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Προοίμιο 
 

Λόγω του μεγάλου όγκου του παραδοτέου 4.1.3β, αυτό χωρίστηκε σε 5 τεύχη (ένα 

τεύχος για το γενικό μέρος και τέσσερα ακόμη τεύχη για τους 4 κλάδους του ειδικού 

μέρους). Το κείμενο του Τεύχους 4 που ακολουθεί περιλαμβάνει το ομογενοποιημένο 

επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση επιμορφωτών του κλάδου ΠΕ03 της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών (επιμόρφωση Β’ επιπέδου), όπως αυτή θα 

υλοποιηθεί στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ).  

 

Στο ομογενοποιημένο επιμορφωτικό υλικό έχουν ενσωματωθεί: έτοιμο επιμορφωτικό 

υλικό, προτεινόμενα εκπαιδευτικά λογισμικά και εργαλεία γενικής χρήσεως, καθώς 

και νέο επιμορφωτικό υλικό που εκπονήθηκε ειδικά για την εκπαίδευση 

επιμορφωτών στο πλαίσιο της Πράξης της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου. Η 

ομογενοποίηση επετεύχθη με την σύνθεση όλου του ανωτέρω υλικού, καθώς και την 

σύνδεσή του με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του ειδικού μέρους της 

εκπαίδευσης επιμορφωτών.  

 

Το υλικό του παρόντος τεύχους δημιουργήθηκε από συγγραφική ομάδα 

επιστημόνων του κλάδου με επικεφαλής τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Χρόνη Κυνηγό. Συντάχθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ειδικής 

επιστημονικής επιτροπής, αποτελούμενης από τους: 

• Χαράλαμπο Ζαγούρα, Καθηγητή του Πανεπιστημίου  Πατρών, ο οποίος έχει 

την ευθύνη συντονισμού των εργασιών της επιτροπής 

• Βασίλειο Δαγδιλέλη, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

• Βασίλειο Κόμη, Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών 

• Δημήτριο Κουτσογιάννη, Επίκουρο Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 

• Χρόνη Κυνηγό, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών 

• Δημήτριο Ψύλλο, Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 

Όλοι οι ανωτέρω είναι μέλη της δεκαεξαμελούς Επιστημονικής Επιτροπής της 

Πράξης, που έχει ορισθεί στην υπ’ αριθμ. 5|20-9-05 συνεδρίαση της ΚΕΕΒΕΠ. 

 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4/149 



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 4: Κλάδος ΠΕ03 
 

Στη συγγραφή του παρόντος επιμορφωτικού υλικού συμμετείχαν ο Δρ. Γιώργος 

Ψυχάρης, ο Κώστας Γαβρίλης και ο Στέφανος Κεΐσογλου. 

  

Την επιμέλεια του κειμένου έκαναν ο Γεώργιος Πανόπουλος, Μηχανικός Η/Υ και 

Πληροφορικής, και η Δήμητρα Εγγάρχου, Φυσικός, MSc Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, στελέχη του ΤΕΚ. 

 

Το παρόν επιμορφωτικό υλικό αποτελεί ιδιοκτησία του ΥπΕΠΘ και καλύπτεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. 
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Εισαγωγή 

Η σκοπιμότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας 
στη μαθηματική εκπαίδευση 

 

Ο προσδιορισμός του κατάλληλου διδακτικού υλικού και λογισμικού για την 

επιμόρφωση επιμορφωτών και καθηγητών στην αξιοποίηση της ψηφιακής 

τεχνολογίας για τη διδασκαλία των μαθηματικών δεν μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από 

παιδαγωγικές αξίες, επιστημολογική και παιδαγωγική τεκμηρίωση και περιγραφή του 

τρόπου με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το υλικό κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων.  

 

Ξεκινάμε με το επιχείρημα ότι η ένταξη της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων στο 

εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει νόημα μόνο όταν στοχεύει σε κάποια πρόσθετη 

παιδαγωγική αξία. Παρά τις προσπάθειες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου τα τελευταία 

χρόνια, τα μαθηματικά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα συνεχίζουν να εκλαμβάνονται 

ως ένα κατακερματισμένο γνωστικό αντικείμενο, μια θεωρητική γνώση που 

διδάσκεται κυρίως μετωπικά με άξονα την απομνημόνευση των αφηρημένων εννοιών 

της θεωρίας και την εξάσκηση στη λύση ασκήσεων με στόχο αποκλειστικά την 

αντιμετώπιση των εξετάσεων. Αναπόφευκτα, χρησιμοποιείται ο τυπικός μαθηματικός 

φορμαλισμός και τα στατικά προ-τεχνολογικά μέσα έκφρασης μαθηματικών εννοιών 

με αποτέλεσμα να δημιουργείται ακόμα ένα εμπόδιο κατανόησης των εννοιών στους 

μαθητές. 

 

Η επιστημονική γνώση στη διδακτική των μαθηματικών από τη δεκαετία του ’90 μέχρι 

σήμερα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αναπτύσσουν 

συνειδητή μαθηματική σκέψη, λειτουργώντας σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή 

όταν λειτουργούν σε περιστάσεις επικοινωνίας με τους συμμαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς τους. Παράλληλα με το στόχο της κατανόησης συγκεκριμένων 

εννοιών των αναλυτικών προγραμμάτων των μαθηματικών, η γενικότερη 

παιδαγωγική τάση είναι να μελετήσουμε πώς μέσα από την εκπαίδευση μπορούμε 

να ενισχύσουμε στους μαθητές έναν επιστημονικό, μαθηματικό τρόπο σκέψης. 

Επομένως ο στόχος δεν είναι τόσο η κατανόηση εννοιών που αναφέρονται ρητώς 

μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, 

προκειμένου να ανταποκρίνονται στις εξετάσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Είναι, πολύ ευρύτερα, η ενίσχυση της λογικομαθηματικής πτυχής της σκέψης και 

έκφρασης των μαθητών ως αναπόσπαστου μέρους της κουλτούρας τους. Η 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 6/149 



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 4: Κλάδος ΠΕ03 
 

μαθηματική σκέψη θεωρείται όλο και περισσότερο πολιτισμικό χαρακτηριστικό, όπως 

και η έκφραση, η συλλογικότητα και η δημοκρατία. Όσο αφορά στη διδακτική των 

μαθηματικών είναι επομένως έντονη η ανάγκη δημιουργίας μαθησιακών 

περιβαλλόντων όπου κυριαρχούν η δράση, ο διάλογος, το βίωμα, η έκφραση, η 

αναπαράσταση, ο πειραματισμός, η επιστημονική στάση απέναντι στη γνώση και η 

συμμετοχή σε πολλαπλές συλλογικότητες, Στο πλαίσιο αυτό τα ίδια τα μαθηματικά 

εκλαμβάνονται ως μια επιστήμη που η εξέλιξή της συνίσταται στη συνεχή 

αμφισβήτηση και στον επαναπροσδιορισμό των αξιωματικών συστημάτων, των 

προβλημάτων και των λύσεών τους. Η μάθηση δε των μαθηματικών ως μια 

εμπειρική, υποθετικο-παραγωγική διαδικασία, όπου ζητούμενο είναι η δημιουργία και 

η ανάπτυξη προσωπικών νοημάτων από τους μαθητές μέσα από υποθέσεις, 

εικασίες, αποδείξεις, ανασκευές, αντιπαραδείγματα, συνεχείς τροποποιήσεις και 

ελέγχους.  

 

Για την περίπτωση των μαθηματικών επομένως η ψηφιακή τεχνολογία αξιοποιείται 

κατάλληλα όταν χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα ψηφιακά εκφραστικά εργαλεία 

σε συνδυασμό με εργαλεία υποστήριξης συλλογικού διαλόγου και 

επιχειρηματολογίας.  Με τον όρο ‘εκφραστικά εργαλεία’ εννοούμε εργαλεία 

λογισμικού που είναι σχεδιασμένα ώστε οι μαθητές να μπορούν να κατασκευάζουν 

μοντέλα με μέσο τις πολλαπλές και αλληλεξαρτώμενες μαθηματικές 

αναπαραστάσεις, να πειραματίζονται με τη συμπεριφορά τους και να τα αλλάζουν 

συχνά και με ευκολία, να χειρίζονται, να αναλύουν και να συσχετίζουν δεδομένα. Τα 

εργαλεία αυτά επίσης υποστηρίζουν τη διασύνδεση μεταξύ μαθηματικών περιοχών 

που είναι κατακερματισμένες στο αναλυτικό πρόγραμμα, όπως η άλγεβρα, η 

ανάλυση, η Ευκλείδεια, η διαφορική, η διανυσματική και η αναλυτική γεωμετρία και η 

τριγωνομετρία στην γεωμετρική και την αλγεβρική της έκφανση. Με τα εργαλεία αυτά 

οι μαθητές αποκτούν εμπειρίες εμπλοκής με τη λογικομαθηματική σκέψη τις οποίες 

είναι αδύνατο να έχουν χωρίς τα δυναμικά αυτά μέσα. Ο δυναμικός χειρισμός, η 

παρατήρηση και οι αλληλεξαρτώμενες αναπαραστάσεις είναι οι ιδιότητες των 

εργαλείων που ενδιαφέρουν τη διδακτική των μαθηματικών.  

 

Η πραγματικότητα αυτή δεν σημαίνει ότι η προσέγγιση στη διδακτική των 

μαθηματικών είναι τεχνο-κεντρική και επομένως εργαλειο-κεντρική. Η έμφαση 

βρίσκεται στη διαδικασία χρήσης της τεχνολογίας αυτής για τον εμπλουτισμό της 

μαθηματικής κουλτούρας των μαθητών.  
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Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά του υλικού επιμόρφωσης και 
οι μέθοδοι αξιοποίησής του 

 

Στα πλαίσια αυτά η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν έχει νόημα να έχει ένα 

χαρακτήρα στενής πρακτικής εξάσκησης στη χρήση εργαλείων που προορίζονται για 

το παραδοσιακό μάθημα και τη διαχείριση του διαμοιρασμού και της αξιολόγησης 

ασκήσεων από τους μαθητές. Ούτε έχει νόημα η από καθ’ έδρας διδασκαλία 

στοιχείων θεωρίας της διδακτικής των μαθηματικών με τις ψηφιακές τεχνολογίες.  

 

Η επιμόρφωση πρέπει κατ’ αρχήν να στοχεύει γενικότερα στη σταδιακή μετεξέλιξη 

του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού από στατικό που είναι σήμερα σε εξελισσόμενο. 

Να αισθάνεται δηλαδή ο εκπαιδευτικός ότι αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς του 

είναι να θέτει υπό αναστοχασμό τη διδακτική του πράξη και μέθοδο και να ασχολείται 

ο ίδιος με τα μαθηματικά σε επιστημονικό επίπεδο. Να έχει επομένως την 

επαγγελματική στάση να επιδιώκει συνεχώς τη συμμετοχή σε σεμινάρια και 

κοινότητες δράσεις. 

 

Η επιμόρφωση στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών πρέπει να επιδιώκει το 

συνδυασμό εμπειρικής ενασχόλησης με τα εν λόγω εργαλεία από διαφορετικούς 

ρόλους και τον προβληματισμό και θεωρητικοποίηση των ζητημάτων διδακτικής που 

η επιμορφωτική μέθοδος κάνει να φαίνονται ότι προκύπτουν από την εμπειρία με την 

τεχνολογία. Κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων επομένως αναμένεται να γίνουν 

δράσεις όπως: 

• αυθεντικές συζητήσεις ολομέλειας επιμορφούμενων, 

• συζήτηση σε μικρές ομάδες και προετοιμασία εκπαιδευτικών υλικών και 

σεναρίων 

• αναστοχασμός που αναβαθμίζει τις τεχνικές διδασκαλίας, 

• πρακτική στην τάξη,  (αυτό δυστυχώς δεν προβλέπεται τουλάχιστο στα 

ΠΑΚΕ) 

• κατασκευή  λογισμικού και άλλων υλικών (όπως φύλλων εργασίας) για τους 

μαθητές, 

• χρήση των δεδομένων παρατήρησης από τη δική τους διδασκαλία ή 

διδασκαλία άλλων συναδέλφων (μοντέλο του «εκπαιδευτικού ως ερευνητή»), 

• συμμετοχή στις κοινότητες δράσης με τη χρήση της τεχνολογίας 

επικοινωνιών. 
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Το εκπαιδευτικό υλικό επομένως πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγμένο ώστε να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενδυναμώσει τον εκπαιδευτικό στη διδακτική του 

πράξη και τις παιδαγωγικές του γνώσεις. Για τη διδακτική των μαθηματικών η 

σκοπιμότητα και η δομή του υλικού έχει ως εξής: 

• Τα βιβλία να περιέχουν τεκμηρίωση και αναλυτική περιγραφή των θεμάτων 

και να αναφέρονται επίσης και στα μαθηματικά που πλαισιώνουν 

συγκεκριμένα εργαλεία, καθώς και σε θέματα επιστημολογίας των 

μαθηματικών αλλά και της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας από το ευρύ 

κοινό.  

• Τα επιστημονικά – ερευνητικά κείμενα να είναι επιλεγμένα ώστε να θίγουν 

θέματα διδακτικής και παράλληλα να περιγράφουν πρότυπες μεθόδους 

αξιοποίησης συγκεκριμένων εργαλείων για συγκεκριμένες γνωστικές 

περιοχές.  

• Τα σενάρια, ως εκπαιδευτικό υλικό παίζουν επίσης κεντρικό ρόλο ως 

αντικείμενα για αναστοχασμό, προτάσεις διδασκαλίας αλλά και εναύσματα 

για την εμπλοκή των ίδιων των εκπαιδευτικών με το διδακτικό σχεδιασμό.  

• Τα εργαλεία λογισμικού πρέπει να είναι επιλεγμένα ώστε οι εκπαιδευτικοί να 

μπορούν να παρέμβουν στις λειτουργικότητές τους, να κατασκευάσουν 

ιδιότυπα δικά τους εργαλεία και να κάνουν οι ίδιοι μαθηματικά με αυτά.  

• Τα εγχειρίδια των λογισμικών πρέπει να προορίζονται για εκπαιδευτική 

χρήση, να είναι κατανοητά από εκπαιδευτικούς και μαθητές και να 

εμπεριέχουν παραδείγματα που έχουν άμεση σχέση με έννοιες των 

μαθηματικών 

 

Τα εργαλεία για τη διδακτική των μαθηματικών ταξινομήθηκαν με βάση κατηγορίες 

μαθησιακών δραστηριοτήτων με διάφορες λειτουργικότητες ψηφιακών εργαλείων. Η 

ταξινόμηση αυτή μας δίνει τις εξής κατηγορίες:  

• της συμβολικής έκφρασης μέσω του προγραμματισμού,  

• του δυναμικού χειρισμού γεωμετρικών αντικειμένων,  

• του χειρισμού αλγεβρικών ψηφιακών συστημάτων,  

• της διαχείρισης δεδομένων 
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• του πειραματισμού με μοντέλα μαθηματικών αντικειμένων ή φαινομένων που 

διέπονται από μαθηματικούς κανόνες συμπεριφοράς.  

 

Παράλληλα  αντανακλά σε κατηγορίες ψηφιακών εργαλείων που αναπτύχθηκαν στην 

πράξη και με τη χρήση των οποίων έχουμε ερευνητικά δεδομένα για το είδος των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν οι μαθητές με αυτά 

 

Η πρόταση που ακολουθεί αφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης των επιμορφωτών 

ΠΕ03 και εντάσσει το επιμορφωτικό υλικό, έτοιμο και νέο, στο πλαίσιο του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών εκπαίδευσης των επιμορφωτών. Το 

επιμορφωτικό υλικό αφορά στις εξής κατηγορίες: 

• Προτεινόμενο έτοιμο και νέο επιμορφωτικό υλικό για το ειδικό μέρος της 

εκπαίδευσης των επιμορφωτών, κλάδου ΠΕ03, όπως επιστημονικά και 

ερευνητικά κείμενα και βιβλία (σελ.17) καθώς και διδακτικά σενάρια που 

περιέχονται στο συνοδευτικό υλικό των προτεινόμενων εκπαιδευτικών 

λογισμικών (σελ. 31). 

• Προτεινόμενο εκπαιδευτικό λογισμικό (σελ. 133) με αξιολογική παρουσίασή του. 

 

Στο «Μέρος Α΄», που ακολουθεί, παρουσιάζεται το ΑΠΣ για το ειδικό μέρος της 

εκπαίδευσης των επιμορφωτών του κλάδου ΠΕ03 εμπλουτισμένο με διδακτικές 

οδηγίες που εμπλέκουν και την αξιοποίηση του έτοιμου και του νέου επιμορφωτικού 

υλικού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται, στο «Μέρος Β΄» το προτεινόμενο έτοιμο 

επιμορφωτικό υλικό καθώς και το νέο επιμορφωτικό υλικό και τέλος στο «Μέρος Γ΄» 

το προτεινόμενο εκπαιδευτικό λογισμικό καθώς και τα εγχειρίδια που τα συνοδεύουν. 
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 ΜΕΡΟΣ Α: Α.Π.Σ. ειδικού μέρους εκπαίδευσης 
επιμορφωτών των μαθηματικών (ΠΕ03), ένταξη του 
επιμορφωτικού υλικού 

 

 

Το παρόν πρόγραμμα σπουδών θέτει τους στόχους της επιμόρφωσης των 

επιμορφωτών ειδικότητας ΠΕ03, περιγράφει την διαδικασία επιμόρφωσης και 

εντάσσει το προτεινόμενου επιμορφωτικού υλικού – την βιβλιογραφία, τα σενάρια 

και το εκπαιδευτικό λογισμικό – οργανικά και συνεκτικά στο πλαίσιο της 

επιμόρφωσης.  

Για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών προτείνονται να 

χρησιμοποιηθούν τα εξής λογισμικά:  

• Λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας ( Cabri Γεωμέτρης ή Geometer Sketchpad )  

• Λογισμικό Αλγεβρικών συστημάτων με τη βοήθεια Η. Υ. ( CAS , Function 

Probe )  

• Κατασκευαστικοί μικρόκοσμοι (Αβάκιο)  

• Ηλεκτρονικά λογιστικά φύλα ( Excel )  

• Βοηθητικά ένα λογισμικό μοντελοποίησης ( Modellus )  

 

Τα λογισμικά αυτά συνεργούν με τα λοιπά λογισμικά τα οποία θα γνωρίζουν οι 

επιμορφούμενοι: λογισμικό αυτοματισμού γραφείου, λογισμικό για το Διαδίκτυο, ένα 

τουλάχιστο εργαλείο συγγραφής εφαρμογών. 
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ΑΠΣ ειδικού μέρους κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικά) 
 

Κωδικός Ώρες 
Έτοιμο και νέο 

επιμορφωτικό υλικό 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Μ1 15 ώρες ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Μ1.1     Μέρος Β:  

Βιβλιογραφία: Π.χ. 

