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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 I «Η χρήση εφαρμογών για κινητά για τη βελτίωση των μαθηματικών 

δεξιοτήτων των μαθητών» 

Ο στόχος της ενότητας είναι να αναπτύξει την ψηφιακή εκπαιδευτική κουλτούρα των εκπαιδευτικών 

μαθηματικών για να ενισχύσει την αφοσίωση και την επιτυχία των μαθητών στα μαθηματικά 

χρησιμοποιώντας εφαρμογές για κινητά. 

Οι στόχοι: 

1. να παρουσιάσει την αξία της χρήσης των κινητών συσκευών στη διδασκαλία μαθηματικών για τη 

σύγχρονη νέα γενιά  

2. να εισαγάγει νέες μεθοδολογίες διδασκαλίας / μάθησης που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα 

μαθηματικών  

3. να παρέχει στους καθηγητές πρακτικές οδηγίες για το πώς να χειριστούν την «Ηλεκτρονική 

εργαλειοθήκη για τη διδασκαλία των μαθηματικών» χρησιμοποιώντας μαθηματικές εφαρμογές για 

κινητές συσκευές 

Θεωρητικό μέρος 

Τα αποτελέσματα των τεστ της διεθνούς αξιολόγησης μαθητών (PISA) το 2018 δείχνουν ότι η μέση απόδοση 

της ΕΕ στα μαθηματικά παρέμεινε σταθερή κατά την περίοδο 2009-2018, αν και οι τάσεις διαφέρουν μεταξύ 

των κρατών μελών. Η ΕΕ δεν έχει εκπληρώσει τον στόχο ET2020 σχετικά με τις δυσκολίες στην επιτυχία - 

ποσοστό μικρότερο από 15%. Περίπου ένας στους πέντε 15χρονους στην ΕΕ (22,4% στα μαθηματικά και 

21,6% στην επιστήμη) αντιμετωπίζει δυσκολίες να επιτύχει. Οι μαθητές αυτοί στην PISA είναι εκείνοι οι 

μαθητές που δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που απαιτείται για να 

συμμετάσχουν επιτυχώς στην κοινωνία. Τα τεστ  PISA αξιολογούν όχι μόνο την απλή απόκτηση γνώσεων 

από τους μαθητές αλλά και την ικανότητά τους να κατανοούν τα ζητήματα και να χρησιμοποιούν / 

προσαρμόζουν τη γνώση στην πραγματική ζωή. Ωστόσο, τέσσερα κράτη μέλη σημείωσαν στατιστικά 

σημαντική μείωση του ποσοστού των μαθητών αυτών: Πολωνία (–5,8 εκατοστιαίες μονάδες), Λετονία (-5,2 

εκατοστιαίες μονάδες), Ιρλανδία (-5,1 εκατοστιαίες μονάδες) και Σλοβενία (-3,9 εκατοστιαίες μονάδες) 

(βλέπε σχήμα 1) . Αυτό δείχνει ότι η μείωση της χαμηλής επιτυχίας είναι δυνατή. 

Τα αποτελέσματα της PISA δείχνουν επίσης ότι το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο επηρεάζει έντονα την 

απόδοση των μαθητών και τις ακαδημαϊκές προσδοκίες τους στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Σε ορισμένες 

χώρες περισσότεροι από ένας στους τρεις μαθητές δεν αισθάνονται ότι ανήκουν στο σχολείο (PISA, 2018).  
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Σχήμα 1. Μακροπρόθεσμη αλλαγή στο ποσοστό χαμηλής επίδοσης στα μαθηματικά,  

2009 – 2018 [%] 
Μακροπρόθεσμη αλλαγή στο ποσοστό χαμηλής επιτυχίας στα μαθηματικά, 2009 - 2018 [%] 

Οι χώρες με υψηλά ποσοστά μαθητών με χαμηλές επιδόσεις πρέπει να βελτιώσουν τις μεθοδολογίες 

διδασκαλίας των μαθηματικών προκειμένου να ενισχύσουν το ενδιαφέρον και τις δεξιότητες των μαθητών 

τους στα Μαθηματικά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε υψηλότερα επίπεδα (από την Ταξινομία Bloom) της 

μάθησης των Μαθηματικών - δυνατότητα κατανόησης και εφαρμογής των μαθηματικών δεξιοτήτων στην 

πραγματική ζωή. 

Προφανώς, πολλοί μαθητές δεν είναι παθιασμένοι με τα μαθηματικά. Οι μαθητές αισθάνονται 

αποσυνδεδεμένοι από αυτά που διδάσκονται στην τάξη, είναι αβέβαιοι για τα οφέλη των μαθηματικών και 

απρόθυμοι να ακολουθήσουν μια καριέρα στον τομέα. Το πρόβλημα έγκειται στον μεταβαλλόμενο κόσμο 

που άλλαξε τα χαρακτηριστικά και τα στυλ μάθησης της νέας γενιάς. 

Μαθητές νέας γενιάς 

Προκειμένου να βρείτε τους καλύτερους τρόπους για τη διδασκαλία των μαθηματικών σε υψηλότερα 

επίπεδα - κατανόηση και ικανότητα εφαρμογής - αξίζει να γνωρίζετε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των μαθητών της νέας γενιάς. Η πρώτη και πιο αξιοσημείωτη ιδιαιτερότητα 

της νέας γενιάς είναι η συχνή χρήση ψηφιακών συσκευών και ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών) που έχει σχεδόν γίνει η μητρική τους γλώσσα, μια γλώσσα μέσω της οποίας επικοινωνούν, 

εκφράζονται και κατανοούν τον κόσμο γύρω τους (Felicia, 2009). Γενιές όπως η γενιά X (αυτοί που 

γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980), η γενικά Y (αυτοί που γεννήθηκαν μεταξύ 1981 και 1995) και η γενιά Z 

(αυτοί που γεννήθηκαν μεταξύ 1995 και 2010) ανταποκρίνονται διαφορετικά στην διδασκαλία λόγω των 

διαφορετικών χαρακτηριστικών, του τρόπου μάθησης και των συνηθειών μελέτης. Επομένως, οι στρατηγικές 

διδασκαλίας που ισχύουν για 15 ή 20 χρόνια ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματικές για τους μαθητές που 
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ανήκουν στη γενιά Z. Η γενιά Z είναι γεννημένη μέσα στην τεχνολογία, είναι η πρώτη γενιά που γεννήθηκε 

σε έναν παγκόσμιο (διαδικτυακό) συνδεδεμένο κόσμο και επομένως «ζει και αναπνέει» στην ψηφιακή 

τεχνολογία από πολύ μικρή ηλικία. Αυτή η γενιά μαθητών αντικατέστησε τη γενιά της χιλιετίας και έχει 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στυλ μάθησης που συνδέονται άμεσα με τις ΤΠΕ. Προφανώς, η χρήση 

των ΤΠΕ στα μαθήματα μαθηματικών θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο και να κάνει τα μαθηματικά πιο 

ελκυστικά για τους μαθητές, διευκολύνοντας έτσι τη μάθηση και την επιτυχίας τους. 

Χαρακτηριστικά των μαθητών της γενιάς Z: 

1. Η κοινωνική ζωή λαμβάνει χώρα στο Διαδίκτυο 

Η γενιά Z νιώθει άνετα στο διαδικτυακό περιβάλλον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι 

περισπασμός, είναι αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής συμπεριφοράς τους. Σχετίζονται άμεσα με την 

αποστολή και λήψη μηνυμάτων.  Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι για τη γενιά Z, ότι και ο τηλεφωνητής 

για γενιά της χιλιετίας: δεν το ελέγχουν ποτέ. 

Παραδοσιακά, η μάθηση πραγματοποιείται στην τάξη και η πρακτική και η εφαρμογή μέσω στις ασκήσεις. 

