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∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ03 

 Στο Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί είναι το εγκεκριμένο για τα Κ.Σ.Ε. Στη συγκεκριμένη πρόταση το γενικό και το ειδικό μέρος εμφανίζονται με ενιαίο τρόπο 
και το ενιαίο πλέον Π.Σ. διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές ενότητες που στο πλαίσιο της επιμόρφωσης υλοποιούνται σε τρεις φάσεις επιμόρφωσης: Α, Β και Γ.  

 Η Φάση Επιμόρφωσης Α' αφορά στη βασική κατάρτιση των επιμορφούμενων στη χρήση των λογισμικών διδακτικής των Μαθηματικών και την αξιοποίησή τους 
στη διδασκαλία μέσα από ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων (48 ώρες). Καθώς στην επόμενη φάση οι επιμορφούμενοι θα 
εμπλακούν σε εφαρμογές στην τάξη (πρακτική άσκηση), κρίθηκε σκόπιμο ο αριθμός των ωρών που αφορούν κατάρτιση σε εργαλεία και σενάρια να αυξηθεί σε 
σχέση με προηγούμενες εκδόσεις του Π.Σ. Προτεραιότητα έχει με την ολοκλήρωση των 48 ωρών οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να έχουν παραδείγματα για 
διδασκαλία και να είναι προετοιμασμένοι για τη διαδικασία αυτή. Επίσης, στη φάση αυτή προτείνεται στοιχεία του θεωρητικού πλαισίου της διδακτικής των 
Μαθηματικών να θίγονται μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα στο πλαίσιο της χρήσης των προτεινόμενων λογισμικών και του σχεδιασμού εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων.  

 Στη Φάση Επιμόρφωσης Β' η διδασκαλία (30 ώρες) γίνεται παράλληλα με την εμπλοκή των επιμορφούμενων στην πρακτική άσκηση που περιλαμβάνει 
σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων στη σχολική τάξη και υποστηρικτικές δράσεις της πρακτικής (30 ώρες πέραν της 
διδασκαλίας στις οποίες γίνονται υποστηρικτικές συναντήσεις επιμορφωτή και επιμορφούμενων). 

 Στη Φάση Επιμόρφωσης Γ'  (18 ώρες) το ειδικό μέρος της επιμόρφωσης προτείνεται να συνδεθεί τόσο στο θεωρητικό επίπεδο (ώρες θεωρητικού μέρους 
διδακτικής των Μαθηματικών) όσο και στο επίπεδο της ανάπτυξης σεναρίων με την προηγηθείσα εμπειρία των επιμορφούμενων από το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή σεναρίων στην τάξη.   

  Η διάταξη των φάσεων επιμόρφωσης που προτείνεται εδώ είναι ενδεικτική και μία από τις πολλές που μπορεί να υπάρξουν καθώς ο εκάστοτε επιμορφωτής 
μπορεί να διαμορφώνει την διδακτική του πορεία λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες των τμημάτων των επιμορφούμενων.  

 Νέο δεδομένο στο επιμορφωτικό υλικό που δίνεται είναι η πρόταση για αξιοποίηση των εργαλείων του δεύτερου ιστού (Web 2.0) και των διαδραστικών πινάκων. 
Ειδικά για τους ∆ιαδραστικούς Πίνακες δεν δίνεται στο ειδικό μέρος ξεχωριστός χρόνος, γιατί δεν αποτελούν ύλη για εκμάθηση, αλλά περιβάλλοντα για διδακτική 
αξιοποίηση. Από την άποψη αυτή μπορούν να ενσωματωθούν σε πολλές από τις ενότητες όλων των φάσεων επιμόρφωσης. Επιπλέον, υπάρχουν νέα σενάρια 
που βασίζονται στην παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στη νέα έκδοση του υλικού του ειδικού μέρους για τα Μαθηματικά (δες σημειώσεις που 
ακολουθούν).  

 
 Σημειώσεις:  
 

- Το υλικό του γενικού μέρους στο οποίο παραπέμπουμε βρίσκεται στο: ∆αγδιλέλης, Β.,κ.ά. 2010. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική ∆ιαδικασία. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης. Τεύχος 1: 
Γενικό Μέρος. Πάτρα: Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (αναθεωρημένη έκδοση 06.02.2010).  

