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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Ενότητα II - «Χρήση εφαρμογών για κινητά στη διαδικασία διδασκαλίας για 

την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών» 
 

Ο σκοπός: η ανάπτυξη διδακτικών και ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών προκειμένου να 

αυξηθεί η αφοσίωση και τα κίνητρα των μαθητών να εκπαιδευτούν στα μαθηματικά και σε άλλα 

ολοκληρωμένα μαθήματα STEAM χρησιμοποιώντας εφαρμογές για κινητά. 

Οι στόχοι: 

1.  Παρουσίαση της σημασίας της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των 

μαθητών στην εκπαίδευσης των μαθηματικών 

2. Επανεξέταση των δυνατοτήτων και της αναγκαιότητας της ενσωμάτωσης των μαθηματικών σε 

άλλα μαθήματα STEAM 

3. Παροχή πρακτικών οδηγιών στον εκπαιδευτικό για το πώς να χειριστεί το «Το ηλεκτρονικό κουτί 

εργαλείων για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας» χρησιμοποιώντας 

εφαρμογές για κινητά 

 

Θεωρητικό μέρος 

Η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ με τίτλο «New Vision for Education» (2015) καθορίζει 

ένα σύνολο 16 βασικών ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα. Αυτές 

περιλαμβάνουν τον αλφαβητισμό, την αριθμητική, την επιστημονική παιδεία, τη γνώση ΤΠΕ, τον 

οικονομικό γραμματισμό, τον πολιτιστικό και πολιτικό γραμματισμό. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης 

τέσσερις βασικές ικανότητες: κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία και ομαδικότητα, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων ζωής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Ικανότητες 21ου αιώνα  
(New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology, 2015, σελ. 5) 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Η ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων και ικανοτήτων περιγράφει την κατεύθυνση για τα σύγχρονα 

σχολεία του 21ου αιώνα: προετοιμασία των μαθητών για μελλοντικές θέσεις εργασίας που δεν έχουν 

δημιουργηθεί ακόμη, τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμη επινοηθεί και επίλυση ανεπίλυτων προβλημάτων 

σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο . Προκειμένου να επιτευχθούν αυτές οι προκλήσεις και να 

ξεπεραστεί η αβεβαιότητα, το σχολείο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας των μαθητών στη δημιουργία της περιέργειάς τους, της πρωτοβουλίας και της ευελιξίας 

τους, της κοινωνικής και πολιτιστικής συνείδησης. 

Αυτή η ενότητα θα καλύψει μόνο δύο ικανότητες - την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα - τον 

αντίκτυπό τους στην εκμάθηση των μαθηματικών και την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων μέσα από τη 

χρήση εφαρμογών κινητών στη διαδικασία διδασκαλίας των μαθητών πέμπτης και έκτης τάξης. 

Πρώτον, είναι σημαντικό να μάθουμε αν τα μαθηματικά μπορούν πραγματικά να συμβάλουν στην 

κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των μαθητών και εάν αυτή η συμβολή μπορεί να επηρεάσει 

καλύτερα τα μαθησιακά αποτελέσματα. Δεύτερον, μπορούν τα μαθηματικά ως αντικείμενο να είναι 

δημιουργικά; Για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, πρέπει να γίνει κατανοητή η ουσία των εννοιών 

«δημιουργικότητα» και «κριτική σκέψη». 

Παρά τις πολλές έρευνες που γίνονται σχετικά με την κριτική σκέψη και την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας, δεν μπορούμε να βρούμε τον μοναδικό ορισμό αυτών των εννοιών, επειδή οι 

φιλόσοφοι, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, οι εκπαιδευτικοί που τις καθορίζουν βασίζονται σε 

διαφορετικές φιλοσοφικές στάσεις και μεθοδολογίες. 

Η δημιουργικότητα αποδίδεται ως ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης (χωρισμός, διαφορετικότητα, 

περισσότερες επιλογές) και η κριτική σκέψη είναι ένας συγκλίνων τρόπος σκέψης (μια συγχώνευση που 

απαιτεί ακρίβεια, εξειδίκευση, γνώση, σωστή απόφαση). Ωστόσο, η κριτική σκέψη και η 

δημιουργικότητα είναι και οι δύο απαραίτητες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ανεξάρτητα από το πόσο 

παράδοξο φαίνεται, τα μαθηματικά όχι μόνο βοηθούν να σκέφτεται κανείς κριτικά, αλλά και επιτρέπουν 

την πραγματοποίηση ιδεών, επειδή εστιάζουν στην επίλυση προβληματικών ερωτήσεων και στην εύρεση 

μιας σύνδεσης. Η δημιουργική και κριτική σκέψη συνδέεται με την πολυπλοκότητά των μαθηματικών, με 

την ικανότητα να βλέπει φαινόμενα και προβλήματα με διαφορετικό τρόπο, και να βρίσκει περισσότερες 

από μία λύσεις στο πρόβλημα. Σε σχολικό επίπεδο, η προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων αποτελεί 

βασικό σύνδεσμο για τη σύνδεση της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης. 

Η κριτική σκέψη είναι η διαδικασία λήψης δικαιολογημένων αποφάσεων. Έχοντας αξιολογήσει τους 

ορισμούς της κριτικής σκέψης που διατυπώθηκαν από διάφορους επιστήμονες, αυτός ο τρόπος σκέψης 

μπορεί να αναγνωριστεί ως μια σύνθετη πνευματική δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει τη 

διατύπωση, την αναδιατύπωση, την αξιολόγηση και την ευασθησία των προβλημάτων (Maričić, 2009: 

485; Maričić, 2011a από Maričića, Špijunovićb, 2015). Σύμφωνα με την ακριβή ταξινόμηση του Bloom, 

η απομνημόνευση και η κατανόηση δεν είναι κριτική σκέψη. Αυτή είναι απλώς μια απαραίτητη 

δραστηριότητα που προηγείται της κριτικής σκέψης. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν πολλά πράγματα για 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
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να είναι σε θέση να σκέφτονται κριτικά. Η κριτική σκέψη ξεκινά όταν γίνονται αντιληπτές νέες ιδέες και 

