκτίμηση μαθητών (PISA). Η 

πλειοψηφία των μαθητών και των γονέων τους στις χώρες εταίρους ισχυρίζονται ότι τα μαθηματικά είναι 

ένα δύσκολο και μη ελκυστικό θέμα για μάθηση. Η ενότητα Ι παρουσιάζει καινοτόμες μεθόδους και 

τεχνολογίες διδασκαλίας μαθηματικών με ελκυστικό και φιλικό προς το παιδί τρόπο, που θα ενισχύσει το 

ενδιαφέρον και τα κίνητρα των μαθητών να μάθουν μαθηματικά, ειδικά για όσους έχουν μαθησιακές 

δυσκολίες ή / και προέρχονται από μειονεκτικό περιβάλλον. Επίσης, η ενότητα αποκαλύπτει πώς η χρήση 

των ψηφιακών εργαλείων - εφαρμογές για κινητά, έξυπνοι πίνακες, δισκία, βιβλία ηλεκτρονικής πρακτικής 

- θα μπορούσαν να αυξήσουν τα επιτεύγματα των μαθητών στα μαθηματικά. 

Εξηγεί πώς η ψηφιοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες και το 

μαθησιακό στυλ της νέας γενιάς Z – που συμμετέχουν και ενδιαφέρονται για ψηφιακές συσκευές και 

εργαλεία, όπως είναι οι νέοι μαθητές της χιλιετίας (NML), που μεγαλώνουν με το Διαδίκτυο και να είναι 

"πάντα ενεργοί", έμπειροι με τους υπολογιστές, δημιουργικοί με την τεχνολογία και υψηλής εξειδίκευσης 

στο multi-tasking. Επίσης, ενδιαφέρονται για την ταχύτητα και την αλλαγή. Η επιτυχία της μάθησης 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μεθοδολογία της μικρο-μάθησης και την παιγνιοποίηση. Η ενότητα 

αναλύει και εξηγεί τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας μικρο-μάθησης, βασισμένη στην παρουσίαση του 

εκπαιδευτικού υλικού σε μικρά κομμάτια - σχετικά μικρές μονάδες μάθησης - καθώς αυτός ο τρόπος 

εκμάθησης είναι ιδιαίτερα ελκυστικός για τη νέα γενιά. Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, η παιγνιοποίηση 

μπορεί να ενισχύσει τα κίνητρα των μαθητών και να οδηγήσει σε υψηλότερα επιτεύγματα. Τα βασικά 

στοιχεία της ταξινόμησης του Bloom παρουσιάζονται για να εξηγήσουν τους μαθησιακούς στόχους των 

νέων εφαρμογών για κινητά.  

Το πρακτικό μέρος της ενότητας υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του 

ηλεκτρονικού εργαλείου για την ενίσχυση του κινήτρου των μαθητών να μάθουν και να αναπτύξουν τις 
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μαθηματικές τους δεξιότητες στην επίσημη και μη τυπική μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή 

τους πρακτικές οδηγίες και συστάσεις για τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου των 

υφιστάμενων εφαρμογών για κινητά και των νέων ασκήσεων της εφαρμογής "The Math App" για 

διαφορετικούς τομείς διδασκαλίας: αριθμοί και υπολογισμοί, παραστάσεις, εξισώσεις και ανισότητες, 

γεωμετρία, μέτρα και μετρήσεις, διάφορα. Οι περιγραφές των κινητών εφαρμογών παρέχουν στους 

καθηγητές μια τεράστια ποικιλία ασκήσεων για εξατομικευμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία, για να 

βελτιώσουν τις γνωστικές δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στα 

μαθηματικά (βλέπε Παράρτημα 2). 

 

Ενότητα ΙΙ "Η χρήση κινητών εφαρμογών για την προώθηση της κριτικής σκέψης και της 

δημιουργικότητας των μαθητών κατά τη διάρκεια μαθημάτων” 

  

Ο σκοπός: 

1) να παρουσιάζει τη σημασία της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των 

μαθητών για να μάθουν μαθηματικά. 