Ωστόσο, στον 21ο αιώνα, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο περιεχόμενο μέσω της τεχνολογίας 

οπουδήποτε και συχνά σε πολύ οπτικές και ελκυστικές μορφές. Έτσι, έχουμε την ανατροπή της εκπαίδευσης 

όπου η μάθηση πραγματοποιείται έξω από την τάξη, αλλά η ουσιαστική εφαρμογή και πρακτική εξακολουθεί 

να διεξάγεται στο σχολείο, από τον πολύ σημαντικό διαμεσολαβητή, και όχι από τον δάσκαλο. 

1. Ψηφιακά 

Οι μαθητές χρειάζονται iPad και οθόνες για να μαθαίνουν. Αυτές οι οθόνες έχουν σχεδιαστεί για να μην 

εμφανίζουν μόνο κείμενα αλλά και εικόνες. Οι μαθητές χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες για να 

ευδοκιμήσουν σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο. 

2.  Οπτικά 

Οι μαθητές της γενιάς Z προτιμούν τα βίντεο, προτιμούν να παρακολουθούν κάτι στο διαδίκτυο και να 

αφήνουν μηνύματα με βίντεο αντί να στέλνουν email ή κείμενα. Σε μια εποχή υπερφόρτωσης πληροφοριών, 

τα μηνύματα βασίζονται όλο και περισσότερο στην εικόνα και τα σήματα. Τα λογότυπα και οι επωνυμίες 

ξεπερνούν τα γλωσσικά εμπόδια με χρώματα και εικόνα και όχι πλέον με λέξεις και φράσεις. Τα οπτικά μέσα 

είναι επίσης ένας τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες καλύτερα. Μπορεί να 

διατηρήσει οπτικά σύμβολα και εικόνες και όχι απλώς γραπτό περιεχόμενο. Στους μαθητές της γενιάς Ζ τα 

οπτικά και κιναισθητικά στυλ μάθησης υπερισχύουν της ακουστικής παράδοσης, η οποία παραδοσιακά 

κυριαρχούσε στην τάξη. 

3. Κινητό 

Οι σημερινοί μαθητές δεν χρησιμοποιούν της τεχνολογία μόνο για επικοινωνία, αλλά και για αναζήτηση 

εργασίας και κατοικίας. Είναι επομένως σημαντικό να σκεφτείτε πώς μπορείτε να εξοπλίσετε αυτήν τη γενιά 

όχι μόνο με περιεχόμενο αλλά και με ανθεκτικότητα απέναντι στον μεταβαλλόμενο κόσμο. 
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4. Παγκόσμια 

Η σημερινή γενιά μαθητών είναι πραγματικά παγκόσμια και είναι η γενιά που είναι πιο πιθανό να εργαστεί 

σε πολλές χώρες. Είναι η πιο παγκόσμια συνδεδεμένη και επηρεασμένη γενιά στην ιστορία και δεν 

περιορίζεται μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά είναι παγκόσμια όσο καμία άλλη γενιά.   

Πράγματι, η γενιά Z έχει μια σαφώς διαφορετική και πιο παραγωγική σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία από 

την προηγούμενη, τη γενιά της χιλιετίας. Η ψηφιακή τεχνολογία είναι ήδη η βάση της μάθησης της γενιάς Z, 

και συνεπώς πρέπει να γίνει και η βάση της σχολικής τάξης. Η επιτυχής εκμάθηση της γενιάς Ζ συνδέεται 

με τη χρήση προσωπικών συσκευών στα μαθήματα, την εξατομίκευση της μάθησής τους και τις 

διαδικτυακές εφαρμογές συνομιλίας μέσω βίντεο, όπως το Google Hangouts ή το Zoom. 

Προφανώς, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται νέες πηγές διδασκαλίας και μάθησης που θα τους βοηθήσουν να 

κάνουν τη μετάβαση στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών διδασκαλίας-μάθησης. Επιπλέον, ακόμη και νέες 

πραγματικότητες που έχουν δημιουργηθεί λόγω των παγκόσμιων φαινομένων, οι προκλήσεις του COVID19 

και της «αιφνιδιαστικής και απαραίτητης καραντίνας», με την ανάγκη για τηλεκπαίδευση, θέτουν απαιτήσεις 

στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ στις διδακτικές πρακτικές. 

ΤΠΕ και παιδαγωγική 

Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν σημαντικές δυνατότητες να επιταχύνουν την 

πρόοδο, να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη κοινωνιών γνώσης χωρίς 

αποκλεισμούς με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την 

ενδυνάμωση (Η ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη). 

Επίσης, η χρήση των ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς σκοπούς ικανοποιεί τις ανάγκες μιας νέας γενιάς μαθητών, 

που είναι γεννημένοι μέσα στην τεχνολογία και των οποίων τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρέπει να 

αναγνωριστούν προκειμένου να διασφαλιστούν επιτυχημένα μαθησιακά αποτελέσματα και κίνητρα από τη 

μεριά τους. Οι εκπαιδευτικοί συχνά δυσκολεύονται να εμπλακούν και να παρακινήσουν αυτή τη γενιά να 

συμμετάσχει σε παραδοσιακές μαθησιακές δραστηριότητες, επειδή η μορφή που χρησιμοποιείται για την 

επίσημη διδασκαλία δεν ταιριάζει με τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των μαθητών (Felicia, 

2009). Επομένως, οι διάφορες ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών εκπαιδευτικών πηγών και των 

ψηφιακών παιχνιδιών, θα μπορούσαν και θα έπρεπε να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση ή 

την κατάρτιση καθώς ικανοποιούν τις ανάγκες των παιδιών, τα κίνητρα και τα στυλ μάθησης. Επιτρέπουν 

την πραγματική συνεργασία μεταξύ χρηστών και είναι, σε κάποιο βαθμό, παρόμοιες με τα συνεργατικά 

μαθησιακά περιβάλλοντα ή τα συνεργατικά περιβάλλοντα εργασίας, όπου οι συμμετέχοντες μοιράζονται 

πληροφορίες και μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. 

Οι περισσότερες εκπαιδευτικές θεωρίες εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: γνωσιακή, 

συμπεριφορική και κονστρουβιστικη. Στις συμπεριφορικές προσεγγίσεις, τα μαθήματα δεν είναι άμεσα 

υπεύθυνα για τις μαθησιακές δραστηριότητες. Αντ 'αυτού, οι μαθητές είναι ρυθμισμένοι να αντιδρούν σε ένα 
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ερέθισμα. Στις γνωσιακές θεωρίες, τα μαθήματα διαθέτουν έναν εσωτερικό χάρτη (γνώση), τον οποίο τα 

εξωτερικά γεγονότα θα τους ζητήσουν να ενημερώσουν. Σε αυτές τις θεωρίες, η έμφαση είναι η υποκείμενη 

γνωστική διαδικασία. Αρκετές γνωστές θεωρίες έχουν καθιερωθεί στο πλαίσιο του γνωσιακού κινήματος, 

όπως το φαινόμενο της μεταφοράς, σύμφωνα με το οποίο η μάθηση μπορεί να επηρεαστεί από προηγούμενες 

γνώσεις. Τέλος, στις κονστρουκτιβιστικές θεωρίες, οι μαθητές μαθαίνουν αλληλεπιδρώντας με το 

περιβάλλον τους και τους συμμαθητές τους. Αυτό περιλαμβάνει μια διαδικασία δοκιμής και σφάλματος και 

την ικανότητα των μαθητών να ερμηνεύουν τις προηγούμενες και τις παρούσες εμπειρίες τους για να 

ενημερώσουν τις γνώσεις τους. (Felicia, 2009). Σε κάποιο βαθμό, η χρήση εργαλείων ΤΠΕ για την 

εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις προσεγγίσεις - συμπεριφοριακή, γνωσιακή και κονστρουβιστική. Κυρίως 

όμως την τελευταία, λόγω της πολυπλοκότητας των εργαλείων ΤΠΕ και του ανοιχτού και συνεργατικού 