τα προβλήματα ελέγχονται και προσαρμόζονται. Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι ένα πολύ σημαντικό 

γνωστικό εργαλείο για τα μαθηματικά και τις επιστήμες και συμβάλλει στην ποιότητα της διδασκαλίας / 

εκμάθησης αυτών των μαθημάτων. Επομένως, πρέπει να αναπτύσσεται συνεχώς, τόσο στο σχολείο όσο 

και κατά τη διάρκεια των σχολικών δραστηριοτήτων. Η κριτική σκέψη βοηθά στη μεταφορά παθητικής 

διδασκαλίας με βάση την απομνημόνευση γεγονότων, σε ουσιαστική και στοχευμένη μάθηση. Η 

επένδυση στην εκπαίδευση κριτικής σκέψης των μαθητών αποδίδεται με δύο τρόπους: οι μαθητές 

μαθαίνουν να σκέφτονται και να σκέφτονται πώς να μαθαίνουν τα μαθηματικά. Η ακαδημαϊκή 

βιβλιογραφία διακρίνει τρία βήματα για την εισαγωγή της κριτικής σκέψης στη διαδικασία διδασκαλίας / 

μάθησης: διέγερση, αντίληψη και προβληματισμός. Στο πρώτο βήμα της διέγερσης, οι μαθητές 

καλούνται να θυμηθούν τι ήδη γνωρίζουν. Στο στάδιο της αντίληψης, οι μαθητές αντιλαμβάνονται 

συνειδητά νέες πληροφορίες διαβάζοντας ένα κείμενο, ακούγοντας μια διάλεξη ή εκτελώντας εργασίες, 

συγκρίνοντας τις νέες πληροφορίες με τις διαθέσιμες. Ο προβληματισμός επικεντρώνεται στο τι είχε 

συμβεί στα πρώτα βήματα και πώς άλλαξε η αντίληψή τους. Οι μαθητές της «κριτικής σκέψης»: 

 αναπτύσσουν βαθύτερες δεξιότητες συμμετοχής και αντίληψης. Η έρευνα δείχνει ότι όσο κι αν 

προσπαθεί ένας δάσκαλος, δεν μπορεί να σκεφτεί για τους μαθητές του. Ωστόσο, μπορεί να 

δημιουργήσει συνθήκες που ενθαρρύνουν τους μαθητές να «ενεργοποιήσουν» τη σκέψη τους και 

να συμμετάσχουν ενεργά στην εκμάθηση των μαθηματικών. Οι μαθητές είναι σε θέση να 

επιλέξουν στρατηγικές για να διευκολύνουν την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών, να 

επιλύσουν προβλήματα, να δικαιολογήσουν γιατί επέλεξαν τη μία ή την άλλη λύση, καθώς και να 

«βρουν» και να χρησιμοποιήσουν τα μαθηματικά σε πραγματικές καταστάσεις. 

 ενισχύουν την αυτονομία και την αυτορρύθμιση. Ο δάσκαλος μπορεί να προσφέρει στους 

μαθητές διάφορα εργαλεία σκέψης (χάρτες σκέψης, καπέλα σκέψης De Bono, κ.λπ.), καθώς και 

ελκυστικά, καινοτόμα εργαλεία μάθησης, προωθώντας έτσι την ανεξάρτητη μάθηση και τον 

αυτο-προβληματισμό τους. 

 

Τα τρέχοντα πρότυπα στην εκπαίδευση των μαθηματικών απαιτούν μεγαλύτερη έμφαση στην επίλυση 

προβλημάτων, τη συλλογιστική, την εκπροσώπηση και την επικοινωνία. Κάθε μία από αυτές τις 

διαδικασίες (ή «μαθηματική πρακτική») ενισχύεται από την κριτική σκέψη των μαθητών (Critical 

thinking in elementary mathematics: What? Why? When? and How?, 2013). Οι έρευνες δείχνουν ότι οι 

δεξιότητες κριτικής σκέψης των μαθητών μπορούν να αναπτυχθούν εάν δημιουργηθεί το σωστό θετικό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το περιβάλλον στο οποίο ο δάσκαλος δεν κυριαρχεί στη διαδικασία 

διδασκαλίας / μάθησης, αλλά είναι ένας διαμεσολαβητής ενεργών μαθητικών διαδικασιών, προωθώντας 

τη συνεργασία μεταξύ δασκάλου - μαθητή και μαθητευόμενου (Swartz and Parks, 1994; Rajendran, 

2010; Mason, Burton και Stacey, 2010, Henningsen & Stein, 1997 από τους Firdaus, Kailani, Bin Bakar, 

Bakry, 2015). 
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Το κατάλληλο και ελκυστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον διεγείρει την περιέργεια των μαθητών και τους 

ενθαρρύνει να βρουν τη σωστή λύση στο πρόβλημα με τη σωστή μαθηματική αιτιολόγηση. Επομένως, 

κατά τον προγραμματισμό ενός μαθήματος και την ανάθεση μαθηματικών εργασιών, ο δάσκαλος πρέπει 

να λάβει υπόψη ότι πρέπει να είναι «φιλικός στον μαθητή» και κοντά στο περιβάλλον, τα ενδιαφέροντα, 

τις ανάγκες, τις ικανότητές του. Τα θέματα, όπως ταξίδια, φεστιβάλ, φύση, ασφαλές περιβάλλον, 

αθλητισμός, περιπέτειες, σχέση με φίλους κ.λπ. θα μπορούσαν να προκαλέσουν την περιέργεια των 

μαθητών. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων κριτικής σκέψης των μαθητών πρέπει να εφαρμόζεται στην 

καθημερινή ζωή. Η κριτική σκέψη θα είναι δύσκολο να αποκτηθεί εάν διαχωρίζεται από την καθημερινή 

ζωή. Για παράδειγμα, όταν ένας μαθητής ολοκληρώνει μια εργασία με μια εξίσωση, ο δάσκαλος μπορεί 

να ρωτήσει: τι σημαίνει η εξίσωση; Σε ποιο κομμάτι της πραγματικής ζωής μπορείτε να συναντήσετε ένα 

φαινόμενο που θα μπορούσατε να περιγράψετε χρησιμοποιώντας τετραγωνική εξίσωση; 

Η έννοια της δημιουργικότητας συνδέεται συνήθως με την τέχνη και τη λογοτεχνία, η οποία ορίζεται ως 

η ικανότητα να ανακαλύπτει κανείς νέες ή πρωτότυπες λύσεις με τη μεταφορά της υπάρχουσας γνώσης 

σε νέες καταστάσεις. 