- Το υλικό του ειδικού μέρους στο οποίο παραπέμπουμε βρίσκεται στο: Κυνηγός, Χ. και λοιποί Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική ∆ιαδικασία. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Ειδικό Μέρος, Μαθηματικοί (ΠΕ03). (αναθεωρημένη έκδοση 
30.10.2010). 
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Α´ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 48 ώρες 
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α´ ΦΑΣΗΣ: 6 ώρες 

A/A Ώρες Ενότητες Στόχοι Περιεχόμενα Ενότητας-∆ραστηριότητες 

1 2 ώρες Γ1. 
Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών 
στην εκπαίδευση, 
εκπαιδευτική 
πολιτική και 
επιστημονική 
θεμελίωση 

Οι εκπαιδευτικοί  θα πρέπει να γνωρίζουν 
στοιχειωδώς: 
α) τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της 
Κοινωνίας της Γνώσης,  
β) τους στόχους και γενικότερα την πολιτική  
(τρέχουσα και μελλοντική) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη χρήση και αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία και την 
Κοινωνία της Γνώσης, 
γ) τα μοντέλα ένταξης, των ΤΠΕ  αυτών σε 
μακροεπίπεδο (εκπαιδευτική πολιτική) όσο 
και σε μικροεπίπεδο (σχολική μονάδα), 

1.1 H Κοινωνία της Γνώσης. Ο ρόλος των ΤΠΕ και του ∆ιαδικτύου 
στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης. -  Η ένταξη των ΤΠΕ 
στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

1.2 Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε επίπεδο 
εκπαιδευτικής πολιτικής και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Οι 
νέες διαστάσεις των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ως μέσων 
έκφρασης και ψηφιακής κοινωνικότητας. 

2 4 ώρες Γ2. 
Σύγχρονες 
αντιλήψεις για τη 
μάθηση και τη 
διδασκαλία και η 
εφαρμογή τους με 
εργαλεία 
υπολογιστικής και 
δικτυακής 
τεχνολογίας 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει: 
α) να έχουν βασικές γνώσεις των κυριοτέρων 
ρευμάτων σκέψης με έμφαση στις σύγχρονες 
θεωρίες μάθησης και τις επιπτώσεις τους 
στην οργάνωση διδακτικών καταστάσεων με 
τη βοήθεια των ΤΠΕ,  
β) να γνωρίζουν τις γενικές κατευθύνσεις της 
αξιοποίησης των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του 
∆ιαδικτύου, σύμφωνα με τις σύγχρονες 
θεωρίες μάθησης και τις σύγχρονες 
παιδαγωγικές αντιλήψεις, 
γ) να γνωρίζουν χαρακτηριστικά των ρόλων 
του εκπαιδευτικού και του μαθητή έτσι όπως 

2.1. Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση:  Συμπεριφορισμός,  
Γνωστικός κονστρουκτιβισμός, κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις 
μάθησης. Επιπτώσεις των θεωρήσεων αυτών στην οργάνωση 
διδακτικών καταστάσεων και ο ρόλος των ΤΠΕ. 
2.2 Σύγχρονες προσεγγίσεις στη ∆ιδακτική και δημιουργία 
πλαισίου εκπαιδευτικών σεναρίων-δραστηριοτήτων-διδακτικού 
υλικού με τη διαμεσολάβηση των ΤΠΕ όπως: ομαδοσυνεργατική 
μάθηση, μέθοδος σχεδίου δράσης (project) και επίλυση 
προβλημάτων (problem solving). Ανάπτυξη μαθησιακών 
περιβαλλόντων με τη συμβολή των ΤΠΕ.. Χαρακτηριστικά των 
ρόλων διδασκόντων και μαθητών στα νέα μαθησιακά 
περιβάλλοντα. 
2.3 Χρήση και υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης 
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αυτοί διαμορφώνονται μέσα από τις 
σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη 
διδασκαλία, 
δ) να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία 
σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
με διαθεματικό χαρακτήρα και τύπου project. 
ε) να έχουν γνώσεις του ρόλου που μπορούν 
να διαδραματίσουν οι ψηφιακές Κοινότητες 
Πρακτικής και Μάθησης, 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α´ ΦΑΣΗΣ: 42 ώρες 

A/A Ώρες Ενότητες Στόχοι Περιεχόμενα Ενότητας-∆ραστηριότητες 

3  6 ώρες Ε1.  
ΘΕΩΡΙΕΣ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν: 
 το ρόλο και την θέση των τεχνολογικών 

εργαλείων στη διδακτική των 
Μαθηματικών, 

 τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία αυτά 
συνδέονται με τις θεωρίες μάθησης των 
Μαθηματικών, 

 τις μεθόδους διδασκαλίας, τον σχεδιασμό 
μαθησιακών δραστηριοτήτων που τα 
αξιοποιούν, την επιστημολογία του 
αντικειμένου τους, τα αναλυτικά 
προγράμματα, τις στάσεις και 
πεποιθήσεις των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών. 

