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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ03 (78 ώρες) 

 
A/A Ώρες Ενότητες Στόχοι Περιεχόµενα Ενότητας-∆ραστηριότητες 

1 12 ώρες ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΤΟ 
ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν το ρόλο των τεχνολογικών 
εργαλείων στη διδακτική των Μαθηµατικών που αφορούν θεωρίες 
µάθησης και µεθόδους διδασκαλίας, σχεδιασµό µαθησιακών 
δραστηριοτήτων που αξιοποιούν εργαλεία διερευνητικής µάθησης, 
επιστηµολογία του αντικειµένου τους, αναλυτικά προγράµµατα, στάσεις 
και πεποιθήσεις.  
Ειδικότερα οι επιµορφούµενοι πρέπει: 
 Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της εξέλιξης της επιστήµης και 
των εργαλείων υπολογιστικής τεχνολογίας για τη µάθηση των 
Μαθηµατικών 

 Να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις για τη διδακτική των 
Μαθηµατικών και τις καινούργιες διδακτικές µεθόδους αξιοποίησης 
εκπαιδευτικών εργαλείων στο πλαίσιο αυτό 

 Να γνωρίζουν τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση της µαθησιακής 
διαδικασίας στα Μαθηµατικά και τους τρόπους αξιοποίησης των 
ΤΠΕ σε αυτό το πλαίσιο 

 Να γνωρίζουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές στα 
Μαθηµατικά καθώς και τρόπους αντιµετώπισης των δυσκολιών 
αυτών γενικά και ειδικά µε τη χρήση των νέων εργαλείων 

 

Βασικά στοιχεία της εξέλιξης της επιστήµης και των εργαλείων ΤΠΕ για τη 
µάθηση των Μαθηµατικών 
 
Σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδασκαλία και τη µάθηση των 
Μαθηµατικών 
 
Ρόλοι, αντιλήψεις και παραδοχές εκπαιδευτικών και µαθητών για τα 
Μαθηµατικά και υπό το πρίσµα των ΤΠΕ 
 
Μαθησιακές δυσκολίες και η διαχείριση τους µε τις ΤΠΕ 

2 51 ώρες ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

  ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Στην ενότητα αυτή οι επιµορφούµενοι γνωρίζουν, εξοικειώνονται και 
αναλύουν τα λογισµικά καθώς και προτεινόµενα έτοιµα σενάρια και 
δραστηριότητες. Με τη συγκριτική µελέτη και ανάλυση έτοιµων 
δραστηριοτήτων σε διαφορετικά λογισµικά και εργαλεία ΤΠΕ, οι 
επιµορφούµενοι θα γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν µε: 
• τις βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού της ειδικότητάς 

τους, από πλευράς χαρακτηριστικών και από πλευράς 
δραστηριοτήτων, 

• τα ιστορικά στοιχεία για την δηµιουργία τους, 
• τα στοιχεία των λογισµικών που µπορούν να διευκολύνουν τις 

τρέχουσες διδακτικές πρακτικές  
• τις δυνατότητες των λογισµικών καθώς και τα χαρακτηριστικά 

τους που µπορούν να συµβάλουν στη διαµόρφωση νέου 
εµπλουτισµένου µαθησιακού περιβάλλοντος. 

 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι άριστα καταρτισµένοι στη χρήση των 
βασικών ειδών λογισµικού των Μαθηµατικών. Να είναι σε θέση να 
αξιολογούν την ποιότητα των εκπαιδευτικών λογισµικών των 
Μαθηµατικών, την καταλληλότητά τους καθώς και τα ενδεχόµενα 
µαθησιακά οφέλη, έτσι ώστε να µπορούν να επιλέγουν λογισµικά που 