2) να επανεξετάσει τις δυνατότητες και την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης μαθηματικών με άλλα 

θέματα STEAM. 

3) να παρέχει στους δασκάλους πρακτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της 

ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης και των εφαρμογών για κινητές συσκευές, προκειμένου να 

προωθηθεί η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα των μαθητών. 

Στην έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (2015) ορίζεται ένα σύνολο 16 βασικών ικανοτήτων 

για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν έξι "θεμελιώδεις γνώσεις", όπως 

γραφή, αριθμητική και επιστημονική παιδεία, χρηματοοικονομική παιδεία, ΤΠΕ και πολιτισμικό και 

πολιτικό αλφαβητισμό και 4 ικανότητες (κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, επικοινωνία και συνεργασία). Η 

ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων καθορίζει την κατεύθυνση του σημερινού σχολείου, πώς να 

προετοιμάσει τους σπουδαστές για το μέλλον σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο - για θέσεις εργασίας 

που δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί, για τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμη εφευρεθεί, για την επίλυση των 

προβλημάτων που δεν αναμένεται καν ακόμη. Για να περιηγηθεί κανείς σε μια τέτοια αβεβαιότητα, οι 

μαθητές πρέπει να αναπτύξουν όχι μόνο τις προαναφερόμενες δεξιότητες, αλλά και τις "ιδιότητες του 

χαρακτήρα" τους: περιέργεια, πρωτοβουλία και προσαρμοστικότητα, κοινωνική και πολιτιστική 

συνείδηση. 

 

Το θεωρητικό μέρος αυτής της ενότητας περιλαμβάνει θεωρητικό υλικό σχετικά με 2 ικανότητες - κριτική 

σκέψη και δημιουργικότητα στα μαθηματικά, τη σχέση τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι 

ικανότητες αυτές συμβάλλουν στην ελκυστικότερη και περιεκτικότερη μάθηση των μαθηματικών και των 

καλύτερων μαθησιακών επιτευγμάτων μέσω της ενσωμάτωσης διαφορετικών διδακτικών θεμάτων. Τα 

μαθηματικά αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την επίλυση όχι μόνο των καθημερινών ανθρώπινων 

προβλημάτων αλλά και των θεμελιωδών προβλημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, ο ενεργειακός 

εφοδιασμός, η υγιής γήρανση και η ψηφιοποίηση. Η ενότητα παρουσιάζει την αναγκαιότητα και τονίζει τα 

οφέλη της ένταξης των μαθηματικών με άλλα θέματα STEAM, επίσης, αποκαλύπτει πώς αυτή η 
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ολοκλήρωση μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση της κοσμοθεωρίας. 

αποκαλύπτει πώς αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών για μαθηματικά, ενθαρρύνει την ανακάλυψη νέων 

ιδεών και συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής αντίληψης για τη 

διαχείριση προβληματικών καταστάσεων. 

Το πρακτικό μέρος αυτής της ενότητας υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο πώς να χρησιμοποιούν το 

ηλεκτρονικό εργαλείο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών στην 

επίσημη και μη τυπική μάθηση μέσω της ενσωμάτωσης των θεμάτων STEAM (Τεχνολογία, Βιολογία, 

Οικονομία, Χημεία, Επιστήμη, Φυσική και Τέχνη). Οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους πρακτικές 

οδηγίες και συστάσεις για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου των υφιστάμενων μαθηματικών 

εφαρμογών και των νεοσύστατων ασκήσεων στο "Eureka App" με τα στοιχεία της παιγνιοποίηση, 

πραγματικών καταστάσεων από την καθημερινή ζωή των μαθητών. Οι περιγραφές των εφαρμογών για 

κινητά παρέχουν στους δασκάλους μια ευρεία επιλογή ασκήσεων για εξατομικευμένη και εξατομικευμένη 

διδασκαλία, πιο μαθησιακή μάθηση για άτομα με χαμηλή επίδοση σύμφωνα με το μαθησιακό ύφος, τις 

ανάγκες, τα χόμπι, τους στόχους διδασκαλίας και μάθησης (γνώση, κατανόηση και εφαρμογή) 

περιεχόμενο.  

