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Πιστωτικές Μονάδες ECTS
9

Τμήμα
Παιδαγωγικών Σπουδών
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλεγόμενο
Επίπεδο Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Εξάμηνο
Εαρινό
Γνωστική Περιοχή
Διδακτική Μεθοδολογία
Έτος Σπουδών

3ος Κύκλος
Μέθοδος Διδασκαλίας
Προσωπική επικοινωνία

2ο
Πρακτική Άσκηση
N/A

Δρ Νικόλας Μουσουλίδης
Συν-απαιτούμενα
Κανένα

Προαπαιτούμενα
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Διδάσκων

Στόχοι του μαθήματος
Το μάθημα είναι δομημένο σε ένα πλαίσιο για τη μελέτη του αναλυτικού προγράμματος των
μαθηματικών, το οποίο εξετάζει τέσσερις διαφορετικές πτυχές του αναλυτικού προγράμματος:
το ιδεατό αναλυτικό πρόγραμμα, όπως αυτό προτείνεται στις εκθέσεις επαγγελματικών
οργανισμών ή όπως καθορίζεται σε εθνικά επίπεδα, το προσδοκώμενο αναλυτικό πρόγραμμα,
όπως αντικατοπτρίζεται στο διδακτικό υλικό και μαθηματικών, το αναλυτικό πρόγραμμα όπως
διδάσκεται στην πραγματικότητα στις τάξεις και το αναλυτικό πρόγραμμα που έχει επιτευχθεί,
όπως αυτό παρουσιάζεται στην επίδοση των μαθητών στις διάφορες μορφές αξιολόγησης.
Το μάθημα επικεντρώνεται κυρίως στο ιδεατό και προσδοκώμενο αναλυτικό πρόγραμμα κατά
τη διάρκεια σημαντικών περιόδων της ιστορίας των αναλυτικών προγραμμάτων των
μαθηματικών. Ο σχεδιασμός του μαθήματος αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους φοιτητές να
αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ανάλυση
υλικού των αναλυτικών προγραμμάτων των μαθηματικών. Ένα κεντρικό χαρακτηριστικό του
μαθήματος είναι η εξέταση των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων, ως προς το μαθηματικό
περιεχόμενο και τη διδακτική προσέγγιση, με έμφαση στην έρευνα και την αξιολόγηση.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 Γνωρίζουν την αξιοποίηση των θεωριών μάθησης στο σχεδιασμό των αναλυτικών
προγραμμάτων των μαθηματικών
 Χρησιμοποιούν και να ενσωματώνουν τεχνολογικά εργαλεία στα αναλυτικά προγράμματα
των μαθηματικών
 Αναπτύξουν την ικανότητά τους για κριτική θεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων των
μαθηματικών
 Σχεδιάζουν διδακτικό υλικό, ακολουθώντας σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως αυτές
προτείνονται στα αναλυτικά προγράμματα των μαθηματικών




Μελετήσουν και να παρουσιάσουν στην τάξη δύο επιστημονικά άρθρα
Εκπονήσουν εμπειρική ή συνθετική μελέτη

Περιεχόμενο του μαθήματος
To μάθημα οργανώνεται στις ακόλουθες ενότητες:
 Η έννοια των αναλυτικών προγραμμάτων και ο ρόλος των αναλυτικών προγραμμάτων των
μαθηματικών στη μαθηματική εκπαίδευση
 Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών της Κύπρου.
 Φιλοσοφική θεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων των μαθηματικών.
 Διάκριση αναλυτικών προγραμμάτων
 Περιεχόμενο αναλυτικών προγραμμάτων μαθηματικών, οργάνωση και δομή των
αναλυτικών προγραμμάτων.
 Εννοιολογικό και αναλυτικό πλαίσιο χρήσης των αναλυτικών προγραμμάτων των
μαθηματικών.
 Αναλυτικά προγράμματα και εγχειρίδια μαθηματικών.
 Ο ρόλος της τεχνολογίας στα αναλυτικά προγράμματα των μαθηματικών.
 Αξιολόγηση αναλυτικών προγραμμάτων.
Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές μέθοδοι
Διάλεξη, Ατομική και ομαδική εργασία, Ατομική καθοδήγηση, Παρουσιάσεις φοιτητών,
Μέθοδοι Αξιολόγησης
Διαμορφωτική αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, Ατομική εργασία, Ομαδική εργασία παρουσίαση, Συγγραφή ερευνητικής εργασίας, Τελική γραπτή εξέταση
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