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 

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. 
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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. 

4 18 
ώρες 

Ε2. 
ΧΡΗΣΗ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥΣ ΣΤΗ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Στην ενότητα αυτή οι επιμορφούμενοι γνωρίζουν, 
εξοικειώνονται και αναλύουν 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 

Παρουσίαση, συγκριτική μελέτη και ανάλυση λογισμικών 
διδακτικής των Μαθηματικών. 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 φάση αυτή και με σκοπό το να γίνει εφικτή 
η πρακτική άσκηση μετά τις 48 ώρες, προτείνονται λογισμικά 
και από τις τρεις βασικές κατηγορίες λογισμικών (αλγεβρικών 
συστημάτων, δυναμικής γεωμετρίας και προγραμματισμού: 
• Λογισμικά χειρισμού αλγεβρικών ψηφιακών συστημάτων: 

Function Probe ή Geogebra. 
• Λογισμικό συμβολικής έκφρασης μέσω του 

προγραμματισμού:‘Χελωνόκοσμος’. 
• Λογισμικά ∆υναμικής Γεωμετρίας: Cabri Geometre ή 

Geometer’s Sketchpad ή Geogebra. 
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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τους καθώς και τα ενδεχόμενα μαθησιακά οφέλη, 
έτσι ώστε να μπορούν να επιλέγουν λογισμικά 
που 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 τα λογισμικά 
ως:  
 Εργαλεία έκφρασης στα χέρια των μαθητών.  
• ∆υνητικό εργαστήριο. 
• Ανοιχτά προβλήματα προς διερεύνηση. 
Τα σενάρια που θα διδαχθούν θα αναδείξουν και τις 
παρακάτω κατηγορίες επικοινωνιακών πλαισίων χρήσης: 
• 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) 

 
5 18 Ε3. Να γνωρίσουν την δομή και την οργάνωση του • Η έννοια και η σημασία του εκπαιδευτικού σεναρίου και 
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ώρες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ
Ν  

 

εκπαιδευτικού σεναρίου καθώς και τις μεθόδους 
και εργαλεία ανάπτυξης και αξιολόγησης 
εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων για 
τα Μαθηματικά. 

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. 

   
 Παιδαγωγικές 

αρχές και 
τεκμηρίωση 

 Ανάλυση και 
αξιολόγηση 

 Σχεδιασμός 
και ανάπτυξη 

 

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 

Προτείνεται η διδασκαλία έξι πλήρως αναπτυγμένων 
σεναρίων, τα οποία να καλύπτουν γνωστικές περιοχές του 
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. (Στο τέλος 
της ενότητας αυτής δίνεται συνοπτικός πίνακας της θεματικής 
των προτεινόμενων σεναρίων). Θα τονιστεί στους 
επιμορφούμενους ότι τα σενάρια που προτείνονται είναι 
παραδείγματα σεναρίων αξιοποίησης των σχετικών 
λογισμικών αλλά και του διαδραστικού πίνακα.   
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 φύλλο 
εργασίας 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 υποβάλλουν 
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Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών. προτάσεις βελτίωσης και επέκτασης του σεναρίου και να 
σχεδιάσουν ένα ανάλογο σενάριο στο πλαίσιο του ίδιου 
λογισμικού.

  Συνοπτικός πίνακας της θεματικής των προτεινόμενων σεναρίων 
Τίτλος 

σεναρίου 
Γνωστική Περιοχή Γνωστικό Θέμα Τάξη Εργαλείο 

Η γραμμική 
συνάρτηση ψ=αχ 

Άλγεβρα, Συναρτήσεις Συνάρτηση ψ=αχ, Συντελεστής διεύθυνσης 
ευθείας 

Λύκειο Α Function Probe  

Σκιτσάροντας με  
παραλληλόγραμμα 

Γεωμετρικά Σχήματα, 
Μεταβλητές

Ιδιότητες παραλληλογράμμων Γυμνάσιο Α Αβάκιο – Χελωνόκοσμος 

Μέσα πλευρών 
τριγώνου 

Γεωμετρικά Σχήματα Ιδιότητες τμήματος που ενώνει τα μέσα 
πλευρών 

Γυμνάσιο  Γ Cabri Geometry II ή GSP ή  
Geogebra  

∆ιερεύνηση των 
κανονικών 
πολυγώνων  

Γεωμετρία Κανονικά πολύγωνα Γυμνάσιο Β Αβάκιο - Χελωνόκοσμος 

Εμβαδό 
Παραβολικού 
οικοπέδου 

Ολοκληρώματα Εξάντληση, μέτρηση εμβαδού χωρίου Λύκειο Γ Geogebra 

Μελέτη της  
συνάρτησης 

f(x)=αx2+βx+γ 

Συναρτήσεις Γραφική παράσταση, μονοτονία, ακρότατα 
της  συνάρτησης 
f(x)=αx2+βx+γ 