χαρακτήρα της. Για παράδειγμα, στα ψηφιακά παιχνίδια, οι παίκτες μπορούν να επεξεργαστούν νέες θεωρίες 

και υποθέσεις, να τις δοκιμάσουν και να τις αναπροσαρμόσουν ανάλογα με τις γνώσεις και τις δεξιότητές 

τους. Επομένως, επιτυγχάνει υψηλότερα και ακόμη και τα υψηλότερα επίπεδα μάθησης σύμφωνα με την 

Ταξινομία Bloom, η οποία ξεκινά με το χαμηλότερο και απλούστερο επίπεδο μάθησης, Απομνημόνευση, το 

δεύτερο, Κατανόηση, το τρίτο, Εφαρμογή, το τέταρτο, Ανάλυση, το πέμπτο, Αξιολόγηση, και το υψηλότερο, 

Δημιουργία (δείτε την παρακάτω εικόνα). Αυτό σημαίνει ότι η παιχνιδοποίηση των μαθηματικών θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες δεξιότητες και βαθμολογίες των μαθητών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2. Ταξινομία του Bloom (Vanderbilt University Center for Teaching, 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/) 
Ένα «Έγγραφο συζήτησης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα» που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Twente 

(Ολλανδία), αναγνώρισε ότι οι ΤΠΕ βρίσκονται στον πυρήνα των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, ως: 

 επιχείρημα για την ανάγκη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα 

 εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει την απόκτηση και την αξιολόγηση αυτών των 

δεξιοτήτων (How education technology sharpens key skills for students’ future, 2017). 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/)
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Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι αυτό που οι μαθητές χρειάζονται για να πετύχουν στη σημερινή κοινωνία 

- μετάβαση από τα 3R (ανάγνωση, γραφή, αριθμητική) στα 4Cs: κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, 

αποδοτική επικοινωνία, συνεργασία & ομαδικότητα, δημιουργικότητα & καινοτομία. 

Η τεχνολογία γίνεται πρωταγωνιστής ικανός να παίξει τρεις διαφορετικούς ρόλους, ανάλογα με τον χρήστη 

της. Μπορεί να δράσει: 

 ως δάσκαλος (όταν οι συσκευές δίνουν οδηγίες και καθοδηγούν τον χρήστη) 

 ως εργαλείο διδασκαλίας (όταν χρησιμοποιείται από το εκπαιδευτικό προσωπικό)  

 ως μαθησιακό εργαλείο (όταν χρησιμοποιείται από τους μαθητές). 

Ωστόσο, η ταχεία ανάπτυξη των ΤΠΕ απαιτεί ένα εντελώς νέο σύνολο δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις 

ΤΠΕ και τον τεχνολογικό αλφαβητισμό. Η νέα γενιά μαθητών ετοιμάζεται να εργαστεί με αυτές τις νέες 

τεχνολογίες, οπότε τα σχολεία πρέπει να τις ενσωματώσουν στα μελλοντικά προγράμματα σπουδών και 

να προετοιμάσουν το εκπαιδευτικό προσωπικό για τις χρησιμοποιήσει. Χρειάζονται γνώσεις σχετικά με 

τα υπάρχοντα εργαλεία διδασκαλίας, δεξιότητες στη χρήση τεχνολογιών και ικανότητες για αλλαγή των 

παιδαγωγικών πρακτικών τους καθώς μετατοπίζονται κυρίως προς την εξατομίκευση και την καθοδήγηση.  

Επίδραση των παιδαγωγικών πρακτικών στην επιτυχία των μαθητών 

«Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση προσθέτει αξία στη διδασκαλία και τη μάθηση, ενισχύοντας την 

αποτελεσματικότητα της μάθησης. Πρόσθεσε μια διάσταση στη μάθηση που δεν ήταν προηγουμένως διαθέσιμη. 

Μετά την ένταξη των ΤΠΕ στα σχολεία, οι μαθητές ανακάλυψαν ότι η μάθηση σε ένα περιβάλλον ενισχυμένης 

τεχνολογίας ήταν πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική από ότι σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον στην τάξη», έγραψε 

ο Ajay Suri στο μπλογκ MyClassBoard, Messenger School, 2016 (Suri, 2016). 

Πολλές ερευνητικές μελέτες επισημαίνουν το ρόλο των ΤΠΕ στην υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης. Η 

μάθηση και η τεχνολογία δεν θεωρούνται πλέον αντίπαλοι στη διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί τις θεωρούν 

πλέον συμβατές και τις χρησιμοποιούν συμπληρωματικά. Η μαθησιακή διαδικασία δε χρειάζεται να 

οργανώνεται ή να προγραμματίζεται ξεχωριστά από την τεχνολογία. Κυρίως οι  νέοι, αλλά και άλλες γενιές, 

δεν μπορούν να φανταστούν την καθημερινή τους ζωή χωρίς την τεχνολογία. Γιατί λοιπόν να αποκλειστεί η 

τεχνολογία από τη μάθησή τους; 

Οι ερευνητές δείχνουν ότι οι ΤΠΕ μπορούν να επιτρέψουν τη χρήση καινοτόμων μεθόδων που κάνουν τη 

μάθηση πιο αποτελεσματική και ελκυστική για τους μαθητές (Teresevičienė, Volungevičienė, Trepulė, 

Žydžiūnaitė, Rutkienė, Tait, W., Kaminskienė, 2015). Τα στοιχεία από τη βιβλιογραφία δείχνουν μια θετική 

επίδραση συγκεκριμένων χρήσεων των ΤΠΕ στην επιτυχία των μαθητών σε όλα σχεδόν τα μαθήματα του 

προγράμματος σπουδών, με τα πιο σημαντικά θετικά αποτελέσματα στα μαθηματικά και τις επιστήμες, μέσω 

της χρήσης προσομοιώσεων, μοντελοποίησης και άλλων ειδικών πόρων ΤΠΕ, καθώς και στα Αγγλικά και 

στον γραμματισμό, μέσω της χρήσης επεξεργασίας κειμένου, λογισμικού παρουσίασης και διαδραστικών 
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βίντεο (ICT and Pedagogy. A review of the research literature, 2003). Σε όλα τα βασικά στάδια, ωστόσο, τα 

στοιχεία δείχνουν ότι αυτά τα οφέλη εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο ο δάσκαλος επιλέγει και 

οργανώνει τις πηγές των ΤΠΕ, και πώς αυτή η χρήση ενσωματώνεται σε άλλες δραστηριότητες στην τάξη 

και έξω από αυτήν. Η εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά η 

χρήση τους παραμένει σχετικά χαμηλή (A review of the research literature relating to ICT and attainment, 

2004). 

Η Ergo, ειδικοί και διεθνείς οργανισμοί αναγνωρίζουν ότι η αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα 

σχολεία και τις τάξεις μπορεί να μεταμορφώσει την παιδαγωγική διαδικασία και να ενδυναμώσει τους 

μαθητές. 

Η UNESCO ισχυρίζεται, ότι σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να έχουν τις ικανότητες 

να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στην επαγγελματική τους πρακτική για να διασφαλίσουν την ισότητα και την 

ποιότητα της μάθησης. Ισχυρίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις 

ΤΠΕ για να καθοδηγήσουν τους μαθητές στην ανάπτυξη δεξιοτήτων της Κοινωνίας της Γνώσης, όπως η 

κριτική και καινοτόμος σκέψη, η σύνθετη επίλυση προβλημάτων, η ικανότητα συνεργασίας και οι 

κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες (UNESCO ICT Competency Framework for Teachers, 2018) 

Σε απάντηση, η UNESCO ανέπτυξε τα Πρότυπα Ικανοτήτων στις ΤΠΕ για Εκπαιδευτικούς (ICT CFT) ως 

εργαλεία για την καθοδήγηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους 

και κατά τη διάρκεια, σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Το ICT CFT 

οργανώνεται σε τρία διαδοχικά στάδια ή επίπεδα ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική χρήση 

των ΤΠΕ: 

 Το πρώτο επίπεδο είναι η απόκτηση γνώσης, όπου οι εκπαιδευτικοί αποκτούν γνώσεις σχετικά με 

τη χρήση της τεχνολογίας και βασικές ικανότητες στις ΤΠΕ. 