Ενότητα III “Αντιμετωπίζοντας την πολυμορφία στην τάξη”. 

Ο στόχος είναι η υποστήριξη των δεξιοτήτων των διδασκόντων μαθηματικών για την αντιμετώπιση 

θεμάτων που σχετίζονται με τις διαφορετικές ομάδες μαθητών με ιδιαίτερη έμφαση στην εξατομίκευση 

και τη διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τη χρήση βέλτιστων πρακτικών. 

Οι στόχοι: 

1) να αναλύσει τις παιδαγωγικές και ψυχολογικές πτυχές της αντιμετώπισης της ποικιλομορφίας 

στην τάξη από την άποψη του κοινωνικού / οικονομικού / πολιτισμικού περιβάλλοντος των 

μαθητών, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους, καθώς και των κινήτρων για μάθηση; 

2) να διερευνήσει τις δυνατότητες χρήσης ποικίλων ψηφιακών εργαλείων και καινοτόμων μεθόδων 

(π.χ. μικρο-μάθηση, παιγνιοποίηση, αναστρέψιμη μάθηση, εφαρμογές για κινητά και 

ενσωμάτωση μαθηματικών στο STEAM - για να επιτύχει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 

μαθητών στα μαθηματικά) για εξατομίκευση στη διαδικασία διδασκαλίας / εκμάθησης; 

3) να βοηθήσει τους καθηγητές μαθηματικών να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές από τις 

επιτυχημένες υποδείξεις που παρουσιάζονται στο πλαίσιο αυτής της ενότητας για το πώς να 

αντιμετωπίσουν διάφορες ομάδες μαθητών. 

Το θεωρητικό μέρος της ενότητας περιγράφει τα κοινωνικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά των μαθητών 

που προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικό / οικονομικό / πολιτισμικό υπόβαθρο και παρουσιάζει 

διάφορες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των ατόμων με χαμηλή 

επίδοση στα μαθηματικά. Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των μαθητών, τις μαθησιακές ανάγκες 

και τις προσδοκίες τους, ο καθηγητής μαθηματικών μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικά εργαλεία και 

μεθόδους παράδοσης και να προβλέψει τα απαραίτητα μέσα για να παρακινήσει τους μαθητές να 

συμμετάσχουν στη μάθηση. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη δυνατότητα εξατομίκευσης και 

διαφοροποίησης της διαδικασίας διδασκαλίας/εκμάθησης με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, καινοτόμων 

μεθόδων και προσεγγίσεων, όπως η μικρο-μάθηση, η παιγνιοποίηση, η αναστρέψιμη μάθηση, οι 
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εφαρμογές για κινητά, η ενσωμάτωση μαθηματικών εντός άλλα μαθήματα STEAM για να ωθήσουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών για μαθηματικά και να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα μάθησης. 

Το πρακτικό μέρος παρουσιάζει την ανάλυση ιστοριών επιτυχίας - τη βιωματική μάθηση και πρακτικά 

παραδείγματα για τον τρόπο επίτευξης καλύτερων αποτελεσμάτων διδασκαλίας / μάθησης στην τάξη 

μαθηματικών, που ασχολούνται με διαφορετικές ομάδες μαθητών. Μετά από ανάλυση του βίντεο και των 

γραπτών ιστοριών, ο καθηγητής μαθηματικών θα μπορέσει να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές στη δική 

του τάξη. Οι ιστορίες επιτυχίας θα εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της χρήσης των διαθέσιμων ψηφιακών 

εργαλείων και του καθημερινού περιεχομένου (πραγματικές καταστάσεις) για να διδάξουν μαθηματικά 

και όχι μόνο να βελτιώσουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών, αλλά και να ενισχύσουν τις 

δεξιότητές τους, όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων.  
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7. Τεχνικές και ανθρώπινες απαιτήσεις για το εκπαιδευτικό μάθημα 

 

Οι οργανώσεις που πρόκειται να οργανώσουν την εκπαίδευση σύμφωνα με το προετοιμασμένο 

εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίσουν ένα βολικό μαθησιακό περιβάλλον, τον τεχνικό εξοπλισμό 

και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την παροχή της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας που 

βασίζεται στην προσέγγιση της μικτής μάθησης στις ακόλουθες εγκαταστάσεις: αίθουσα διδασκαλίας με 

προβολέα πολυμέσων / smart board και υπολογιστή με δυνατότητα χρήσης Power Point για προσωπικές 

συναντήσεις. 