Λύκειο Α ∆Γ - ΑΣ Geogebra 
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Β´ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 30 ώρες 
Στη Β´ Φάση η διδασκαλία γίνεται παράλληλα με την πρακτική άσκηση που περιλαμβάνει σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 
σεναρίων  στη  σχολική  τάξη  από  τους  επιμορφούμενους.  Κατά  το  διάστημα  αυτό  αναπτύσσεται  επίσης  μια  σειρά  από  υποστηρικτικές  δράσεις  της 
πρακτικής που διαρκούν 30 ώρες (πέραν της διδασκαλίας) και περιλαμβάνουν υποστηρικτικές συναντήσεις επιμορφωτή και επιμορφούμενων. Το πλαίσιο 
των υποστηρικτικών συναντήσεων ακολουθεί παρακάτω μετά την περιγραφή του γενικού και ειδικού μέρους της Β´ Φάσης.    

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Β´ ΦΑΣΗΣ: 6 ώρες 
A/A Ώρες Ενότητες Στόχοι Περιεχόμενα Ενότητας-∆ραστηριότητες 
6 6 ώρες Γ3: 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ. 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB 
2.0 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει: 
α) να γνωρίζουν τις θεωρητικές αρχές 
αξιοποίησης του διαδικτύου στην διδασκαλία και 
τη μάθηση και διδακτικές προσεγγίσεις με τη 
χρήση του διαδικτύου.  
β) να μπορούν να αναζητούν με αποτελεσματικό 
τρόπο πληροφορίες και ψηφιακούς πόρους 
μέσα από το διαδίκτυο και να είναι σε θέση να 
εκτιμήσουν την αξιοπιστία και την εν γένει 
διδακτική αξία των πληροφοριών αυτών, 
έχοντας επίγνωση των πρακτικών ορθής 
χρήσης τους. 
γ) να κατανοούν τις νέες διαστάσεις του 
∆ιαδικτύου (WEB 2.0), το νέο ρόλο των 
χρηστών, ως συνδημιουργών του ψηφιακού 
περιεχομένου και το ρόλο της κοινωνικής 
δικτύωσης 
δ) να μπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο 
πολυμεσικό υλικό για μια συγκεκριμένη 
εκπαιδευτική χρήση. 
ε) να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις για τα 
Συστήματα ∆ιαχείρισης Μάθησης και 
Περιεχομένου 
στ) να κατανοούν τις δυνατότητες των 
επεξεργαστών κειμένου, των λογιστικών 

3.1 Το ∆ιαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και εκπαιδευτικών 
πόρων ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και ως κοινωνικός 
«χώρος». Αξιοπιστία πληροφοριών, copyright και ορθή 
χρήση πληροφοριών. Νetiquette.  
3.2  Το web 2.0 και οι δυνατότητες του: κοινωνική δικτύωση, 
διαμοίραση πόρων και συνεργατική μάθηση. Γνωριμία με  την 
τεχνολογία των εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0, τους 
εικονικούς κόσμους και τους χώρους κοινωνικής δικτύωσης: 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Οι νέες κοινωνικές 
πρακτικές και το μέλλον της μάθησης. 
3.3 Αξιοποίηση-αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων, πυλών 
και υπηρεσιών web 2.0. 
3.4  Σχεδίαση μαθημάτων με χρήση  του διαδικτύου και 
εκπαιδευτικές εφαρμογές με εργαλεία web 2.0. 
3.5. ∆ημιουργία Μαθησιακού υλικού Πολυμέσων και 
Υπερμέσων και περιβάλλοντα διαμοίρασης πολυμεσικών 
ψηφιακών πόρων 
3.6. Συστήματα ∆ιαχείρισης της Μάθησης: Γνωριμία και 
χρήση περιβαλλόντων (π.χ. Moodle) διαχείρισης υλικού και 
μάθησης. 
3.7. Ομογενοποίηση βασικών γνώσεων λογισμικού γενικής 
χρήσης- Εκπαιδευτική αξιοποίηση εργαλείων γενικής χρήσης. 
Το ΕΛ/ΛΑΚ, η σημασία του και η χρήση του. Συνεργατικά 
περιβάλλοντα γενικής  χρήσεως. 
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φύλλων, των λογισμικών παρουσίασης και εν 
γένει των εφαρμογών γραφείου. Να μπορούν να 
σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες με τα προαναφερθέντα 
λογισμικά γενικής χρήσης είτε ως μεμονωμένων 
είτε ως συνεργατικών περιβαλλόντων εργασίας.  
η) να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την 
ιδιαίτερη σημασία που έχει το ΕΛ/ΛΑΚ για την 
Κοινωνία της Γνώσης και γενικότερα για την 
Εκπαίδευση και την πολιτισμική και οικονομική 
πρόοδο μιας χώρας. 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Β´ ΦΑΣΗΣ: 24 ώρες  