Ωστόσο, στις μέρες μας, η ενασχόληση με την επιστήμη θεωρείται επίσης δημιουργική δράση. Η μόνη 

διαφορά είναι ότι η δημιουργικότητα στην τέχνη και τη λογοτεχνία νοείται ως δημιουργία ενός νέου 

έργου, ενώ στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, μια δημιουργική ιδέα αναφέρεται όχι μόνο στη 

καινοτομία, αλλά και στη χρησιμότητά της για την κοινωνία. Τα δημιουργικά μαθηματικά αποτελούνται 

από πειραματισμό, κατασκευή, αποδείξεις, ακολουθίες, παιχνίδια, εφαρμογή / προσαρμογή, ανάλυση / 

συστηματοποίηση, αιτιολόγηση, δήλωση, αναλογίες και σύγκριση. Οι ερευνητές διακρίνουν δύο επίπεδα 

δημιουργικότητας στα μαθηματικά: επαγγελματικό και σχολικό.  

Ο Laycock (1970) περιέγραψε τη μαθηματική δημιουργικότητα ως ικανότητα ανάλυσης ενός δεδομένου 

προβλήματος από διαφορετική οπτική γωνία, εξέτασης μοτίβων, διαφορών και ομοιοτήτων, δημιουργίας 

πολλαπλών ιδεών και επιλογής κατάλληλης μεθόδου για την αντιμετώπιση άγνωστων μαθηματικών 

καταστάσεων (Nadjafikhaha, Yaftianb, Bakhshalizadeh, 2012, σελ.286). Ο Ervynck (1991) θεωρεί ότι η 

δημιουργικότητα «επιλύει ένα παλιό πρόβλημα με νέο τρόπο ως παράδειγμα δημιουργικής μαθηματικής 

δραστηριότητας και παρουσιάζει παραδείγματα λύσεων ενός προβλήματος λέξεων της πραγματικής ζωής 

σε τρία διαφορετικά επίπεδα μαθηματικής δημιουργικότητας. Στα δύο πρώτα επίπεδα, οι λύσεις στο 

πρόβλημα είναι συνηθισμένες και προβλέψιμες, ενώ στο τρίτο επίπεδο, κάποιος χρησιμοποιεί μια πολύ 

πιο περίπλοκη προσέγγιση για την επίλυση του προβλήματος με βάση την εμπειρία, τη διαίσθηση, την 

αντίληψη, τη διορατικότητα και αρκετές εύλογες εικασίες που ενσωματώνονται στην εγγενή δομή του 

προβλήματος. Σε αυτό το επίπεδο, ορισμένες γνωστές πληροφορίες στο πρόβλημα μπορεί να μην 

χρησιμοποιηθούν από κάποιον, αλλά λαμβάνονται υπόψη πολλές εύλογες και λογικές υποθέσεις που 

ενσωματώνονται έμμεσα στο πρόβλημα, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ασυνήθιστη και 

νέα μέθοδο σε υψηλό επίπεδο μαθηματικής δημιουργικότητας». Όταν βρεθεί μια συγκεκριμένη 

δημιουργική λύση, είναι μια στιγμή «έκπληξης» και διαβεβαίωσης. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν δήλωσε ότι 
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«δεν είναι δύσκολο να βρεις λύση στο πρόβλημα, αλλά είναι πιο δύσκολο να βρεις μια απλή και σαφή 

λύση σε ένα πρόβλημα». Η δημιουργικότητα και η επίλυση προβλημάτων δεν θεωρούνται απαραίτητα 

πανομοιότυπες, επειδή δεν απαιτούν όλα τα προβλήματα δημιουργική λύση ή πρωτότυπη σκέψη. Για να 

πραγματοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες, οι μαθητές θα πρέπει να εργαστούν με πραγματικές 

προβληματικές καταστάσεις που τους ενθαρρύνουν να προβληματιστούν και να ερμηνεύσουν. Επιπλέον, 

είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προβλήματα 

προς επίλυση. Συμμετέχοντας σε τέτοιες δραστηριότητες, οι μαθητές θα «μαθηματικοποιήσουν» τον δικό 

τους κόσμο. Ένας δημιουργικός μαθητής είναι ένας μαθητής που θέλει να απαντήσει στις ερωτήσεις 

«γιατί;» και «πως;». 

Οι ακαδημαϊκοί συμφωνούν ότι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας καθώς και της κριτικής σκέψης, 

εξαρτάται από το περιβάλλον διδασκαλίας και την ικανότητα του εκπαιδευτικού να δημιουργήσει αυτό 

το περιβάλλον. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι οι δάσκαλοι, ειδικά η παλαιότερη γενιά, διδάσκουν στους 

μαθητές με τον τρόπο που διδάσκονταν οι ίδιοι στο σχολείο: χωρίς να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα 

στα μαθήματα μαθηματικών (Shriki, 2010). Οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας μπορούν να 

παρακινήσουν την απροθυμία των μαθητών ή ακόμα και το φόβο να μάθουν μαθηματικά. Οι σύγχρονες 

τεχνολογίες της πληροφορίας, οι ανεπτυγμένες εφαρμογές κινητών τηλεφώνων μέσω παιχνιδιών, οι 

αγώνες, η ομαδική εργασία είναι όλα πολύ ελκυστικά για τους μαθητές Αυτά τα εργαλεία όχι μόνο 

ενισχύουν τη διαφοροποίηση και την εξατομίκευση των μαθηματικών διδασκαλίας, αλλά βοηθούν επίσης 

στην καλύτερη ενοποίηση των γνώσεων και την εφαρμογή τους σε άλλους τομείς. Οι εκπαιδευτικοί που 