 

 Πρόσβαση σε υπολογιστές / ταμπλετ με σύνδεση στο διαδίκτυο με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης, WIFI; 

 Κινητά τηλέφωνα με σύστημα Android για πρακτικές ασκήσεις; 

 Άλλα οργανωτικά εργαλεία για συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο (λευκή σανίδα ή χαρτόνι, 

φυλλάδια, χαρτί, στυλό κ.λπ..) 

Οι εκπαιδευτές / βοηθοί των εκπαιδευτικών πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, να διαθέτουν 

γνώσεις σχετικά με τη διδακτική των μαθηματικών, την πληροφορική, να έχουν βασικό παιδαγωγικό και 

ψυχολογικό υπόβαθρο και να διαθέτουν τις κατάλληλες προσωπικές δεξιότητες, στάσεις και αξίες για να 

ενθαρρύνουν την ενεργητική μάθηση με ανακλαστική, ανοιχτή και ανεκτική επικοινωνία. Οι εκπαιδευτές 

πρέπει να διατυπώσουν σαφή καθήκοντα για αυτοδιδασκαλία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να 

υποδείξουν τις απαιτήσεις για ανατροφοδότηση και προβληματισμό. 
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8. Αυτο-αξιολόγηση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων 

 

Η αυτο-αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί σε τρία 

στάδια: τη διεξαγωγή της αυτο-αξιολόγησης μέσω διαδικτύου, συμμετέχοντας ενεργά στις εκπαιδευτικές 

συνεδρίες και ολοκληρώνοντας πρακτικές εργασίες, και αντανακλώντας τις δικές του μαθησιακές 

εμπειρίες μετά το μάθημα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν 

πιστοποιητικά. 

 

 Στην αρχή του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να πραγματοποιήσουν μια 

αυτοαξιολόγηση στο διαδίκτυο για να καθορίσουν το επίπεδο των γνώσεων, των ικανοτήτων και 

της στάσης τους όσον αφορά το εκπαιδευτικό υλικό. Στο τέλος του μαθήματος θα κληθούν να 

επαναλάβουν την αυτό-αξιολόγησης στο διαδίκτυο, προκειμένου να αξιολογήσουν την πρόοδό 

τους στην εκμάθηση.  

 Στο τέλος της τελικής συνεδρίας, οι καθηγητές θα κληθούν να προβληματιστούν σχετικά με τις 

μαθησιακές τους εμπειρίες κατά τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων, την πρακτική εργασία 

σχετικά με το ηλεκτρονικό εργαλείο για τη διδασκαλία μαθηματικών και το ηλεκτρονικό εργαλείο 

για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών, τόσο πρόσωπο με 

πρόσωπο όσο και μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. 

 Για να ολοκληρώσουν επιτυχώς το μάθημα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δώσουν σωστές 

απαντήσεις σε τουλάχιστον το 80% των θεωρητικών ερωτήσεων στην τελική δοκιμή αυτό-

αξιολόγησης. Η δοκιμασία θα χρησιμεύσει επίσης ως εργαλείο μέτρησης της αλλαγής στο 

επίπεδο αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων τόσο για 

αυτοδιδασκαλία όσο και για διδασκαλία μαθηματικών σε μαθητές. Επίσης, θα εντοπίσουνε τη 

μεταβολή της στάσης τους απέναντι στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη διδασκαλία 

μαθηματικών τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης. Η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών θα παρουσιαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου εκπαίδευσης και θα 