A/A Ώρες Ενότητες Στόχοι Περιεχόμενα Ενότητας-∆ραστηριότητες 

7 12 
ώρες 

Ε2: 
ΧΡΗΣΗ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Στην ενότητα αυτή οι επιμορφούμενοι 
γνωρίζουν, εξοικειώνονται και αναλύουν 
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 

Παρουσίαση, συγκριτική μελέτη και ανάλυση λογισμικών 
διδακτικής των Μαθηματικών. 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 φάση αυτή, συνεχίζει η εξοικείωση με τα 
προτεινόμενα λογισμικά και προστίθενται τα λογισμικά από 
τις κατηγορίες ‘∆ιαχείριση δεδομένων’ (Αβάκιο-Ταξινομούμε) 
και ‘Προσομοιώσεις μοντέλων και καταστάσεων’ (Modelus).  
 
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. 

• Τον ιδιαίτερο ρόλο της διεπαφής του λογισμικού. 
• Νέες μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων με το 
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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 θα χρησιμοποιήσουν 
για να σχεδιάσουν εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες με αυτά. Στο πλαίσιο της 
ενότητας αυτής οι επιμορφούμενοι σχεδιάζουν 
πλέον δικές τους διδακτικές προτάσεις που θα 
εφαρμόσουν ακολούθως στην τάξη.  

λογισμικό ή το περιβάλλον (προβλήματα με τη γενική 
έννοια του όρου: μαθηματικά, γλωσσικά κτλ.). 

 
Τα σενάρια που θα διδαχθούν θα αναδείξουν τα λογισμικά 
ως:  
 Εργαλεία έκφρασης στα χέρια των μαθητών.  
• ∆υνητικό εργαστήριο 
• Ανοιχτά προβλήματα προς διερεύνηση. 
 
Τα σενάρια που θα διδαχθούν θα αναδείξουν και τις 
παρακάτω κατηγορίες επικοινωνιακών πλαισίων χρήσης: 
• 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) 

8 12 
ώρες 

Ε3. 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Να γνωρίσουν την δομή και την οργάνωση του 
εκπαιδευτικού σεναρίου καθώς και τις μεθόδους 
και εργαλεία ανάπτυξης και αξιολόγησης 

• Η έννοια και η σημασία του εκπαιδευτικού σεναρίου και 
της δραστηριότητας 

• Μαθησιακή και παιδαγωγική διάσταση του σεναρίου 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων 
για τα Μαθηματικά με στόχο το σχεδιασμό δικών 
τους σεναρίων και δραστηριοτήτων.  

• ∆ομή του σεναρίου 
• Το φύλλο εργασίας ως εργαλείο στη διδακτική/ μαθησιακή 

διαδικασία 
• Αξιολόγηση του σεναρίου 
• Η έννοια και η σημασία του διαθεματικού σεναρίου. 

   
 Παιδαγωγικές 
αρχές και 
τεκμηρίωση 

 Ανάλυση και 
αξιολόγηση 

 Σχεδιασμός και 
ανάπτυξη 

(2ο επίπεδο 
υποστήριξης) 
 

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. 

