
 

 
 

DLEDU721 - Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικού περιβάλλοντος μάθησης και 
εκπαιδευτικών εργαλείων στη διδασκαλία των Μαθηματικών 

Τίτλος Μαθήματος Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικού περιβάλλοντος μάθησης και 

εκπαιδευτικών εργαλείων στη διδασκαλία των Μαθηματικών 

Κωδικός 

Μαθήματος 

DLEDU721 

Τύπος μαθήματος Επιλογής 

Επίπεδο Μάστερ 

Χρόνος / εξάμηνο 1ο ή 2ο χρόνο / 1ο ή 2ο ή 3ο εξάμηνο 

Διδάσκουσα Ρίτα Παναούρα, Nίκλεια Ετεοκλέους 

ECTS 10 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

 Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

 

Στόχοι μαθήματος - Να κατανοούν το ρόλο της επίδρασης των σύγχρονων τάσεων στην 

έρευνα της μαθηματικής παιδείας στη διαμόρφωση και σχεδιασμό 

υλικό και περιβαλλόντων για τη διδασκαλία των μαθηματικών.   

- Να εφαρμόζουν τα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης της τεχνολογίας 

στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών.  

- Να συνδέουν τη χρήση διδακτικών εργαλείων με τη διαφοροποίηση 

η οποία επιδιώκεται βάση διαφορετικών γνωσιτκών και μαθησιακών 

χαρακτηριστικών.  

- Να συνδέουν τη χρήση διαφόρων σημειωτικών αναπαραστάσεων με 

την κατανόηση διαφόρων μαθηματικών εννοιών.  

- Να κατανοούν το ρόλο της αξιοποίησης εξ αποστάσεως μεθόδων 

διδασκαλίας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με «κλειστές» 

ομάδες συμμετεχόντων και της κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία 

και κατανόηση μαθηματικών εννοιών.  

- Να αξιολογούν τα διάφορα λογισμικά και τις εφαρμογές που 

προτείνονται για την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των 

μαθηματικών.  

- Να προτείνουν τρόπους χρήσης της τεχνολογίας για 

διαφοροποιημένη ανατροφοδότηση.  



 

 
 

 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Μετά το πέρας του μαθήματος οι  φοιτητές / φοιτήτριες αναμένεται να είναι 

σε θέση να: 

 

1. Εξηγούν την επίδραση των εμφάσεων της οικοδόμησης, σχεδιασμού 

και ανάπτυξης διδακτικών εργαλείων και καινοτόμων περιβαλλόντων 

διδασκαλίας των μαθηματικών.  

2. Αξιοποιούν τις δυνατότητες αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών 

εργαλείων στη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών.  

3. Θέτουν τη διδασκαλία των μαθηματικών στο διεπιστημονικό πλαίσιο 

των STEM.  

4. Συνδέουν τη χρήση ποικιλίας διδακτικών εργαλείων με τη 

διαφοροροποίηση βάση γνωστικών χαρακτηριστικών.  

5. Συνδέουν και συζητούν τη χρήση διαφορετικών εργαλείων 

τεχνολογίας με τη ευέλικτη χρήση ποικιλίας αναπαραστάσεων.  

6. Κατανοούν την αξιοποίηση των πρακτικών εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, κινητών έξυπνων μηχανών και των τάσεων που 

αναμένονται τα επόμενα χρόνια.  

7. Αξιολογούν τη χρήση λογισμικών και εφαρμογών για την αξιοποίησή 

τους στη διδασκαλία και μάθηση μαθηματικών εννοιών.  

8. Εισηγούνται τρόπους ενσωμάτωσης των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης στη διδασκαλία, ανατροφοδότηση και μάθηση.  

 

Προαπαιτούμενα None Συναπαιτούμενα None 

Περιεχόμενο 

μαθήματος 

- Θεωρίες μάθησης για την ανάπτυξη της μαθηματικής 

σκέψης και εφαρμογές στη διδασκαλία.  