αντικατοπτρίζεται κατά τη διάρκεια της τελικής συνάντησης πρόσωπο με πρόσωπο.  
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Παραρτήματα 

 

Παράρτημα 1. Γλωσσάριο 

  

Ταξινόμηση του Bloom δημιουργήθηκε από τον Benjamin Bloom το 1956. Η ταξινόμηση του Bloom 

περιλαμβάνει έξι κατηγορίες γνωστικών δεξιοτήτων: γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, 

αξιολόγηση που κυμαίνεται από δεξιότητες χαμηλότερης τάξης που απαιτούν λιγότερη γνωστική 

επεξεργασία σε δεξιότητες υψηλότερης τάξης που απαιτούν βαθύτερη γνώση και μεγαλύτερο βαθμό 

γνωστικής επεξεργασίας. 

Η ικανότητα είναι το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών σε ένα συγκεκριμένο τομέα, 

αποδεδειγμένη ικανότητα εκτέλεσης εργασιών, δράσεις σύμφωνα με τις συμφωνημένες απαιτήσεις. 

Δημιουργικότητα σημαίνει να δημιουργείς, να ανακαλύψεις κάτι καινούργιο με έναν μοναδικό τρόπο 

που είναι κατάλληλος για το πρόβλημα ή την ερώτηση. Κυρίως, η δημιουργικότητα ορίζεται ως η 

ικανότητα να ανακαλύπτονται νέες ή πρωτότυπες λύσεις μεταφέροντας τη γνώση σε νέες καταστάσεις. 

Κρίσιμη σκέψη Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί της κριτικής σκέψης. 

Η κριτική σκέψη είναι μια λογική σκέψη που σκέφτεται ότι εστιάζει στη λήψη αποφάσεων για το τι 
πρέπει να πιστεύει ή να κάνει (Norris και Ennis, 1989). 

Η κριτική σκέψη είναι "η ενεργός, επίμονη και προσεκτική εξέταση μιας πεποίθησης ή υποτιθέμενης 
μορφής γνώσης υπό το πρίσμα των λόγων που την υποστηρίζουν και των περαιτέρω συμπερασμάτων 
προς τα οποία αυτή τείνει (John Dewey, 1909) 

 http://assets.cambridge.org/052100/9847/sample/0521009847ws.pdf. 

Η κριτική σκέψη είναι η λήψη αιτιολογημένων αποφάσεων. 

Η διδακτική ικανότητα αφορά tη γνώση του τρόπου διδασκαλίας και επικοινωνίας της γνώσης στους 

μαθητές 

Η ψηφιακή ικανότητα είναι μία από τις οκτώ βασικές ικανότητες που περιλαμβάνει την ικανότητα 

αξιοποίησης όλων των ψηφιακών τεχνολογιών για την αναζήτηση πληροφοριών, την επικοινωνία και την 

επίλυση βασικών ζητημάτων σε όλους τους τομείς της ζωής. 

Ποικίλη μαθητική τάξη περιλαμβάνει μαθητές που έχουν ειδικές ανάγκες μάθησης, χαμηλό κίνητρο, που 

ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα όπως. μετανάστες, 

κοινωνικά μειονεκτούντες. 

Η ανεστραμμένη μάθηση είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση στην οποία η συμβατική αντίληψη της 

εκμάθησης στην τάξη / πρόσωπο με πρόσωπο είναι ανεστραμμένη, έτσι ώστε οι μαθητές να εισάγονται 

στο μαθησιακό υλικό πριν από την τάξη, ενώ ο χρόνος της τάξης χρησιμοποιείται για να εμβαθύνει την 

κατανόηση μέσω συζήτησης με συνομηλίκους, και δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων τις οποίες 

διευκολύνουν οι εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές. 

http://assets.cambridge.org/052100/9847/sample/0521009847ws.pdf
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Γενιά Z – η νεότερη γενιά που γεννήθηκε μεταξύ 1995 και 2015 και έχει χρησιμοποιήσει την ψηφιακή 

τεχνολογία από νεαρή ηλικία και είναι άνετη με το Internet και τα κοινωνικά μέσα, αλλά δεν είναι 