 
 Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής οι εκπαιδευτικοί 

Προτείνεται η διδασκαλία έξι πλήρως αναπτυγμένων 
σεναρίων, τα οποία να καλύπτουν γνωστικές περιοχές του 
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. (Στο τέλος 
της ενότητας αυτής δίνεται συνοπτικός πίνακας της θεματικής 
των προτεινόμενων σεναρίων). Θα τονιστεί στους 
επιμορφούμενους ότι τα σενάρια που προτείνονται είναι 
παραδείγματα σεναρίων αξιοποίησης των σχετικών 
λογισμικών.   
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 φύλλο 
εργασίας 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 υποβάλλουν 
προτάσεις βελτίωσης και επέκτασης του σεναρίου και να 
σχεδιάσουν ένα ανάλογο σενάριο στο πλαίσιο του ίδιου 
λογισμικού.
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εμπλέκονται σε δράσεις σχεδιασμού δικών τους 
δραστηριοτήτων που θα εφαρμόσουν 
ακολούθως στην τάξη στο πλαίσιο της 
πρακτικής άσκησης. Όλη η πορεία σχεδιασμού 
και εφαρμογής (περιεχόμενο, υλοποίηση, 
αξιολόγηση) μπορεί να αποτελέσουν πεδία 
συζήτησης και ανατροφοδότησης στο πλαίσιο 
των μαθημάτων αλλά και των ειδικών 
υποστηρικτικών συναντήσεων.  

  Συνοπτικός πίνακας της θεματικής των προτεινόμενων σεναρίων 
Τίτλος 

σεναρίου 
Γνωστική Περιοχή Γνωστικό Θέμα Τάξη Εργαλείο 

Κατασκευή 
∆υναμικής 

Γραμματοσειράς 

Μεταβλητές Λόγοι και αναλογίες  Γυμνάσιο Β  Αβάκιο - Χελωνόκοσμος 

Συμμεταβολές στο 
ισοσκελές 

Γεωμετρία, Συναρτήσεις Συμμεταβολή, γραφικές παραστάσεις, 
μέγιστο, ελάχιστο 

Λύκειο Α, Λύκειο Γ Cabri Geometry II ή GSP ή  
Geogebra 

Τριγωνομετρικές 
Συναρτήσεις 

Κυκλικές Συναρτήσεις Τριγωνομετρικές συναρτήσεις Λύκειο Β Function Probe 

Πληθυσμός 
Μεταναστών στην 

Ελλάδα 

Στατιστική ∆ιαχείριση στατιστικών δεδομένων Λύκειο  Γ Αβάκιο - Ταξινομούμε 

Ελάχιστη 
απόσταση δυο 

τρένων 

Συναρτήσεις Μελέτη μεγίστου - ελαχίστου Λύκειο Α, Β Μodellus 

Η έννοια του 
εμβαδού επίπεδων 

γεωμετρικών  
σχημάτων 

Γεωμετρία Μέτρηση εμβαδών Γυμνάσιο Β Geogebra 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (10 συναντήσεις) 
A/A Ενότητες Στόχοι Περιεχόμενα Ενότητας-∆ραστηριότητες 

 

Eισαγωγή στην πρακτική του 
συλλογικού αναστοχασμού 

Αναστοχασμός από την 
εμπειρία πραγματοποίησης 
σεναρίων και χρήσης 
λογισμικού στην τάξη 

Οι επιμορφούμενοι στο στάδιο αυτό της εκπαίδευσής τους 
πρέπει να αναπροσαρμόσουν τα προτεινόμενα σενάρια 
και να τα εφαρμόσουν στη τάξη. 

Ειδικότερα οι στόχοι των υποστηρικτικών συναντήσεων 
είναι: 

 Να αναπτυχθούν συνεργατικές πρακτικές μεταξύ των 
εκπαιδευτικών. 

 Να αναπτυχθούν δεξιότητες αναδιαμόρφωσης των 
προτεινόμενων σεναρίων καθώς και σχεδιασμού 
μαθημάτων με ψηφιακά εργαλεία. 

 Να αναπτυχθούν δεξιότητες χρήσης των ψηφιακών 
εργαλείων στη διδασκαλία των Μαθηματικών. 

 Να αναδειχθεί η σημασία του αναστοχασμού για τη 
βελτίωση της διδακτικής πρακτικής. 

 Να υποστηριχθεί ο προβληματισμός για την ενεργητική 
συμμετοχή και την πρόκληση του ενδιαφέροντος των 
μαθητών στη διδακτική διαδικασία. 

 
Επιλογή της ενότητας στην οποία θα αναπτυχθούν τα 
σενάρια κάθε ομάδας εργασίας επιμορφούμενων. 
1. Αναδιαμόρφωση των σεναρίων από τα 

προτεινόμενα στο επιμορφωτικό υλικό ή στις 
υποστηρικτικές δομές του έργου της επιμόρφωσης 
Β’ επιπέδου ή στην πύλη διδακτικού υλικού του 
ΥΠΕΠΘ ή άλλων φορέων. 