 Το δεύτερο επίπεδο είναι η εμβάθυνση της γνώσης, όπου οι εκπαιδευτικοί αποκτούν ικανότητες 

στις ΤΠΕ που τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται τα μαθησιακά περιβάλλοντα που έχουν ως κέντρο 

τους μαθητές και που συνεργατικά και ομαδικά. 

 Το τρίτο επίπεδο είναι η δημιουργία γνώσης, όπου οι εκπαιδευτικοί αποκτούν ικανότητες που τους 

ενθαρρύνουν να εφαρμόζουν καλές πρακτικές και να δημιουργούν μαθησιακά περιβάλλοντα που 

ενθαρρύνουν τους μαθητές να δημιουργήσουν νέα γνώση. 

Η επιτυχής ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση απαιτεί επανεξέταση του ρόλου των 

εκπαιδευτικών και απαιτείται υποστήριξη σε ολόκληρο το σύστημα για την παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ, 

για την ενθάρρυνση της καινοτομίας των εκπαιδευτικών και για την ανάπτυξη δικτύων και πλατφορμών που 

επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να μοιράζονται εμπειρίες και προσεγγίσεις που μπορεί να είναι χρήσιμες 

για τους συναδέλφους τους και άλλους ενδιαφερόμενους (Qingdao Declaration, 2015). 



9 
 
 
 

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. 

Επομένως, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε 3 βασικά στοιχεία 

μάθησης που βασίζονται στις ΤΠΕ: 

1. Ανοιχτές εκπαιδευτικές πηγές (OER) 

Για να εξερευνήσουν διάφορες ανοιχτές εκπαιδευτικές πηγές που είναι διαθέσιμες για χρήση από καθηγητές 

και μαθητές. Οι ανοιχτές εκπαιδευτικές πηγές έχουν αναδειχθεί ως ιδέα με τη δυνατότητα να υποστηρίξουν 

τον εκπαιδευτικό μετασχηματισμό. Ενώ η εκπαιδευτική αξία των ανοιχτών εκπαιδευτικών πηγών έγκειται 

στην ιδέα της χρήσης πόρων ως αναπόσπαστης μεθόδου επικοινωνίας του προγράμματος σπουδών σε 

εκπαιδευτικά μαθήματα (π.χ. μάθηση με βάση τις πηγές), η μετασχηματιστική τους δύναμη έγκειται στην 

ευκολία με την οποία μπορούν να διαμοιραστούν αυτές οι πηγές, όταν ψηφιοποιηθούν μέσω του διαδικτύου. 

2.  Τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας 

Η κατοχή κινητών συσκευών αυξάνεται παγκοσμίως. Οι κινητές συσκευές περιλαμβάνουν τα smartphone και 

τα τάμπλετ και οι μαθητές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο αυτές τις τεχνολογίες για πρόσβαση σε 

εκπαιδευτικές πληροφορίες στο διαδίκτυο. Οι δημιουργικές χρήσεις για αυτές τις συσκευές μπορούν να 

προωθήσουν την ισότητα της εκπαίδευσης, να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα στην 

τάξη και να διευκολύνουν την εξατομικευμένη μάθηση. Οι τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν 

στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στη μάθηση, επιτρέποντας τη μάθηση 

ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε, καθώς και τη γεφύρωση της επίσημης και της άτυπης μάθησης. Από αυτήν 

την άποψη, απαιτούνται στρατηγικές και μηχανισμοί για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών κινητής 

τηλεφωνίας ώστε να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του συνόλου της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιείται 

από εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

3. Ικανότητα 

Οι ΤΠΕ έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ασκήσεις αποκατάστασης και ανάπτυξης σε μαθητές 

διαφορετικών ικανοτήτων. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που αναπτύσσουν πολλαπλές διαδρομές προόδου 

για ένα συγκεκριμένο μαθησιακό αποτέλεσμα, οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές να ακολουθούν 

εξατομικευμένες μαθησιακές διαδρομές. 

Αντίστοιχα, όλες οι εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες για την προώθηση των γνώσεων και των ικανοτήτων 

των εκπαιδευτικών στη χρήση εργαλείων ΤΠΕ στην τάξη και στις παιδαγωγικές διαδικασίες υποστηρίζουν 

την πολιτική και την εφαρμογή των παιδαγωγικών προτύπων που ορίζονται στο ICT CFT. 

ΤΠΕ σε μαθήματα μαθηματικών 

Με τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία και την επικράτηση διαδραστικών πινάκων και συσκευών 

τάμπλετ στα σχολεία, τα σχολεία πρέπει να έχουν ένα σχέδιο eLearning για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ και 

της οπτικοποίησης στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Οι καθηγητές μαθηματικών θα μπορούσαν να μάθουν 

και να χρησιμοποιήσουν πολλές πηγές για την ψηφιοποίηση των μαθηματικών. Μερικά παραδείγματα 

υπαρχουσών επιλογών: 
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- Εκτεταμένος σχεδιασμός ενός Ολόκληρου Σχολείο ή Προσέγγισης σε Επίπεδο Έτους για την 

παροχή αποτελεσματικού προγράμματος σπουδών στα μαθηματικά μέσω διαδραστικών πινάκων / 

προβολέων / φορητών υπολογιστών / συσκευών iOS & Android. Για παράδειγμα - δημιουργήστε τα 

διαδραστικά σας μαθήματα σε μορφή PowerPoint, χρησιμοποιήστε το Math Live (χαρακτήρες κινουμένων 

σχεδίων διδάσκουν διάφορα ζητήματα μαθηματικών στις μεγάλες τάξεις), χρησιμοποιήστε τα γραφήματα - 

οπτικές αναπαραστάσεις πληροφοριών ή δεδομένων που παρουσιάζουν δεδομένα σε μια κατανοητή οπτική 

μορφή. 

• Μπορεί να έχει δραστικές επιπτώσεις στη συμμετοχή και την επίδοση των μαθητών. Είναι 

ζωτικής σημασίας οι συντονιστές και οι διευθυντές του σχολείου να συναντηθούν όλοι μαζί 

για να σχεδιάσουν εκτεταμένα και να δημιουργήσουν μια ολόκληρη τεχνολογία και 

μεθοδολογία σε επίπεδο έτους, πλούσια σε ενότητες γραμματισμού και μαθηματικών 

χρησιμοποιώντας τη συλλογική τους εμπειρογνωμοσύνη. 

- Οπτικός γραμματισμός στα Μαθηματικά - χρησιμοποιώντας εξαιρετικά αποτελεσματικές εικόνες 

που επιτρέπουν στους μαθητές να ερμηνεύουν και να κατανοούν το μαθηματικό υλικό που παρουσιάζεται. 

• Ανταποκρίνεται στο στυλ μάθησης της νέας γενιάς, στην οποία αρέσει η οπτικοποίηση. 

- Οπτικά μαθηματικά παιχνίδια που είναι διαδραστικά και παρέχουν πληροφορίες με οπτικό τρόπο. 