χρησιμοποιούν διαδραστικά εργαλεία διδασκαλίας μπορούν να αποφύγουν την επανάληψη 

τυποποιημένων διαδικασιών. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν 

ανεξάρτητα και δημιουργικά μαθηματικές έννοιες και ιδέες, να προβληματιστούν σχετικά με αυτές και 

τις συνδέσεις τους, και να αναζητήσουν νέες ιδέες για την επίλυση του προβλήματος, με βάση την 

εμπειρία τους και την απόκτηση γνώσεων. Οι καθηγητές μαθηματικών πρέπει να σχεδιάσουν τη 

διδασκαλία με τρόπο που να ενθαρρύνει τους μαθητές να ερευνήσουν, να κάνουν υποθέσεις, να 

αναλύσουν, να αρνηθούν, να εφαρμόσουν στρατηγικές, να σχεδιάσουν, να αιτιολογήσουν τα 

συμπεράσματά τους και να προβληματιστούν. «Η ουσία των μαθηματικών δεν δίνει μόνο σωστές 

απαντήσεις, αλλά περιλαμβάνει και δημιουργική σκέψη» (Ginsburg, 1996, σελ. 185). Με αυτόν τον 

τρόπο, οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει μόνο να τονίζουν την ταχύτητα και την ακρίβεια των διαδικασιών 

επίλυσης προβλημάτων, αλλά να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους 

μαθητές, με σκοπό να υπερβούν τις γνώσεις και να σκέφτονται ανεξάρτητα. Ο δάσκαλος πρέπει να 

εκπληρώσει την αποστολή του - να οδηγήσει τους μαθητές σε ανακαλύψεις. Και οι μαθητές, ειδικά 

εκείνοι με χαμηλότερα επίπεδα επιτυχίας στα μαθηματικά, πρέπει να ενθαρρυνθούν να μάθουν, να 

ανακαλύψουν, να πάρουν ρίσκα, να κάνουν λάθη και να βρουν τρόπους επίλυσης μιας άσκησης ή ενός 

προβλήματος πιο εύκολα. 
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Η έρευνα της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου του Cambridge J. Rudduck δείχνει ότι οι δάσκαλοι που 

δημιουργούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τις «επιθυμίες» των μαθητών με βάση τα παρακάτω 

• ευθύνη για μάθηση 

• σεβασμός - οι μαθητές θέλουν να ακουστούν, η άποψή τους σχετικά με τη μάθηση να γίνεται 

σεβαστή και οι προτάσεις τους να λαμβάνονται υπόψη 

• αληθινά πράγματα - θέλουν να εξερευνήσουν αληθινά πράγματα, αυτά που δεν έχουν μελετηθεί 

πριν, αυτά που έχουν πραγματική αξία στη ζωή 

• επιλογή - θέλουν να επιλέξουν τι, πότε και πώς θα μελετήσουν. θέλουν να συμμετέχουν στην 

επιλογή εργασιών και στην πρόβλεψη των προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν. Θέλουν 

επίσης να μάθουν τι πρέπει να κάνουν, ποια θα είναι τα κριτήρια αξιολόγησης και, μόλις 

διευκρινιστεί, θέλουν να αρχίσουν να εκτελούν τις εργασίες ανεξάρτητα χωρίς παρακολούθηση. 

• πρόκληση - θέλουν να δοκιμάσουν πράγματα που είναι αρκετά δύσκολα και να έχουν την 

ικανοποίηση όταν σημειώσουν πραγματική πρόοδο. 

• συνεργασία - θέλουν να ενεργήσουν, να σκεφτούν, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, να μάθουν όλοι 

μαζί (Claxton, 2011, σελ. 94). 

Προκειμένου να εδραιωθούν οι γνώσεις των μαθητών και να ενθαρρυνθούν να τις χρησιμοποιήσουν 

δημιουργικά σε άλλες περιστάσεις, είναι σκόπιμο να τους ανατεθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 

προκλήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Μια ευρύτερη επιλογή εργασιών και το αυξανόμενο επίπεδο 

πολυπλοκότητάς τους θα δώσει στους μαθητές μεγαλύτερη ευκαιρία να αναζητήσουν τις σωστές λύσεις, 

να αποκτήσουν απτό αποτέλεσμα και να βιώσουν τη μαθησιακή επιτυχία πιο συχνά, νιώθοντας τη χαρά 

της ανακάλυψης – του «εύρηκα». 

Η δημιουργικότητα και η περιέργεια των μαθητών μπορούν να προκληθούν από τέτοιου είδους 

μαθηματικές ασκήσεις, οι οποίες συνδέονται στενά με πραγματικές καταστάσεις ζωής. Και αυτό πρέπει 

να ενσωματωθεί σε άλλα μαθήματα, καθώς τα μαθηματικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών. Τα 

μαθηματικά είναι σημαντικά για την επίλυση όχι μόνο προβλημάτων καθημερινής ζωής, αλλά και 

ζητημάτων όπως η κλιματική αλλαγή, η χρήση ενεργειακών πόρων, η ψηφιοποίηση. Επομένως, υπάρχει 

ανάγκη για έναν καθηγητή μαθηματικών να σχεδιάσει και να διδάξει αυτό το θέμα με ευελιξία, 

ενσωματώνοντας το και σε άλλα μαθήματα STEAM. Η εκπαίδευση STEAM είναι μια ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών στην επιστήμη, εστιάζοντας στην πολύπλοκη γνώση των 

πραγματικών φαινομένων, της εφαρμογής και της επίλυσης προβλημάτων στο πλαίσιο των μαθηματικών, 

της τεχνολογίας και της μηχανικής. 