Παρουσίαση, συγκριτική µελέτη και ανάλυση λογισµικών ειδικότητας. Η 
επιλογή κατά κύριο λόγο θα πρέπει να γίνει από τα εκπαιδευτικά λογισµικά 
του ΥΠΕΠΘ που καλύπτουν τις πιο γνωστές κατηγορίες λογισµικού στα 
Μαθηµατικά. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνονται τα εξής λογισµικά: 
Περιβάλλοντα δυναµικού χειρισµού γεωµετρικών σχηµάτων: 
Cabri Geometry II, The Geometer’s Sketchpad 
Λογισµικό Πολλαπλών Αναπαραστάσεων: 
Function Probe , GeoGebra 
Λογισµικό µε γλώσσα προγραµµατισµού Logo:‘Χελωνόκοσµος’ 
Ηλεκτρονικά λογιστικά φύλα για τη διαχείριση δεδοµένων: 
Αβάκιο-Ταξινοµούµε, Excel, Tabletop 
Λογισµικό κατασκευής µαθηµατικών µοντέλων:Modellus 
 
Η γνωριµία - εξοικείωση µε το λογισµικό ή το περιβάλλον περιλαµβάνει: 
 Τη γνώση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του λογισµικού (ιδιότητες, 
καταλόγους, επιλογές, προτιµήσεις, ρυθµίσεις κτλ.). 

 Τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας (τοπικό ή δικτυακό λογισµικό, 
ενδεχόµενοι κωδικοί πρόσβασης κτλ.) του λογισµικού.  

 Ενδεχόµενα θεωρητικά θέµατα (για το κάθε λογισµικό): επιστηµολογικές 
και διδακτικές επιπτώσεις. 
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θα χρησιµοποιήσουν για να σχεδιάσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
µε αυτά. 
 

 Τον ιδιαίτερο ρόλο της διεπαφής του λογισµικού. 
 Νέες µεθοδολογίες επίλυσης προβληµάτων µε το λογισµικό ή το 
περιβάλλον (προβλήµατα µε τη γενική έννοια του όρου: µαθηµατικά, 
γλωσσικά κτλ.). 

 
Τα σενάρια που θα διδαχθούν θα αναδείξουν και τις παρακάτω κατηγορίες 
χρήσεων του λογισµικού ως: 
 Απλός ηλεκτρονικός µαυροπίνακας (σχεδίαση σχηµάτων, εκτέλεση 
πράξεων η αναζήτηση πληροφοριών).  

 Προηγµένη «υπολογιστική» µηχανή  
 Πρακτική και εκγύµναση  
 Εκµετάλλευση ειδικών δυνατοτήτων που ενδεχοµένως διαθέτει το 
λογισµικό 

 Προσοµοίωση  
 ∆υνητικό εργαστήριο  
 Ανοιχτά προβλήµατα προς διερεύνηση. 

 
Τα σενάρια που θα διδαχθούν θα αναδείξουν και τις παρακάτω κατηγορίες 
επικοινωνιακών πλαισίων χρήσης: 
 Χρήση ως λογισµικού επίδειξης: ένας Η.Υ. που τον χειρίζεται ο διδάσκων 
και βλέπουν όλοι τα αποτελέσµατα (π.χ. µε µεγάλη οθόνη, τηλεόραση, 
βιντεπροτζέκτορα, µε λογισµικό διαµοίρασης οθονών).  

 Συνεργατική χρήση: µικρές οµάδες µαθητών συνεργάζονται σε έναν Η.Υ.  
 Ατοµική χρήση: κάθε µαθητής χρησιµοποιεί τον Η.Υ. 
 Οµαδική χρήση: οι µαθητές ως τάξη, συνεργάζονται µε άλλους 
αποµακρυσµένους «χρήστες» 

 
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των προτεινόµενων σεναρίων θα συζητηθεί η 
χρήση του λογισµικού στις παρακάτω κατηγορίες σχολικών πλαισίων 
χρήσης: 
 διερεύνηση θεµάτων  
 πολύωρο project  
 επίλυση προβληµάτων στο σπίτι  
 επίλυση προβληµάτων στο σχολείο  
 τεστ-διαγώνισµα  
 ελεύθερη απασχόληση  