• Davis, P. J. & Hersh, R. 
(1981) 

• Kafai, Y., Resnick, M., Eds. 
(1996) 

• Noss, R., Hoyles, C.(1996) 
• Κυνηγός, Χ. (2007) 

Σύντομη διαπραγμάτευση των 

διδακτικών θεμάτων των 

Μαθηματικών σε συνδυασμό με 

τις ΤΠΕ  

Σύγχρονες τάσεις στα Μαθηματικά curriculae. (1) 

Οι σημαντικότερες σύγχρονες διδακτικές θεωρίες των 

Μαθηματικών και οι εφαρμογές τους με τη βοήθεια των 

ΤΠΕ. (2) 

Μ2  85 ώρες ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Μ2.1 20 ώρες Γνωριμία με τα βασικά λογισμικά ειδικότητας και εξοικείωση με τη χρήση τους 

• Cabri Geometre , Geometer’s Sketchpad, Function Probe 
• Χελωνόκοσμος (Αβάκιο) , Microworlds Pro 
• Excel   
• Modellus   

    Μέρος Δ:   Οι εκπαιδευτικοί μέσα από την Η γνωριμία - εξοικείωση με το λογισμικό ή το 
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Εγχειρίδια λογισμικών. 
  

επίλυση (ενδεχομένως απλών) 
προβλημάτων θα γνωρίσουν τη 
λειτουργία του κάθε 
προτεινόμενου λογισμικού 
ειδικότητας.  
   
Προτείνεται η εξής κατανομή 
ανά λογισμικό:  
4 ώρες για καθένα από τα    
Cabri Geometre και Geometer’s 

Sketchpad,  

4 ώρες για τον Χελωνόκοσμο 
(Αβάκιο),  
 
4 ώρες για το Function Probe, 

2 ώρες για το  Excel  (δεδομένου 
ότι το γνωρίζουν ήδη),  
 
2 ώρες για το Modellus (πρόκειται 
για βοηθητικό λογισμικό) και το 
Microworlds Pro 

περιβάλλον περιλαμβάνει;  
• Ένα σύντομο ιστορικό της εξέλιξης του 

λογισμικού ή περιβάλλοντος  
• Την γνώση των χαρακτηριστικών του 

λογισμικού (όλες τις ιδιότητες, καταλόγους, 
επιλογές, προτιμήσεις, ρυθμίσεις κλπ).  

• Τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας 
(τοπικό ή δικτυακό λογισμικό, ενδεχόμενοι 
κωδικοί πρόσβασης κλπ) του λογισμικού.  

Ενδεχόμενα προβλήματα ασυμβατότητας με λειτουργικά 
συστήματα ή με άλλα λογισμικά (π.χ. δεν είναι συμβατό 
με την χχχχ έκδοση των Windows ή είναι αδύνατη η 
μεταφορά ενός αντικειμένου από το Χ λογισμικό στον 
επεξεργαστή κειμένου). Ενδεχόμενες «ψείρες» ( bugs), 
εξαιρέσεις, σφάλματα και λάθη.  

• Ενδεχόμενα θεωρητικά θέματα (για το κάθε 
λογισμικό): επιστημολογικές και διδακτικές 
επιπτώσεις (3)  

• Ο ιδιαίτερος ρόλος της διεπαφής του λογισμικού 
(4)  

• Νέες μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων με το 
λογισμικό ή το περιβάλλον (προβλήματα με τη 
γενική έννοια του όρου: μαθηματικά, γλωσσικά 
κλπ). (5)  

Πηγές άρθρα, βιβλία, ιστοχώροι, σχετικά θέματα, λοιπά 
παρόμοια λογισμικά και γενικά υλικό σχετικό με το 
λογισμικό.  

Μ2.2 65 Ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 13/149 



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 4: Κλάδος ΠΕ03 
 

• Κατηγορίες χρήσεων 
• Επικοινωνιακό πλαίσιο 
• Χρήση ανά βαθμίδα εκπαίδευσης  
• Σχολικό πλαίσιο χρήσης 
• Έκταση χρήσης 

  Μέρος Β: 

Επιστημονικά – ερευνητικά 
κείμενα:  

5,8,10,11,12,15,16,20,21,22,2
4,25 και 28 

 Μέρος Γ: 

Για εξάσκηση και διερεύνηση: 
 
• Πίνακας 2: 
Σενάρια 1-4 
• Πίνακας 1: Σενάρια 1- 12, 

34. 
 
Για εξάσκηση και 
προσομοίωση: 
  
• Πίνακας 2: 
Σενάρια 6,7,9,10 
• Πίνακας 1: Σενάρια 4-20, 

Μ.2.2.α  

Κατηγορίες χρήσεων  

Εφαρμογές με τη βοήθεια του λογισμικού υπαγόμενες 
στις παρακάτω κατηγορίες χρήσεων: (6) 

Το λογισμικό ή περιβάλλον ως  

• Απλός ηλεκτρονικός μαυροπίνακας (σχεδίαση 
σχημάτων, εκτέλεση πράξεων η αναζήτηση 
πληροφοριών).  

• Προηγμένη «υπολογιστική» μηχανή  
• Πρακτική και εκγύμναση  
• Εκμετάλλευση ειδικών δυνατοτήτων που 

ενδεχομένως διαθέτει το λογισμικό (7) 
• Προσομοίωση  
• Δυνητικό εργαστήριο  

Ανοιχτά προβλήματα προς διερεύνηση  
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35,36. 

Μέρος Β: 

Επιστημονικά – ερευνητικά 
κείμενα:  

6,8,13,19,23 και 32 

Μέρος Γ: 

Για ανοικτά προβλήματα και 
επικοινωνία: 
 
• Πίνακας 2: 
Σενάρια 2,4,8 
• Πίνακας 1: Σενάρια  21, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33. 

Μ.2.2.β  

Επικοινωνιακό πλαίσιο χρήσης  

Εφαρμογές με τη βοήθεια του λογισμικού υπαγόμενες 
στις παρακάτω κατηγορίες επικοινωνιακών πλαισίων 
χρήσης: (6) 

• Χρήση ως λογισμικού επίδειξης: ένας Η.Υ. που 
τον χειρίζεται ο διδάσκων και βλέπουν όλοι τα 
αποτελέσματα (π.χ. με μεγάλη οθόνη, 
τηλεόραση, βιντεπροτζέκτορα, με λογισμικό 
διαμοίρασης οθονών).  

• Συνεργατική χρήση: μικρές ομάδες μαθητών 
συνεργάζονται σε έναν Η.Υ.  

• Ατομική χρήση: κάθε μαθητής χρησιμοποιεί τον 
Η.Υ.  

Ομαδική χρήση: οι μαθητές ως τάξη, συνεργάζονται με 
άλλους απομεμακρυσμένους «χρήστες»  

Μέρος Β: 

Επιστημονικά – ερευνητικά 
κείμενα:. 

2,5,7,9,15,16,18,19,21,22,23, 

Μ.2.2.γ  

Χρήση ανά βαθμίδα εκπαίδευσης  

Κάλυψη τουλάχιστον μια τάξης από κάθε εκπαιδευτική 
βαθμίδα που μπορεί να καλυφθεί από το λογισμικό  

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 15/149 



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 4: Κλάδος ΠΕ03 
 

24 και 28 

Μέρος Γ: 
Πίνακες 1 και 2. 

Μέρος Β: 

Επιστημονικά – ερευνητικά 
κείμενα:  

1,6,8,12,14,17,20,30 και 32 

Μέρος Γ: 
 
Πίνακες 1 και 2. 

Μ.2.2.δ  

Σχολικό πλαίσιο χρήσης  

Εφαρμογές με τη βοήθεια του λογισμικού υπαγόμενες 
στις παρακάτω κατηγορίες σχολικών πλαισίων χρήσης: 
(6) 

• διερεύνηση θεμάτων.  
• πολύωρο project (8) 
• επίλυση προβλημάτων στο σπίτι  
• επίλυση προβλημάτων στο σχολείο  
• τεστ-διαγώνισμα  
• ελεύθερη απασχόληση  

Μέρος Β: 

Επιστημονικά – ερευνητικά 
κείμενα: 

2,5,7,15,16,18,21 και 22. 

Μέρος Γ: 
Πίνακες 1 και 2. 

Μ.2.2.ε  

Έκταση χρήσης  

Εφαρμογές με τη βοήθεια του λογισμικού που 
καλύπτουν πολλαπλές περιπτώσεις χρονικής έκτασης 
χρήσης του λογισμικού ή περιβάλλοντος: (6) 

• Επίλυση προβλημάτων  
• Κάλυψη μιας εννοίας  
• Κάλυψη ενός ικανού τμήματος της ύλης (μιας 

ενότητας) (8)  

Μ2.3  Αξιολόγηση σεναρίων, δραστηριοτήτων 
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    Μέρος Γ 

Συνοπτική περιγραφή των 
σεναρίων. 

Ανάπτυξη της προβληματικής για 

την αξιολόγηση διδακτικών 

σεναρίων και λογισμικών ή 

περιβαλλόντων  

Αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα θέματα που σχετίζονται με 

τις όψεις της αξιολόγησης (τεχνικής, οικονομικής, 

διδακτικής, από την άποψη της διεπαφής) του εν λόγω 

λογισμικού (9) 

Μ2.4  Ειδικά θέματα 

    Μέρος Β: 

Επιστημονικά – ερευνητικά 
κείμενα:. 

3,5,12,18,24 και 25 

Μέρος Γ 

• Πίνακας 2: 
Σενάρια 4,5,8 
• Πίνακας 1: Σενάρια  
6,7,8,9. 

Ανάλυση ειδικών θεμάτων που 

σχετίζονται με το λογισμικό  

Ειδικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χρήση 

καθενός λογισμικού ή περιβάλλοντος (10) 

Μ3  25 ώρες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ 

  Ειδικά θέματα 

• Παιδαγωγική σχεδίαση λογισμικού 

• Ανάπτυξη μικρο-εφαρμογής για υποστήριξη δραστηριοτήτων και συνδυασμένη χρήση λογισμικού ή περιβάλλοντος. 
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• Διαπραγμάτευση προβλήματος με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού 

Μ3.1 10 Παιδαγωγική σχεδίαση λογισμικού 

    Μέρος Γ 

Συνοπτική περιγραφή των 
σεναρίων. 

Σχεδίαση "επί χάρτου" με 

στοιχεία περιβάλλοντος 

διεπαφής. Προτάσεις 

βελτίωσης, παραλλαγής, 

επέκτασης υπαρχόντων 

λογισμικών ή νέων.  

Θα υποβληθούν προτάσεις βελτίωσης, παραλλαγής, 

επέκτασης των ήδη υφισταμένων λογισμικών.  

Θα σχεδιαστούν «επί χάρτου» λογισμικά ή 

περιβάλλοντα (μαζί με τη διεπαφή τους) και θα 

αξιολογηθούν. (11) 

Μ3.2 10 Ανάπτυξη μικρο-εφαρμογής για υποστήριξη δραστηριοτήτων και συνδυασμένη χρήση λογισμικού ή περιβάλλοντος 

    Μέρος Γ 

Συνοπτική περιγραφή των 
σεναρίων. 

Δημιουργία, παρουσίαση 

εφαρμογής με χρήση 

νοητικών εργαλείων.  

Χρήση του λογισμικού ή 

περιβάλλοντος σε συνδυασμό 

με άλλα λογισμικά ή 

περιβάλλοντα  

Θα αναπτυχθούν τουλάχιστον οι εξής εφαρμογές: (12) 

• Χρήση λογισμικού παρουσίασης για την 
υποστήριξη μιας διδακτικής δραστηριότητας με 
το λογισμικό ή το περιβάλλον  

• Κατασκευή μιας αυτόνομης μικροεφαρμογής με 
το εργαλείο συγγραφής που γνωρίζουν οι 
επιμορφούμενοι ή συνδυασμένη χρήση με το 
λογισμικό  

• Ανάπτυξη/παρουσίαση μιας τουλάχιστον 
ιστοσελίδας για την υποστήριξη μιας 
διδασκαλίας με το λογισμικό ή το περιβάλλον.  

• Ενδεχόμενη συνδυασμένη χρήση περισσότερων 
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του ενός λογισμικών  
• Ενδεχόμενη ανάπτυξη μιας δευτερογενούς 

μικροεφαρμογής με το λογισμικό ή το 
περιβάλλον  

Μ3.3 10 Διαπραγμάτευση προβλήματος με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού 

    Μέρος Γ 

Συνοπτική περιγραφή των 
σεναρίων. 

Επιλογή προβλήματος με 

προσωπικό ενδιαφέρον για 

τον κάθε επιμορφούμενο  

Κάθε επιμορφούμενος θα ασχοληθεί επισταμένως με 

ένα πρόβλημα της επιλογής του το οποίο θα διερευνήσει 

με τη βοήθεια των ΤΠΕ. (13) 

Μ4  30 ώρες ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  

Μ4.1 7,5 Προετοιμασία μικροδιδασκαλιών 

    Μέρος Β.   
Βιβλιογραφία. 

 

Μέρος Γ 

Συνοπτική περιγραφή των 
σεναρίων. 
 

   Προετοιμασία - οδηγίες ομαδικά και ατομικά υπό την 

καθοδήγηση του μέντορα  

Μ4.2 7,5 Μικροδιδασκαλία Ι 
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    Μέρος Β.   
Βιβλιογραφία. 

 

Μέρος Γ 

Συνοπτική περιγραφή των 
σεναρίων. 

   Βιντεοσκόπηση και ανάλυση. 20' παρουσίαση & 20' 

ανάλυση ανά επιμορφούμενο (14) 

Μ4.3 7,5 Μικροδιδασκαλία ΙΙ 

  Μέρος Β.   
Βιβλιογραφία. 

 

Μέρος Γ 

Συνοπτική περιγραφή των 
σεναρίων. 

   Βιντεοσκόπηση και ανάλυση. 20' παρουσίαση & 20' 

ανάλυση ανά επιμορφούμενο  

Μ4.4 7,5 Πρακτική άσκηση σε σχολική τάξη 

    Μέρος Β.   
Βιβλιογραφία. 

 

Μέρος Γ 

Συνοπτική περιγραφή των 
σεναρίων. 
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(1)Περιοχές των Μαθηματικών που προστίθενται στο σχολικό πρόγραμμα - όπως τα διακριτά Μαθηματικά - αλλά και νέες μέθοδοι επίλυσης 
προβλημάτων τόσο στο επιστημονικό πεδίο (αλλαγές στο status των Μαθηματικών αντικειμένων, αναφορά σε νέους κλάδους των 
Μαθηματικών και σε νέες μεθόδους έρευνας) όσο και στα σχολικά Μαθηματικά, υπό την επίδραση των ΤΠΕ.  

(2) Σύγχρονες διεθνείς τάσεις στη Διδακτική των Μαθηματικών: Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων τάσεων και των σχέσεων τους με τις 
ΤΠΕ.  

(3) Ενδεικτικά στην παράγραφο αυτή: θα πρέπει να τονιστούν θέματα όπως το γεγονός ότι στα λογισμικά των Μαθηματικών τα σύνολα είναι 
πεπερασμένα και διακριτά,  αντί για συνεχή και άπειρα που είναι τα ομόλογα της Μαθηματικής θεωρίας (π.χ. ευθείες, πραγματικοί αριθμοί). Το 
αποτέλεσμα περιέχει λοιπόν την έννοια του σφάλματος. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο θέμα αυτό. Θα δοθούν 
σχετικά παραδείγματα τόσο από την Γεωμετρία όσο και από την Άλγεβρα. Επίσης, ως διδακτική συνέπεια, η δυνατότητα της παρατήρησης 
φαινομένων μπορεί να υποβαθμίσει την αναγκαιότητα της απόδειξης («αφού φαίνεται γιατί να το αποδείξω»;). Επίσης, αν το λογισμικό ή το 
περιβάλλον έχει πολλαπλές αναπαραστάσεις αυτές είναι ισοδύναμες; (π,χ, η απάντηση είναι ΝΑΙ για το function probe αλλά ΟΧΙ για τη 
Δυναμική Γεωμετρία και το EXCEL)  

(4) Κατά περίπτωση αναφορά στη διεπαφή που μπορεί να είναι ρητής διατύπωσης ή έμμεσης ή άμεσης διαχείρισης και στις διδακτικές 
συνέπειες της διεπαφής.  

(5) Βασικά εισάγεται η μεθοδολογία της διερεύνησης - πειραματισμού  

(6) ¨Όπως είναι προφανές, δε θα παραχθούν δραστηριότητες όλων των κατηγοριών για όλα τα λογισμικά, αλλά θα καλυφθούν όλες οι 
κατηγορίες με ένα τουλάχιστον λογισμικό η κάθε μία. Για παράδειγμα, στην κατηγορία Ε.2.2.α μπορεί να αναπτυχθεί ένα παράδειγμα 
«ηλεκτρονικού μαυροπίνακα» με το Cabri-γεωμέτρης, ένα παράδειγμα προηγμένης «υπολογιστικής μηχανής» με το Excel και το Function probe 
κ.ο.κ. Για την κάλυψη όλων των δραστηριοτήτων πάντως, καλό είναι να χρησιμοποιηθούν περισσότερα του ενός λογισμικά.  

(7) Γίνεται αναφορά σε ενδεχόμενες ειδικές δυνατότητες που μπορεί να διαθέτει ένα λογισμικό όπως τη δυνατότητα εγγραφής των διαδοχικών 
ενεργειών των μαθητών (recordability, Cabri-γεωμέτρης) η οποία έχει πολύ μεγάλη διδακτική σημασία. Αν και οι δυνατότητες αυτές έχουν ήδη 
παρουσιαστεί με συντομία στο Ε.2.1, στο σημείο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά.  
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(8) Επισημαίνεται το γεγονός ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με όλους τους σύγχρονους τρόπους διδασκαλίες όπως το 
project ή η συνεργατική μάθηση. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν από τους επιμορφωτές των επιμορφωτών ώστε να κατανοηθεί σε 
βάθος η θεωρία και η πράξη των μεθόδων αυτών.  

(9) Η αξιολόγηση δε θα είναι γενική, αλλά θα εστιάζεται κάθε φορά στα συγκεκριμένα λογισμικά.  

(10) Ορισμένες επιλογές (options) στα λογισμικά - όπως της αυτόματης κίνησης των αντικειμένων (animation) στα περιβάλλοντα Δυναμικής 
Γεωμετρίας - μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία μεγάλης διδακτικής αξίας. Για παράδειγμα η κίνηση την οποία αναφέρουμε μπορεί να 
συντελέσει στην καλλιέργεια μιας διαισθητικής αντίληψης για την αλληλεξάρτηση των επιμέρους κατασκευών ενός σχήματος: όταν το σημείο 
Α κινείται πάνω στον κύκλο τα σημείο Μ του γεωμετρικού τόπου διαγράφει επίσης έναν κύκλο και μάλιστα οι σχηματιζόμενες γωνίες είναι 
σταθερά ίσες, κλπ  

(11) Πρόκειται για ένα λίαν σημαντικό θέμα. Οι Έλληνες - αλλά και οι λοιποί εκπαιδευτικοί ανά τον κόσμο - δεν έχουν, κατά κανόνα, καμμιά 
εμπειρία ως δημιουργοί λογισμικού ή διδακτικού υλικού. Ωστόσο το λογισμικό που θα μάθουν στη διάρκεια της επιμόρφωσης τους όπως και το 
σύνολο των θεμάτων που θα αντιμετωπίσουν, προωθούν μια τέτοια αντίληψη και πρακτική. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν θα πρέπει στοιχειωδώς να 
μάθουν να σχεδιάζουν μια εφαρμογή, να είναι σε θέση να κρίνουν το ίδιο τους το προϊόν και γενικά να αναπτύξουν μια ικανότητα παραγωγής ή 
ανάπτυξης εκπαιδευτικών προϊόντων.  