Η εκπαίδευση STEAM δίνει έμφαση στη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη ως διεπιστημονική 

προσέγγιση, συνδυάζοντας ορθολογικά με άλλα θέματα. Τονίζεται ότι το περιεχόμενο της μαθηματικής 

εκπαίδευσης σχετίζεται στενά με αντικειμενικά επιστημονικά δεδομένα, νόμους και θεωρίες καθώς και 

με επιτεύγματα της τέχνης και της τεχνολογίας. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της 
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ηλικίας των μαθητών, της ψυχολογικής και σωματικής τους ανάπτυξης που βασίζονται σε βέλτιστες 

γνωστικές στρατηγικές. Η ολοκληρωμένη διδασκαλία παρέχει στους μαθητές μια πολύ ευρύτερη 

ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο ως αδιαίρετο σύνολο, να εξετάσουν τα προβλήματα και τις λύσεις τους 

πιο κριτικά και δημιουργικά. 

Συνοψίζοντας, το θεωρητικό μέρος δείχνει ότι τα μαθηματικά είναι ένα μάθημα που παρακινεί τη 

δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη των μαθητών και αυτοί οι δύο τρόποι σκέψης μπορούν να 

συμβάλουν στην αύξηση των κινήτρων, στη βελτίωση της ένταξης και στα καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Τα μαθηματικά μπορεί να είναι ελκυστικά και ενδιαφέροντα εάν ο δάσκαλος, 

λαμβάνοντας υπόψη την ηλικιακή ομάδα των μαθητών και τις ικανότητές τους, είναι σε θέση να 

δημιουργήσει ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό και διδακτικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας καινοτόμα και 

διαδραστικά εργαλεία μάθησης. Για τους μαθητές της πέμπτης και της έκτης τάξης, η περιέργεια είναι 

προφανής, καθώς αναζητούν οι ίδιοι νέες ανακαλύψεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να αντλήσουν εργασίες από πραγματικές και οικείες εμπειρίες ζωής. Αυτό θα 

προσελκύσει την προσοχή των μαθητών, θα αυξήσει τα κίνητρά τους να βρουν δημιουργικές και 

δικαιολογημένες λύσεις. Και αυτό είναι πραγματικά αποτελεσματικό μέσω της ενσωμάτωσης μαθημάτων 

STEAM, καθιστώντας τη μάθηση σαφή, ρεαλιστική και χωρίς αποκλεισμούς.  
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Πρακτικό μέρος 

Στον σημερινό σύγχρονο και μεταβαλλόμενο κόσμο, η παραδοσιακή διδασκαλία κινείται προς μια 

ολοκληρωμένη, ανοιχτή, καινοτόμο τεχνολογία και μάθηση με βάση τα προβλήματα. Οι μαθητές τείνουν 

να βασίζονται στη δική τους εμπειρία, αναλύοντας προβλήματα που επηρεάζουν τη ζωή τους και 

μεταφέρουν γνώσεις από το ένα μάθημα στο άλλο. Έχουν επίσης κίνητρο να αναζητήσουν νέες ιδέες, 

αποδεικτικά στοιχεία και να ερμηνεύσουν διάφορες καταστάσεις πιο κριτικά και δημιουργικά. Υπάρχει 

αξιοσημείωτη και αυξανόμενη ανεξαρτησία των μαθητών στην επιλογή διδακτικού υλικού και 

εργαλείων. Οι έξυπνες συσκευές έχουν ήδη γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής των 

μαθητών. Τις χρησιμοποιούν για μάθηση, κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, παιχνίδια. Είναι στη διάθεσή 

τους για να γνωρίσουν τον κόσμο και να λάβουν οποιαδήποτε πληροφορία και οποιαδήποτε στιγμή ή 

μέρος. Οι εφαρμογές για κινητά, για smartphone ή τάμπλετ τους βοηθούν να συγκεντρώνονται, τους 

ενθαρρύνουν να βρουν πιο σύνθετες λύσεις, να εδραιώσουν τις γνώσεις τους και τους βοηθούν να 

κατανοήσουν ανεξάρτητα την ουσία της εργασίας. Οι εφαρμογές για κινητά μπορούν να βοηθήσουν τους 

μαθητές να λύσουν προβλήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς πολλή προσπάθεια που τους 

επιτρέπει να παίζουν, να διορθώνουν και να είναι ενεργοί ταυτόχρονα στη διαδικασία μάθησης (Drigas, 

Pappas, 2015). Η «Ηλεκτρονική εργαλειοθήκη για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της 

κριτικής σκέψης των μαθητών» που αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + «Smart Math 

Teacher» (SMART-MT) θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο να αναπτύξουν την κριτική σκέψη 

και τη δημιουργικότητα των μαθητών στα μαθηματικά, αλλά και να τα ενσωματώσουν σε άλλα 

μαθήματα, να εξατομικεύσουν τις μαθηματικές εργασίες σύμφωνα με τις ατομικές ικανότητες, ανάγκες 

και ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα της εφαρμογής 

για κινητά που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου SMART-MT (περισσότερα στο 

https://smart.erasmus.site ), μπορούν ανεξάρτητα ή μαζί με τους εκπαιδευόμενους να προετοιμάσουν 

εργασίες σχετικές όχι μόνο με τον τομέα των μαθηματικών, αλλά και με το πνευματικό και κοινωνικό 

πλαίσιο των εκπαιδευομένων. Οι ασκήσεις θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν χάρτες και διάφορες 

έννοιες των μαθημάτων STEAM που θα ενθάρρυναν τους μαθητές να αναζητήσουν το ίδιο το νόημα, π.χ. 

«Σώματα χωρικής γεωμετρίας του Πλάτωνα, του Αρχιμήδη, του τριγώνου Sierpinski» κ.λπ. 

Το έργο SMART-MT δημιούργησε την «Ηλεκτρονική εργαλειοθήκη για την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών» που αποτελείται από δύο δομικά μέρη: τον 

ηλεκτρονικό κατάλογο και μια νέα εφαρμογή, την Eureka. Ο στόχος τους είναι να ενισχύσουν την 

ικανότητα των καθηγητών μαθηματικών, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των 

μαθητών μέσω της ενσωμάτωσης στη διδακτική διαδικασία καινοτόμων ασκήσεων που βασίζονται σε 

εφαρμογές για κινητά. 

Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος παρουσιάζει μια συλλογή από υπάρχουσες εφαρμογές για κινητές 

συσκευές προσαρμοσμένες να χρησιμοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης για να ενισχύσουν 

την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των μαθητών μέσω της ενσωμάτωσης των μαθηματικών σε 

https://smart.erasmus.site
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άλλα μαθήματα STEAM. Οι εφαρμογές για κινητά θα βοηθήσουν στη διαφοροποίηση και την 

εξατομίκευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών. Οι εφαρμογές STEAM για κινητές συσκευές θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς να κάνουν 

το παραδοσιακό μάθημα πιο ελκυστικό ενσωματώνοντας καινοτόμα, φιλικά και παιχνιδιάρικα εργαλεία 

μάθησης για τους μαθητές. 

 

Πως χρησιμοποιείται ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος; 

Για να ξεκινήσουν να χρησιμιοποιούν τον κατάλογο των υπαρχουσών εφαρμογών για κινητά, με σκοπό 

να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

επισκεφθούν την ιστοσελίδα: https://smart.erasmus.site/e-toolbox-pupils/# 

 

Το επόμενο βήμα θα είναι η εκτέλεση του Ηλεκτρονικού Καταλόγου (εμφανίζεται με ένα μαύρο 

ορθογώνιο). Οι εκπαιδευτικοί θα μεταφερθούν στη σελίδα όπου βρίσκονται οι επιλεγμένες εφαρμογές. 

https://smart.erasmus.site/e-toolbox-pupils/#
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Εδώ θα βρουν εφαρμογές χωρισμένες σε 5 κατηγορίες. Οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να επιλέξουν 

την εφαρμογή για κινητά που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες διδασκαλίας / μάθησης σύμφωνα με το 

ενσωματωμένο θέμα στο οποίο εστιάζουν: 

 Επιστήμη (Βιολογία, Χημεία, Φυσική) 

 Τεχνολογία 

 Μηχανική 

 Τέχνη 

 Μικτό 

Όλες οι εφαρμογές για κινητά περιλαμβάνουν μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου, τους σκοπούς 

της χρήσης της εφαρμογής στα μαθηματικά σύμφωνα με την ταξινόμηση του Bloom (παροχή γνώσεων, 

κατανόηση γνώσεων, εφαρμογή γνώσης σε νέες ή οικείες καταστάσεις), αλλά και τις γνωστικές 

ικανότητες που πρέπει να ενισχύσουν οι μαθητές, για παράδειγμα, να μπορούν να σχεδιάσουν ένα σωστό 

γεωμετρικό σχήμα (π.χ. να σχεδιάσουν ένα ορθογώνιο τρίγωνο με πλευρές 3 και 4 εκατοστά), να 

μπορούν να γράψουν, να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν τη λύση που έδωσαν σε μια άσκηση. Ο 

καθηγητής θα ανακαλύψει ποιο θέμα STEAM είναι ενσωματωμένο στα μαθηματικά. Εκτός αυτού, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να μάθει σε ποιο λειτουργικό σύστημα μπορεί να εκτελέσει την εφαρμογή, εάν 

είναι δωρεάν ή όχι, ή σε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμη. Αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται στην 

παρακάτω εικόνα. 
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Παρακάτω περιγράφονται και παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα εφαρμογών που διατίθενται στον 

ηλεκτρονικό κατάλογο των υπαρχουσών εφαρμογών για κινητά για την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών. 

Brain it on! 

Περιγραφή. Σε αυτήν την εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να σχεδιάσει διαφορετικά σχήματα για να λύσει 

δύσκολους γρίφους φυσικής. Δεν υπάρχει μοναδική λύση στα παζλ! Κάθε χρήστης μπορεί να βρει μια 

διαφορετική λύση, με βάση τον δημιουργικό τρόπο σκέψης του. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να 

ανταγωνιστείτε στο διαδίκτυο με άλλους χρήστες και να μοιραστείτε και να συγκρίνετε τις λύσεις. 

Λειτουργικό σύστημα: 

 Android: https://smart.erasmus.site/e-directory-2/ 

 iOS: https://apps.apple.com/us/app/brain-it-on/id985367692 

Πηγή: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orbital.brainiton&hl=en 

 

 

 

 

 

Οδηγίες. Για να ξεκινήσετε να παίζετε πρέπει πρώτα να κατεβάσετε την εφαρμογή στο smartphone σας 

(ή σε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε). Στη συνέχεια, εκτελέστε την και κάντε κλικ στο κουμπί 

«Παίξε». Θα εμφανιστεί ένας χάρτης με τα πιθανά επίπεδα για να ξεκινήσετε. Για να ξεκλειδώσετε 

https://smart.erasmus.site/e-directory-2/
https://apps.apple.com/us/app/brain-it-on/id985367692
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orbital.brainiton&hl=en
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

περισσότερα, πρέπει να λύσετε τους γρίφους. Το παιχνίδι σας δίνει αστέρια ανάλογα με τον τρόπο 

επίλυσης του κάθε γρίφου (αριθμός κινήσεων, χρόνος). Το παιχνίδι Premium (επί πληρωμή) σας 

επιτρέπει να δημιουργήσετε τους δικούς σας γρίφους. Αυτό μπορεί να επιτρέψει τόσο στους μαθητές όσο 

και στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητές τους για να δημιουργήσουν προκλήσεις. 

Χρήση της εφαρμογής στην τάξη. Το παιχνίδι προσφέρει ψυχαγωγία και επιτρέπει στους χρήστες να 

χρησιμοποιούν τις δημιουργικές τους δεξιότητες. Αξίζει να το χρησιμοποιήσετε για να εξασκήσετε τη 

δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη. Η εφαρμογή λειτουργεί πολύ καλά ως εργαλείο για την 

παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο η δημιουργική σκέψη επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων που 

φαίνεται να είναι άλυτα με την πρώτη ματιά.  