2. Συζήτηση ειδικών προβλημάτων και λύσεων από 
την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων 
εφαρμογής των σεναρίων και επίλυση πρακτικών 
προβλημάτων, όπως για παράδειγμα τη 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος δικτυωμένων 
netbooks.  

3. Συζήτηση για την παιδαγωγική αξία της 
δραστηριότητας και των μεθόδων αξιολόγησής της.  
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

α. Επιλογή σεναρίων 
 Προκύπτουν (κατά το δυνατόν) από αναδιαμόρφωση των διδαγμένων σεναρίων είτε των προτεινόμενων στο υποστηρικτικό υλικό της επιμόρφωσης. 
 Επιλέγονται ανάλογα με την τάξη, το μάθημα, την ενότητα του ΑΠΣ η οποία υλοποιείται κατά τη χρονική περίοδο της πρακτικής άσκησης, κ.ά. 
β. Ομάδες εργασίας 
 Κάθε εκπαιδευτικός εμπλέκεται στη διαμόρφωση των διδακτικών σεναρίων και υλοποιεί ένα από αυτά, υποστηριζόμενος, όπου χρειάζεται, από τους 

άλλους εκπαιδευτικούς της ομάδας στο βαθμό που αυτό είναι οργανωτικά εφικτό. 
γ. Εφαρμογή των σεναρίων 
 Τη διδασκαλία κάθε επιμορφούμενου παρακολουθούν κατά το δυνατόν μέλη της ομάδας. Οι διδασκαλίες συζητούνται μετά την υλοποίησή τους με τα 

μέλη της ομάδας ώστε να καλλιεργηθεί ο αναστοχασμός. 
δ. Φάκελος πρακτικής - Κάθε εκπαιδευτικός παραδίδει στο τέλος της Γ’ φάσης φάκελο που περιλαμβάνει: 
 Τα αρχικά σενάρια εκκίνησης, τις αλλαγές που έγιναν σε αυτά καθώς και το αντίστοιχο σκεπτικό που αιτιολογεί τις αλλαγές. 
 Τα σενάρια που τελικά διδάχθηκαν. 
 Τις παρατηρήσεις-σχόλια του διδάσκοντος καθώς και τις παρατηρήσεις-σχόλια των μελών της ομάδας ή και του επιμορφωτή που παρακολούθησαν τη 

διδασκαλία. 
 Προτάσεις της ομάδας για περαιτέρω βελτιώσεις του κάθε  σεναρίου. 

 Ο φάκελος αποτελεί στοιχείο της επιτυχούς παρακολούθησης. 
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Γ´ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 18 ώρες 
Στη  Φάση  Γ'  το  ειδικό  μέρος  της  επιμόρφωσης  προτείνεται  να  συνδεθεί  τόσο  στο  θεωρητικό  επίπεδο  (ώρες  θεωρητικού  μέρους  διδακτικής  των 
Μαθηματικών) όσο και στο επίπεδο της ανάπτυξης σεναρίων με την προηγηθείσα εμπειρία των επιμορφούμενων από το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
σεναρίων στην τάξη (πρακτικές αναστοχασμού και κριτικής αποτίμησης της παιδαγωγικής αξιοποίησης υπολογιστικών εργαλείων και σεναρίων με βάση 
την εμπειρία εφαρμογής σε πραγματικές σχολικές συνθήκες).  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Γ´ ΦΑΣΗΣ: 6 ώρες 
A/A Ώρες Ενότητες Στόχοι Περιεχόμενα Ενότητας-∆ραστηριότητες 
9 3 ώρες Γ4: 

ΧΡΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει: 
α) να γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες 
λογισμικού από πλευράς χαρακτηριστικών και 
από πλευράς δραστηριοτήτων με τη χρήση τους 
και να είναι σε θέση να αποφανθούν για το 
πλαίσιο ένταξης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού 
μετά από σχετική αξιολόγησή του. 
β) να είναι ενημερωμένοι για χαρακτηριστικά 
εκπαιδευτικά λογισμικά, εγκεκριμένα από το 
Υπουργείο Παιδείας. 