•  Το MIND Research Institute (USAhttps://www.mindresearch.org/ )  δημιούργησε μια 

οπτική προσέγγιση για τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών χωρίς λόγια, με τη 

μορφή του λογισμικού ST Math (μόνο για ΗΠΑ και Καναδά) 

- Χαρτογράφηση και ΤΠΕ 

- Συλλογή και Αναπαράσταση δεδομένων: Γραφήματα & Παρουσιάσεις δεδομένων 

- Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πηγές (ORS) 

- Διδασκαλία και εκμάθηση μαθηματικών με τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών 

- GeoGebra 

- Εφαρμογές Μαθηματικών (Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα Μαθηματικά, ανακτήθηκε από: 

http://effectivecurriculumideas.weebly.com/integrating-ict-into-mathematics.html#ICTMathsPlanning) 

Πολλές εταιρείες έχουν αναπτύξει εικονικά ψηφιακά για τα μαθηματικά, τα οποία επιτρέπουν στους μαθητές 

να μάθουν, να εξασκηθούν και να διασκεδάσουν με διαφορετικές μαθηματικές έννοιες. Αυτά τα ψηφιακά 

εργαλεία είναι συνήθως οπτικά, περιλαμβάνουν στοιχεία παιχνιδιών και ψηφιοποίηση της μαθησιακής 

διαδικασίας (Lynch, 2017). 

Οι μαθηματικές εφαρμογές έχουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό που είναι σημαντικό για τη μαθησιακή 

επιτυχία και ελκυστικότητα – είναι σύντομες. Πληροί τις αρχές της μικρομάθησης - μάθηση σε μικρές 

μαθησιακές μονάδες ή βραχυπρόθεσμες μαθησιακές δραστηριότητες. 

https://www.mindresearch.org/
http://effectivecurriculumideas.weebly.com/integrating-ict-into-mathematics.html#ICTMathsPlanning)
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Είναι χρήσιμες κυρίως για τους μαθητές της γενιάς Z, κυρίως επειδή δεν μπορούν να διατηρήσουν την 

προσοχή σε ένα πράγμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά χρειάζονται ταχύτητα και μεταβαλλόμενες 

διαδικασίες στη μάθηση. Σε γενικές γραμμές, η έρευνα δείχνει ότι το εύρος της προσοχής των ανθρώπων έχει 

μειωθεί κατά το ήμισυ την τελευταία δεκαετία (2010-2020) (14 Interesting Pieces Of Research 

OnMicrolearning, 2020). 

Η μικροεκπαίδευση παρέχει μικρές «εκρήξεις» περιεχομένου στους μαθητές, τις οποίες μπορούν να 

μελετήσουν όποτε θελήσουν. Το περιεχόμενο μπορεί να έχει πολλές μορφές, από κείμενο έως πλήρως 

διαδραστικά πολυμέσα, αλλά θα πρέπει πάντα να είναι σύντομο. Είναι η πιο συναρπαστική, λιγότερο 

χρονοβόρα και φθηνότερη μορφή της κανονικής ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ είναι εξαιρετικά 

αποτελεσματική. 

Η «εκπαίδευση σε μικρές δόσεις» έγινε όλο και πιο δημοφιλής τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά πραγματικά 

απογειώθηκε όταν γνώρισε το σύγχρονο smartphone. Τόσο πολύ, που οι κορυφαίες πλατφόρμες 

μικρομάθησης είναι σαν ένα μείγμα Twitter και Instagram, αλλά με εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σε αυτήν την 

εποχή των πολυάσχολων προγραμμάτων και της μειωμένης προσοχής, η μικρομάθηση είναι ένα σχεδόν 

τέλειο μοντέλο εκπαίδευσης. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα είδη εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών. 

Τα οφέλη της μικρομάθησης: 

• Παραδίδεται γρηγορότερα 

• Είναι πιο προσιτή 

• Είναι ευέλικτη (Τα μαθήματα μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε μάθημα του τακτικού eLearning, 

απλά πιο σύντομα. Μπορείτε να δημιουργήσετε μαθήματα που δίνουν μια ευρεία εικόνα ενός θέματος ή 

μπορείτε ακόμα και να δημιουργήσετε αυτές τις εικόνες για πιο πολύπλοκα θέματα.)  

• Οι μαθητές τη βρίσκουν πιο ελκυστική 

• Ενισχύει τη διατήρηση της γνώσης. 

• Δίνει στους μαθητές περισσότερη ελευθερία (Επιτρέπει στους μαθητές σας να απολαμβάνουν την 

περιστασιακή μάθηση όποτε έχουν ελεύθερο χρόνο). 

Η έρευνα δείχνει ότι: οι άνθρωποι που μαθαίνουν μέσω τεχνικών μικρομάθησης απάντησαν σε ερωτήσεις 

28 τοις εκατό πιο γρήγορα (μελέτη του Πανεπιστημίου της Δρέσδης). 1 λεπτό περιεχομένου βίντεο βρέθηκε 

να ισούται με περίπου 1,8 εκατομμύρια γραπτές λέξεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Forrester). Ο αριθμός 27 

αναφέρεται στις φορές που η γενιά της χιλιετίας αλλάζει δραστηριότητα ανά ώρα (Interesting Pieces Of 

Research On Microlearning, 2020). 

Επομένως, οι εφαρμογές μαθηματικών περιλαμβάνουν όλα τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά - 

παιχνιδοποίηση, ψηφιοποίηση, μικρομάθηση - για να κάνουν τη μάθηση ελκυστική, αποτελεσματική και 

εξατομικευμένη αναφορικά με τον χρόνο και την επιτυχία. 
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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. 

Γενικά, σήμερα στο ευρύ φάσμα των ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται στην παιδαγωγική - ψηφιακά παιχνίδια, 

εφαρμογές, άλλες ανοιχτές εκπαιδευτικές πηγές - οι εφαρμογές για κινητά θεωρούνται όλο και περισσότερο 

ως το μέλλον της μάθησης. Οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο των κινητών τηλεφώνων μπορούν να 

ενσωματωθούν εύκολα στην υποδομή της εκπαίδευσης, τόσο τεχνολογικά όσο και μεθοδολογικά. Το πιο 

σημαντικό πλεονέκτημα της μεθοδολογίας της εκπαίδευσης για παιδιά με βάση τις εφαρμογές για κινητά 

είναι η εκμάθηση μέσα από την πράξη, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, με τη μορφή παιχνιδιού μέσω κινητού 

ή υπολογιστή, που αποτελούν σήμερα τα πιο ελκυστικά εργαλεία στον κόσμο των παιδιών. 

Η εκμάθηση βάσει εφαρμογών είναι η μάθηση μέσα από το παιχνίδι και ένα από τα κύρια πλεονεκτήματά 

της είναι η επίτευξη της εκμάθησης σε ένα δύσκολο περιβάλλον, όπου ο μαθητής μπορεί να κάνει λάθη και 

να μάθει μέσα από την πράξη. Δεύτερον, ο μαθητής μαθαίνει σε σύντομο χρόνο, ανά πάσα στιγμή, σε κάθε 

μέρος και επίπεδο. Αυτοί οι τύποι περιβάλλοντος μπορεί να είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για μαθητές που 

έχουν ρεαλιστική σκέψη. Αυτοί οι μαθητές ίσως προτιμούν να περάσουν από τη διαδικασία του 

πειραματισμού, αντί να «παπαγαλίσουν» πληροφορίες. Μια τέτοια εμπειρία θα μπορούσε να τους βοηθήσει 

να κατανοήσουν καλύτερα κάποιες έννοιες που διαφορετικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν περίπλοκες ή 

βαρετές. 

Η παιχνιδοποίηση και η χρήση εργαλείων κινητών τηλεφώνων, που προσελκύουν τα παιδιά και τους 

παρακινούν να μάθουν για να πετύχουν, είναι μακράν τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη μάθηση μια πιο ελκυστική και παρακινητική δραστηριότητα. 
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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. 

Πρακτικό μέρος 

Το πρακτικό μέρος της Ενότητας Ι «Η χρήση εφαρμογών για κινητά για τη βελτίωση των μαθηματικών 

δεξιοτήτων των μαθητών» βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν ικανότητες και για τα τρία συστατικά 

της μάθησης που βασίζεται στις ΤΠΕ για τη διδασκαλία των μαθηματικών. Παρουσιάζει τις διαθέσιμες 

ανοιχτές εκπαιδευτικές πηγές  για τη διδασκαλία των μαθηματικών - προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή 

εφαρμογών μαθηματικών για την πέμπτη και έκτη τάξη - ,δείχνει τον τρόπο χρήσης τους σε κινητά 

τηλέφωνα και τάμπλετ και επιτρέπει την εξατομίκευση των μαθησιακών διαδρομών για μαθητές με 

διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας. 