Δεξιότητες 

 

  

 

  

Δημιουργικότητα: Η εφαρμογή αναπτύσσει δημιουργικές δεξιότητες σκέψης, 

χάρη στην ανάγκη σκέψης έξω από το κουτί για την επίλυση των γρίφων 

Κριτική σκέψη: Κάθε επίπεδο απαιτεί από τους παίκτες να χρησιμοποιούν τις 
γνώσεις τους (για παράδειγμα, τις γνώσεις τους στη φυσική), για την επίλυση 
προβλημάτων που περιέχονται στην εφαρμογή 

Ενσωμάτωση των μαθηματικών και άλλων μαθημάτων STEAM: Επιστήμη 
(Φυσική), Μηχανική, Τέχνη 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Bridge Construction Simulator 

 

Περιγραφή. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι χρήστες μπορούν να αναδείξουν τις τεχνικές τους 

δεξιότητες, χτίζοντας μια γέφυρα που θα αντέξει ένα όχημα για να μην πέσει κάτω. Έχουν την ευκαιρία 

να χτιστούν όλο και πιο περίπλοκες γέφυρες. Απαιτεί λογική. Τα γραφικά δημιουργούν ένα αρκετά 

ρεαλιστικό, ελκυστικό περιβάλλον. 

Λειτουργικό σύστημα:  

 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.aidemmedia.RealisticBridge 
 

 

 

 

 

 

 

Οδηγίες. Για να ξεκινήσετε να παίζετε με την εφαρμογή πρέπει πρώτα να την κατεβάσετε στο 

smartphone σας (ή σε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε). Η εφαρμογή στη δωρεάν έκδοση της, σας 

επιτρέπει να παίζετε μόνο στο επίπεδο - κανονικό. Το παιχνίδι ξεκινά με την παρουσίαση των οδηγιών 

για το πώς να χτίσετε τις γέφυρες. Το σύστημα καθοδήγησης βοηθά σε περίπτωση δυσκολιών κατά τη 

μετάβαση στο επίπεδο. 

Χρήση της εφαρμογής στην τάξη. Αυτό το παιχνίδι για κινητά είναι διασκεδαστικό και αποτελεί έναν 

εξαιρετικό συνδυασμό μάθησης, δημιουργικής σκέψης και ψυχαγωγίας. Το παιχνίδι μπορεί να 

προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τη μηχανική. Λόγω των χαρακτηριστικών του, το παιχνίδι 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί  ως μια μορφή διασκέδασης, οπότε μπορεί να είναι ένα καλό παράδειγμα 

εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα για την αυτο-μελέτη των μαθητών. Επειδή είναι πολύ διασκεδαστικό 

μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κάνουν το πρώτο βήμα προς τη μάθηση. 

Δεξιότητες 

 

Δημιουργικότητα: Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν τη 

δημιουργικότητά τους κατά την κατασκευή προσαρμοσμένων και καινοτόμων 

γεφυρών 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.aidemmedia.RealisticBridge
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

Η νέα εφαρμογή «Eureka» – Η χαρά της ανακάλυψης! 

Εφαρμογή Eureka  

Περιγραφή. Η εφαρμογή Eureka είναι μέρος της εφαρμογής SMART-MT για κινητές συσκευές, η οποία 

περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή Math που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων. 

Η εφαρμογή Eureka έχει σχεδιαστεί για μαθητές ηλικίας 10-13, που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο 

(βαθμοί 5-6 ). Η εφαρμογή Eureka είναι εύκολη στη χρήση, παιχνιδιάρικη και πρακτική, με ορισμένα 

στοιχεία παιχνιδιών. 

Ο στόχος της εφαρμογής «Eureka» είναι να προωθήσει τη δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών 

στα Μαθηματικά μέσω της ενσωμάτωσης σε άλλα μαθήματα STEAM - Επιστήμη, Τεχνολογίες, 

Μηχανική και Τέχνες. Η εφαρμογή Eureka βασίζεται στην ιδέα ότι τα μαθηματικά δεν πρέπει να 

διδάσκονται χωριστά αλλά μέσω της ενσωμάτωσης τους στα άλλα μαθήματα στην κατηγορία STEAM. 

Μέσω της οικοδόμησης νέων γνώσεων και της δημιουργίας νέων σχέσεων μεταξύ διαφορετικών 

θεμάτων, οι μαθητές αναπτύσσουν μεγαλύτερη κατανόηση για τα μαθηματικά και βελτιώνουν την 

κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητά τους, η οποία τους επιτρέπει να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη 

συσσωρευμένη γνώση σε πραγματικές καταστάσεις. Η εφαρμογή Eureka περιέχει 25 μαθηματικές 

ασκήσεις με βάση τις πραγματικές εμπειρίες που μπορεί να συμβούν στη ζωή του μαθητή: ταξίδι με 

βάρκα, αναρρίχηση στο βουνό Κιλιμάντζαρο, περιβαλλοντική ρύπανση, επαφή με τη φύση, τα πουλιά 

και τα ζώα, δείπνο γενεθλίων, ταξίδι στο κάστρο του Δράκουλα, αθλητισμός και υγεία, ψώνια, 

ζωγραφική και λοιπά. 

Οδηγίες. Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, ο δάσκαλος πρέπει πρώτα να την 

κατεβάσει στο smartphone του (ή σε άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί).  

Σύνδεσμος: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en&ah=1_kEtv-

q0tI_drb3Ci3Pf9O0JZg.  

Όλες οι ασκήσεις και οι οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής διατίθενται σε 6 ευρωπαϊκές 

γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Πολωνικά και Ρουμανικά.  

Δημιουργική σκέψη: Κάθε ένα από τα επίπεδα απαιτεί από τους παίκτες να 

χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για την επίλυση προβλημάτων που περιέχονται 

στην εφαρμογή. Γι 'αυτό αυτό το παιχνίδι είναι μια καλή εκπαίδευση για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων 

Ενσωμάτωση των μαθηματικών και άλλων μαθημάτων STEAM: Μηχανική 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en&ah=1_kEtv-
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής, θα εμφανιστεί μια σελίδα όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ 

της εφαρμογής Math  και της εφαρμογής Eureka.  