4.1 Βασικές κατηγορίες λογισμικού από πλευράς 
χαρακτηριστικών και από πλευράς δραστηριοτήτων με τη 
χρήση τους. Συνεργατικά περιβάλλοντα (Google Apps for 
Education κ.ά.). 
4.2 Προβληματική και κριτήρια αξιολόγησης, πλαίσιο ένταξης 
και καταλληλότητας εκπαιδευτικού λογισμικού και 
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων γενικότερα. 
4.3 Συνοπτική παρουσίαση, υφιστάμενου εκπαιδευτικού 
λογισμικού (Λογισμικό ΥΠΕΠΘ και ευρέως χρησιμοποιούμενο 
λογισμικό Ανοιχτού και Ελεύθερου Κώδικα). 

10 3 ώρες Γ5: 
ΘΕΜΑΤΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν τις βασικές 
γνώσεις για θέματα λειτουργίας και ασφαλείας 
του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής. 
Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί πρέπει: 
α) να έχουν βασικές λειτουργικές γνώσεις 
σχετικές με τα δίκτυα και τους σταθμούς 
εργασίας. 
β) να μπορούν να διαχειρίζονται περιφερειακές 
συσκευές και αποθηκευτικά μέσα και να 
αντιμετωπίζουν στοιχειωδώς θέματα ασφαλείας. 

5.1 Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής: Γνωριμία, χρήση και 
διαχείριση. Στοιχεία από το ∆ιαδίκτυο: διευθυνσιοδότηση, 
TCP / IP κ.ά. 
5.2 Εισαγωγή στα θέματα ασφάλειας (αντιβίωση, κλπ) και 
αντιγράφων ασφαλείας (backup). 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Γ´ ΦΑΣΗΣ: 12 ώρες 
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11 6 ώρες Ε1.  
ΘΕΩΡΙΕΣ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
 

Στη φάση αυτή τα θεωρητικά ζητήματα που θα θιγούν  
προτείνεται να συνδεθούν μέσα από παραδείγματα με 
την εμπειρία σχεδιασμού και εφαρμογής 
δραστηριοτήτων στην τάξη από τους επιμορφούμενους 
που προηγήθηκε.  
 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν: 

 το ρόλο και την θέση των τεχνολογικών 
εργαλείων στη διδακτική των Μαθηματικών.  

 τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία αυτά 
συνδέονται με τις θεωρίες μάθησης των 
Μαθηματικών 

 τις μεθόδους διδασκαλίας, τον σχεδιασμό 
μαθησιακών δραστηριοτήτων που τα 
αξιοποιούν, την επιστημολογία του αντικειμένου 
τους, τα αναλυτικά προγράμματα, τις στάσεις και 
πεποιθήσεις των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών. 

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 
 

12 6 ώρες E3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ 

Οι επιμορφούμενοι στο τελευταίο στάδιο της 
εκπαίδευσής τους πρέπει να είναι σε θέση να 
αξιολογούν, να σχεδιάσουν, να παρουσιάζουν και να 

Στο τελευταίο στάδιο οι επιμορφούμενοι αξιοποιούν 
τις εμπειρίες που απέκτησαν από τη μελέτη, σύνταξη 
και την εφαρμογή σεναρίων στην υποστηρικτική φάση 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ
ΥΣ 
(συλλογική 
διαπραγμάτευση με 
βάση τη εμπειρία 
της πρακτικής 
άσκησης) 

υποστηρίζουν  μία διδασκαλία με τη χρήση 
εκπαιδευτικού λογισμικού, συνεργαζόμενοι με τους 
συναδέλφους τους. 

καθώς και από τις γνώσεις και εμπειρίες που 
απέκτησαν από ολόκληρη την επιμόρφωση για να 
αναπτύξουν σενάρια συγκεκριμένων εννοιών και 
ενοτήτων από τα Μαθηματικά του Γυμνασίου και του 
Λυκείου. Όπως και στην υποστηρικτική φάση 
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). Επίσης θα μελετήσουν και 
θα αξιολογήσουν σενάρια συναδέλφων τους που 
εφαρμόστηκαν στην τάξη ή από ον ιστοχώρο του 
έργου http://b-epipedo.cti.gr/portal/index.php  

β) Άλλη εναλλακτική πρόταση είναι όλοι οι 
επιμορφούμενοι να εμπλακούν στο συνεργατικό 
σχεδιασμό ενός διαθεματικού σεναρίου.

 

Κατάλογος Λογισμικών 
 Χελωνόκοσμος (Αβάκιο) 
 Function Probe 
 Geogebra 
 Geometers’ Sketchpad 
 Cabri Geometry II 
 Modellus  
 Mopix 
 Ταξινομούμε (Αβάκιο) 
 Excel 