(12) Όλες οι δραστηριότητες της παραγράφου Ε.3.2 αποσκοπούν στη σχεδίαση διδακτικών δραστηριοτήτων «υψηλού επιπέδου», «συνθετικού 
χαρακτήρα». Πρόκειται για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην δευτερογενή ανάπτυξη εφαρμογών (εφόσον το λογισμικό επιτρέπει κάτι 
τέτοιο - όπως το Αβάκιο ή, ενδεχομένως, οι μακροεντολές του Excel) ή για συνδυασμένη χρήση περισσότερων λογισμικών. Ως παράδειγμα θα 
μπορούσε να αναφερθεί ο συνδυασμός Microworlds και Cabri ή Cabri και Excel ή Cabri και Function Probe - για παράδειγμα ένα project 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ.  

(13) Πρόκειται για έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο ώστε οι εκπαιδευτικοί να αυτενεργήσουν και να γνωρίσουν σε βάθος το λογισμικό.  

(14) Θα παραχθούν επιπλέον οδηγίες για την ανάπτυξη μικροδιδασκαλιών και της πρακτικής. 
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ΜΕΡΟΣ Β: Βιβλιογραφία 
 

Με τον όρο «βιβλιογραφία» εννοούμε το επιμορφωτικό υλικό κατάλληλο για την 

επιμόρφωση των επιμορφωτών και των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ3 που 

περιλαμβάνει τις κατηγορίες (1) επιστημονικά – ερευνητικά άρθρα  (2) διδακτικές 

προτάσεις, (3) βιβλία και (4) οδηγίες χρήσης εκπαιδευτικών λογισμικών (5) 

θεωρητικά κείμενα. Το περιεχόμενο των πέντε αυτών κατηγοριών μπορεί να 

αποτελέσει πηγή ιδεών για την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών στη 

διδασκαλία των μαθηματικών, εφόσον πληροί ένα σύνολο από προδιαγραφές οι 

οποίες το καθιστούν αξιοποιήσιμο από το σύνολο των επιμορφωτών και των 

εκπαιδευτικών που θα εμπλακούν στην διαδικασία της επιμόρφωσης. Το σημαντικό 

στοιχείο όλων των παραπάνω μορφών δεν είναι βέβαια η ποικιλία τους και ο όγκος 

τους, αλλά είναι ο συνδετικός ιστός μεταξύ τους, δηλαδή,:  

η κοινή διδακτική προβληματική τους (δηλαδή ότι όλα πρέπει να συντείνουν στην 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία έτσι όπως λίγο-πολύ την 

αντιλαμβανόμαστε)  

το γεγονός ότι θα χρησιμοποιηθούν ως επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό υλικό, δεν 

πρόκειται δηλαδή απλώς να παρατεθούν ασύνδετα, αλλά θα πρέπει να 

οργανωθούν σε ένα είδος σώματος (corpus). 

Τέλος αν θα έπρεπε να διατυπωθεί ένας βασικός γενικός στόχος της επιλεγμένης 

βιβλιογραφίας αυτός θα ήταν η κινητοποίηση των επιμορφούμενων για περαιτέρω 

μελέτη των διδαγμένων θεμάτων και των εννοιών που διαπραγματεύτηκαν με τους 

επιμορφωτές.  

 

Αξιοποίηση Ερευνητικών Κειμένων  
 

Με τον όρο «ερευνητικό κείμενο» εννοούμε ένα δημοσιευμένο άρθρο, σε έντυπη 

ή ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιγράφει τη διαδικασία και τα αποτελέσματα 

έρευνας σχετικής με το αντικείμενο της επιμόρφωσης των επιμορφωτών και των 

εκπαιδευτικών. Για να είναι ένα ερευνητικό κείμενο αξιοποιήσιμο στην διαδικασία 
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της επιμόρφωσης απαιτείται να αναφέρεται σαφώς σε μία ή περισσότερες από τις 

βασικές θεματικές περιοχές των μαθηματικών  που αφορούν στην επιμόρφωση. 

Οι βασικές θεματικές περιοχές είναι οι παρακάτω: 

• Γεωμετρία,  

• Άλγεβρα/Ανάλυση,  

• Στατιστική,  

• Πιθανότητες.   

Κείμενα που αναφέρονται σε άλλες περιοχές π.χ θεωρία κωδίκων, τοπολογία, μη 

Ευκλείδειες Γεωμετρίες , χάος κ.λ.π μπορεί να παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον αλλά 

δεν μπορεί να εντάσσονται στο βασικό προτεινόμενο υλικό επιμόρφωσης. Επιπλέον, 

κείμενα που αφορούν σε έννοιες και έρευνες στην περιοχή της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, π.χ η έννοια του κλάσματος, του ποσοστού κ.λ.π θα πρέπει να 

εκτιμώνται ως προς την δυνατότητα να είναι λειτουργικά κατά την επιμόρφωση των 

καθηγητών.  Ενδιαφέρον παρουσιάζουν κείμενα που αναφέρονται σε έρευνες στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά διαπραγματεύονται έννοιες οι οποίες δεν διδάσκονται 

στην βαθμίδα αυτή, όπως για παράδειγμα η έννοια της καμπυλότητας, γεωμετρικές 

κατασκευές και ιδιότητες σχημάτων, μελέτη γραφημάτων κ.λ.π      

Θα πρέπει επίσης το κείμενο να αναδεικνύει με σαφήνεια την πρόσθετη 

διδακτική αξία  της χρήσης της τεχνολογίας στην διδασκαλία των μαθηματικών. Το 

ερευνητικό κείμενο θα πρέπει να αναδεικνύει τις νέες δυνατότητες που προσέφερε η 

χρήση της τεχνολογίας στα υποκείμενα της έρευνας. Οι νέες αυτές δυνατότητες θα 

μπορούσαν να αναφέρονται στην βαθύτερη κατανόηση μαθηματικών εννοιών, στην 

σύνδεση μαθηματικών περιοχών οι οποίες παραμένουν ασύνδετες στην παραδοσιακή 

διδασκαλία, στην αλλαγή της στάσης και των πεποιθήσεων κ.λ.π. Για παράδειγμα η 

μελέτη των τριγωνομετρικών συναρτήσεων και των περιοδικών φαινομένων με ένα 

λογισμικό που συνδυάζει συμβολική έκφραση, γεωμετρική αναπαράσταση και 

δυνατότητα γραφικής παράστασης συμμεταβαλλόμενων ποσών  παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Ένα λογισμικό με τις παραπάνω δυνατότητες 

επιτρέπει διερεύνηση γεωμετρικών σχέσεων με συναρτησιακό τρόπο και επομένως 

θα μπορούσε να δημιουργήσει μία εννοιολογική γέφυρα μεταξύ γεωμετρίας και 

τριγωνομετρίας.   
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Το κείμενο θα πρέπει να προβάλει σημαντικές έννοιες και σχέσεις των 

μαθηματικών. Ένα «ερευνητικό κείμενο» που εστιάζει σε τετριμμένες έννοιες ή 

μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας δεν μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόρο ιδεών 

και μεθόδων στη διαδικασία της επιμόρφωσης. Θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον αφορούν κυρίως σε περιοχές των μαθηματικών στις οποίες η 

παραδοσιακή διδασκαλία και τα στατικά αναπαραστασιακά εργαλεία δεν ευνοούν την 

διερευνητική στάση και κατανόηση. Για παράδειγμα έρευνες που αφορούν στην 

γεωμετρία του χώρου, στην λύση προβλήματος με την βοήθεια διερευνητικού 

λογισμικού, στην δημιουργία μοντέλων και προσομοιώσεων πραγματικών 

καταστάσεων είναι μερικά θέματα στα οποία η έρευνα παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. 

Θα πρέπει τέλος το κείμενο να διαθέτει σαφή και ουσιαστική θεωρητική και 

επιστημονική τεκμηρίωση και να στηρίζεται σε έγκυρη ερευνητική μεθοδολογία και 

να διαθέτει κατάλληλη βιβλιογραφική υποστήριξη. 

 

Αξιοποίηση βιβλίων 
  

Το βιβλίο διακρίνεται σαφώς από το «ερευνητικό κείμενο» καθώς είναι εκτενές 

και αναλυτικό. Για να είναι ένα βιβλίο αξιοποιήσιμο στην διαδικασία της 

επιμόρφωσης θα πρέπει: 

• Να διαθέτει εκτενή τεκμηρίωση. 

• Να διαθέτει ευρύτερο ορίζοντα θεμάτων από ότι τα άλλα είδη βιβλιογραφίας. 

• Να αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την διδακτική των μαθηματικών και την 

μαθησιακή διαδικασία που αφορά σε αυτά. 

• Να αναφέρεται σε θέματα που σχετίζονται με την επιστημολογική προσέγγιση 

των μαθηματικών.  

• Να εξαντλεί το ή τα θέματα που καταπιάνεται.  

• Να είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης εμπειρίας και αναγνωρισμένης θητείας 

του ή των συγγραφέων στο χώρο με τον οποίο καταπιάνεται. 

• Να είναι κατανοητό. 

Ακολουθούν ενδεικτικά βιβλία με σύντομη ανάλυση. 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 25/149 



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 4: Κλάδος ΠΕ03 
 

1. ΒΙΒΛΙΟ: Noss, R., Hoyles, C.(1996) Windows on Mathematical 

Meanings, Kluwer Academic Publishers, 

Dordrecht/Boston/London. 

1. Πού αναφέρεται το βιβλίο 

Βασικό βιβλίο αναφοράς για θέματα που αφορούν στην χρήση της τεχνολογίας 

στην μαθηματική εκπαίδευση. 

Οι συγγραφείς διαπραγματεύονται και επιχειρούν να φωτίσουν με την δική τους 

ερευνητική εμπειρία θέματα σχετικά με την δημιουργία από τους μαθητές 

μαθηματικών νοημάτων αναδεικνύοντας τόσο τις γνωστικές όσο και παιδαγωγικές 

πτυχές τους.  Είναι χαρακτηριστική η χρήση της μεταφοράς ‘παράθυρο’ για την 

περιγραφή του ρόλου του υπολογιστή στην κατασκευή μαθηματικών νοημάτων, με 

βάση την εμπειρία των συγγραφέων στην δεκαετή ερευνητική τους δραστηριότητα.  

2. Θέματα που μελετούν οι συγγραφείς. 

Μερικά από τα ερωτήματα τα οποία απασχολούν τους συγγραφείς είναι: 

• Γιατί τα μαθηματικά είναι τόσο δύσκολα; 

• Αποτελούν πράγματι τα μαθηματικά ένα γνωστικό αντικείμενο για λίγους;  

• Μπορούν τα μαθηματικά να γίνουν προσβάσιμα στην πλειοψηφία των 

μαθητών;  

Οι προσεγγίσεις που επιχειρούν οι συγγραφείς στηρίζονται πάνω σε 

συγκεκριμένες παραδοχές οι βασικότερες από τις οποίες είναι οι παρακάτω: 

• Οι διχοτομίες της μορφής τυπικό/άτυπο, συγκεκριμένο/αφηρημένο έχουν 

ανάγκη επανεξέτασης αφού δεν συμβάλουν στην κατανόηση της μαθησιακής 

διαδικασία των μαθηματικών. 

• Τα υπολογιστικά εργαλεία αποτελούν μέσα έκφρασης, αναπαράστασης και 

επικοινωνίας επομένως επαναπροσδιορίζουν τις δράσεις των μαθητών και των 

δασκάλων και καθορίζουν τα νοήματα που δημιουργούν. 
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• Τα μαθηματικά νοήματα αποτελούν ένα δίκτυο το οποίο καθορίζεται από 

πολιτισμικές και κοινωνικές παραμέτρους και εξαρτάται από το συγκεκριμένο 

περιβάλλον και τα εργαλεία του. 

• Η μαθηματική δραστηριότητα δεν είναι ατομική αλλά στηρίζεται στην 

συνεργασία και την από κοινού δράση των μαθητών και διδασκόντων, ενώ οι 

μαθηματικές αναπαραστάσεις στην οθόνη του υπολογιστή μπορεί να 

αποτελέσουν εστίες διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας.   

2. ΒΙΒΛΙΟ: Kafai, Y., Resnick, M., Eds. (1996) Constructionism in 

practice. Designing, thinking and learning in a digital world, 

Lawrence Earlbaum Associates, New Jersey. 

1. Πού αναφέρεται το βιβλίο 

Το βιβλίο αναφέρεται στην έννοια του constructionism η οποία παρουσιάζει μία 

σημασιολογική απόκλιση από την έννοια constructivist την οποία όμως έχει ως 

αφετηρία. Οι μαθητές κατασκευάζουν την προσωπική τους γνώση όχι απλά 

χρησιμοποιώντας τεχνήματα (artifacts) αλλά δημιουργώντας νέα. Οι κατασκευές των 

μαθητών μπορεί να είναι κείμενα, ένα κτίσμα στην άμμο, ένα ρομπότ, ένα πρόγραμμα 

κ.λ.π.  

Το βιβλίο περιέχει άρθρα μιας σειράς ερευνητών του εργαστηρίου Media Lab 

του MIT οι οποίοι διατηρούν ως κοινό θεωρητικό πλαίσιο το constructionism, μέσα 

στο οποίο υλοποιούν την έρευνά τους και ερμηνεύουν τα δεδομένα τους.  

2. Θέματα που μελετούν οι συγγραφείς. 

Τα άρθρα είναι οργανωμένα σε θεματικές ενότητες κάθε μία από τις οποίες 

διαπραγματεύεται διαφορετικές πτυχές του πλαισίου. 

• Προοπτικές του constructionism. 

Η παράγραφος αυτή διαπραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο πραγματώνεται η 

μάθηση και οι τρεις συγγραφείς επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα: Πως 

ο γνωστικός και ο συναισθηματικός παράγοντας συμμετέχουν στην κατασκευή 

συνδέσεων μεταξύ της παλαιάς και της νέας γνώσης;    
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• Μάθηση μέσα από σχεδιασμό κατασκευής τεχνημάτων. 

Στην παράγραφο αυτή αναλύεται η σχέση μεταξύ του σχεδιάζω κατασκευές   

(designing) και του μαθαίνω. Η διαπραγμάτευση που προτείνουν τα άρθρα 

προκαλείται από τα ερωτήματα: Πως και γιατί οι μαθητές μαθαίνουν καθώς 

κατασκευάζουν τεχνήματα όπως παιγνίδια, διακοσμητικά σχέδια, αυτοκινούμενες και 

διαδραστικές κατασκευές.   

• Κοινότητες μάθησης 

Τα τέσσερα άρθρα της παραγράφου αυτής εστιάζουν σε κοινωνικές πτυχές του 

τρόπου με τον οποίο συντελείται η μάθηση στα πλαίσια τουconstructionism. Η κοινή 

παραδοχή των συγγραφέων αναφέρεται στην πεποίθηση ότι ο τρόπος με τον οποίο 

μαθαίνουν οι άνθρωποι επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κοινότητα με την 

οποίο αλληλεπιδρά και την κουλτούρα της. Το βασικό τους ερώτημα είναι ο τρόπος 

με τον οποίο επεμβαίνει η κοινότητα στην μάθηση και η έρευνά τους υλοποιείται σε 3 

διαφορετικές μορφές κοινοτήτων: την σχολική τάξη την κοινότητα μιας πόλης και 

την εικονική κοινότητα που μπορεί να δημιουργήσει η τεχνολογία. 

• Μαθαίνοντας για οργανωμένα συστήματα  

Τα τρία άρθρα εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται ένα βιολογικό σύστημα, ένα τεχνολογικό και ένα μαθηματικό. Το 

βασικό ερώτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα νέα τεχνολογικά εργαλεία μπορεί 

να βοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων τρόπων κατανόησης και περιγραφής των 

φαινομένων που εκδηλώνονται μέσα σε αυτά τα συστήματα. 

3. ΒΙΒΛΙΟ: DiDessa, A. (2000) Changing minds, M.I.T. press. 

1. Πού αναφέρεται το βιβλίο 

Το βιβλίο αναλύει σε βάθος αλλά και έκταση θέματα σχετικά με την χρήση της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Η βασική θέση του συγγραφέα που διαπερνά το βιβλίο 

είναι η απόρριψη της απλουστευτικής αντίληψης ότι ο υπολογιστής είναι απλά ένα 

εργαλείο που βοηθά την διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων. Η θεωρία 

μάθησης που διαπραγματεύεται στηρίζει την άποψη κατά την οποία ο υπολογιστής 
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είναι ένας δυναμικός καταλύτης για αλλαγές στην εκπαίδευση και η βάση για έναν 

νέο τρόπο να σκεφτόμαστε και να μαθαίνουμε. Τέλος αναφέρεται στην κοινωνική 

συνιστώσα της δυναμικής των υπολογιστών και υποστηρίζει ότι ο κάθε πολίτης 

μπορεί να αποκτήσει την δυνατότητα τόσο να χρησιμοποιεί όσο και να δημιουργεί 

νέες ευκαιρίες έκφρασης και επικοινωνίας.  

2. Θέματα που μελετά ο συγγραφέας. 

Ο diSessa επιχειρεί να δώσει απάντηση σε μία σειρά από ερωτήματα όπως: 

• Τι συμβαίνει στον ανθρώπινο νου όταν γίνεται χρήση του 

υπολογιστή; 

• Θα μας καταστήσουν οι υπολογιστές εξυπνότερους ή θα μας 

μετατρέψουν σε άνοες πληκτρολόγους;  

• Υπάρχει τρόπος να οδηγήσουμε την επίδραση των υπολογιστών σε 

περισσότερο δημιουργικές κατευθύνσεις;  

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα προσεγγίζονται μέσω της έννοιας 

‘κατάλληλα εργαλεία’. Η επινόηση και διάδοση του γραπτού λόγου οδήγησε τον 

άνθρωπο σε ανάπτυξη των δυνατοτήτων του μυαλού του. Όμοια η επινόηση 

υπολογιστικών εργαλείων έκφρασης και επικοινωνίας δημιούργησε τεράστιες 

ευκαιρίες για επέκταση των νοητικών του δραστηριοτήτων.  