απαραίτητα ψηφιακά μoρφωμένη 

Η παιγνιοποίηση είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση για την παρακίνηση των μαθητών να μάθουν 

χρησιμοποιώντας το σχεδιασμό βιντεοπαιχνιδιών, τις εφαρμογές για κινητά και στοιχεία παιχνιδιού 

(βαθμολογία, ανταγωνισμός με άλλους, κανόνες) σε περιβάλλοντα μάθησης. Ο στόχος είναι να 

μεγιστοποιηθεί η απόλαυση και η αφοσίωση, καταγράφοντας το ενδιαφέρον των μαθητών και 

εμπνέοντας τους να συνεχίσουν να μαθαίνουν. 

Η μικρο-μάθηση είναι μια ολιστική προσέγγιση για τη μάθηση και την εκπαίδευση με βάση τις 

δεξιότητες, που ασχολείται με σχετικά μικρές μονάδες μάθησης. Περιλαμβάνει στρατηγικές 

βραχυπρόθεσμης εστίασης, ειδικά σχεδιασμένες για κατανόηση / μάθηση / εκπαίδευση με βάση τις 

δεξιότητες. Η μικρο-μάθηση αναφέρεται στις μικρο-οπτικές προοπτικές μάθησης, εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Η τεχνική είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που 

συνδέονται με τους πιο αργούς μαθητευόμενους. 

Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (OER) είναι ψηφιακά υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 

για τη διδασκαλία, τη μάθηση, την έρευνα και άλλα, που διατίθενται δωρεάν μέσω ανοικτών αδειών, οι 

οποίες επιτρέπουν τη χρήση υλικών που δεν επιτρέπονται εύκολα ειδάλλως με βάση τα πνευματικά 

δικαιώματα. Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι περιλαμβάνουν πλήρη μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, 

ενότητες, εγχειρίδια, βίντεο, τεστ, λογισμικό και άλλα εργαλεία, υλικά ή τεχνικές που χρησιμοποιούνται 

για τη στήριξη της πρόσβασης στη γνώση. 

Η μεθοδολογία αναστρέψιμης μάθησης σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής έχει το ρόλο διευκολυντή και 

καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους να πραγματοποιήσουν μια πρώτη ανάλυση των υλικών εκμάθησης 

που παρουσιάζονται από μόνα τους ως OER. Μετά την εκπλήρωση των ανεξάρτητων μαθησιακών τους 

καθηκόντων, οι εκπαιδευόμενοι συζητούν τα αποτελέσματα της κατάρτισης με τον διευκολυντή στις 

προσωπικές συναντήσεις. Σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν τη μέθοδο μάθησης για να 

βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. 

Οι κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες μπορούν να οριστούν ως προσωπικές, διαπροσωπικές και 

διαπολιτισμικές δεξιότητες που εξοπλίζουν τα άτομα ώστε να συμμετέχουν εποικοδομητικά στην 

κοινωνική ζωή. Οι πολιτικές ικανότητες επιτρέπουν στα άτομα να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνική 

ζωή, προωθώντας τις δημοκρατικές αξίες, τις στάσεις και τις πρακτικές. 
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Παράρτημα 2. Λίστα των γνωστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στα μαθηματικά 

 

1.  Γνωστικές ικανότητες - γνώση και αντίληψη: 

1.1 να μπορούν να απομνημονεύουν και να αναπαράγουν βασικές μαθηματικές έννοιες (περιοχή, 

κλάσμα κλπ.), σύμβολα (≤, +), ορισμοί, (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες κλπ.) και 

χαρακτηριστικά αριθμών 

1.2 για να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα μαθηματικά αντικείμενα (σχήματα: ορθογώνιο, 

τετράγωνο κλπ.), αριθμοί, κλάσματα (απλά και δεκαδικά), λεκτικές και αριθμητικές εκφράσεις 

(π.χ .: 3α + α; α + 6 = 18; 0,5 · 6 + 1,3; Κ.ο.κ.) 

