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ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “M-EASY – Mathematics is Easy” 
 

Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να δώσει οδηγίες στους εκπαιδευόμενους σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο θα οργανώσουν την διαδικτυακή τους εκπαίδευση με τον δικό τους ρυθμό και με 
τρόπο που τους βολεύει. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα M-EASY διατίθεται ως ανοικτός 
εκπαιδευτικός πόρος στην ιστοσελίδα του έργου http://measy.lpf.lt και δεν απαιτείται εγγραφή. 
 
Οι στόχοι του οδηγού εκπαιδευομένων:  
 

1. να παρουσιάσει τη διάρθρωση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος  
2. να παρέχει συστάσεις για τον τρόπο οργάνωσης της μάθησης διαδικτυακά για 

την ανάπτυξη των ελλιπών μαθηματικών δεξιοτήτων. 

Αυτό το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα M-EASY μπορεί να ολοκληρωθεί: 
 ατομικά (αυτοκατευθυνόμενο); 
 Με την υποστήριξη ενός διευκολυντή μέσω ενός οργανισμού εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 
 

Για αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για υποστήριξη στο 
εθνικό σημείο επαφής σας:  

  

 
Λιθουανία Social Innovation Fund www.lpf.lt 

 
Λιθουανία Kaunas Region Educational Centre www.centras.krs.lt 

 
Λιθουανία Vizuali www.vizuali.lt 

 
Πολωνία Danmar Computers www.danmar-computers.com.pl 

 

Κύπρος CARDET - Centre for the Advancement 
of Research & Development in 
Educational Technology 

www.cardet.org 

 
Ιταλία Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo 

Dolci 
www.danilodolci.org 

 
Αυστρία die Berater Unternehmensberatungs 

GmbH 
www.dieberater.com 
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αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Αυτό το διαδικτυακό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους εκπαιδευόμενους 
ένα μέσο για να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν τις μαθηματικές τους δεξιότητές, 
προκειμένου να τις εφαρμοστούν στη ζωή τους. Αυτό το πρόγραμμα αφορά όλους τους 
εκπαιδευόμενους που στοχεύουν στη βελτίωση των μαθηματικών τους δεξιοτήτων. Με την 
ολοκλήρωση του διαδικτυακού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια καλή 
κατανόηση της θεωρίας και θα έχουν βελτιώσει τις δεξιότητές τους στα μαθηματικά. 
Επίσης, θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους στην εφαρμογή των μαθηματικών τους 
γνώσεων και δεξιοτήτων στην καθημερινότητα τους, πράγμα θα τους επιτρέψει να 
ενσωματωθούν καλύτερα στην κοινωνία. 
 
Οι 27 μαθηματικές δεξιότητες, τις οποίες μπορείτε να αναπτύξετε κατά τη διάρκεια αυτού 
του προγράμματος M-EASY, είναι οι εξής: 
 

Εκτέλεση πρόσθεσης 
Υπολογισμός περιμέτρου 
ορθογωνίου, τετραγώνου, 
τριγώνου  

Εργασία με κλάσματα 

Εκτέλεση αφαίρεσης Υπολογισμός περιμέτρου κύκλου Εργασία με δεκαδικά κλάσματα 

Εκτέλεση πολλαπλασιασμού 
Υπολογισμός εμβαδού 
ορθογωνίου & τετραγώνου  

Εκτέλεση στρογγυλοποίησης 

Εκτέλεση διαίρεσης Υπολογισμός εμβαδού τριγώνου Σύγκριση αριθμών (<,>) 

Υπολογισμός ποσοστού Υπολογισμός εμβαδού κύκλου Κατανόηση αναλογικού ρολογιού 
Κατανόηση διαφορετικών 
συστημάτων μέτρησης (μετρικό, 
αυτοκρατορικό, κτλ.,) 

Υπολογισμός του όγκου του 
κυβοειδούς και του κύβου 

Κατανόηση αναλογιών 

Εργασία με διαφορετικά 
συστήματα μέτρησης (χιλιοστά, 
εκατοστά, μέτρα, ίντσες, γιάρδες, 
κ.λπ)  