SMART-MT Ηλεκτρονική εργαλειοθήκη για τη διδασκαλία μαθηματικών 

Το έργο SMART-MT δημιούργησε την «Ηλεκτρονική Εργαλειοθήκη για τη διδασκαλία μαθηματικών» που 

αποτελείται από δύο δομικά μέρη: τον ηλεκτρονικό κατάλογο και μια νέα εφαρμογή μαθηματικών. Ο στόχος 

αυτής της εργαλειοθήκης είναι να ενισχυθεί η ψηφιακή εκπαιδευτική κουλτούρα και δεξιότητες των 

καθηγητών μαθηματικών, οι οποίοι εργάζονται με μαθητές πέμπτης και έκτης τάξης (ηλικίας 10-13), για την 

ενίσχυση της συμμετοχής και της επιτυχίας των μαθητών στα μαθηματικά με τη χρήση εφαρμογών για 

κινητά.  

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος παρουσιάζει μια συλλογή από προσεκτικά επιλεγμένες υφιστάμενες εφαρμογές 

για κινητές συσκευές προσαρμοσμένες να χρησιμοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός τάξης, για να 

βελτιώσουν τις μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών μέσω των μαθηματικών παιχνιδιών σε κινητές 

συσκευές. Οι εφαρμογές για κινητά θα βοηθήσουν στη διαφοροποίηση και την εξατομίκευση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Η εξατομίκευση 

των καθηκόντων βοηθά τους ανθρώπους να επιτύχουν σε προσωπικό επίπεδο και αυξάνουν τα κίνητρα για 

να πετύχουν ξανά. Οι μαθηματικές εφαρμογές για κινητά ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τα στυλ 

μάθησης των μαθητών της ψηφιακής εποχής και επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να κάνουν το 

παραδοσιακό μάθημα πιο ελκυστικό, προοδευτικό, χωρίς αποκλεισμούς, αστείο και αποτελεσματικό. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε ο ηλεκτρονικός κατάλογος; 

Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρονικό κατάλογο των υφιστάμενων εφαρμογών για κινητά για 

να αναπτύξετε τις μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών, πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

https://smart.erasmus.site/e-toolbox-teaching/ 

https://smart.erasmus.site/e-toolbox-teaching/
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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. 

 
Το επόμενο βήμα θα είναι η εκτέλεση του ηλεκτρονικού καταλόγου. Οι εκπαιδευτικοί θα μεταφερθούν στη 

σελίδα όπου βρίσκονται οι επιλεγμένες εφαρμογές. 

 
Ο ηλεκτρονικός κατάλογος παρουσιάζει 67 εφαρμογές που συλλέγονται από το Googleplay, οι οποίες θα 

επιτρέψουν στους καθηγητές μαθηματικών να διαφοροποιήσουν και να εξατομικεύσουν τη διαδικασία 

διδασκαλίας/μάθησης σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των μαθητών. Με τη βοήθεια των 

εφαρμογών για κινητά, το παραδοσιακό μάθημα μαθηματικών θα ποικίλλει με καινοτόμα, φιλικά προς τους 

μαθητές και παιχνιδιάρικα εργαλεία μάθησης. Οι εφαρμογές για κινητά ταξινομούνται ανάλογα με την 

περιοχή εστίασης: 

- Αριθμοί και υπολογισμοί - 40 εφαρμογές 

- Μικτά θέματα - 21 εφαρμογές. 
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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. 

- Εκφράσεις, εξισώσεις και ανισώσεις - 1 εφαρμογή 

- Γεωμετρία– 4 εφαρμογές 

- Μέτρα και μετρήσεις - 1 εφαρμογή 

Όλα τα θέματα αναφέρονται στο περιεχόμενο μαθημάτων της πέμπτης και έκτης τάξης σε χώρες της ΕΕ. 

Ο στόχος του ηλεκτρονικού καταλόγου των υφιστάμενων μαθηματικών εφαρμογών είναι να ενθαρρύνει και 

να επιτρέψει στους δασκάλους να χρησιμοποιούν ήδη υπάρχουσες, δωρεάν, καλές εφαρμογές μαθηματικών 

στα μαθήματά τους για διδασκαλία στην πέμπτη και έκτη τάξη Οι εφαρμογές που επιλέχθηκαν και 

παρουσιάστηκαν στον ηλεκτρονικό κατάλογο διασφαλίζουν 3 επίπεδα μάθησης σύμφωνα με την ταξινομία 

Blooms – απομνημόνευση, κατανόηση, εφαρμογή. Όλες οι εφαρμογές για κινητά περιέχουν μια σύντομη 

περιγραφή: το περιεχόμενο, τα στυλ μάθησης σύμφωνα με την ταξινόμηση του Bloom, τις ικανότητες των 

μαθητών που θα ενισχυθούν μέσα από τη χρήση, και άλλα. 

Οι περιγραφές των εφαρμογών για κινητές συσκευές παρέχουν στους δασκάλους τεράστια ποικιλία 

ασκήσεων για την εξατομικευμένη και ατομική διδασκαλία, για πιο παρακινητική εκμάθηση μαθηματικών σε 

μαθητές με χαμηλότερη επίδοση,  σύμφωνα με το στυλ μάθησης, τις ανάγκες, το χόμπι, τους στόχους 

διδασκαλίας και μάθησης (γνώση, κατανόηση και εφαρμογή) και το περιεχόμενο.  
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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. 

Οι περισσότερες εφαρμογές προσαρμόζονται σε λειτουργικά συστήματα Android ή iOs και επιτρέπουν την 

μάθηση στο δεύτερο ή τρίτο επίπεδο της ταξινομίας Blooms - επιτρέπουν την κατανόηση και την εφαρμογή 

των γνώσεων που αποκτήθηκαν. 

Παρακάτω περιγράφονται και παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα εφαρμογών που είναι διαθέσιμες στον 

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

της δημιουργικότητας των μαθητών. 

 

iTooch Μαθηματικά Έκτης Τάξης 

 

Περιγραφή. Αυτή η εφαρμογή παρέχει ολοκληρωμένες μαθησιακές λύσεις που βοηθούν τους γονείς, τους 

δασκάλους και τους μαθητές να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τις μαθησιακές ανάγκες με 

διασκεδαστικό και παρακινητικό τρόπο. Οι μαθητές παγιώνουν τις γνώσεις τους πραγματοποιώντας τεστ και 

τεστ σε συγκεκριμένο χρόνο. Το σωστό τεστ μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο επίπεδο. Τα τεστ διεξάγονται 

με τη μορφή παιχνιδιού και πολλοί παίκτες μπορούν να παίξουν. Παρέχεται επίσης το θεωρητικό υλικό για 

κάθε θέμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση προβλήματος. Αυτή η εφαρμογή διαθέτει μια 

ενσωματωμένη αριθμομηχανή. Οι ασκήσεις είναι διαφόρων επιπέδων και στο τέλος της, η εφαρμογή δείχνει 

την πρόοδο του μαθητή. 

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το App Monster Messenger για να μοιραστούν την πρόοδό τους με 

τους φίλους τους και να τους ζητήσουν βοήθεια (Το Monster Messenger είναι ένα ασφαλές κοινωνικό δίκτυο 

για παιδιά και τις οικογένειές τους, όπου οι γονείς έχουν πλήρη έλεγχο της λίστας επαφών των παιδιών τους). 
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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. 

