
Πρωταρχικόσ ςκοπόσ του εν λόγω ιςτότοπου είναι ο διδακτικόσ 

ςτοχαςμόσ. Ο διαρκισ και ςε βάκοσ αναςτοχαςμόσ βοθκά τουσ 

κακθγθτζσ να υπερνικοφν τισ κακθμερινζσ δυςκολίεσ τουσ. Ο 

προβληματιςμόσ πρζπει να είναι ςφαιρικόσ, γιατί θ μάκθςθ των 

μακθματικϊν αποτελεί ζνα ενιαίο όλον από τθ ςτιγμι όπου το 

νιπιο κατακτά μια πρϊτθ αντίλθψθ του χϊρου, μζχρι τότε που ο 

φοιτθτισ παςχίηει να ςυλλάβει τθν ζννοια του ορίου. 

Παρεμβάλλεται θ ενδιάμεςθ περίοδοσ όπου απζκτθςε μια 

φευγαλζα γεφςη από μερικοφσ αποκομμζνουσ κλάδουσ 

Μαθηματικών όπωσ είναι θ Αρικμθτικι και θ Άλγεβρα, θ Γεωμετρία 

και θ Ανάλυςθ. Όλα ςυναρκρϊνονται ςε μια μακρά περίοδο 

ωρίμανςθσ, όπου θ εφθβικι θλικία αποτελεί ζνα κρίςιμο ςτάδιο 

ανάπτυξθσ.  

Ο εν λόγω δικτυακόσ ιςτότοποσ ςυνεπικουρεί το ζργο του Σχολικοφ 

Συμβοφλου. Έχει κατά βάςθ ςυμβουλευτικό χαρακτήρα 

παρζχοντασ υποςτήριξη ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν 

Μαθηματικά ςτο Γυμνάςιο και το Λφκειο. Ενθμερϊνει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ για τισ δραςτθριότθτεσ του Σχολικοφ Συμβοφλου. 

Οριςμζνοι ειδικοί ςτόχοι που προωκοφνται είναι οι ακόλουκοι:  

 Στθρίηει τθν εφαρμογι των Αναλυτικϊν Προγραμμάτων Σπουδϊν 

Μακθματικϊν ενθμερϊνοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ για τισ 

ςυντελοφμενεσ αλλαγζσ ςτθ διδακτζα φλη και τισ καινοτομίεσ 

που ειςάγονται. 

 Ενθμερϊνει τουσ εκπαιδευτικοφσ για τα ερευνητικά πορίςματα 

τησ διδαςκαλίασ και τησ μάθηςησ των μαθηματικών, προτείνει 

υλικό για τθν τάξθ, ιδζεσ διδακτικισ διαχείριςθσ και 

αποτελεςματικζσ πρακτικζσ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ των 

μακθματικϊν. Επιπλζον αποτελεί χριςιμο οδθγό για διάφορεσ 



πθγζσ, όπωσ ςφγχρονθ βιβλιογραφία, επιςτθμονικά άρκρα ςε 

ψθφιακι μορφι για «κατζβαςμα», κλπ.  

 Ενκαρρφνει τθν εθελοντική λειτουργία ςυνεργατικών ομάδων 

ςχεδιαςμοφ ςτα ςχολεία όπου ζμπειροι και νεότεροι 

εκπαιδευτικοί τθσ ειδικότθτασ ανταλλάςςουν ιδζεσ και 

επεξεργάηονται από κοινοφ ςχζδια μακθμάτων για τισ τάξεισ τουσ 

με τθ χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ, 

ψθφιακϊν και χειραπτικϊν εργαλείων, κλπ.  

 Βοθκά τισ ςχολικζσ μονάδεσ να μελετοφν τισ ςχολικζσ επιδόςεισ 

των μαθητών τουσ και να λαμβάνουν τα αναγκαία μζτρα για τθ 

βελτίωςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.  

 Μετά από ανίχνευςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των 

εκπαιδευτικϊν, και πάντα με γνϊμονα τισ πραγματικζσ ανάγκεσ 

των μακθτϊν, ςτθρίηει τθν υλοποίθςθ ςεμιναρίων ενδοςχολικήσ 

ή διαςχολικήσ επιμόρφωςησ και προετοιμάηει τθν οργάνωςθ  

ςυηθτιςεων πάνω ςε δειγματικζσ διδαςκαλίεσ. Οι πολφμορφεσ 

επιμορφωτικζσ δράςεισ κα μποροφςαν να βοθκιςουν τουσ 

εκπαιδευτικοφσ να μελετιςουν ςυςτθματικά τισ διαδικαςίεσ 

διδαςκαλίασ και μάκθςθσ των μακθματικϊν, να αποκτιςουν 

ενδιαφζρουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ, να εξετάςουν νζεσ 

ςτάςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ, επθρεάηοντασ ζμμεςα τθν 

κουλτοφρα και τισ δομζσ του ςχολικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο 

εργάηονται. 

 Ο ςυμβουλευτικόσ ιςτότοποσ ενκαρρφνει τθν αυτομόρφωςη και 

διαβίου μάκθςθ των εκπαιδευτικϊν και προςπακεί να 

εξαςφαλίςει τθν παιδαγωγική ςυνζχεια των επιμορφωτικϊν 

προγραμμάτων που εφαρμόηονται.  

 