Υπολογισμός του όγκου του 
κυλίνδρου 

Υπολογισμός τετραγωνικών 
αριθμών 

Εργασία με ακέραιους αριθμούς 
Υπολογισμός του όγκου της 
σφαίρας 

Υπολογισμός τετραγωνικής ρίζας 

Αναγνώριση διαφορετικών 
γεωμετρικών σχημάτων: 
ορθογώνιο, τετράγωνο, τρίγωνο, 
κύκλος, πυραμίδα, κυβοειδή, 
κύβος, σφαίρα  

Υπολογισμός του όγκου της 
πυραμίδας 

Εξαγωγή δεδομένων από 
γραφήματα, στατιστικά στοιχεία  

 

 
 
Η διάρθρωση του διαδικτυακού προγράμματος 
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη: το διαδικτυακό μέρος και αυτό 
για κινητές συσκευές. 

Το διαδικτυακό μέρος αποτελείται από τα ακόλουθα: τον Οδηγός Εκπαιδευόμενου, το 
Εργαλείο Αξιολόγησης, το Ηλεκτρονικό αποθετήριο υπαρχουσών εφαρμογών για 
κινητές συσκευές και τη Γωνιά Υποστήριξης του Εκπαιδευόμενου.   

Το κομμάτι για κινητές συσκευές περιλαμβάνει την εφαρμογή για κινητά "Λίστα 
εφαρμογών για μαθηματικές δεξιότητες", που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου και η 
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οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο ασκήσεων με προβλήματα σε κινητά τηλέφωνα για την 
ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων. Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής της πλατφόρμας 
σε κινητές συσκευές υπάρχουν σε μορφή βίντεο: http://bit.do/eQXob. Η εφαρμογή για 
κινητά είναι διαθέσιμη με το όνομα "Measy" στο play store της Google http://bit.do/eQXoG 

 
Οδηγίες για τον τρόπο οργάνωσης της εκπαίδευσης με χρήση του εικονικού 
περιβάλλοντος εικονικής κατάρτισης (το διαδικτυακό μέρος). 
 
Βήμα 1 
Αξιολογήστε τις ικανότητες σας στα μαθηματικά χρησιμοποιώντας το Εργαλείο 
Αξιολόγησης. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εδώ, μπορείτε να δοκιμαστείτε σε 27 μαθηματικές δεξιότητες όπως η πρόσθεση, ο 
πολλαπλασιασμός, η αφαίρεση και η διαίρεση, η στρογγυλοποίηση, ο υπολογισμός του 
όγκου και του εμβαδού, να κατανοήσετε τις αναλογίες και πως να χρησιμοποιείτε 
ολόκληρους αριθμούς και κλάσματα. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις για κάθε δεξιότητα. 
Μπορείτε να εκτελέσετε υπολογισμούς στο μυαλό σας ή να χρησιμοποιήσετε στυλό και 
χαρτί για να επιλύσετε τις εργασίες και στη συνέχεια να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στον 
υπολογιστή σας. 

Δεν υπάρχει χρονικό όριο, αλλά, συνιστάται να διαθέσετε 50-60 λεπτά για να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις. 

Κάθε ερώτηση έχει πολλαπλές επιλογές για απάντηση, όπως φαίνεται στην εικόνα 
παρακάτω. Αφού επιλέξετε τη σωστή απάντηση, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο". 
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Θα λάβετε απάντηση αμέσως (σωστό ή λάθος) για την επιλογή σας: 
 

         
 
Αφού ολοκληρώσετε την αξιολόγηση, θα λάβετε το αποτέλεσμά σας. 
 
 

 
 

Η βαθμολογία δεν καταγράφεται στο σύστημα καθώς είναι ΜΟΝΟ για δική σας χρήση και 
για να πάρετε μια ιδέα για τις μαθηματικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξετε. 
Επομένως, θα πρέπει να τη σημειώσετε ή να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του 
στιγμιότυπου οθόνης. Θα το χρειαστείτε σε κατοπινό στάδιο για να συγκρίνετε τα 
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αποτελέσματά σας μετά την επανάληψη της αξιολόγησης, και την ολοκλήρωση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Για να αποδείξετε επαρκείς μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες, θα πρέπει να πάρετε 
τουλάχιστον 43 βαθμούς. Εάν η βαθμολογία σας είναι χαμηλότερη, σας συνιστούμε να 
ξεκινήσετε το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του M-EASY. 