Λειτουργικό σύστημα: 

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

 
Πηγή: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edupad.app.grade6.math 

Οδηγίες. Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή πρέπει πρώτα να την κατεβάσετε στο 

smartphone σας (ή σε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε). Θα βρείτε 5 μαθηματικά ζητήματα για να παίξετε 

και να μάθετε: Αριθμοί και λειτουργίες (23 υποθέματα), Αλγεβρικές δομές (8 υποθέματα), Ανάλυση 

δεδομένων (8 υποθέματα), Γραφήματα (3 υποθέματα), Γεωμετρία (8 υποθέματα). 

 

Μπορείτε να επιλέξετε ένα εικονίδιο στο επάνω μέρος της οθόνης για το εάν θέλετε να κάνετε ένα τεστ (με 

περιορισμό ή όχι στον χρόνο) ή απλά να εξασκηθείτε. Εάν επιλέξετε την Εξάσκηση (VVV) αγγίξτε τη σωστή 

απάντηση στην οθόνη ή γράψτε την απάντησή σας στο λευκό πεδίο (δείτε παρακάτω). Χρησιμοποιήστε την 

αριθμομηχανή εάν χρειάζεται. 

https://smart.erasmus.site/e-directory/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edupad.app.grade6.math


18 
 
 
 

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. 

 
Μπορείτε να ενισχύσετε τις γνώσεις σας σχετικά με το υπόθεμα κοιτάζοντας τη σύντομη σύνοψη του 

μαθήματος που μπορείτε πάντα να βρείτε σέρνοντας την αρχική οθόνη προς τα δεξιά. 

 
Το παιχνίδι σας απονέμει αστέρια αν λύσετε την άσκηση. Μεταβαίνετε στο ανώτερο επίπεδο ασκήσεων 

αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς το τεστ. Συνολικά υπάρχουν 3 επίπεδα για εξάσκηση πάνω σε ένα 

συγκεκριμένο υπόθεμα. 

Χρήση εφαρμογών στην τάξη. Το παιχνίδι σας παρέχει τη δυνατότητα να μάθετε, να εκπαιδεύσετε ατομικά, 

να εξετάσετε τις μαθηματικές γνώσεις και να συναγωνιστείτε έναν φίλο. Πολλές πρακτικές εμπειρίες από τη 
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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. 

ζωή επιτρέπουν στους χρήστες να εντάξουν τα μαθηματικά στη ζωή τους. Αξίζει να το χρησιμοποιήσετε για 

να εισάγετε με παιχνιδιάρικο τρόπο οποιοδήποτε ζήτημα μαθηματικών στην έκτη τάξη. Η εφαρμογή 

λειτουργεί πολύ καλά ως εργαλείο για την διδασκαλία των μαθηματικών με έναν αστείο και ελκυστικό 

τρόπο, «αγγίζοντάς» τα σε διάφορα επίπεδα.  

Δεξιότητες 

 

  

 
 

Η νέα εφαρμοή «Math» 

 Εφαρμογή Math  

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

περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή Eureka που εστιάζει στην προώθηση των δημιουργικών και κριτικών 

δεξιοτήτων σκέψης των μαθητών. Η εφαρμογή αυτή έχει σχεδιαστεί για μαθητές ηλικίας 10-13 ετών, που 

είναι στο δημοτικό σχολείο (πέμπτη με έκτη τάξη). Είναι εύκολη στη χρήση, παιχνιδιάρικη και πρακτική και 

βασίζεται στις πραγματικές εμπειρίες των μαθητών, γεγονός που τους επιτρέπει να ενσωματώνουν τα 

μαθηματικά στη ζωή τους. 

Ο στόχος της εφαρμογής Math είναι να ενισχύσει τις μαθηματικές δεξιότητές των μαθητών  με χαμηλότερη 

επίδοση στα μαθηματικά μέσω της ενίσχυσης των κινήτρων τους σχετικά με τα μαθηματικά, μέσω της 

χρήσης κινητών συσκευών και παιχνιδιών. Η εφαρμογή Math βασίζεται στην ιδέα ότι τα μαθηματικά 

βρίσκονται παντού στην καθημερινή ζωή του παιδιού, οπότε αφορούν την πραγματικότητά του και το άμεσο 

ενδιαφέρον του. Μέσω του παιχνιδιού και της επίλυσης μαθηματικών ασκήσεων που βασίζονται σε 

πραγματικές καταστάσεις, οι μαθητές αναπτύσσουν μεγαλύτερη κατανόηση για τα μαθηματικά και 

βελτιώνουν την ικανότητά τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις συσσωρευμένες γνώσεις και δεξιότητες 

σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής τους. 

Γνώση: Η εφαρμογή επιτρέπει την απομνημόνευση και την αναπαραγωγή 

βασικών μαθηματικών εννοιών που μελετήθηκαν στην έκτη τάξη 

Κατανόηση: Κάθε επίπεδο απαιτεί από τους παίκτες να χρησιμοποιούν τις 

γνώσεις τους. Ορισμένες ασκήσεις απαιτούν επιλεγμένες πληροφορίες από 

εικόνες, διαγράμματα, πίνακες και άλλες πηγές πληροφοριών. 

Εφαρμογή των μαθηματικών σε πραγματικές καταστάσεις: Οι μαθητές θα 

πραγματοποιήσουν κάποιες μαθηματικές ασκήσεις βάσει καταστάσεων σε αγορές, 

ταξίδια, μέτρηση των πραγμάτων που υπάρχουν γύρω τους. 
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Οι ασκήσεις της εφαρμογής περιέχουν στοιχεία παιχνιδιών και πραγματικών καταστάσεων από την 

καθημερινή ζωή των μαθητών. Τα θέματα πραγματικών καταστάσεων που ενδεχομένως να είναι 

ενδιαφέροντα για παιδιά ηλικίας 11-12 ετών, εντοπίστηκαν από την έρευνα μικρής κλίμακας που 

ολοκληρώθηκε από τις ομάδες εστίασης των χωρών εταίρων, οι οποίες αποτελούνταν από 10-12 μέλη της 

Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) - καθηγητές μαθηματικών και άλλων μαθημάτων STEAM. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα πιο ενδιαφέροντα θέματα καθημερινής ζωής για παιδιά ηλικίας 11-12 ετών 

είναι: 

- Ταξίδια (υπολογισμός της απόστασης, της διάρκειας, του προϋπολογισμού, σύγκριση και επιλογή 

των πιο αποδοτικών μέσων μεταφοράς (με αυτοκίνητο, τρένο, αεροπλάνο, λεωφορείο) 

- Δημιουργία διαδρομών ταξιδιού για τη σχολική εκδρομή 

- Διαχείριση χρημάτων 

- Φροντίδα του κατοικίδιου ζώου (υπολογισμός των μηνιαίων εξόδων) 

- Αγορές στο διαδίκτυο ή στο σούπερ μάρκετ 

- Υπολογισμός εκπτώσεων 

- Μαγείρεμα (State of Art review, 2019) 

Ως εκ τούτου, οι μαθηματικές ασκήσεις βασίζονται στα θέματα πραγματικής εμπειρίας που αναφέρονται 

παραπάνω. Επιπλέον, τα πιο δύσκολα θέματα των μαθηματικών στην πέμπτη και έκτη τάξη που πρέπει να 

ενισχυθούν καθορίζονται με κοινή συμφωνία των συνεργατών του έργου και των εθνικών ομάδων εστίασης 

και περιγράφονται στο State of Art Review. Με βάση την έρευνα State of Art Review, η νέα εφαρμογή Smart 

Math περιέχει ασκήσεις για γεωμετρία, αριθμούς και υπολογισμούς, εξισώσεις και ανισώσεις, μετρήσεις και 

συναρτήσεις. Κάθε ένα από τα πιο πρόσφατα θέματα περιέχει διάφορα υποθέματα και μικτές ασκήσεις (δείτε 

παρακάτω): 

Γεωμετρία: άσκηση για τον υπολογισμό της περιμέτρου, υπολογισμός εμβαδού, υπολογισμός όγκου, 

γωνιών, μείξη (συνολικά 23 ασκήσεις) 

Αριθμοί και υπολογισμοί: στρογγυλοποίηση 10-1000, στρογγυλοποίηση 1-0.001, στρογγυλοποίηση σε 

μονάδα, μείξη (συνολικά 20 ασκήσεις) 

Εξισώσεις και ανισώσεις: Μείξη (7 ασκήσεις) 

Μέτρα και μετρήσεις: ταχύτητα, χρόνος, γραμμικές μονάδες μέτρου, μονάδες μέτρησης εμβαδού, μονάδες 

μέτρησης χρόνου, μονάδες μέτρησης μάζας, μείξη (συνολικά 16 ασκήσεις). 