- Διαφοροποίηση της διδασκαλίας βάση των διαφορετικών 

γνωστικών και μαθησιακών χαρακτηριστικών. Αξιοποίηση 

σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης.  

- Σύγχρονες εφαρμογές αξιοποίησης της τεχνολογίας  στη 



 

 
 

μάθηση των μαθηματικών. Διεπιστημονικό πλαίσιο STEM, 

διαδικασίες εξερεύνησης και διερεύνησης της μαθηματικής 

γνώσης.  

- Η περίπτωση της δυναμικής γεωμετρίας. Λογισμικά 

προγράμματα, animation και mobile learning.  

- H αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή χρήσης 

πλατφόρμας για ομαδική εργασία. Ο ρόλος της 

ανατροφοδότησης και της αυτό-αξιολόγησης σε ηλεκτρονικό 

περιβάλλον.   

- Ο ρόλος των διδακτικών εργαλείων στο πραξιακό επίπεδο 

μάθησης και ο ρόλος των περιβαλλόντων μάθησης.  

  

Μεθοδολογία Το μάθημα διδάσκεται εξ΄ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας και με τη χρήση διαφόρων διαδικτυακών εργαλείων: εργαλεία 

επικοινωνίας που εξασφαλίζουν τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία 

των συμμετοχόντων (π.χ. τηλέ-διασκέψεις, δωμάτια συνομιλιών), εργαλεία 

συνεργασίας (π.χ. φόρουμ συζήτησης, ιστολόγια, wikis), όπως επίσης και 

εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου (παρουσιάσεις με σημειώσεις, 

παρουσιάσεις με αφήγηση). Οι σημειώσεις και παρουσιάσεις του μαθήματος 

είναι διαθέσιμα προς τους φοιτητές, τις φοιτήτριες μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας σε συνδυασμό με εισηγήσεις για μελέτη αναγνωσμάτων 

(βιβλιογραφία). Οι φοιτητές/φοιτήτριες ενθαρρύνονται μέσω της πλατφόρμας 

και των ποικίλων τεχνολογικών εργαλείων να αλληλεπιδρούν με τους 

συμφοιτητές τους αλλά και με το διδάσκοντα, με σκοπό να αποτελέσουν 

ενεργά μέλη της διαδικτυακής κοινότητας μάθησης που δημιουργείται μέσα 

στο πλαίσιο του μαθήματος. Επιδιώκεται η αξιολόγηση των συμμετεχόντων 

μέσω διαφόρων εργαλείων, ατομικής και ομαδικής δραστηριοποίησης, η 

ετεροαξιολόγηση και η αυτό-αξιολόγηση.  
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Θα χρησιμοποιούνται πρόσφατα άρθρα από επιστημονικά περιοδικά όπως:  

- Educational Studies in Mathematics 

- Mathematical thinking 

- Learning and Instruction 

- Mathematical Behavior 

- Thinking skills and creativity 

- Journal of Mathematics Teacher Education 

- International Journal of Mathematics and Science Education 

- Thinking skills and creativity 

Θα χρησιμοποιούνται πρόσφατα άρθρα από πρακτικά επιστημονικών 

συνεδρίων όπως 



 

 
 

- PME 

- CERME 

- EνΕΔΙΜ 

Και περιοδικά όπως:  

− International Electronic Journal on Mathematics Education 
− Interactive Learning Environments 
− The International Journal on Mathematics Education 
− Journal of Education and Learning 
− Journal of Mathematics Teacher Education 

Αξιολόγηση - Συμμετοχή στις συζητήσεις σε forum, στις διαδικτυακές συναντήσεις 

κλπ   10% 

- Ατομική εργασία και παρουσίασή της (η παρουσίαση θα γίνει εάν η 

ομάδα των ατόμων είναι μικρή εάν είναι μεγάλη θα αξιοποιηθούν 

μέθοδοι ετεροαξιολόγησης 25% 

- Κριτική άρθρου 15% 

- Τελική εξέταση 50% 

Γλώσσα Ελληνική  

  


