
“Innovative Math and Science Applications” within the 
scope of Erasmus + project “Teaching and Classroom 

Management Methods for Equal Learning”–
 “Καινοτόμες εφαρμογές Μαθηματικών και 

Επιστημών”

Επιμόρφωση σε 7ήμερο σεμινάριο  
με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα 

Κρατικών Υποτροφιών στο 
πλαίσιο του προγράμματος 

Erasmus+



Επιμόρφωση στις Βρυξέλλες
Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε από 3 Φεβρουαρίου έως 

και 9 Φεβρουαρίου2020 στις  Βρυξέλλες  του Βελγίου.



    Ήταν ένα σεμινάριο κατάρτισης που 
στοχεύει: 
στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών  
εισάγοντας μια νέα καινοτόμο προσέγγιση  
στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των 
Φυσικών Επιστημών 
Στην ενθάρρυνση των μαθητές τους  να 
μάθουν Μαθηματικά και να τα συνδέσουν 
με τις Φυσικές Επιστήμες με πιο 
αποτελεσματικούς τρόπους σύμφωνα με 
τις προτεραιότητες του προγράμματος 
Erasmus Plus.



Στόχος των καθηγητών μαθηματικών 
είναι να προετοιμαστούν ….. 
για να ενθαρρύνουν  τους μαθητές  
τους

να τους διδάξουν ότι τα 
μαθηματικά έχουν νόημα .



Μεθοδολογία….

•Καταιγισμός ιδεών
• Εργασία σε ομάδες
• Δημιουργία σχεδίων μαθημάτων
•Δημιουργική σκέψη
• Εξάσκηση και εφαρμογή



   Το σεμινάριο ξεκίνησε…..

• Παρουσιάζοντας ο κάθε επιμορφούμενος  
το σχολείο του 

• Κάνοντας διάφορες δραστηριότητες - 
παιχνίδια γνωριμίας (ice-breaking) μεταξύ 
μας .

    Μας εξήγησε, στη συνέχεια, ότι αυτές τις 
δραστηριότητες μπορούμε να τις 
εφαρμόσουμε και στην τάξη μας ώστε να 
γνωριστούν καλύτερα τα μέλη της.



Διδάσκοντας Μαθηματικά…..



 Μιας μέθοδος  για τη διδασκαλία 
μιας έννοιας

Ορίζοντας στόχους…..

ενημερώνουμε τους μαθητές τι θέλουμε να 
τους διδάξουμε και

  τι θέλουμε να πετύχουν στο τέλος του 
μαθήματος.



Με ερωτήσεις ελέγχουμε

✔ συμπεριφορά των μαθητών απέναντι στο 
μάθημα που θα διδαχθεί

✔   πρότερη γνώση
✔ (τι έχουν ακούσει ή τι θυμούνται από 

προηγούμενες τάξεις)



•Σύνδεση με 
το νέο 
θέμα….

Ιστορικά

Με φύλλο εργασίας

Παρουσιάζοντας ένα 
πρόβλημα



• Κατανόηση:
✔ Εισάγοντας την νέα 

έννοια ή
✔ Τους οδηγούμε να την 

ανακαλύψουν μόνοι 
τους…..

• Αξιολόγηση
✔ Δίνουμε ασκήσεις και με 

κατάλληλες ερωτήσεις 
ελέγχουμε το επίπεδο 
κατανόησης της 
ενότητας

✔ ασκήσεις μπορούν 
επίσης να γίνουν μέσω 
λογισμικού 
υπολογιστών (Geogebra) 
σε εργαστήριο 
υπολογιστών



Πόσο σημαντική είναι για τη 
διδασκαλία ….

η στοχοθεσία, 

η εναλλαγή δράσεων 

η συνεργασία και η αλληλεπίδραση των 
μαθητών μεταξύ τους
 η προώθηση της εφευρετικότητας τους 
μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες.







Αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικού

Επιτυγχάνεται με…
✔ συνεργασία με συναδέλφους
✔ περισσότερη επιμόρφωση
✔ ανταλλαγή εμπειριών
✔ υπομονή και κατανόηση
✔ ενθάρρυνση των μαθητών - έπαινος
✔ να ερχόμαστε στη θέση του άλλου 

(ενσυναίσθηση)



Επίσης, τονίστηκε η σημασία 

• μοιράζεται ο εκπαιδευτικός τον 
ενθουσιασμό του μαθήματος με τους 
μαθητές, 

• την αξία του επαίνου, 

• την αναγκαιότητα να προωθούμε 
δραστηριότητες συνεργασίας των μαθητών 
μεταξύ τους.



Ότι όλα τα προβλήματα μπορούν να 
λυθούν αν……
    

• βρούμε τους κατάλληλους τρόπους  ώστε 
να προσεγγίσουμε και να γνωρίσουμε τις 
δυνατότητες των μαθητών μας

• κάνουμε ως εκπαιδευτικοί ό, τι καλύτερο 
μπορούμε. 

    Ακολούθησε συζήτηση παροτρύνοντας μας 
να μοιραστούμε τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε στη τάξη μας.



Στο σεμινάριο  παρουσιάστηκαν τα 
Web2.0  tools.

 Googledocs

 flippedgrid, 

zoom, 

canvas,

Kahoot,

padlet κ.α



   Την τελευταία μέρα χωριστήκαμε σε ομάδες 
και μας ζητήθηκε να  σχεδιάσουμε ένα 
ολοκληρωμένο σενάριο έως 3 διδακτικές 
ώρες το οποίο  περιελάμβανε τις 
περισσότερες από τις εφαρμογές που  
γνωρίσαμε.



     Ακολούθησε γεύμα και 
βόλτα στην πόλη του 
Ευρωκοινοβουλίου….

     της βάφλας..της 
μπύρας και της 
σοκολάτας ,εκεί που 
χτυπάει η καρδιά της 
Ευρώπης!!!





Σας ευχαριστώ για το χρόνο 
σας…..