 

Στο εισαγωγικό μέρος της εφαρμογής «Eureka» οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα βρουν ένα 

ηλεκτρονικό οδηγό για το πώς να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή SMART «Eureka». Όταν οι 

εκπαιδευτικοί ή οι μαθητές επιλέξουν την εφαρμογή «Eureka», θα δουν μια λίστα με 25 ασκήσεις που 

μπορούν να κάνουν. Δεν είναι απαραίτητο να τις λύσουν με σειρά. Το όνομα της άσκησης ή η εικόνα 

δίπλα της θα βοηθήσει τους χρήστες να επιλέξουν το σωστό θέμα. Η εφαρμογή τους επιτρέπει να 

εισάγουν τιμές και να κάνουν υπολογισμούς. Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν ξέρουν πώς να λύσουν 

την άσκηση, μπορούν πάντα να λάβουν βοήθεια κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το ερωτηματικό. 

Παραδείγματα ασκήσεων: Αλλαγές θερμοκρασίας στα βουνά 

                    

Παράδειγμα της άσκησης (αριστερά) και της λύσης της (δεξιά) 



17 
 
 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Όπως μπορούμε να δούμε, αυτή είναι μια άσκηση στη οποία συμμετέχουν ενεργά οι μαθητές, καθώς 

μπορούν να σχετιστούν με μια πιθανή πραγματική κατάσταση. Ο στόχος της εργασίας είναι να 

απαντήσουν σε 3 ερωτήσεις: 

- Πόσα χιλιόμετρα είναι μέχρι τα 4000 μέτρα; 

- Πόσους βαθμούς πέφτει η θερμοκρασία στο ύψος των 4000 μέτρων; 

- Πόσους βαθμούς θα έχει σε ύψος 4000 μέτρων? 

Η λύση στην άσκηση σηματοδοτείται με τη λήψη ενός βραβείου με τη μορφή ενός αστεριού για κάθε 

ολοκληρωμένο πεδίο. 

Η άσκηση: Αθλήματα και ενέργεια 

 

Παράδειγμα της άσκησης (αριστερά) και της λύσης της (δεξιά) 

Αυτό το παράδειγμα αναφέρεται στην άσκηση και την καύση θερμίδων. Η αποστολή του μαθητή είναι να 

υπολογίσει πόσες θερμίδες θα κάψει κάνοντας διάφορες ασκήσεις. Όπως μπορούμε να δούμε και στις 

δύο περιπτώσεις, στο κάτω μέρος υπάρχει ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή λύσεων. 

Αξίζει να εξηγήσουμε τα 3 παραπάνω εικονίδια: το πρώτο χρησιμοποιείται για την προβολή του 

αποτελέσματος εάν δεν μπορεί ο μαθητής να λύσει την άσκηση (για να ενεργοποιηθεί το εικονίδιο πρέπει 

να κάνει λάθος 3 φορές στον υπολογισμό), το επόμενο του επιτρέπει να εισαγάγει ξανά την τιμή, ενώ το 

τελευταίο χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της απάντησης. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Χρήση εφαρμογών στην τάξη. Η εφαρμογή Eureka είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας εφαρμογής 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία μαθηματικών σε μαθητές (ειδικά σε άτομα με χαμηλές 

επιδόσεις στην πέμπτη και έκτη τάξη, ηλικίας 10-13) μέσω της ενσωμάτωσης σε άλλα μαθήματα 

STEAM. Η θεματική ποικιλία των ασκήσεων Eureka με διαφορετικές ασκήσεις (υπολογίστε το μήκος ή 

το ύψος, τα έξοδα για ένα δείπνο γενεθλίων ή την παρασκευή μπισκότων, την ταχύτητα του ποταμού, τον 

παλμό της καρδιάς) θα βοηθήσει τον δάσκαλο, μέσω της εξατομικευμένης μάθησης, να υποστηρίξει κάθε 

μαθητή σύμφωνα με τις ικανότητές του, τα ενδιαφέροντά του και τις μαθησιακές του δυνατότητες. Χάρη 

στην ευελιξία της, οι μαθητές θα μπορούν να επαναλαμβάνουν τις ασκήσεις πολλές φορές και να 

οδηγούνται στην επιτυχία. Η επιτυχία είναι το καλύτερο κίνητρο για τους μαθητές στα μαθηματικά. 

 

Δεξιότητες 

 

 

 

 

 

 

  

Δημιουργικότητα: Η ποικιλία ασκήσεων στην εφαρμογή Eureka επιτρέπει στους 

μαθητές να εξετάσουν τα ζητήματα που τέθηκαν με πολύπλοκο τρόπο, από διαφορετικές 

οπτικές μαθημάτων διδασκαλίας και τους ενθαρρύνει να αναζητήσουν διαφορές και 

ομοιότητες. Το αυξανόμενο επίπεδο ασκήσεων δίνει στους μαθητές μεγαλύτερη 

ευκαιρία να αναζητήσουν τις σωστές λύσεις. Οι τρεις προσπάθειες για τον ευκολότερο 

τρόπο εξεύρεσης λύσης θα ενισχύσουν τις δεξιότητες κατανόησης, των δεξιοτήτων στις 

εφαρμογές και της δημιουργικότητας. 

Κρίσιμη σκέψη: Η εφαρμογή Eureka υποστηρίζει τη διαδικασία της κριτικής σκέψης, 

απαιτώντας από τον μαθητή να είναι σε θέση να αναλύει σωστά τα δεδομένα. Με την 

εκτέλεση διαφόρων μαθηματικών ασκήσεων, οι μαθητές επιλύουν πραγματικά 

προβλήματα που σχετίζονται με τη ρύπανση του περιβάλλοντος, την ανθρώπινη ευθύνη 

για δραστηριότητες που λειτουργούν καλά, το καθαρό περιβάλλον και τη δική τους υγεία 

και αξίες. Με την επίλυση ασκήσεων, οι μαθητές θα προβληματιστούν σχετικά με τη 

συνάφεια του προβλήματος, θα εξαγάγουν συμπεράσματα και θα υποστηρίξουν γιατί 

επέλεξαν αυτή τη συγκεκριμένη πορεία λύσης. 

Ενσωμάτωση των μαθηματικών και άλλων μαθημάτων STEAM: Επιστήμη (Βιολογία, 

Χημεία, Φυσική), Τεχνολογία, Μηχανική 



19 
 
 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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