Για να πάρετε μια λεπτομερέστερη εικόνα των αποτελεσμάτων του τεστ αξιολόγησης, 
κάντε κλικ στο κουμπί "Περισσότερες πληροφορίες" 
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Θα λάβετε μια λίστα μαθηματικών δεξιοτήτων σε τρεις στήλες: 
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Κάθε στήλη υποδεικνύει τον αριθμό των σωστών απαντήσεων και για τις 27 μαθηματικές 
δεξιότητες. Η κόκκινη στήλη δείχνει τις δεξιότητες για τις οποίες δεν δώσατε σωστή 
απάντηση σε καμιά από τις 2 ερωτήσεις. Η κίτρινη στήλη δείχνει τις μαθηματικές 
δεξιότητες για τις οποίες απαντήσατε σωστά τη μία από τις δύο ερωτήσεις. Η πράσινη 
στήλη δείχνει μαθηματικές δεξιότητες για τις οποίες δώσατε 2 σωστές απαντήσεις. Οι 
δεξιότητες στην κόκκινη και κίτρινη στήλη πρέπει να βελτιωθούν και προτείνεται να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις δεξιότητες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 
Μετά την εκπαίδευση, σας ενθαρρύνουμε να κάνετε ξανά την ίδια αξιολόγηση και να 
συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με την αρχική βαθμολογία σας, προκειμένου να 
αξιολογήσετε την πρόοδο σας. 

 
Βήμα 2 

Πηγαίνετε στο "e-Ευρετήριο Υφιστάμενων Εφαρμογών Κινητών" 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το e-Ευρετήριο παρουσιάζει μια συλλογή εφαρμογών για κινητά για αυτό-εκπαίδευση 
για να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις μαθηματικές σας δεξιότητές. Υπάρχουν 12 
εφαρμογές για κινητά στα αγγλικά, 7 στα ιταλικά, 8 στα λιθουανικά, 8 στα πολωνικά και 7 
στα ελληνικά. 

Οι εφαρμογές για κινητά είναι σχεδιασμένες για συσκευές Android και παρέχουν δύο 
βασικές δυνατότητες για να οργανώσουν τη διαδικασία αυτο-εκπαίδευσης του 
εκπαιδευόμενου: 

1. Αφού ολοκληρώσετε την αυτοαξιολόγηση, θα μάθετε ποιες μαθηματικές δεξιότητες 
πρέπει να βελτιώσετε. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να επιλέξετε τις δεξιότητες από 
τη λίστα (αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική έκδοση). Κάντε κλικ 
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στις δεξιότητες που θέλετε να βελτιώσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
"Εμφάνιση" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σύστημα θα επιλέξει από τη συλλογή τις εφαρμογές για κινητά που σχετίζονται με τις 
επιλεγμένες μαθηματικές δεξιότητες: 

 

 

 

 

 
2. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή κινητών, 

μπορείτε να την επιλέξετε από τη λίστα.  

 

 

 

 

 

 



 

9 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο εν λόγω έργο δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
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Κάθε εφαρμογή για κινητά έχει μια σύντομη περιγραφή και δείχνει ποιες μαθηματικές 
δεξιότητες βοηθά να αναπτυχθούν. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το ηλεκτρονικό αποθετήριο περιλαμβάνει ένα σύνολο εφαρμογών που μπορείτε να 
κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε δωρεάν μέσω του Google Play. Ωστόσο, υπάρχει το 
ενδεχόμενο ορισμένες εφαρμογές να μην είναι διαθέσιμες τη στιγμή που θα ξεκινήσετε την 
εκπαίδευση σας. Σε αυτή την περίπτωση σας προτείνουμε και σας ενθαρρύνουμε να 
κάνετε αναζήτηση στο Google Play για άλλες σχετικές εφαρμογές. 