Δεν είναι όμως βέβαιο ότι θα εκμεταλλευτούμε δημιουργικά τις ευκαιρίες αυτές 

και μάλιστα είναι δυσοίωνες οι προβλέψεις αφού πολύ λίγα ‘κατάλληλα εργαλεία’ 

έχουν κατασκευαστεί και κυρίως δεν έχει δημιουργηθεί η απαραίτητη κουλτούρα για 

την ευρεία διάδοσή τους.  

Ο diSessa  περιγράφει το είδος του λογισμικού που θα πρέπει να αναπτύξουμε αν 

θέλουμε να περάσουμε στο επόμενο, περισσότερο ανεπτυγμένο επίπεδο των 

νοητικών δυνατοτήτων.   

Ο συγγραφέας αναφέρει τις προσπάθειες που γίνονται στην κατεύθυνση της 

δημιουργίας ‘κατάλληλου υλικού’ και παραθέτει παραδείγματα σημαντικών 

αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει κάθε φορά που οι μαθητές έχουν στην διάθεσή 

τους τέτοια εργαλεία.   
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4. ΒΙΒΛΙΟ: Davis, P. J. & Hersh, R. (1981). Η μαθηματική εμπειρία. 

Boston: Birkhauser.  (Ελληνική μετάφραση εκδ. Τροχαλία.) 

1. Πού αναφέρεται το βιβλίο 

Το βιβλίο αναλύει σε έκταση και βάθος πολλές πτυχές της επιστήμης που 

ονομάζουμε μαθηματικά. Τα μαθηματικά ως γνωστικό αντικείμενο, ως φιλοσοφία και 

ως εργαλείο για την ερμηνεία των φαινομένων προσεγγίζονται μέσα από την ιστορία, 

την επιστημολογία και τις σύγχρονες εφαρμογές τους. Ακόμη τα μαθηματικά είναι 

ένα αντικείμενο διδασκαλίας η οποία όμως στηρίζεται πάντα σε θεωρητικές 

υποθέσεις και αντιλήψεις για τα ίδια τα μαθηματικά. 

2. Θέματα που μελετούν οι συγγραφείς. 

Είναι πολύ λίγα τα σημαντικά ερωτήματα με τα οποία δεν καταπιάνονται οι 

συγγραφείς. Το σύνολο σχεδόν της προβληματικής που αφορά στα μαθηματικά 

γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ανάλυσης.  

Μερικά από τα πλέον βασικά ερωτήματα που θέτουν είναι τα ακόλουθα: 

• Τι είναι τα μαθηματικά και που υπάρχουν;  

• Γιατί λειτουργούν τα μαθηματικά και ποια είναι η χρησιμότητά τους; 

• Ποιες είναι οι αντιλήψεις για την διδασκαλία των μαθηματικών; 

• Η μαθηματική γνώση είναι βέβαιη ή επισφαλής; 

Το χαρακτηριστικό κατά την διαπραγμάτευση των παραπάνω ερωτημάτων είναι 

το γεγονός ότι οι συγγραφείς δεν καθοδηγούν τον αναγνώστη σε μία συγκεκριμένη 

προσέγγιση αλλά παραθέτουν ένα μεγάλο φάσμα προσεγγίσεων για τις οποίες δεν 

διαφαίνεται κάποια μορφή πρόκρισης ή προτίμησης.  

 Το βιβλίο δίνει την αίσθηση ενός ιστού τον οποίο στήνουν σταδιακά οι 

συγγραφείς δημιουργώντας μία αναλυτική εικόνα της κατάστασης και των 

κατευθύνσεων που χαρακτηρίζουν την μαθηματική επιστήμη.  

Οι συγγραφείς αναδεικνύουν τις πολλαπλές συνιστώσες των μαθηματικών όπως:  

• Μαθηματικά ως ανθρώπινη δραστηριότητα 
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• Μαθηματικά ως βιομηχανικό εργαλείο  

• Μαθηματικά ως διαίσθηση                                                                                                                

• Μαθηματικά ως αυστηρή επιστήμη 

• Μαθηματικά ως μοντέλο των φαινομένων του κόσμου 

Σχόλιο: 

Το βιβλίο θα μπορούσε να αποτελέσει μία ηχηρή απάντηση στην μαθηματική 

παραφιλολογία των εύπεπτων αναγνωσμάτων ευρείας κατανάλωσης και επίπλαστης 

ωραιοποίησης  των μαθηματικών. 

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

 

Βιβλία 
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2. Davis, P. J. & Hersh, R. (1981). The Mathematical Experience. Boston: 
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ΜΕΡΟΣ Γ: Σενάρια και νέο υλικό 
 

Ως διδακτικό σενάριο εννοούμε την περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο 

γνωστικό(ά) αντικείμενο(α), συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές 

αρχές και σχολικές πρακτικές.  

Ένα διδακτικό σενάριο περιγράφει μια διδακτική κατάσταση και υλοποιείται 

μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  

Η δομή και ροή κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας καθώς και οι ρόλοι του 

διδάσκοντα-μαθητών και η αλληλεπίδρασή τους με τα όποια χρησιμοποιούμενα μέσα 

και υλικό, περιγράφονται στα πλαίσια του διδακτικού σεναρίου.  

Το διδακτικό σενάριο ή διδακτική κατάσταση αντίθετα είναι πολύ πιο σύνθετο 

αντικείμενο και εστιάζει στη διδασκαλία μιας ή περισσότερων εννοιών. Έχει ένα 

«ευρύ χαρακτήρα», με την έννοια ότι μπορεί να συνδυάζει περισσότερους 

διδακτικούς πόρους όπως π.χ. περισσότερα το ενός λογισμικά, σημειώσεις, sites, 

όργανα (π.χ. εργαστηριακά, πίνακας, διαβήτης,…), προκειμένου να επιτευχθεί ένα 

μαθησιακό αποτέλεσμα. 

Το διδακτικό σενάριο δε συνιστά ένα απλό κομμάτι αναλυτικού προγράμματος. 

Αντίθετα, εκλαμβάνεται ως μία πρόκληση, ένα έναυσμα να σκεφτεί ο εκπαιδευτικός 

μακριά από τους περιορισμούς που του επιβάλλει το οργανωτικό και υπηρεσιακό του 

πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη πτυχές μίας μαθησιακής εμπειρίας που συνήθως 

θεωρείται δεδομένη στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές και παραδοσιακές χρήσεις 

της τεχνολογίας. Από αυτή την άποψη ένα σενάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

αντικείμενο για αναστοχασμό πάνω στις παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές των 

εκπαιδευτικών και στις μαθησιακές διαδικασίες των μαθητών, με στόχο τον 

προσδιορισμό καινοτόμων χρήσεων της τεχνολογίας με πρόσθετη παιδαγωγική αξία. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο ένα διδακτικό σενάριο λειτουργεί ως ένας στρατηγικός 

καταλύτης, που στοχεύει να εμπλέξει τους συμμετέχοντες σε καινοτόμες δράσεις οι 

οποίες τους παρέχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν απρόσμενες μαθησιακές και 

διδακτικές καταστάσεις. 

Η δομή ενός σεναρίου 
 
Ένα διδακτικό σενάριο θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: 
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• Την πολυπλοκότητα της παιδαγωγικής, διδακτικής και γνωστικής προσέγγισης 

του θέματος που διαπραγματεύεται με χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας. 

• Την εμπλοκή διαφόρων γνωστικών περιοχών και διαφορετικής φύσης 

παραγόντων στην εκμάθηση και διδασκαλία του θέματος και την ανάγκη 

συνέργιας μεταξύ τους. 

• Την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ τεχνικών (ανθρώπων που έχουν εμπειρία στην 

δημιουργία και χρήση τεχνολογικών εργαλείων) και παιδαγωγών (ανθρώπων που 

έχουν εμπειρία στην διδακτική και μάθηση γνωστικών ενοτήτων) για την επιτυχή 

δημιουργία και συγγραφή ρεαλιστικών σεναρίων. 

• Την άμεση ανταπόκριση των σεναρίων στην καθημερινή σχολική 

πραγματικότητα και την συμβολή τους στην αναβάθμιση της διδακτικής 

πρακτικής, της εξομάλυνσης δυσκολιών κατανόησης και της μαθησιακής 

επικοινωνίας. 

• Την «ολιστική» αντιμετώπιση του θέματος που διαπραγματεύεται το σενάριο. 

Αυτό σημαίνει ότι το σενάριο πρέπει να παρουσιαστεί και να μελετηθεί  

ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα.  

Αυτό σημαίνει ότι: (α) οι δραστηριότητες του σεναρίου θα πρέπει να καλύπτουν 

το μεγαλύτερο δυνατό εύρος του εννοιολογικού πεδίου της μαθηματικής έννοιας που 

διαπραγματεύεται το σενάριο  (β) τα προτεινόμενα υπολογιστικά μέσα και άλλα 

υλικά μέσα να δίνουν την δυνατότητα στον επιμορφούμενο να προσεγγίζει το θέμα 

που διαπραγματεύεται με πολλαπλούς τρόπους.  

Ως προς τη δομή τους γενικά τα σενάρια πρέπει να αναπτύσσονται ως προς   τους 

εξής άξονες: Ο πρώτος αφορά την ταυτότητα του σεναρίου, ο δεύτερος το σκεπτικό 

της δημιουργίας του σεναρίου, ο τρίτος τους στόχους που θέλει να πετύχει,  ο 

τέταρτος τη λεπτομερή παρουσίαση όλων των εμπλεκομένων στο σενάριο 

(ανθρώπων και μέσων) καθώς και των διαδικασιών εμπλοκής τους και ο πέμπτος την 

κριτική του σεναρίου.   

Η ταυτότητα περιγράφει στα βασικά χαρακτηριστικά του σεναρίου,  όπως τον 

συγγραφέα, τη γνωστική περιοχή καθώς και το θέμα που διαπραγματεύεται.  

Το σκεπτικό περιγράφει τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε το 

σενάριο όπως για παράδειγμα τα γνωστικά ή διδακτικά προβλήματα που θέλει να 

επιλύσει ή τις καινοτομίες που εισάγει ή το κίνητρο του συγγραφέα καθώς και το 
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θεωρητικό πλαίσιο με το οποίο αυτό σχεδιάζεται (π.χ. τις παιδαγωγικές ή διδακτικές 

αρχές με τις οποίες δημιουργήθηκε). 

Το πλαίσιο εφαρμογής περιγράφει (1) σε ποια κατηγορία ανθρώπων 

απευθύνεται, π.χ. μαθητές ηλικίας ....ή σχολικής τάξης ... (2) τους λόγους για τους 

οποίους απευθύνεται σε αυτούς και (3) την αναμενόμενη επίδραση ή τους στόχους 

που επιδιώκει) που θα έχει το σενάριο στους ανθρώπους που απευθύνεται (επίτευξη 

γνωστικών, κοινωνικο-πολιτισμικών ή τεχνολογικών στόχων, εγκαθίδρυση 

καινοτομίας στο σχολικό περιβάλλον κ.ά.)  

Η λεπτομερής παρουσίαση, περιγράφει (1) τι πρέπει να κάνουν και πώς οι 

εμπλεκόμενοι μαθητές και εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή του σεναρίου (π.χ. 

δράσεις και διαδικασία υλοποίησής τους), (2) τα αναγκαία εργαλεία και οι 

απαραίτητοι πόροι που θα χρησιμοποιήσουν οι εμπλεκόμενοι για την διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων.  

Η κριτική του σεναρίου περιγράφει (1) τα πλεονεκτήματα του σεναρίου σε 

σχέση με άλλες διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, (2) μια διαδικασία 

αξιολόγησης του σεναρίου από τους επιμορφούμενους (π.χ. αυτή μπορεί να 

περιλαμβάνει μια κριτική αναφορά στα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου σεναρίου, 

στην τοποθέτηση του προτεινόμενου σεναρίου στο γενικότερο σύνολο διδακτικής της 

εν λόγω γνωστικής ενότητας ή στην περιγραφή των σημείων που μένουν αμετάβλητα 

καθώς και εκείνων που δέχονται περαιτέρω αλλαγές, προσθήκες και γενικότερα είναι 

περισσότερο δεκτικά μετατροπών στα χέρια των καθηγητών και μαθητών τους. 

Ακόμα κριτική των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του σεναρίου ως προς τις 

προσδοκώμενες διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες. Τέλος, αναφορά σε 

συγκεκριμένους στόχους ή διαδικασίες που δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω της 

συγκεκριμένης μορφής και εφαρμογής του σεναρίου.) 

Η δομή ενός σεναρίου των μαθηματικών 
 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, για την ανάπτυξη και τη περιγραφή 

ενός σεναρίου των μαθηματικών πρέπει να περιγράφει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Η ταυτότητα του σεναρίου. Πρέπει να περιγράφει: 

Τον συγγραφέα (εις). 
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Την γνωστική περιοχή των μαθηματικών: Ακολουθώντας τη  κοινώς αποδεκτή 

κατηγοριοποίηση των μαθηματικών θεωρούμε ως τέτοιες περιοχές την Άλγεβρα, τη 

Γεωμετρία, τη Στατιστική και τις Πιθανότητες. 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: μπορεί να είναι 

σενάριο για (1) συμβολική έκφραση (2) για δυναμικό χειρισμό γεωμετρικών 

αντικειμένων (3) για διαχείριση αλγεβρικών συστημάτων (4) για διαχείριση 

δεδομένων και πληροφοριών και (5) για πειραματισμό με προσομοιώσεις μοντέλων 

και καταστάσεων. 

Το θέμα(τα). Περιγράφεται το θέμα ή τα θέματα που το σενάριο 

διαπραγματεύεται. Μπορεί αυτά να αφορούν μια ή περισσότερες περιοχές των 

μαθηματικών αλλά και να εμπλέκουν και άλλα γνωστικά αντικείμενα πέραν των 

μαθηματικών. 

Το σκεπτικό. Θα πρέπει να περιγράφεται μια σειρά από πράγματα τα οποία 

ενημερώνουν τον αναγνώστη  

Τα γνωστικά – διδακτικά προβλήματα που αφορούν το θέμα του σεναρίου. 

Τις καινοτομίες που εισάγονται με το σενάριο στη μάθηση ή τη διδασκαλία του 

θέματος.  

Την προστιθέμενη αξία. Θα πρέπει το σενάριο να αναδεικνύει συγκεκριμένες 

δράσεις οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν με τα συμβατικά αναπαραστασιακά 

μέσα ενώ συγχρόνως επεκτείνουν τους γνωστικούς ορίζοντες του χρήστη. 

Το θεωρητικό πλαίσιο. Θα πρέπει να περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο το 

οποίο ενημερώνει το σενάριο. Για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι ευκρινής η επιλογή 

του θεωρητικού πλαισίου που αφορά στην φύση της μαθηματικής γνώσης, την αξία 

της και στον τρόπο απόκτησή της (π.χ. κονστρουκτιβιστικό ή κοινωνικό – 

πολιτιστικό πλαίσιο) και θα αναδεικνύονται με σαφήνεια οι επιστημολογικές 

θεωρήσεις οι οποίες υποστηρίζουν και διαπερνούν το σενάριο. 

Το πλαίσιο εφαρμογής. Θα πρέπει να περιγράφεται σε ποιους απευθύνεται το 

σενάριο, ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για την εφαρμογή του, ποιους στόχους 

θέλει να επιτύχει καθώς σε πιο κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον πρέπει να 

εφαρμοστεί.  

Σε ποιους απευθύνεται: Περιγράφεται η ηλικία ή η τάξη των μαθητών στους 

οποίους απευθύνεται. 

Ο χρόνος υλοποίησης: Αναφέρεται πόσες διδακτικές ώρες απαιτούνται για την 

υλοποίηση του σεναρίου. 
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Προαπαιτούμενες γνώσεις – ικανότητες των μαθητών:  

Περιγράφεται το απαιτούμενο υπόβαθρο των μαθητών ώστε να μπορούν να 

διεξάγουν τις προτεινόμενες δράσεις του σεναρίου προκειμένου να συντελεστεί η 

διαδικασία μάθησης που προβλέπεται. Το υπόβαθρο μπορεί να διακρίνεται σε αυτό 

που αφορά τις γνώσεις των μαθητών, σε αυτό που αφορά τις ικανότητές τους ως προς 

τη χρήση των τεχνολογικών και άλλων υλικών εργαλείων και σε αυτό που αφορά τις 

δυνατότητές τους να μπορούν να είναι ενεργά μέλη μιας κοινότητας μάθησης. 

Περιγράφεται η απαιτούμενη προετοιμασία των μαθητών ώστε  να 

ικανοποιούνται οι προαπαιτούμενες γνώσεις – ικανότητες.  

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Περιγράφονται τα υλικά 

εργαλεία (π.χ. γεωμετρικά όργανα) και τα άλλα βοηθητικά μέσα (π.χ. φύλλα 

εργασίας, οδηγίες, ιστοσελίδες) που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του σεναρίου 

καθώς και η σχέση τους με την αναμενόμενη διαδικασία μάθησης που θα αναπτύξουν 

οι μαθητές.  

Απαιτούμενες συνθήκες υλοποίησης: Αναφέρονται οι απαιτούμενες σχολικές 

συνθήκες για την υλοποίηση. Π.χ. αν οι μαθητές θα εργαστούν εξ’ ολοκλήρου στην 

αίθουσα ή απαιτείται να εργαστούν σε κάποιο άλλο χώρο όπως το εργαστήριο 

πληροφορικής.  

Επιδιώξεις του σεναρίου (στόχοι): Αναφέρονται οι στόχοι του σεναρίου. 

Πρέπει απαραίτητα να διακρίνονται οι εξής κατηγορίες στόχων: 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο Αναφέρεται ό,τι αναμένεται να αποκτήσουν 

οι μαθητές, με την εμπλοκή τους στο σενάριο, σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο 

που αυτό διαπραγματεύεται, δηλαδή την ή τις θεματικές περιοχές των μαθηματικών 

με τις οποίες θα εμπλακούν .  

Ως προς τις γνωστικές  δράσεις που προτίθεται να κινητοποιήσει το σενάριο 

όπως εικασία, απόδειξη, γενίκευση, σύνδεση, μετάφραση κ.λ.π 

Την τεχνολογία Αναφέρεται ό,τι αναμένεται να αποκτήσουν οι μαθητές, με την 

εμπλοκή τους στο σενάριο, σχετικό με τον τρόπο χρήσης και το ρόλο της τεχνολογίας 

στην υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων του σεναρίου. 

Τις κοινωνικές δράσεις όπως επικοινωνία, διαπραγμάτευση Αναφέρεται ό,τι 

αναμένεται να αποκτήσουν οι μαθητές,  σχετικό με την επιχειρηματολογία και την 

έκφρασή της στην ομάδα και στην τάξη για τα θέματα που διαπραγματεύονται στο 

πλαίσιο του σεναρίου. 
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Λεπτομερής παρουσίαση: Στην ενότητα αυτή περιγράφεται με λεπτομέρεια η 

διαδικασία εφαρμογής του σεναρίου.  

Περιγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων. Θα πρέπει να περιγράφονται οι 

επιμέρους δραστηριότητες, η σχέση κάθε δραστηριότητας με το θέμα του σεναρίου 

καθώς και ο χρόνος υλοποίησης αυτή.  

Ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων: Περιγράφεται η ροή διεξαγωγής των 

δραστηριοτήτων καθώς και οι λόγοι για τους οποίους προτείνεται η συγκεκριμένη 

διάταξη ροής.  

Τα εργαλεία: Περιγράφονται τα εργαλεία που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν 

σε κάθε δραστηριότητα. 

Οι πηγές: Περιγράφονται οι πόροι που προτείνεται χρησιμοποιηθούν κατά τη 

διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. 

Ρόλοι και κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Θα πρέπει να αποσαφηνίζει 

και να διακρίνει τον τρόπο με τον οποίο θα εμπλακούν και θα αλληλεπιδράσουν κατά 

την διάρκεια της δραστηριότητας 

• οι μαθητές  

• ο διδάσκων   

• τα τεχνολογικά εργαλεία. 

Συγκεκριμένα 

Ομάδες μαθητών: Αναφέρονται τα κριτήρια χωρισμού των μαθητών σε ομάδες. 

Αλληλεπίδραση με τα εργαλεία: Αναφέρονται οι αναμενόμενες δράσεις των 

μαθητών με τα τεχνολογικά και τα άλλα βοηθητικά εργαλεία καθώς και η 

αναμενόμενη αλληλεπίδραση με αυτά που βοηθά στη μάθηση. 

Αλληλεπίδραση στην ομάδα: Αναφέρονται οι αναμενόμενες δράσεις των 

μαθητών στο πλαίσιο της ομάδας. Για παράδειγμα, αναφέρονται τα σημεία του 

σεναρίου που αναμένεται να συζητηθούν στην ομάδα καθώς και το είδος της 

συζήτησης που αναμένεται να γίνει (να εκφραστούν και να συζητηθούν διαφορετικές 

αντιλήψεις για ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης, να αναδειχθούν διαφορετικές 

στάσεις απέναντι σε ένα από τα θέματα που εμπλέκονται στο σενάριο κτλ).  

Αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό: Αναφέρεται το είδος της υποστήριξης 

που αναμένεται να παρέχει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές καθώς και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα από αυτή σε σχέση με τους στόχους του σεναρίου.  
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Φύλλα εργασίας: Περιγράφονται τα φύλλα εργασίας που προτείνεται να δοθούν 

στους μαθητές.  

 

 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά όλα τα διαθέσιμα 

σενάρια. Τα περισσότερα από αυτά αναπτύσσονται περισσότερο στην επόμενη 

ενότητα (όσα σενάρια δεν αναπτύσσονται περισσότερο παρουσιάζονται στον πίνακα 

1 με ελαφρά σκίαση).  
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Τα σενάρια 
 

Πίνακας 1: Το σύνολο των διαθέσιμων σεναρίων 

 Τίτλος Σεναρίου Έργο/πηγή Περιγραφή Γνωστική Περιοχή Γνωστικό Θέμα Τάξη Εργαλείο 

1 Ο Φράκτης του 

Αρκτούρου 

E42-

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Συνοπτική Συναρτήσεις Συνάρτηση 

ψ=αx2+βx+γ, α=/0 

 Γυμνάσιο 

Γ, Λύκειο Α 

ΑΣ Function Probe 

2 Θερμοκρασία 

Αθηνών 

Ε42-

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Συνοπτική Συναρτήσεις Τριγωνομετρικές 

Συναρτήσεις 

Λύκειο Β ΑΣ Function Probe 

3 Τούνελ Ε42-

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Συνοπτική Συνάρτηση 

ψ=αx2+βx+γ, α=/0 

ψ=sqrt(R2-x2) ,  

R R− ≤ χ ≤  

Λύκειο Α ΑΣ Function Probe 

4 Το φτηνό ταξί Ε42-

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Συνοπτική Συναρτήσεις ψ=αχ+β Γυμνάσιο Γ ΑΣ Function Probe 

5 Η συνάρτηση του 

Ημιτόνου 

E42-

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Συνοπτική Τριγωνομετρία  Συνάρτηση 

f(x)=ρημ(ωχ+κ) 

Γυμνάσιο Β 

- Λύκειο Β 

ΑΣ Function Probe 

6 Εμβαδό 

Παραβολικού 

οικοπέδου 

EET-ΦΠΨ  Αναλυτική Ολοκληρώματα Έννοια της 

εξάντλησης - 

μέτρηση εμβαδού 

χωρίου 

Λύκειο Γ ΔΓ - ΑΣ Geogebra 
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7 Διερεύνηση 

Παραγώγου 

ΕΕΤ-ΦΠΨ Αναλυτική Παράγωγος 

συνάρτησης 

Γεωμετρική 

ερμηνεία της 

παραγώγου 

Λύκειο Γ. ΔΓ - ΑΣ Geogebra 

8 Μετασχηματισμοί 

στο επίπεδο 

EET-ΦΠΨ  Αναλυτική Γεωμετρία Αξονική Συμμετρία Λύκειο Α ΔΓ Cabri Geometry 

II 

9 Συμμεταβολές στο 

ισοσκελές 

EET-ΦΠΨ  Αναλυτική Συναρτήσεις Συμμεταβολή, γρ. 

Παραστάσεις, 

μέγιστο, ελάχιστο 

Λύκειο Γ ΔΓ Cabri Geometry 

II 

10 Βοηθήστε τους 

Αρχαιολόγους 

E42-

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Συνοπτική Γεωμετρία  Κέντρο-ακτίνα 

κύκλου, τόξο – 

χορδή, 

μεσοκάθετος 

Γυμνάσιο Α ΔΓ Geometer’s 

Sketchpad 

11 Μαγικά τρίγωνα Ε42-

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Συνοπτική Γεωμετρία  Ομοιότητα 

Τριγώνων 

Γυμνάσιο Α ΔΓ Geometer’s 

Sketchpad 

12 Μέσα πλευρών 

τριγώνου 

E42-

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Εκτενής Γεωμετρία  Ιδιότητες τμήματος 

που ενώνει τα μέσα 

πλευρών 

Γυμνάσιο Γ ΔΓ Geometer’s 

Sketchpad 

13 Το πέταγμα του 

Γλάρου 

E42-

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Συνοπτική Γεωμετρία  Κύκλοι, ευθείες, 

τόξα 

Λύκειο Α ΔΓ Geometer’s 

Sketchpad 
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14 Basketball EET-ΦΠΨ  Αναλυτική Στατιστική - 

Πιθανότητες 

Συχνότητα - 

Σχετική Συχνότητα 

Γυμνάσιο 

Β,Γ - 

Λύκειο Γ 

ΔΔ Basketball 

15 Calton Box EET-ΦΠΨ  Αναλυτική Πιθανότητες Κανονική, 

Διωνυμική 

κατανομή 

συχνοτήτων 

Γυμνάσιο 

Β,Γ - 

Λύκειο Γ 

ΔΔ Calton Box 

16 ChanceMaker EET-ΦΠΨ Αναλυτική  Στατιστική - 

Πιθανότητες 

Δειγματοληψία Γυμνάσιο 

Β,Γ - 

Λύκειο Γ 

ΔΔ ChanceMaker 

17 Ζάρια EET-ΦΠΨ  Συνοπτική Πιθανότητες Γρ. Παράσταση 

Στατιστικών 

Δεδομένων 

Γυμνάσιο 

Β,Γ - 

Λύκειο Γ 

ΔΔ Dice 

18 Επίδοση μαθητών  EET-ΦΠΨ  Αναλυτική Στατιστική Διαχείριση 

στατιστικών 

δεδομένων 

Γυμνάσιο Γ ΔΔ Αβάκιο - 

Ταξινομούμε 

19 Oscar πρώτου 

γυναικείου ρόλου 

EET-ΦΠΨ  Αναλυτική Στατιστική Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Γυμνάσιο Β ΔΔ Αβάκιο - 

Ταξινομούμε 
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20 Η Φάρμα SEED/IST-

FP5/EC 

Αναλυτική Αναλογίες Διαιρετότητα - 

Ανάλογα ποσά 

Δημοτικό Ε Πειρ. Αβάκιο - 

Ειδικός 

Μικρόκοσμος  

21 Ψηφιακή 

Μετάδοση Εικόνας 

SEED/IST-

FP5/EC 

Συνοπτική  Συναρτήσεις Πινακοποίηση Λύκειο Α Πειρ. Αβάκιο - 

Ειδικός 

Μικρόκοσμος  

22 Λούνα Παρκ  SEED/IST-

FP5/EC 

Συνοπτική Εξισώσεις Γρ. Παράσταση 

Φυσικών Μεγεθών  

Γυμνάσιο Β Πειρ. Αβάκιο - 

Μικρόκοσμος 

Δυναμοσκηνής 

23 Ελάχιστη 

απόσταση δυο 

τρένων 

http://www.dapo

ntes.gr 

Αναλυτική Συναρτήσεις Μελέτη μεγίστου - 

ελαχίστου 

Λύκειο Α, Β Πειρ. Μodellus 

24 Φτιάξε κι εσύ ένα 

τρίγωνο 

E42-

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Συνοπτική Γεωμετρία  Ιδιότητες Τριγώνων Γυμνάσιο Γ 

- Λύκειο Α 

ΣΕ - ΔΓ Αβάκιο - 

Μικρόκοσμος 

Χελωνόκοσμου 

25 Μετασχηματισμοί 

Ημιτονοειδούς 

E42-

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Συνοπτική Ημιτονοειδής 

Συνάρτηση 

Mετασχηματισμοί 

καμπύλης ημιτόνου 

Λύκειο Α ΣΕ - ΔΓ Αβάκιο - 

Μικρόκοσμος 

Χελωνόκοσμου 
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26 Χτίζοντας Γέφυρες EET-ΦΠΨ Εκτενής Τριγωνομετρία  Ιδιότητες του 

ημικυκλίου και 

τόξου κύκλου 

Γυμνάσιο Α ΣΕ - ΔΓ Αβάκιο - 

Μικρόκοσμος 

Χελωνόκοσμου 

27 Ολισθητές Ε42-

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Συνοπτική Άλγεβρα Μεταβολή 

αριθμητικών 

μεγεθών 

Δημοτικό Ε, 

ΣΤ- 

Γυμνάσιο Α, 

Β, Γ- 

Λύκειο Α 

ΣΕ - ΔΓ Αβάκιο - 

Μικρόκοσμος 

Χελωνόκοσμου 

28 Σκιτσάροντας με 

παραλληλόγραμμα 

EET-ΦΠΨ Αναλυτική Ιδιότητες 

Παραλληλογράμμων 

Bασικές 

γραμμικές-

γωνιακές ιδιότητες 

παραλληλογρ. 

Γυμνάσιο Α, 

Δημοτικό 

ΣΤ 

ΣΕ - ΔΓ Αβάκιο - 

Μικρόκοσμος 

Χελωνόκοσμου 

29 Κατασκευή 

Αλφαβήτου 

SEED/IST-

FP5/EC 

Συνοπτική Μεταβλητές Αναλογίες- 

Ομοιότητα 

Γυμνάσιο Β ΣΕ - ΔΓ Αβάκιο - 

Μικρόκοσμος 

Χελωνόκοσμου 

30 Μεγέθυνση - 

σμίκρυνση 

Στερεών 

EET-ΦΠΨ Αναλυτική Γεωμετρία  Κατασκευή 

Πρισμάτων 

Γυμνάσιο Γ ΣΕ - ΔΓ 

Μοντελοποιητής 
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31 Κινητή Γέφυρα Ε42-

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Εκτενής Τριγωνομετρία  Ημίτονο – 

συνημίτονο στο 

τρίγωνο 

Γυμνάσιο Γ ΣΕ -ΑΣ Αβάκιο – 

Μικρόκοσμος 

Χελωνόκοσμου και 

Function Probe 

32 Διόδια Αττικής 

Οδού 

ΕΕΤ-ΦΠΨ Αναλυτική Άλγεβρα Μελέτη 

πραγματικών 

προβλημάτων με 

συναρτήσεις 

Λύκειο Α ΑΣ - Function Probe  

33 Η γωνία στον 

τρισδιάστατο χώρο 

ReMath/IST-

FP6/EC 

Αναλυτική Γεωμετρία H γωνία στον 

τρισδιάστατο χώρο  

Γυμνάσιο Α ΣΕ-ΔΓ 

Μηχανουργείο 

(MaLT) 

34 Διερευνώντας 

πραγματικά 

δεδομένα 

ΕΕΤ-ΦΠΨ Αναλυτική Στατιστική Διαχείριση 

στατιστικών 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Γυμνάσιο Γ ΔΔ Αβάκιο - 

Ταξινομούμε 

35 Αερόστατο ESCALATE/

Sc&Soc-

FP6/EC 

Αναλυτική Συναρτήσεις Γραφικές 

παραστάσεις 

κινηματικής 

Γυμνάσιο Β Πειρ. Δυναμοσκηνή 

Αβακίου 

36 Γέφυρες (3ο ΕΕΤ-ΦΠΨ Αναλυτική Άλγεβρα-Γεωμετρία Ημίτονο – Γυμνάσιο Γ ΣΕ -ΑΣ Αβάκιο – 
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Σενάριο) συνημίτονο και 

συμμεταβολές 

Μικρόκοσμος 

Χελωνόκοσμου και 

Function Probe 

37 Τρεις Βόλοι ESCALATE/

Sc&Soc-

FP6/EC 

Αναλυτική Συναρτήσεις Αναλογίες στην 

κινηματική 

Γυμνάσιο Γ Πειρ. Δυναμοσκηνή 

Αβακίου 

38 Ο Κοχλίας του 

Αρχιμήδη 

Ελληνουργήμ

ατα 

Αναλυτική Γεωμετρία 

Τριγωνομετρία 

Κλίση 

τριγωνομετρικοί 

λόγοι 

Α΄ Λυκείου Εικονικό 

περιβάλλον της 

προσομοίωσης του 

κοχλία 

39 Το σιδερένιο χέρι Ελληνουργήμ

ατα 

Αναλυτική Συναρτήσεις Αναλογίες Γυμνάσιο 

Λύκειο 

Εικονικό 

περιβάλλον της 

προσομοίωσης του 

σιδερένιου χεριού 

40 Τα αυτόματα του 

Ήρωνα 

Ελληνουργήμ

ατα 

Αναλυτική Τριγωνομετρία 

Γεωμετρία 

Ανάλογα ποσά  

ημίτονο 

συνημίτονο 

Γυμνάσιο 

Λύκειο 

Εικονικό 

περιβάλλον των 

αυτομάτων του 

Ήρωνα 

41 Το Δρομόμετρο/ Ελληνουργήμ Αναλυτική Γεωμετρία Ανάλογα ποσά Γυμνάσιο Εικονικό 
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Οδόμετρο ατα Συναρτήσεις Λύκειο περιβάλλον της 

προσομοίωσης του 

Δρομόμετρου 

 

Πίνακας 2: Τα σενάρια που προορίζονται για την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

 Τίτλος Σεναρίου Έργο/πηγή Περιγραφή Γνωστική Περιοχή Γνωστικό Θέμα Τάξη Εργαλείο 

1 Σκιτσάροντας με 

παραλληλόγραμμα 

EET-ΦΠΨ Αναλυτική Ιδιότητες 

Παραλληλογράμμων

Bασικές 

γραμμικές-

γωνιακές ιδιότητες 

παραλληλογρ. 

Γυμνάσιο 

Α 

ΣΕ - ΔΓ Αβάκιο - 

Μικρόκοσμος 

Χελωνόκοσμου 

2 Κατασκευή 

Αλφαβήτου 

SEED/IST-FP5/EC Συνοπτική Μεταβλητές Αναλογίες- 

Ομοιότητα 

Γυμνάσιο 

Β 

ΣΕ - ΔΓ Αβάκιο - 

Μικρόκοσμος 

Χελωνόκοσμου 

3 Μέσα πλευρών 

τριγώνου 

E42-ΟΔΥΣΣΕΙΑ Εκτενής Γεωμετρία  Ιδιότητες 

τμήματος που 

ενώνει τα μέσα 

πλευρών 

Γυμνάσιο  

Γ 

ΔΓ Geometer’s 

Sketchpad 

4 Μετασχηματισμοί 

στο επίπεδο 

EET-ΦΠΨ Αναλυτική Γεωμετρία Αξονική 

Συμμετρία 

Λύκειο Α ΔΓ Cabri 

Geometry II 
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5 Συμμεταβολές στο 

ισοσκελές 

EET-ΦΠΨ  Αναλυτική Συναρτήσεις Συμμεταβολή, γρ. 

Παραστάσεις, 

μέγιστο, ελάχιστο 

Λύκειο Α, 

Λύκειο Γ 

ΔΓ Cabri 

Geometry II 

6 Θερμοκρασία 

Αθηνών 

Ε42-ΟΔΥΣΣΕΙΑ Συνοπτική Συναρτήσεις Τριγωνομετρικές 

Συναρτήσεις 

Λύκειο Β ΑΣ Function 

Probe 

7 Το φτηνό ταξί Ε42-ΟΔΥΣΣΕΙΑ Συνοπτική Συναρτήσεις ψ=αχ+β Γυμνάσιο Γ ΑΣ Function 

Probe 

8 Εμβαδό 

Παραβολικού 

οικοπέδου 

EET-ΦΠΨ  Αναλυτική Ολοκληρώματα Έννοια της 

εξάντλησης - 

μέτρηση εμβαδού 

χωρίου 

Λύκειο Γ ΔΓ - ΑΣ Geogebra 

9 Επίδοση μαθητών  EET-ΦΠΨ Αναλυτική Στατιστική Διαχείριση 

στατιστικών 

δεδομένων 

Γυμνάσιο  

Γ 

ΔΔ Αβάκιο - 

Ταξινομούμε 

10 Ελάχιστη 

απόσταση δυο 

τρένων 

http://www.dapontes.gr Αναλυτική Συναρτήσεις Μελέτη μεγίστου - 

ελαχίστου 

Λύκειο Α, 

Β 

Πειρ. Μodellus 

 

  

http://www.dapontes.gr/
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 

 

2) Θερμοκρασία Αθηνών 

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Καμπράνης Νίκος  

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Το σενάριο έχει ως αντικείμενο την μαθηματική διαπραγμάτευση πληροφοριών που 

αφορούν πληροφορίες για τη θερμοκρασία της πόλης των Αθηνών. Συγκεκριμένα οι 

μαθητές αναζητούν μία συνάρτηση η οποία για x=1,2,3,…,24 να δίνει έστω και           

κατά προσέγγιση, τις αντίστοιχες τιμές θερμοκρασίας.  

 

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  
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Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

 

Ανάπτυξη 

διαδικασιών 

διερεύνησης 

αριθμητικών 

πληροφοριών με 

τη βοήθεια  

αλγεβρικών 

συστημάτων. 