 
Μέσω της διδασκαλίας των σεναρίων θα δοθεί έµφαση στον τρόπο που  
εφαρµογές µε τη βοήθεια του λογισµικού που καλύπτουν πολλαπλές 
περιπτώσεις χρονικής έκτασης χρήσης του λογισµικού ή περιβάλλοντος:  
 Επίλυση προβληµάτων  
 Κάλυψη µιας εννοίας  
 Κάλυψη ενός ικανού τµήµατος της ύλης (µιας ενότητας)  
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  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Να γνωρίσουν µεθόδους και εργαλεία ανάπτυξης και αξιολόγησης 
εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων για τα Μαθηµατικά 

 Η έννοια και η σηµασία του εκπαιδευτικού σεναρίου και της 
δραστηριότητας 

 Μαθησιακή και παιδαγωγική διάσταση του σεναρίου 
 ∆οµή του σεναρίου 
 Το φύλλο εργασίας ως εργαλείο στη διδακτική/ µαθησιακή διαδικασία 
 Αξιολόγηση του σεναρίου 
 Η έννοια και η σηµασία του διαθεµατικού σεναρίου. 

 
  ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ 

ΣΕΝΑΡΙΩΝ 
 

Η ανάλυση διδακτικών σεναρίων, δραστηριοτήτων, φύλλων εργασίας 
και περιβαλλόντων µάθησης µε ΤΠΕ θα συµβάλει ώστε οι 
επιµορφούµενοι: 
 Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία σχεδιασµού εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και οργάνωσης της σχολικής τάξης και της 
διδασκαλίας, που υπαγορεύονται από την παιδαγωγική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων για τη µάθηση 
και τη διδασκαλία. 

 Να εκτιµούν την καταλληλότητα ενός εκπαιδευτικού λογισµικού και 
τα ενδεχόµενα µαθησιακά οφέλη, γνωρίζοντας το πλαίσιο ένταξής 
του. 

 Να προτείνουν αιτιολογηµένα αλλαγές, βελτιώσεις και επεκτάσεις σε 
ήδη σχεδιασµένες δραστηριότητες, σενάρια και µαθησιακά 
περιβάλλοντα. 

 Να χρησιµοποιούν ανάλογο διαφορετικό λογισµικό ή διδακτικό 
υλικό για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων διδακτικών 
προβληµάτων και να εντοπίζουν τις διαφορές και τις διδακτικές 
επιπτώσεις. 

 Να σκιαγραφούν επιθυµητά χαρακτηριστικά νέων λογισµικών και 
µαθησιακών περιβαλλόντων για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων 
διδακτικών προβληµάτων 

 Να εντάσσουν τη χρήση των ΤΠΕ στα Αναλυτικό Πρόγραµµα των 
Μαθηµατικών. 

 
 

Προτείνεται η διδασκαλία δέκα πλήρως αναπτυγµένων σεναρίων (2 ανά 
κατηγορία προτεινόµενου λογισµικού), τα οποία να καλύπτουν όσο το 
δυνατό περισσότερες γνωστικές περιοχές του Αναλυτικού Προγράµµατος 
Σπουδών, καθώς και η διδασκαλία ενός διαθεµατικού σεναρίου. (Στο τέλος 
της ενότητας αυτής δίνεται συνοπτικός πίνακας της θεµατικής των 
προτεινόµενων σεναρίων). 
Κατά τη διδασκαλία κάθε σεναρίου ο επιµορφωτής: 
 Παρουσιάζει τις εντολές και τα βασικά χαρακτηριστικά του λογισµικού. 
 Εµπλέκει τους επιµορφούµενους στις διαδικασίες υλοποίησης του 
σεναρίου. 

 Συζητά µε τους επιµορφούµενους για τους ρόλους που αναλαµβάνουν οι 
µαθητές στο περιβάλλον του σεναρίου. 

 Αναθέτει στους επιµορφούµενους να εκφράσουν τις διαφορές και τις 
οµοιότητες διδασκαλίας των σχετικών θεµάτων µε τον παραδοσιακό 
τρόπο διδασκαλίας. 