1.3 να είναι σε θέση να αναγνωρίζει ισοδύναμες μαθηματικές έννοιες (π.χ. ισοδύναμα απλά και 

δεκαδικά κλάσματα, γεωμετρικά σχήματα σε διαφορετική περιστροφή) 

1.4 να είναι σε θέση να επιλέξει τη σωστή απάντηση από τις συγκεκριμένες επιλογές 

1.5 να μπορεί να συγκρίνει (>, <, ≥, =) και να στρογγυλοποιεί 

1.6 να είναι σε θέση να εκτελεί κοινές αλγεβρικές διαδικασίες (για να υπολογίσει τις έννοιες των 

αριθμητικών παραστάσεων, να εκτελεί πράξεις, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό κλπ) 

1.7 να είναι σε θέση να γράψει έναν φυσικό αριθμό με λέξεις, αραβικούς ή ρωμαϊκούς αριθμούς 

(π.χ. είκοσι ένα– 21 – XXI) 

1.8 να είναι σε θέση να γράψει ένα απλό ή δεκαδικό κλάσμα με λέξεις ή αριθμούς (π.χ. δύο τρίτα– 

2/3; Δύο πέμπτα – 0,4) 

1.9 να είναι σε θέση να βρει και να επιλέξει πληροφορίες από διαγράμματα και άλλες πηγές 

πληροφοριών 

1.10 να είναι σε θέση να αξιολογήσει το διαχωρισμό κλίμακας στις μετρήσεις μάζας, χρόνου και 

μήκους 

1.11 να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα μέσα μέτρησης 

1.12 να είναι σε θέση να επιλέξει και να εφαρμόσει σωστά τις μονάδες μέτρησης (μήκος, μάζα, 

μήκος, περιοχή, όγκο κ.λπ.) 

2.  Γνωστικές ικανότητες - εφαρμογή 

2.1    να είναι σε θέση να επιλέξει μια έγκυρη πράξη, μέθοδο, στρατηγική για την επίλυση συνήθων 

εργασιών ενός γνωστού αλγορίθμου (e.g., 36·48+64·48= 48·(36+64)=...) 

2.2 να είναι σε θέση να παρουσιάσει, να απεικονίσει τα μαθηματικά δεδομένα σε διαγράμματα, 

γραφήματα, σχήματα 

2.3 να είναι σε θέση να απεικονίζει μαθηματικά δεδομένα με έναν τρόπο που παρουσιάζεται με 

άλλο τρόπο (π.χ., Να απεικονίζει τα δεδομένα  

βαθμοί 20 21 22 23 24 25 

Συμμετέχοντες 5 5 4 2 4 3 

σε ένα διάγραμμα στήλης) 

2.4 να μπορέσει να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο μοντέλο για την επίλυση ενός κοινού έργου 

(π.χ. βρείτε το 20% του αριθμού 160 ... πιθανές παραλλαγές: 160 : 5; 160 · 1/5; 160 : 100 · 20; 

etc.) 

2.5 να είναι σε θέση να απεικονίσει ένα γράφημα ή ένα σχήμα σύμφωνα με την εργασία (π.χ. ένας 
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μαθητής είναι σε θέση να απεικονίσει ένα δέντρο πιθανοτήτων) 

2.6 για να μπορέσει να σχεδιάσει ένα σωστό γεωμετρικό σχήμα (π.χ. για να σχεδιάσετε ένα 

ορθογώνιο τρίγωνο με σκέλη 3 εκ. και 4 εκ.) 

2.7 να είναι σε θέση να εφαρμόζει δεδομένα από συστήματα, διαγράμματα, γραφήματα, 

διαγράμματα για την επίλυση μιας εργασίας. 

2.8 να είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσει / να μεγιστοποιήσει τις μονάδες μέτρησης (1 εκ = 10 χιλ; 

1 εκ = 0,01 μ; κτλ.) 

2.9 να είναι σε θέση να γράψει, να παρουσιάσει, να εξηγήσει τη λύση της εργασίας. 

2.10 να είναι σε θέση να καταλήξει σε συμπεράσματα ή να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις 

 