 

Οι μαθητές κάνουν 

πειράματα στον 

υπολογιστή 

προκειμένου να  

διαπραγματευτούν 

τις αριθμητικές 

πληροφορίες για τη 

θερμοκρασία των 

Αθηνών και να 

προσδιορίσουν ένα 

μαθηματικό 

μοντέλο που να τις 

περιγράφει.  

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης, 

οι μαθητές 

διατυπώνουν 

εικασίες για την 

συνάρτηση που 

περιγράφει τον 

πίνακα τιμών των 

θερμοκρασιών, 

κατασκευάζουν 

υποθέσεις και 

αναπτύσσουν 

στρατηγικές ελέγχου 

και  ερμηνείας 

αυτών. 

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής της 

γνώσης στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 

σχολικής τάξης.   

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 

 

Β Λυκείου 
1 διδακτική 

ώρα 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις 

βασικές 

λειτουργικότητες των 

Φύλλο 

εργασίας 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 54/149 



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 4: Κλάδος ΠΕ03 
 

προτεινόμενων 

λογισμικών καθώς 

και βασικές γνώσεις 

σχετικές με τις 

βασικές συναρτήσεις, 

όπως η γραμμική, η   

τετραγωνική, οι 

τριγωνομετρικές, η 

εκθετική κ.ά. 

των Η/Υ 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

(πλήθος) 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 

Μια (1) Function Probe 

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Φύλλο εργασίας 

Σχολικό βιβλίο 

Οδηγίες χρήσης 

λογισμικών 

Οι μαθητές 

κάνουν πειράματα 

και συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνερευνά με τους 

μαθητές και 

παρεμβαίνει 

κατάλληλα. 

Ένα (1) 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Δεν υπάρχει άμεση 

αναφορά στο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 
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σενάριο στο σενάριο στο σενάριο στο σενάριο. 

 

3) Τούνελ 

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Καμπράνης Νίκος  

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Το σενάριο έχει ως αντικείμενο τις έννοιες  ανεξάρτητη και εξαρτημένη μεταβλητή, 

την έννοια της συμμεταβολής δύο μεγεθών και την αναπαράστασή της από αλγεβρικό 

τύπο, πίνακα τιμών και γραφική παράσταση. 

 

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  
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Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

 

Ανάπτυξη 

διαδικασιών 

διερεύνησης 

γεωμετρικών 

σχημάτων με τη 

βοήθεια 

αλγεβρικών 

συστημάτων. 

 

Οι μαθητές κάνουν 

πειράματα στον 

υπολογιστή 

προκειμένου να  

αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα της 

επιλογής του 

κατάλληλου τούνελ 

από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες δηλ. 

Αλγεβρικά και 

Γεωμετρικά.  

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης, 

οι μαθητές κάνουν 

πειράματα, 

διατυπώνουν 

εικασίες, 

κατασκευάζουν 

υποθέσεις και 

αναπτύσσουν 

στρατηγικές ελέγχου 

ή ερμηνείας ή 

απόδειξης αυτών. 

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής της 

γνώσης στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 

σχολικής τάξης.   

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 

 

Α Λυκείου 
2 διδακτικές 

ώρες 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις 

βασικές 

λειτουργικότητες των 

προτεινόμενων 

λογισμικών καθώς 

και βασικές γνώσεις 

Φύλλο 

εργασίας 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 
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σχετικές με την  

τετραγωνική 

συνάρτηση, την 

παραβολή και τον 

κύκλο. 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

(πλήθος) 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 

Πέντε (5) 

The Geometer 

Sketchpad και  

Function Probe 

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Φύλλο εργασίας 

Σχολικό βιβλίο 

Οδηγίες χρήσης 

λογισμικών 

Οι μαθητές 

κάνουν πειράματα 

και συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνερευνά με τους 

μαθητές και 

παρεμβαίνει 

κατάλληλα. 

Δεν 

συνοδεύεται 

από φύλλο 

εργασίας 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Δεν υπάρχει άμεση 

αναφορά στο 

σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 
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4) Το φτηνό ταξί 

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Κοντακίδης Γιάννης  

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Το σενάριο διαπραγματεύεται το πρόβλημα της επιλογής του φθηνότερου ταξί για μια 

συγκεκριμένη διαδρομή. Το σενάριο είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή, μέσα από 

«εικόνες» πραγματικών καταστάσεων, για τους μαθητές: 

να προσεγγίσουν αλλά και να χειριστούν τη «λειτουργία» της σχέσης που συνδέει δύο 

μεταβλητές  

να αντιμετωπίσουν την ανάγκη δημιουργίας και άρα να προσεγγίσει την έννοια της 

μεταβλητής  

να κάνουν υποθέσεις για την μορφή των σχέσεων όπως και των γραφικών τους 

παραστάσεων 
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να «ερμηνεύσουν» το γράφημα και να βγάλουν συμπεράσματα από τη μορφή αλλά 

και τη θέση του 

να μεταφράσουν συμπεράσματα από τη γραφική παράσταση σε στοιχεία της 

πραγματικότητας 

να χειριστούν μαθηματικές σχέσεις μέσα από τις διάφορες αναπαραστάσεις τους 

να εκτιμήσουν την πρακτική αξία των συναρτήσεων και των γραφημάτων. 

  

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

 

Ανάπτυξη 

διαδικασιών 

διερεύνησης 

αριθμητικών 

πληροφοριών με 

τη βοήθεια  

αλγεβρικών 

συστημάτων. 

 

Οι μαθητές κάνουν 

πειράματα στον 

υπολογιστή 

προκειμένου να  

διαπραγματευτούν 

τις αριθμητικές 

πληροφορίες για τη 

συναρτησιακή 

σχέση μεταξύ 

χιλιομετρικής 

απόστασης και της 

αποζημίωσης ενός 

ταξί που κάνει αυτή 

τη διαδρομή.  

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης, 

οι μαθητές 

διατυπώνουν 

εικασίες για την 

συνάρτηση που 

περιγράφει τη σχέση 

μεταξύ αποζημίωσης 

και απόστασης της 

διαδρομής και μέσω 

αυτής την 

συμφέρουσα 

επιλογή . 

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής της 

γνώσης στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 

σχολικής τάξης.   

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 
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των μαθητών: υλικά και 

εργαλεία: 

υλοποίησης: 

 

Γ’ Γυμνασίου 
2 διδακτικές 

ώρες 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις 

βασικές 

λειτουργικότητες του 

προτεινόμενου 

λογισμικού καθώς 

και βασικές γνώσεις 

σχετικές με την 

γραμμική. 

Φύλλο 

εργασίας 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

(πλήθος) 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 

Τέσσερις  

(4) 
Function Probe 

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Φύλλο εργασίας 

Σχολικό βιβλίο 

Οδηγίες χρήσης 

λογισμικών 

Οι μαθητές 

κάνουν πειράματα 

και συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνερευνά με τους 

μαθητές και 

παρεμβαίνει 

κατάλληλα. 

Ένα (1) 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 
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Δεν υπάρχει άμεση 

αναφορά στο 

σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 

 

 

6) Εμβαδόν παραβολικού οικοπέδου  

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Γαβρίλης Κώστας  

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Το σενάριο έχει ως αντικείμενο τη σύνδεση μεταξύ των εννοιών του αόριστου και 

του ορισμένου ολοκληρώματος στο πλαίσιο του προβλήματος της μέτρησης του 

εμβαδού ενός παραβολικού . 
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Με το προτεινόμενο σενάριο, οι μαθητές μπορούν να συνδέσουν αυτές τις δυο 

έννοιες με ένα απτό και δυναμικά χειριζόμενο από τους ίδιους τρόπο. Στο πλαίσιο 

αυτό καλούνται, να ορίσουν το χωρίο, του οποίου θέλουν να μετρήσουν το εμβαδόν, 

και να το μετρήσουν μέσω της διαδικασίας εξάντλησης και να βρουν τη συνάρτηση 

στην οποία ανήκει το σημείο που έχει τετμημένη το δεξί άκρο του χωρίου και 

τεταγμένη το εμβαδόν.  

 

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

 

Σύνδεση των 

εννοιών του 

ορισμένου και 

του αόριστου 

ολοκληρώματος 

μέσω της 

μέτρησης του 

εμβαδού 

παραβολικού 

χωρίου. 

 

Οι μαθητές κάνουν 

πειράματα στον 

υπολογιστή με 

βάση τα ερωτήματα  

που οι ίδιοι θέτουν 

στο πλαίσιο του 

προβλήματος της 

μέτρησης του 

εμβαδού 

παραβολικού 

χωρίου και του 

τρόπου μεταβολής 

του όταν 

μεταβάλλεται το 

ένα άκρο του.  

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης, 

οι μαθητές κάνουν 

πειράματα, 

διατυπώνουν 

εικασίες, 

κατασκευάζουν 

υποθέσεις και 

αναπτύσσουν 

στρατηγικές ελέγχου 

ή ερμηνείας ή 

απόδειξης αυτών. 

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής της 

γνώσης στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 

σχολικής τάξης.   

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 
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Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 

 

Γ’ Λυκείου 1-2 δίωρα 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις βασικές 

λειτουργικότητες του 

προτεινόμενου 

λογισμικού καθώς και 

βασικές γνώσεις 

σχετικές με τις έννοιες 

της παραβολικής 

συνάρτησης και του 

χωρίου  

Φύλλο 

εργασίας 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

(πλήθος) 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 

Δύο (2) GeoGebra  

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Φύλλο εργασίας 

Σχολικό βιβλίο 

Οδηγίες χρήσης 

λογισμικών 

Οι μαθητές 

κάνουν πειράματα 

και συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνερευνά με τους 

μαθητές και 

παρεμβαίνει 

κατάλληλα. 

Ένα (1) 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 
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Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Δεν υπάρχει άμεση 

αναφορά στο 

σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 

 

 

7) Διερεύνηση της παραγώγου 

 

Συγγραφέας (εις):   

Κεΐσογλου Στέφανος  

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Το σενάριο έχει ως αντικείμενο την μελέτη της παραγώγου συνάρτησης μέσα 

από τον δυναμικό χειρισμό της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της 

συνάρτησης σε ένα σημείο της. 
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Με το προτεινόμενο σενάριο, οι μαθητές μπορούν να συνδέσουν την κλίση της 

εφαπτομένης με την συνάρτηση της παραγώγου και να μελετήσουν την παράγωγο 

συνάρτηση βασικών συναρτήσεων μέσω της γραφικής παράστασης.  

 

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

 

Σύνδεση των 

εννοιών της 

κλίσης της 

εφαπτομένης της 

γραφικής 

παράστασης της 

συνάρτησης με 

την παράγωγο 

συνάρτηση. 

 

Οι μαθητές 

μελετούν την 

παράγωγο μιας 

συνάρτησης όχι με 

τον απλό αλγεβρικό 

λογισμό αλλά μέσω 

της έννοιας του 

γεωμετρικού τόπου 

ενός δυναμικού 

σημείου. Το σημείο 

αυτό έχει τεταγμένη 

την κλίση της 

εφαπτομένης της 

γραφικής 

παράστασης. 

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης, 

διερευνούν την 

συμπεριφορά της 

κλίσης της 

εφαπτομένης και 

μέσα από αυτήν 

κάνουν εικασίες για 

την παράγωγο της 

συνάρτησης. 

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής της 

γνώσης στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 

σχολικής τάξης.   

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 
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Γ’ 

Λυκείου 

1-2 

δίωρα 

Ως προς τα μαθηματικά 
είναι απαραίτητη η 
γνώση της έννοιας της 
παραγώγου τιμής μιας 
συνάρτησης, σε ένα 
σημείο x0 του πεδίου 
ορισμού της. Επιπλέον 
θα πρέπει να γνωρίζουν 
την γεωμετρική 
σημασία της 
παραγώγου ως κλίση 
της εφαπτομένης 
ευθείας στο σημείο με 
τετμημένη x0.  
 
Τέλος θα πρέπει να 
γνωρίζουν τις βασικές 
λειτουργίες ενός 
γεωμετρικού 
δυναμικού λογισμικού. 

Φύλλο 

εργασίας 

Η 

δραστηριότητ

α θα πρέπει 

να 

υλοποιηθεί 

στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

(πλήθος) 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 

Δύο (2) GeoGebra  

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Φύλλο εργασίας 

Σχολικό βιβλίο 

Οδηγίες χρήσης 

λογισμικών 

Οι μαθητές 

κάνουν πειράματα 

και συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνερευνά με τους 

μαθητές και 

παρεμβαίνει 

κατάλληλα. 

Δύο (2) 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 
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Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Δεν υπάρχει άμεση 

αναφορά στο 

σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 

 

 

 

 

 

8) Μετασχηματισμοί στο επίπεδο 

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Γαβρίλης Κώστας  

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 
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Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Το σενάριο έχει ως αντικείμενο την έννοια των μετασχηματισμών και ιδιαίτερα την 

αξονική συμμετρία και τη σχέση των συντεταγμένων του αρχικού σημείου και του 

σημείου - εικόνα. Στόχος είναι οι μαθητές να εμπλακούν σε διαδικασίες πειραμάτων 

και διερεύνησης προκειμένου να ανακαλύψουν την ιδιότητα του μετασχηματισμού. 

Τις εικασίες που θα κάνουν θα πρέπει να τις  ελέγχουν μέσω των εργαλείων του 

λογισμικού και των συνδέσεων που θα κάνουν με τις γνωστές τους μαθηματικές 

έννοιες και σχέσεις καθώς και με τις εμπειρίες τους από την διαχείριση ανάλογων 

καταστάσεων.  

 

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

 

Ανάπτυξη 

στρατηγικών 

διεξαγωγής 

πειραμάτων και 

διαδικασιών 

ελέγχου των 

εικασιών που 

διατυπώνουν ως 

αποτέλεσμα των 

πειραμάτων 

προκειμένου να 

ανακαλύψουν το 

Οι μαθητές κάνουν 

πειράματα στον 

υπολογιστή στο 

πλαίσιο 

ερωτημάτων που οι 

ίδιοι θέτουν στο 

πλαίσιο του 

προβλήματος 

ανακάλυψης των 

κρυμμένων 

ιδιοτήτων του 

μετασχηματισμού.  

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης, 

οι μαθητές κάνουν 

πειράματα, 

διατυπώνουν 

εικασίες, 

κατασκευάζουν 

υποθέσεις και 

αναπτύσσουν 

στρατηγικές ελέγχου 

ή ερμηνείας ή 

απόδειξης αυτών. 

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής της 

γνώσης στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 

σχολικής τάξης.   
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είδος του 

γεωμετρικού 

μετασχηματισμού. 

 

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 

 

Α’ Λυκείου 1-2 δίωρα 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις βασικές 

λειτουργικότητες του 

προτεινόμενου 

λογισμικού καθώς και 

βασικές γνώσεις 

σχετικές με τους 

βασικούς 

μετασχηματισμούς και 

ιδιαίτερα της αξονικής 

συμμετρίας καθώς και 

γνώσεις σχετικές με τις 

συντεταγμένες σημείων 

και τις απόλυτες τιμές 

των πραγματικών 

αριθμών.. 

Φύλλο 

εργασίας 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 
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(πλήθος) 

Δύο (2) 
Cabri Geometry 

II  

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Φύλλο εργασίας 

Σχολικό βιβλίο 

Οδηγίες χρήσης 

λογισμικών 

Οι μαθητές 

κάνουν πειράματα 

και συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνερευνά με τους 

μαθητές και 

παρεμβαίνει 

κατάλληλα. 

Ένα (1) 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Δεν υπάρχει άμεση 

αναφορά στο 

σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 
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9) Συμμεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο  

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Γαβρίλης Κώστας  

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Το σενάριο έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση των σχέσεων συμμεταβολής των 

μεγεθών της βάσης και του εμβαδού ενός ισοσκελούς τριγώνου όταν τα άλλα μεγέθη 

του παραμένουν σταθερά. 

Στόχος είναι οι μαθητές να εμπλακούν σε διαδικασίες πειραμάτων και διερεύνησης 

μιας σχέσης και μέσω αυτής να κατανοήσουν την έννοια της μεταβλητής και την 

έννοια της συμμεταβολής, να γνωρίσουν, να χειριστούν και να ερμηνεύσουν την 

έννοια της συμμεταβολής ποιοτικά και ποσοτικά μέσω των πολλαπλών 

αναπαραστάσεων αυτής. Ακόμα, στόχος είναι να έλθουν σε επαφή με την έννοια της 

συνάρτησης και να την εκφράσουν αλγεβρικά.  
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Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

Ανάπτυξη 

διαδικασιών 

διερεύνησης μιας 

σχέσης 

συμμεταβολής 

μεταξύ της βάσης 

και του εμβαδού 

ισοσκελούς 

τριγώνου του 

οποίου οι ίσες 

πλευρές 

παραμένουν 

σταθερές. 

Διατύπωση 

ιδιοτήτων της 

συμμεταβολής 

και έκφραση 

αυτών μέσω των 

πολλαπλών της 

αναπαραστάσεων.

Οι μαθητές κάνουν 

πειράματα στον 

υπολογιστή με 

βάση τα ερωτήματα  

που οι ίδιοι θέτουν 

στο πλαίσιο του 

προβλήματος για να 

ανακαλύψουν και 

να διατυπώσουν 

την σχέση της 

συμμεταβολής δυο 

μεγεθών ενός 

ισοσκελούς 

τριγώνου.  

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης, 

οι μαθητές κάνουν 

πειράματα, 

διατυπώνουν 

εικασίες, 

κατασκευάζουν 

υποθέσεις και 

αναπτύσσουν 

στρατηγικές ελέγχου 

ή ερμηνείας ή 

απόδειξης αυτών. 

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής της 

γνώσης στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 

σχολικής τάξης.   

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 
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των μαθητών: υλικά και 

εργαλεία: 

υλοποίησης: 

 

Α’ Λυκείου 1-2 δίωρα 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις βασικές 

λειτουργικότητες του 

προτεινόμενου 

λογισμικού καθώς και 

βασικές γνώσεις 

σχετικές με τις 

ιδιότητες του 

ισοσκελούς τριγώνου, 

τον ορισμό σημείων με 

τη βοήθεια 

συντεταγμένων και την 

έκφραση ιδιοτήτων 

ποιοτικών και 

ποσοτικών της 

καμπύλης αυτών 

Φύλλο 

εργασίας 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

(πλήθος) 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 

Δύο (2) 
Cabri Geometry 

II  

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Φύλλο εργασίας 

Σχολικό βιβλίο 

Οδηγίες χρήσης 

λογισμικών 

Οι μαθητές 

κάνουν πειράματα 

και συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνερευνά με τους 

μαθητές και 

παρεμβαίνει 

Ένα (1) 
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κατάλληλα. 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Δεν υπάρχει άμεση 

αναφορά στο 

σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 
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12) Μέσα πλευρών τριγώνου 

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Γαβρίλης Κώστας  

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Το σενάριο έχει ως αντικείμενο τις ιδιότητες ομοιότητας που έχουν τα στοιχεία του 

τριγώνου που θα δημιουργηθεί αν ενώσουν  τα μέσα των πλευρών ενός αρχικού 

τριγώνου. Στόχος είναι οι μαθητές να συνδέσουν τις ιδιότητες αυτές με γνωστές τους 

έννοιες και σχέσεις (παραλληλία, λόγος ευθ. τμημάτων, ομοιότητα, τριγωνομετρικοί 

αριθμοί, περίμετρο και  εμβαδόν κτλ.).  