 Ζητά στους επιµορφούµενους να εκτιµήσουν και να εκφράσουν τον 
τρόπο ένταξης του σεναρίου στο τρέχον πρόγραµµα σπουδών. 

 Αναθέτει στους επιµορφούµενους να εκφράσουν τις τροποποιήσεις στην 
διδακτική ατζέντα και στο φύλο αν το σενάριο διδαχθεί στην τάξη µε ένα 
υπολογιστή και βιντεοπροβολέα ή στο εργαστήριο µε ένα µαθητή σε κάθε 
υπολογιστή ή ως ελεύθερη εργασία ή στην τάξη σε συνεργασία µε 
άλλους «αποµακρυσµένους» µαθητές. 

 Αναθέτει στους επιµορφούµενους να υποβάλουν προτάσεις βελτίωσης 
και επέκτασης του σεναρίου και να σχεδιάσουν ένα ανάλογο σενάριο στο 
πλαίσιο του ίδιου λογισµικού. 

 
  Συνοπτικός πίνακας της θεµατικής των προτεινόµενων σεναρίων 

 Γνωστική Περιοχή Γνωστικό Θέµα Τάξη Εργαλείο 

1 Ιδιότητες Παραλληλογράµµων Bασικές γραµµικές-γωνιακές ιδιότητες παραλληλογράµµων Γυµνάσιο Α Αβάκιο - Μικρόκοσµος Χελωνόκοσµου 

2 Μεταβλητές Αναλογίες- Οµοιότητα Γυµνάσιο Β Αβάκιο - Μικρόκοσµος Χελωνόκοσµου 

3 Γεωµετρία  Ιδιότητες τµήµατος που ενώνει τα µέσα πλευρών Γυµνάσιο Γ Geometer’s Sketchpad ή Cabri Geometry II 

4 Γεωµετρία Αξονική Συµµετρία Λύκειο Α Geometer’s Sketchpad ή Cabri Geometry II 

5 Συναρτήσεις Συµµεταβολή, γραφικές Παραστάσεις, µέγιστο, ελάχιστο Γυµνάσιο Α, Β Geometer’s Sketchpad ή Cabri Geometry II 

6 Συναρτήσεις Τριγωνοµετρικές Συναρτήσεις Λύκειο Α-Β Function Probe 
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7 Συναρτήσεις H συνάρτηση ψ=αχ+β Γυµνάσιο Γ-Λύκειο 
Α 

Function Probe 

8 Ολοκληρώµατα Έννοια της εξάντλησης - µέτρηση εµβαδού χωρίου Λύκειο Γ Geogebra 

9 Στατιστική ∆ιαχείρηση στατιστικών δεδοµένων Γυµνάσιο Γ Αβάκιο - Ταξινοµούµε 

10 Συναρτήσεις Μελέτη µεγίστου - ελαχίστου Λύκειο Α, Β Μodellus 

11 ∆ιαθεµατικό  Γυµνάσιο  
 

3 15 ώρες ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ 

Οι επιµορφούµενοι στο τελευταίο στάδιο της εκπαίδευσής τους πρέπει 
να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν µία διδασκαλία µε 
τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού. 
 

Προτείνεται οι επιµορφούµενοι να χωριστούν σε οµάδες 2-3 ατόµων 
(ανάλογα µε τον αριθµό τους) και: 
α) Να σχεδιάσουν (µε τη βοήθεια του επιµορφωτή τους) και να 
παρουσιάσουν σε 20λ. µία διδασκαλία (διάρκειας 2 ωρών) στους 
συνεπιµορφούµενούς τους. 
Μετά την παρουσίαση να ακολουθήσει σχολιασµός (1 ώρα). 
β) Στη συνέχεια η διδασκαλία αυτή να εφαρµοστεί από τους ίδιους σε 
πραγµατικές συνθήκες (σε εργαστήριο του σχολείου τους µε µαθητές και 
ακροατές τους Μαθηµατικούς του σχολείου και τους επιµορφωτές 
Μαθηµατικούς) 

 
 
 
 
 
 

 