 
Βήμα 3 
Βελτιώστε τις μαθηματικές γνώσεις και τις δεξιότητές σας χρησιμοποιώντας τις 21 
εφαρμογές για κινητά που παρουσιάζονται ως "Λίστα εφαρμογών για μαθηματικές 
δεξιότητες". 
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Το σετ αποτελείται από 21 μαθηματικές ασκήσεις που βασίζονται σε καθημερινές 
καταστάσεις, όπως έξυπνες αγορές, οικογενειακές αποταμιεύσεις, ανάγνωση χρόνου, 
ψώνια για κέικ, ανακαίνιση σπιτιού, δημιουργία πισίνας κλπ. Οι γνώσεις που αποκτήσατε 
θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα στις καθημερινές σας δραστηριότητες στην 
εργασία ή την προσωπική σας ζωή. 
 
Η λίστα των 21 εφαρμογών με προβλήματα περιλαμβάνει ασκήσεις με τα εξής θέματα: 
 
Ψήσιμο τάρτας, Οικογενειακές αποταμιεύσεις, Έξυπνες αγορές, Υπολογισμός χρόνου, 
Αγορές για κέικ, Ανακαίνιση δαπέδου, Ανακαίνιση τοίχων, Λήψη δανείου, Αγορά με 
πίστωση, Δημιουργία πισίνας, Προγραμματισμός χρόνου για καθάρισμα, Έκθεση μισθών 
σε διάγραμμα, Μέτρηση οικοπέδου, Δημιουργία ενός αμμοδόχου, Φροντίδα για το 
νοικοκυριό, Παραγγελία φαγητών, Ανάγνωση δεδομένων από γραφήματα, Πόσιμο νερό, 
Οικογενειακές διακοπές, Κληρονομιά γης, Αποταμίευση για ταξίδια. 
 
Ένα σύντομο βίντεο σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής είναι διαθέσιμο online. 
Ακολουθήστε τον σύνδεσμο: http://bit.do/eRmZz   
 
Η Λίστα εφαρμογών για μαθηματικές δεξιότητες προσφέρει 2 επιλογές στους μανθάνοντες 
δύο επιλογές ως προς την οργάνωση της ‘αυτό-εκπαίδευσης’ τους: 

Επιλογή 1 
Μπορείτε να επιλέξετε τις μαθηματικές δεξιότητες που επιθυμείτε να βελτιώσετε από τη 
λίστα και το σύστημα θα σας προτείνει τις ανάλογες ασκήσεις. Απλά επιλέξτε τις δεξιότητες 
που θέλετε να βελτιώσετε και κάντε κλικ στο κουμπί ‘Εμφάνιση’. Ακολούθως θα βρείτε μια 
λίστα με σχετικές εφαρμογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο. 
Επιλογή 2 
Μπορείτε να επιλέξετε τις μαθηματικές ασκήσεις που σας ενδιαφέρουν από τη λίστα. 
Διαβάστε τη σύντομη περιγραφή κάθε άσκησης και ακολούθως λύστε τις πράξεις της στο 
κινητό σας τηλέφωνο.  
Μπορείτε να βρείτε ένα σύντομο βίντεο με οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιήσετε την 
εφαρμογή ‘Λίστα εφαρμογών για μαθηματικές δεξιότητες’ στο Youtube: 
https://bit.ly/2kuSK3z .  
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο εν λόγω έργο δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 
Βήμα 4 
Όταν έχετε αναπτύξει τις μαθηματικές σας ικανότητες χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές για 
κινητά, ελέγξτε ξανά την πρόοδό σας χρησιμοποιώντας το εργαλείο αυτο-αξιολόγησης 
(βλ. Βήμα 1). Συγκρίνετε τα αποτελέσματα των δοκιμών σας. Ελπίζουμε ότι θα έχετε 
βελτιώσει τα αποτελέσματά σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα ή χρειάζεστε συμβουλές για το πώς 
μπορείτε να εκπαιδευτείτε χρησιμοποιώντας το εικονικό περιβάλλον μάθησης, 
επικοινωνήστε με τον διαμεσολαβητή μέσω της Γωνιάς Υποστήριξης του 
Μανθανόντων. Εδώ μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, να λαμβάνετε σχόλια και να συζητάτε 
προσωπικά επιτεύγματα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το ταξίδι σας με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα M-

EASY! 
Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε! 
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αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 