 

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  
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Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

 

Ανάπτυξη 

διαδικασιών 

σύγκρισης 

επιπέδων 

σχημάτων. 

 

Οι μαθητές κάνουν 

πειράματα στον 

υπολογιστή στο 

πλαίσιο 

ερωτημάτων που 

ορίζονται με την 

φράση «Τι θα 

συμβεί αν...» 

παρατηρούν τι 

μεταβάλλεται 

καθώς 

μετασχηματίζουν 

το αρχικό 

γεωμετρικό σχήμα 

και διατυπώνουν 

εικασίες τις οποίες 

ελέγχουν με τη 

βοήθεια των 

γνώσεών τους  

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης, 

οι μαθητές κάνουν 

πειράματα, 

διατυπώνουν 

εικασίες, 

κατασκευάζουν 

υποθέσεις και 

αναπτύσσουν 

στρατηγικές ελέγχου 

ή ερμηνείας ή 

απόδειξης αυτών. 

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής της 

γνώσης στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 

σχολικής τάξης.   

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 

 

Γ’ 

Γυμνασίου 
4-8 δίωρα 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις βασικές 

Φύλλο 

εργασίας 

Το σενάριο 

πρέπει να 
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λειτουργικότητες του 

προτεινόμενου 

λογισμικού καθώς και 

βασικές γνώσεις 

σχετικές με την  

παραλληλία, τον λόγο 

ευθ. τμημάτων, την 

ομοιότητα, τους 

τριγωνομετρικούς 

αριθμούς, την 

περίμετρο και  το 

εμβαδόν. 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

(πλήθος) 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 

Έξη (6) 
The Geometer 

Sketchpad  

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Φύλλο εργασίας 

Σχολικό βιβλίο 

Οδηγίες χρήσης 

λογισμικών 

Οι μαθητές 

κάνουν πειράματα 

και συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνερευνά με τους 

μαθητές και 

παρεμβαίνει 

κατάλληλα. 

Έξη (6) 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

Ως προς τα 

εργαλεία 

Ως προς την 

διαδικασία 

Ως προς την 

προσαρμογή και 
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σεναρίου  υλοποίησης επεκτασιμότητα 

Δεν υπάρχει άμεση 

αναφορά στο 

σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 

 

 

14) Basketball 1. 

 

Συγγραφέας (εις):   

 

THEODOSIA PRODROMOU & DAVE PRATT  

http://fcis1.wie.warwick.ac.uk/~dave_pratt/index.html  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

                                                 
1 Η αξιολόγηση αφορά τη δυνατότητα που προσφέρει ένα συγκεκριμένο λογισμικό να αναπτυχθεί ένα 
σενάριο. Η δυνατότητα αυτή εμφανίζεται ως προοπτική ανάπτυξης σεναρίου από τους 
επιμορφούμενους.  
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Η παρούσα δραστηριότητα έχει ως αντικείμενο τον πειραματισμό για την προσέγγιση 

εννοιών σχετικών κατανομή των ποσοστών επιτυχίας των βολών σε ένα παιγνίδι 

καλαθόσφαιρας.  Οι μαθητές, στο  Basket, έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τις 

παραμέτρους καθορισμού μιας βολής, την γωνία βολής, την ταχύτητα της μπάλας, το 

ύψος βολής καθώς και την απόσταση από το στόχο. Αφού ορίσουν τις απαιτούμενες 

τιμές ώστε να έχουν μια επιτυχία, επιλέγουν το βαθμό απόκλισης των τυχαίων τιμών 

των παραμέτρων που επιλέγει ο υπολογιστής από τις προκαθορισμένες. Έτσι μπορούν 

να ορίζουν τον βαθμό τυχαιότητας των τιμών και να παρατηρούν τη γραφική 

αναπαράσταση (ραβδογράμματα) των ποσοστών επιτυχίας για κάθε μια από τις 

τέσσερις παραμέτρους.    

 

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

 

Ανάπτυξη 

διαισθήσεων 

σχετικών με την 

έννοια των 

ποσοστών 

κατανομής των 

επιτυχιών 

(συχνότητα και 

σχετική συχνότητα) 

σε σχέση με τις 

παραμέτρους 

καθορισμού του 

φαινομένου. 

 

Οι μαθητές κάνουν 

πειράματα στον 

υπολογιστή 

μεταβάλλοντας τις 

παραμέτρους της 

προσομοίωσης 

φαινομένων που 

επιτρέπουν στο 

χρήστη να 

παρατηρεί πώς η 

φύση παράγει 

κατανομές 

συχνοτήτων που 

μιμούνται 

πειράματα ρίψεων. 

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης 

των εννοιών της 

στατιστικής, οι 

μαθητές έρχονται σε 

επαφή με 

διαδικασίες 

διεξαγωγής 

πειραμάτων τύχης 

στα οποία μπορούν 

να προσδιορίζουν 

αποκλίσεις από την 

μέση τιμή τους. 

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής 

εννοιών σχετικών 

με έννοιες της 

στατιστικής στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 

σχολικής τάξης.   
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Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 

 

Β – Γ’ 

Γυμνασίου 

Γ’ Λυκείου 

 

4-8 δίωρα 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις βασικές 

λειτουργικότητες του 

μοντέλου  

Φύλλο 

εργασίας. 

Οδηγίες 

χρήσης του 

λογισμικού 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

(πλήθος) 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 

Δεν 

περιγράφοντ

αι2

Basketball 

 

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Άρθρα και 

πρόγραμμα των 

ιστοσελίδων: 

http://fcis1.wie.

warwick.ac.uk/

~dave_pratt/soft

ware/basketball.

exe 

 

http://fcis1.wie.

warwick.ac.uk/

Οι μαθητές,  

χειρίζεται τις 

παραμέτρους του 

μοντέλου. 

διατυπώνουν 

συμπεράσματα 

σχετικά με τις 

επιτυχής βολές και 

τη συσχετίζουν με 

το βαθμό 

απόκλισης από τις 

συγκεκριμένες 

τιμές. 

Δεν 

περιγράφοντ

αι αλλά 

Μπορούν να 

προσδιοριστ

ούν από τους 

επιμορφούμε

νους  

                                                 
2 Μπορούν να προσδιοριστούν από τους επιμορφούμενους 
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~dave_pratt/pap

ers/twodistributi

ons.rtf   

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Μπορούν να 

προσδιοριστούν 

από τους 

επιμορφούμενους. 

Μπορούν να 

προσδιοριστούν 

από τους 

επιμορφούμενους. 

Μπορούν να 

προσδιοριστούν 

από τους 

επιμορφούμενους. 

Μπορούν να 

προσδιοριστούν 

από τους 

επιμορφούμενους. 

 

 

15) Galton Box 3 

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Uri Wilensky  

NETLOGO: http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/GaltonBox  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική Δυναμικός Διαχείριση Διαχείριση Πειραματισμός 

                                                 
3  Η αξιολόγηση τη συγκεκριμένης δραστηριότητας γίνεται με την προοπτική της δυνατότητας 
ανάπτυξης της σε σενάριο από τους επιμορφούμενους.  
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έκφραση χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Η παρούσα δραστηριότητα έχει ως αντικείμενο τον πειραματισμό για την προσέγγιση 

εννοιών σχετικών με την κανονική και δυωνυμική κατανομή δεδομένων με σκοπό τον 

ακριβή υπολογισμό της πιθανότητας εμφάνισης γεγονότων. Οι μαθητές, στο  Galton 

Box, που είναι τριγωνικό πλέγμα με διάφορες σειρές εναλλασσόμενων αλλά 

ισοδιάστατων ξύλινων πείρων, στο οποίο σφαίρες πέφτουν από την κορυφή, 

αναπηδούν στους πείρους και συσσωρεύονται στο κατώτατο σημείο του τριγώνου, 

μπορούν να ρυθμίζουν την πιθανότητα των σφαιρών που αναπηδούν δεξιά ή 

αριστερά όταν χτυπούν σε ένα πείρο. Μεταβάλλοντας τον αριθμό των σειρών ή τον 

αριθμό των σφαιριδίων ή άλλες παραμέτρους μπορούν να παρατηρούν τα μοτίβα 

συσσώρευσης των σφαιριδίων στο κάτω μέρος του τριγώνου.  

 

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

 

Ανάπτυξη 

διαισθήσεων 

σχετικών με την 

έννοια της 

πιθανότητας και 

της κανονικής ή 

Οι μαθητές κάνουν 

πειράματα στον 

υπολογιστή 

μεταβάλλοντας τις 

παραμέτρους της 

προσομοίωσης 

φαινομένων που 

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης 

των εννοιών των 

πιθανοτήτων, οι 

μαθητές έρχονται σε 

επαφή με 

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής της 

γνώσης στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 
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δυωνυμικής 

κατανομής 

συχνοτήτων. 

 

επιτρέπουν στο 

χρήστη να 

παρατηρεί πώς η 

φύση παράγει 

κατανομές 

συχνοτήτων και 

που μιμούνται 

πειράματα ρίψης 

νομισμάτων με τα 

στατιστικής 

απόκλισης 

νομίσματα που 

οδηγούν στις 

ασύμμετρες 

κατανομές  

τα συνδέει. 

διαδικασίες 

διεξαγωγής 

πειραμάτων τύχης 

στα οποία 

προσδιορίζουν 

στατιστικές 

αποκλίσεις. 

σχολικής τάξης.   

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 

 

Β – Γ’ 

Γυμνασίου 

Γ’ Λυκείου 

 

4-8 δίωρα 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις βασικές 

λειτουργικότητες του 

μοντέλου  

Φύλλο 

εργασίας 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

Εργαλεία 

(ονομαστική 

Πηγές 

(ονομαστική 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

Φύλλα 

εργασίας 
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ητες 

(πλήθος) 

αναφορά) αναφορά) αναφορά) (πλήθος) 

Δεν 

περιγράφοντ

αι4
Calton Box 

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Φύλλο εργασίας 

Ιστοσελίδες: 

http://ccl.north

western.edu/netl

ogo/models/Gal

tonBox  

 

http://complexit

yworkshop.com

/tutorial/  

 

http://ccl.north

western.edu/netl

ogo/resources/T

urtle_Epidemic

_Handout.pdf

Οι μαθητές,  

χειρίζεται τις 

παραμέτρους του 

μοντέλου. 

διατυπώνουν 

συμπεράσματα 

σχετικά με τις 

συμμεταβολές 

τους και 

συσχετίζουν τα 

μεγέθη με γνωστά 

του φαινόμενα και 

έννοιες. 

Δεν 

περιγράφοντ

αι αλλά 

Μπορούν να 

προσδιοριστ

ούν από τους 

επιμορφούμε

νους  

 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Προτείνεται οι 

μαθητές να 

τροποποιήσουν το 

πρόγραμμα ώστε να 

τους επιτρέπει (1) 

                                                 
4 Μπορούν να προσδιοριστούν από τους επιμορφούμενους 
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την ανεξάρτητη 

ρύθμιση του 

προσανατολισμού 

κάθε πείρου, (2) 

την αλλαγή της 

μορφή του πίνακα, 

(3) την αλλαγή της 

κατεύθυνσης που 

μπορούν να πάνε οι 

σφαίρες ή (4) να 

μπορεί να 

προσδίδει ο 

χρήστης σε έναν 

συγκεκριμένο πείρο 

ιδιαίτερες ιδιότητες 

όπως για 

παράδειγμα, αν μια 

σφαίρα αναπηδά 

από εκείνο τον 

πείρο να σταματά 

την πορεία της. 
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 16) ChanceMaker 5. 

 

Συγγραφέας (εις):   

 

DAVE PRATT  

http://fcis1.wie.warwick.ac.uk/~dave_pratt/index.html  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Η παρούσα δραστηριότητα έχει ως αντικείμενο τον πειραματισμό για την προσέγγιση 

εννοιών σχετικών την πιθανολογική σκέψη.  Οι μαθητές, στο  ChanceMaker, έχουν 

τη δυνατότητα να επιλέγουν τις παραμέτρους καθορισμού μιας ρίψης ενός 

νομίσματος ή ενός ζαριού ή δυο ζαριών ή ενός περιστρεφόμενου βέλους κτλ και να 

παρατηρούν τα αποτελέσματα των ρίψεων. Μπορούν να παρατηρούν τα αριθμητικά 

αποτελέσματα ή το γράφημα αυτών.    

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

                                                 
5 Η αξιολόγηση αφορά τη δυνατότητα που προσφέρει ένα συγκεκριμένο λογισμικό να αναπτυχθεί ένα 
σενάριο. Η δυνατότητα αυτή εμφανίζεται ως προοπτική ανάπτυξης σεναρίου από τους 
επιμορφούμενους.  

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 87/149 

http://fcis1.wie.warwick.ac.uk/%7Edave_pratt/index.html


Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 4: Κλάδος ΠΕ03 
 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

 

Ανάπτυξη 

διαισθήσεων 

σχετικών με την 

έννοια του τυχαίου 

και της 

πιθανότητας μέσω 

της στατιστικής 

επεξεργασίας των 

δεδομένων. 

 

Οι μαθητές κάνουν 

πειράματα στον 

υπολογιστή 

μεταβάλλοντας τις 

παραμέτρους της 

προσομοίωσης 

φαινομένων που 

επιτρέπουν στο 

χρήστη να 

παρατηρεί πώς 

παράγονται 

κατανομές 

συχνοτήτων που 

μιμούνται 

πειράματα ρίψεων. 

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης 

των εννοιών της 

στατιστικής, οι 

μαθητές έρχονται 

σε επαφή με 

διαδικασίες 

διεξαγωγής 

πειραμάτων τύχης 

στα οποία μπορούν 

να προσδιορίζουν 

αριθμητικά και 

γραφικά τα 

αποτελέσματα 

αυτών. 

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

ανάπτυξης 

διαισθήσεων και 

κατασκευής 

νοημάτων στο 

πλαίσιο της ομάδας 

και της σχολικής 

τάξης σχετικών με 

την πιθανολογική 

σκέψη και την 

στατιστική 

συμπερασματολογία.  

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 

 

Β – Γ’ 

Γυμνασίου 

Γ’ Λυκείου 

 

4-8 δίωρα 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις βασικές 

λειτουργικότητες του 

μοντέλου  

Μπορούν να 

προσδιοριστο

ύν από τους 

επιμορφούμεν

ους 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 
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Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

(πλήθος) 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 

Δεν 

περιγράφοντ

αι6

ChanceMaker 

 

Οθόνη του 

υπολογιστή, 

πρόγραμμα και 

λογισμικό από 

τις ιστοσελίδες: 

http://fcis1.wie.

warwick.ac.uk/

~dave_pratt/soft

ware/chancema

ker.exe 

 

http://fcis1.wie.

warwick.ac.uk/

~dave_pratt/pag

e4.html  

Οι μαθητές,  

χειρίζονται τις 

παραμέτρους του 

μοντέλου και  

διατυπώνουν 

συμπεράσματα 

σχετικά με τα 

αποτελέσματα των 

ρίψεων. 

Δεν 

περιγράφοντ

αι αλλά 

μπορούν να 

προσδιοριστ

ούν από τους 

επιμορφούμε

νους  

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Μπορούν να 

προσδιοριστούν 

από τους 

επιμορφούμενους. 

Μπορούν να 

προσδιοριστούν 

από τους 

επιμορφούμενους. 

Μπορούν να 

προσδιοριστούν 

από τους 

επιμορφούμενους. 

Μπορούν να 

προσδιοριστούν 

από τους 

επιμορφούμενους. 

 

                                                 
6 Μπορούν να προσδιοριστούν από τους επιμορφούμενους 
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17) Ζάρια (Dice) 7. 

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Uri Wilensky  

NETLOGO: http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/Dice  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Τα "ζάρια" είναι ένα εικονικό εργαστήριο για την μάθηση εννοιών των πιθανοτήτων 

μέσω της διεξαγωγής και της ανάλυσης πειραμάτων. Χρησιμοποιούνται δύο ζάρια  

για την εκτέλεση των πειραμάτων. Ο χρήστης οργανώνει ένα πείραμα με την επιλογή 

ενός συνδυασμού που αποτελείται από μια όψη για κάθε κύβο, παραδείγματος χάριν 

3 και 4. Κατόπιν "κυλάει" τα ζάρια πολλές φορές και μελετά πόσο συχνά εμφανίζεται 

ο επιλεγμένος συνδυασμός. 
                                                 
7  Η αξιολόγηση τη συγκεκριμένης δραστηριότητας γίνεται με την προοπτική της δυνατότητας 
ανάπτυξης της σε σενάριο από τους επιμορφούμενους.  
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Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

 

Ανάπτυξη 

διαισθήσεων 

σχετικών με τις 

έννοιες της 

πιθανότητας. 

 

Οι μαθητές κάνουν 

πειράματα στον 

υπολογιστή 

μεταβάλλοντας τις 

παραμέτρους του 

φαινομένου που 

επιτρέπουν στο 

χρήστη να 

παρατηρεί τα 

αποτελέσματα 

καθώς και τη 

γραφική 

αναπαράσταση των 

στατιστικών 

δεομένων. 

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης 

των εννοιών των 

πιθανοτήτων, οι 

μαθητές έρχονται σε 

επαφή με 

διαδικασίες 

διεξαγωγής 

πειραμάτων τύχης 

με τα οποία 

προσεγγίζουν την 

έννοια μέσω της 

στατιστικής μελέτης 

των δεδομένων του 

πειράματος. 

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής της 

γνώσης στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 

σχολικής τάξης.   

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 

 

Β – Γ’ 

Γυμνασίου 
4-8 δίωρα 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις βασικές 

Φύλλο 

εργασίας 

Το σενάριο 

πρέπει να 
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Γ’ Λυκείου 

 

λειτουργικότητες του 

μοντέλου  

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

(πλήθος) 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 

Δεν 

περιγράφοντ

αι8
Dice 

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Φύλλο εργασίας 

Ιστοσελίδες: 

http://ccl.north

western.edu/netl

ogo/models/Dic

e  

 

http://complexit

yworkshop.com

/tutorial/  

 

http://ccl.north

western.edu/netl

ogo/resources/T

urtle_Epidemic

_Handout.pdf  

Οι μαθητές,  

χειρίζεται τις 

παραμέτρους του 

μοντέλου. 

διατυπώνουν 

συμπεράσματα 

σχετικά με τις 

συμμεταβολές 

τους και 

συσχετίζουν τα 

μεγέθη με γνωστά 

του φαινόμενα και 

έννοιες. 