Λειτουργίες: Μείξη (4 ασκήσεις).  
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Πως να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή SMART MATH  

Λειτουργικό σύστημα: Android 

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

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

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

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

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

Μετά την εκκίνηση, η εφαρμογή θα εμφανιστεί στον πίνακα όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ της 

εφαρμογής Math  και της εφαρμογής Eureka  . Επιλέξτε την εφαρμογή Math APP και διαβάστε 

προσεκτικά τις οδηγίες που βρίσκονται κάτω από το  , για τη χρήση της εφαρμογής SMART Math. 

 

Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, θα βρείτε επιλογές κάτω από το εικονίδιο  για να επιλέξετε τη 

γλώσσα και τον δημιουργό. Μπορείτε να γίνετε δημιουργός - να δημιουργήστε το δικό σας σύνολο 

ασκήσεων και να τις βρείτε εδώ ως ένα σύνολο προσωπικών ασκήσεων. Κάντε κλικ στο Δημιουργός και 

εγγραφείτε στην πλατφόρμα SMART EDIT κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο: https://smart-math-

teacher.firebaseapp.com/ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en.
https://smart-math-
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Εγγραφή Είναι δωρεάν και χρειάζονται μόνο μερικά λεπτά για να εγγραφείτε. 

Αφού εγγραφείτε, μπορείτε να δημιουργήσετε τις ασκήσεις σας μέσω της πλατφόρμας SMART EDIT 

https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/ και να τις βρείτε στην εφαρμογή SMART-MT.  

 
Παρακάτω στην ίδια οθόνη θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή και βίντεο για το πώς να αναπτύξετε τις 

ασκήσεις σας στην εφαρμογή Math. 

https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/
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Χρήση της εφαρμογής στην τάξη 

Αποφασίστε ποιες δεξιότητες των μαθητών σας θέλετε να ενισχύσετε και επιλέξτε το σχετικό μαθηματικό 

θέμα (και το υπόθεμα εάν υπάρχει). Θα βρείτε τις κατάλληλες ασκήσεις, με βάση τις πραγματικές εμπειρίες 

ζωής. 

Ζητήστε από τους μαθητές σας να πραγματοποιήσουν λήψη της εφαρμογής 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=el  

Δώστε χρόνο ή διαβάστε μαζί με τους μαθητές σας τις οδηγίες  και δοκιμάστε μια άσκηση.  

Στο εισαγωγικό μέρος  της εφαρμογής Math θα βρείτε τον «Ηλεκτρονικό οδηγό για το πώς να 

χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μαθηματικών SMART». Όταν οι εκπαιδευτικοί ή οι μαθητές επιλέγουν την 

εφαρμογή Math, όλοι θα δουν μια λίστα με 5 θέματα μαθηματικών: γεωμετρία, αριθμοί και υπολογισμοί, 

εξισώσεις και ανισώσεις, μέτρα και μετρήσεις και λειτουργίες. Όλα τα θέματα (μερικά με υποθέματα) 

περιλαμβάνουν ένα σύνολο ασκήσεων. Ο τίτλος της άσκησης ή η εικόνα δίπλα της θα βοηθήσει τους 

δασκάλους και τους μαθητές να επιλέξουν την κατάλληλη άσκηση. Η εφαρμογή τους επιτρέπει να εισάγουν 

τιμές και να κάνουν υπολογισμούς. 

Παραδείγματα ασκήσεων: Αλλαγή θερμοκρασίας στα βουνά 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=el
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Παράδειγμα μιας άσκησης (αριστερά) και η λύση της (δεξιά). 

 

Αυτή η άσκηση περιλαμβάνει μαθητές επειδή μπορούν να σχετίζονται με μια πιθανή πραγματική κατάσταση, 

τη μετακόμισή τους σε ένα νέο σπίτι με πισίνα και κήπο. Ο στόχος της εργασίας είναι να απαντήσουν σε 2 

ερωτήσεις: 

- Ποια είναι η έκταση του κήπου; 

- Ποια είναι η έκταση της πισίνας; 

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

ολοκληρωμένο πεδίο. 

Ασκήσεις σχεδιασμένες με τρόπο φιλικό προς τα παιδιά αναφορικά με τα χρώματα, τη διάταξη, τις σύντομες 

και σαφείς εργασίες, τα βραβεία με τη μορφή αστεριών για κάθε σωστή απάντηση και τη δυνατότητα 

αθροίσματος του αριθμού των βραβείων σε όλα τα επίπεδα - για κάθε άσκηση, για κάθε μαθηματικό θέμα 

και συνολικά. Το άθροισμα των βραβείων για τις σωστές απαντήσεις εμφανίζεται πάνω στο βραβείο/αστέρι  

. 

Εναπόκειται στον δάσκαλο πώς και αν θα ανταμείψει τους μαθητές του για τα αστέρια που συνέλλεξαν. 

Η εφαρμογή Math είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας εφαρμογής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές (ειδικά σε άτομα με χαμηλές επιδόσεις στην πέμπτη και έκτη τάξη, 
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ηλικίας 10-13) με έναν ελκυστικό και παιχνιδιάρικο τρόπο, αντιμετωπίζοντας καταστάσεις ενδιαφέρουσες 

για τα παιδιά που ενσωματώνουν τα μαθηματικά στη ζωή τους. 

Η μαθηματική θεματική ποικιλία των ασκήσεων με διαφορετικές εργασίες θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό 

στην εξατομικευμένη μάθηση, προκειμένου 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 επιτυγχάνουν. Αυτή η επιτυχία είναι το καλύτερο 

κίνητρο για τους μαθητές όσον αφορά τα μαθηματικά. Οι μαθητές μπορούν να ενισχύσουν τις ικανότητές 

τους και την εμπιστοσύνη τους στα μαθηματικά καθώς και στην πραγματική ζωή λόγω της ικανότητας 

επίλυσης των πρακτικών εργασιών. 

Δεξιότητες 

 
 

 

 

 

 

  

Γνώση: Η θεματική ποικιλία των ασκήσεων της εφαρμογής Math καλύπτει τα πιο 

περίπλοκα θέματα και έννοιες που πρέπει να μάθουν οι μαθητές της πέμπτης και έκτης 

τάξης. Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να μάθετε αυτές τις μαθηματικές έννοιες 

και να επιτύχετε στα μαθήματα στην πέμπτη και την έκτη τάξη. 

Κατανόηση: Η εφαρμογή Math υποστηρίζει την κατανόηση των μαθηματικών 

εννοιών σε βάθος εκτελώντας διάφορες μαθηματικές ασκήσεις, όπου 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 πρακτικών εργασιών, 

μερικές φορές οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιούν ποικιλία μαθηματικών λύσεων και 

εννοιών για αυτό τον σκοπό. Αυτό οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση των μαθηματικών 

εννοιών και του σκοπού τους, των μεθόδων ή του συνδυασμού τους απαραίτητων για 

την επίλυση μιας εργασίας.  

Εφαρμοσιμότητα: Οδηγεί στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα μαθηματικά 

ενσωματώνονται στην καθημερινή ζωή κάθε ατόμου και επιτρέπει την απόκτηση των 

δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επίλυση καθημερινών εργασιών και ζητημάτων 

σχετικά με την εφαρμογή των μαθηματικών γνώσεων. 
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