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Μέθοδος ∆ιδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συν-απαιτούµενα 
Προσωπική επικοινωνία N/A Κανένα 

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.  
• ∆ιάκριση 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 
 ∆ιάλεξη, Ατοµική και οµαδική εργασία, Ατοµική καθοδήγηση, Παρουσιάσεις φοιτητών,  

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης 
∆ιαµορφωτική αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, Ατοµική εργασία, Οµαδική εργασία - 
παρουσίαση, Συγγραφή ερευνητικής εργασίας, Τελική γραπτή εξέταση 
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