Δεν 

περιγράφοντ

αι αλλά 

μπορούν να 

προσδιοριστ

ούν από τους 

επιμορφούμε

νους  

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

                                                 
8 Μπορούν να προσδιοριστούν από τους επιμορφούμενους 
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Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Προτείνεται οι 

μαθητές να 

τροποποιήσουν το 

πρόγραμμα ώστε να 

τους επιτρέπει (1) 

το πρόγραμμα να 

βρίσκει το 

συνδυασμό στις 

λιγότερες εικασίες. 

Παραδείγματος 

χάριν, τη στιγμή 

ένα από τα 

τετράγωνα έχει τη 

σωστή έδρα του 

ζαριού, το 

πρόγραμμα θα 

συνέχιζε μόνο με 

τον άλλο κύβο. 

 

 

 

 

18) Επίδοση των μαθητών    

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Γαβρίλης Κώστας  

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  
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 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Το σενάριο έχει σκοπό να εμπλέξει τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου στη συλλογή και 

μελέτη των αναγκαίων πληροφοριών ώστε να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με την 

επίδοση στα μαθηματικά και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Με το 

προτεινόμενο σενάριο, οι μαθητές της Γ΄  Γυμνασίου καλούνται να αποφασίσουν 

ποιες παράμετροι κατά τη γνώμη τους επηρεάζουν την επίδοσή τους στα μαθηματικά, 

να επιλέξουν και να ονομάσουν στο πρόγραμμα «Tabletop» τα σχετικά πεδία στα 

οποία θα ορίσουν και τη μορφή τους,  να χρησιμοποιήσουν την επιλογή 

«Ερωτηματολόγιο» για να εισάγουν τα δεδομένα των συμμαθητών τους (εικόνα 1) 

και να μελετήσουν τα δεδομένα τους και να κάνουν τις σχετικές συσχετίσεις μεταξύ 

των δεδομένων των μεταβλητών που έχουν επιλέξει.  

 

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 
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αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

 

 

Μελέτη των 

στατιστικών και 

άλλων 

παραμέτρων ενός 

συνόλου 

δεδομένων. 

 

Οι μαθητές κάνουν 

πειράματα στον 

υπολογιστή με 

βάση τα ερωτήματα  

που οι ίδιοι θέτουν 

στο πλαίσιο του 

προβλήματος της 

μελέτης της 

επίδοσης των 

μαθητών μιας τάξης 

στο μάθημα των 

μαθηματικών.  

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης, 

οι μαθητές θέτουν 

ερωτήματα και 

παίρνουν αποφάσεις 

για το τι θα 

μελετήσουν, κάνουν 

πειράματα, 

διατυπώνουν 

εικασίες, 

κατασκευάζουν 

υποθέσεις και 

αναπτύσσουν 

στρατηγικές ελέγχου 

ή ερμηνείας αυτών. 

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής της 

γνώσης στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 

σχολικής τάξης.   

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 

 

Γ’ 

Γυμνασίου 
2-3 δίωρα 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις βασικές 

λειτουργικότητες του 

προτεινόμενου 

λογισμικού καθώς και 

βασικές γνώσεις 

σχετικές με τις έννοιες 

της παραβολικής 

Φύλλο 

εργασίας 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 
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συνάρτησης και του 

χωρίου  

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

(πλήθος) 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 

Δύο (2) TableTop  

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Φύλλο εργασίας 

Σχολικό βιβλίο 

Οδηγίες χρήσης 

λογισμικών 

Οι μαθητές 

κάνουν πειράματα 

και συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνερευνά με τους 

μαθητές και 

παρεμβαίνει 

κατάλληλα. 

Ένα (1) 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Δεν υπάρχει άμεση 

αναφορά στο 

σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 
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  19) Oscar πρώτου γυναικείου ρόλου   

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Γαβρίλης Κώστας  

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Το σενάριο έχει σκοπό να εμπλέξει τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου στη συλλογή και 

μελέτη των αναγκαίων πληροφοριών ώστε να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τις 

νικήτριες των βραβείων Oscar πρώτου γυναικείου ρόλου. Με το προτεινόμενο 

σενάριο, οι μαθητές της Β΄  Γυμνασίου καλούνται να συλλέξουν τα δεδομένα της 

ιστοσελίδας και να τα τροποποιήσουν ώστε να μπορούν να τα μελετούν τα 

χαρακτηριστικά τους, να αποφασίσουν ποιες παράμετροι κατά τη γνώμη τους 

χαρακτηρίζουν τα δεδομένα που καλούνται να μελετήσουν, στο πρόγραμμα 

«Tabletop» να επιλέξουν με ποιο τρόπο θα μελετήσουν τα χαρακτηριστικά που 

αποφάσισαν, να εμφανίσουν με τα γραφικά εργαλεία του προγράμματος τα δεδομένα 
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και να κάνουν τις σχετικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών τους και να 

συντάξουν μια αναφορά σχετική με τα χαρακτηριστικά αυτά καθώς και γενικότερα με 

τα βραβεία Oscar. 

 

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

 

Μελέτη των 

στατιστικών και 

άλλων 

παραμέτρων ενός 

συνόλου 

δεδομένων. 

 

Οι μαθητές κάνουν 

πειράματα στον 

υπολογιστή με 

βάση τα ερωτήματα  

που οι ίδιοι θέτουν 

στο πλαίσιο του 

προβλήματος της 

μελέτης της 

επίδοσης των 

μαθητών μιας τάξης 

στο μάθημα των 

μαθηματικών.  

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης, 

οι μαθητές θέτουν 

ερωτήματα και 

παίρνουν αποφάσεις 

για το τι θα 

μελετήσουν, ως προς 

τα δεδομένα που 

συνέλλεξαν,  κάνουν 

πειράματα, 

διατυπώνουν 

εικασίες, 

κατασκευάζουν 

υποθέσεις και 

αναπτύσσουν 

στρατηγικές ελέγχου 

ή ερμηνείας αυτών. 

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής της 

γνώσης στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 

σχολικής τάξης.   

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 
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Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 

 

Β’ 

Γυμνασίου 
2-3 δίωρα 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις βασικές 

λειτουργικότητες του 

προτεινόμενου 

λογισμικού καθώς και 

βασικές γνώσεις 

σχετικές με τις έννοιες 

της παραβολικής 

συνάρτησης και του 

χωρίου  

Φύλλο 

εργασίας 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

(πλήθος) 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 

Δύο (2) TableTop  

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Φύλλο εργασίας 

Σχολικό βιβλίο 

Οδηγίες χρήσης 

λογισμικών 

Οι μαθητές 

κάνουν πειράματα 

και συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνερευνά με τους 

μαθητές και 

παρεμβαίνει 

κατάλληλα. 

Ένα (1) 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 
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Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Δεν υπάρχει άμεση 

αναφορά στο 

σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 

 

 

 

 

23)  Ελάχιστη απόσταση δύο τρένων 9. 

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Νικόλαος Δαπόντες    (http://www.dapontes.gr) 

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση. 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων. 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων. 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών. 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων. 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  
                                                 
9 Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου σεναρίου γίνεται με βάση το επισυναπτόμενο κείμενο και με την 
προοπτική της δυνατότητας τροποποίησης ή περαιτέρω ανάπτυξής του από τους επιμορφούμενους. 
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Οι μαθητές προσομοιώνουν μία πραγματική κατάσταση, ένα πραγματικό πρόβλημα, 

στο περιβάλλον του λογισμικού και μελετούν τις διαφορετικές αναπαραστάσεις της 

συμπεριφοράς του μοντέλου. Το πραγματικό πρόβλημα αφορά στην εύρεσης της     

ελάχιστης απόστασης δύο τρένων που κινούνται σε κάθετες διευθύνσεις. Η σταδιακή 

μοντελοποίηση του φαινομένου μέσα από την χρήση τόσο των μαθηματικών όσο και 

του λογισμικού επιτρέπει στον μαθητή την σύνδεση των μαθηματικών με 

πραγματικές καταστάσεις. 

 

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου. 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το σενάριο. 

 

Η 

προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο. 

 

 

Μελέτη μεγίστου 

ή ελαχίστου μια 

συνάρτησης που 

μοντελοποιεί ένα 

φυσικό φαινόμενο. 

Μελέτη της 

γραφικής 

παράστασης   ενός 

φαινομένου. 

Οι μαθητές μελετούν τις 

αναπαραστάσεις ενός 

φαινομένου το οποίο έχει 

μοντελοποιηθεί και 

προσομοιωθεί.(Συμβολική 

τυπική μαθηματική 

έκφραση, γραφική 

αναπαράσταση 

αριθμητικά δεδομένα), Το 

σενάριο δίνει την 

δυνατότητα μελέτης μιας 

πραγματικής κατάστασης 

αλλά και περαιτέρω 

διερεύνησης γενικότερων 

περιπτώσεων.   

Οι μαθητές 

συνδέουν τα 

φαινόμενα του 

πραγματικού 

κόσμου με 

μαθηματικές 

έννοιες. Τα 

μαθηματικά 

καθίστανται 

εργαλεία 

μελέτης και 

ερμηνείας των 

φαινομένων 

αυτών από τα 

οποία αντλούν 

το νόημά τους. 

Υπονοείται η 

αντίληψη του 

problem solving 

ως μέσο για την 

κατανόηση 

εννοιών της 

φυσικής και των 

μαθηματικών.   

 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 101/149 



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 4: Κλάδος ΠΕ03 
 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης. 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών.  

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία. 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης. 

 

Μαθητές 

Λυκείου 

(Α ή Β 

τάξης) 

Δεν 

καθορίζεται 

αλλά 2 ώρες 

είναι 

αρκετές για 

μία βασική 

εφαρμογή 

του 

σεναρίου.  

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν,  

(1) τις βασικές 

λειτουργικότητες του 

Modellus  

(2) Βασικές γνώσεις 

των εξισώσεων θέσης 

ενός κινητού.  

(3) Το Πυθαγόρειο 

θεώρημα. 

(1) Φύλλο 

εργασίας 

(2) τετράδιο 

σημειώσεων. 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότητες 

(πλήθος). 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά). 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά). 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά). 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος). 

Οι επιμέρους 

δραστηριότητες 

διακρίνονται σε 

3 ομάδες κάθε 

μία από τις 

οποίες 

αναφέρεται σε 

(α) 

Μοντελοποίηση 

με χαρτί και 

μολύβι, (β) 

Modellus 

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Φύλλο 

εργασίας 

Σημειώσεις 

στο τετράδιο. 

Οι μαθητές 

κάνουν 

πειράματα και 

συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνεργάζεται με 

τους μαθητές και 

παρεμβαίνει 

κατάλληλα. 

Δεν 

αναφέρονται 

αλλά θα 

μπορούσαν 

να είναι 2. 
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Μαθηματική 

μοντελοποίηση 

(γ) 

μοντελοποίηση 

με το 

λογισμικό. 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου. 

Ως προς τα 

εργαλεία. 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης. 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα. 

Προτείνεται να 

αναλυθεί η 

τεκμηρίωση του 

σεναρίου σε έκταση 

και βάθος ώστε να 

αναδειχθούν 

καλύτερα οι 

διδακτικές 

προθέσεις του 

συγγραφέα.   

Προτείνεται:  

 (α) Να εξεταστεί η 

ευχέρεια των 

μαθητών να 

χρησιμοποιούν το 

περιβάλλον του 

modellus. 

(β) Να γραφούν 

φύλλα εργασίας για 

κάθε φάση της 

υλοποίησης του 

σεναρίου.  

 

Προτείνεται να 

εξεταστεί η 

δυνατότητα 

υλοποίησης της 

φάσης που αφορά 

στο λογισμικό. 

Επιπλέον 

προτείνεται η 

διερεύνηση της 

διδακτικά 

βέλτιστης σειράς 

των φάσεων 

υλοποίησης.  

Προτείνεται οι 

μαθητές να 

διερευνήσουν την 

περίπτωση κατά 

την οποία τα δύο 

σώματα κινούνται 

σε διευθύνσεις που 

σχηματίζουν οξεία 

γωνία. 
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 26) Χτίζοντας γέφυρες 10.  

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση. 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων. 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων. 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών. 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων. 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Οι μαθητές εξασκούνται στη διεξαγωγή πειραμάτων και την κατασκευή γεφυρών ως 

μέσα εξοικείωσης και κατανόησης ιδιοτήτων των τόξων. Εμπλέκονται σε διαδικασίες 

δημιουργίας εικασιών, κατασκευής υποθέσεων, εξαγωγής συμπερασμάτων και 

σταδιακής γενίκευσης και διατύπωσης κανόνων για το μήκος, το εύρος και την 

καμπυλότητα των τόξων. 

 

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

 
                                                 
10 Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου σεναρίου γίνεται με βάση το επισυναπτόμενο κείμενο και με την 
προοπτική της δυνατότητας τροποποίησης ή περαιτέρω ανάπτυξής του από τους επιμορφούμενους. 
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Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου. 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

 

Η 

προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο. 

 

 

Κατανόηση και 

χρήση των 

ιδιοτήτων του 

ημικυκλίου και των 

τόξων κύκλου. 

Οι μαθητές 

πειραματίζονται με τις  

αναπαραστάσεις των 

σχετικών 

εννοιών,(συμβολική 

γλώσσα, γραφικό 

αποτέλεσμα των 

εντολών στο 

μηχάνημα), χειρίζονται 

δυναμικά τα 

γραφήματα 

αλλάζοντας με συνεχή 

τρόπο τις τιμές των 

μεταβλητών μεγεθών 

τους και τις 

διαπραγματεύονται 

μέσα από συζήτηση, 

συνεργασία και 

πειραματισμό. 

Οι μαθητές 

κάνουν 

πειράματα για 

να 

ανακαλύψουν 

βασικές 

ιδιότητες των 

τόξων μέσα 

από την 

κατασκευή 

τους και 

φτιάχνουν 

τοξοειδής 

γέφυρες με 

αυτά.   

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής της 

γνώσης στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 

σχολικής τάξης.   

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης. 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών.  

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία. 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης. 

 

Μαθητές 

Γυμνασίου 
4-6 ώρες 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν,  

(1) Φύλλο 

εργασίας 

Το σενάριο 

πρέπει να 
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(Α τάξης) (1) τις βασικές 

λειτουργικότητες του 

Χελωνόκοσμου,  

(2) τις απλές εντολές 

της γλώσσας Logo και  

(3) να έχουν εμπειρίες 

με τις έννοιες του 

κύκλου και του τόξου 

κύκλου. 

(2) 

Ορθογώνιες 

λωρίδες από 

χαρτόνι ή 

άλλο 

εύπλαστο 

υλικό για την 

κατασκευή 

τοξοειδών 

γεφυρών. 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότητ

ες 

(πλήθος). 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά). 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά). 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά). 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος). 

Πέντε (5) Χελωνόκοσμος 

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Φύλλο 

εργασίας 

Ορθογώνιες 

λωρίδες από 

χαρτί. 

Οι μαθητές 

κάνουν 

πειράματα και 

συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνεργάζεται με 

τους μαθητές και 

παρεμβαίνει 

κατάλληλα. 

Πέντε (5) 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου. 

Ως προς τα 

εργαλεία. 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης. 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα. 
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Προτείνεται να 

εξεταστεί ο τρόπος 

χρήσης των  

ιδιοτήτων του 

ημικυκλίου και των 

τόξων  κάθε φάσης 

στις επόμενες 

φάσεις.  

Προτείνεται να 

εξεταστεί:  

1) Η ευχέρεια των 

μαθητών να 

χρησιμοποιούν τις 

εντολές της Logo 

για να φέρουν σε 

πέρας τις 

κατασκευές της 

δραστηριότητας. 

2) Η σαφήνεια του 

φύλλου εργασίας  

 

Προτείνεται να 

εξεταστεί ο τρόπος 

που οι μαθητές 

χρησιμοποιούν τις 

γνώσεις τους, τις 

εμπειρίες που 

αποκτούν   από τον 

πειραματισμό με το 

λογισμικό για να 

κάνουν και να 

ελέγξουν υποθέσεις 

και να καταλήξουν 

σε συμπεράσματα. 

Προτείνεται οι 

μαθητές να 

κατασκευάσουν 

σύνθετες τοξοειδής 

γέφυρες. 
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27) Ολισθητές 11. 

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Η παρούσα δραστηριότητα έχει ως αντικείμενο τον πειραματισμό για την προσέγγιση 

εννοιών. Οι μαθητές παίζουν ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει να μαντεύουν και να 

περιγράφουν τη θέση τους και τη θέση των συμπαικτών τους μετά από 

προσχεδιασμένες κινήσεις. Το παιχνίδι αυτό επιτρέπει στους εμπλεκόμενους μαθητές 

να πειραματιστούν με τη συμμεταβολή μεγεθών και να ασκηθούν, μέσα από την 

παρατήρηση, στην ανάπτυξη εικασιών και υποθέσεων για τα μεταβαλλόμενα μεγέθη. 

 

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  
                                                 
11 Η αξιολόγηση τη συγκεκριμένης δραστηριότητας γίνεται με βάση το επισυναπτόμενο δισέλιδο και 
με την προοπτική της δυνατότητας ανάπτυξης του σε πλήρες σενάριο από τους επιμορφούμενους.  
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Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

 

Ανάπτυξη 

διαισθήσεων 

σχετικών με την 

έννοια της 

συμμεταβολής  

 

Οι μαθητές 

παίζοντας στον 

υπολογιστή 

μεταβάλλουν 

δυναμικά 

αριθμητικά μεγέθη 

που αναπαριστούν 

μεγέθη της φυσικής 

ή των μαθηματικών 

και ανακαλύπτουν 

τη σχέση που τα 

συνδέει. 

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης 

των συμμεταβολών 

μεγεθών, οι μαθητές 

έρχονται σε επαφή 

με διαδικασίες 

διεξαγωγής 

πειραμάτων, όπως η 

παρατήρηση και η 

μεθοδική καταγραφή 

των δεδομένων, η 

διατύπωση 

υποθέσεων, ο έλεγχο 

για η επιβεβαίωσή 

τους και η εξαγωγή 

γενικών 

συμπερασμάτων, 

συνεργάζονται 

μεταξύ τους, 

συνδιαλέγονται και 

επιχειρηματολογούν 

για τα αποτελέσματα 

των πειραμάτων 

τους. 

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής της 

γνώσης στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 

σχολικής τάξης.   

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 
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Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 

 

Ε’ – ΣΤ’ 

Δημοτικού 

Α’ – Β – Γ’ 

Γυμνασίου 

Α’ Λυκείου 

 

4-8 δίωρα 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις βασικές 

λειτουργικότητες του 

Χελωνόκοσμου, και  

τις απλές εντολές της 

γλώσσας Logo και  

Φύλλο 

εργασίας 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

(πλήθος) 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 

Τέσσερις 

(4) 
Χελωνόκοσμος 

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Φύλλο εργασίας

Οι μαθητές,  

χειρίζεται μεγέθη  

δυναμικά και 

παρατηρούν τις 

μεταβολές τους, 

διατυπώνουν 

συμπεράσματα 

σχετικά με τις 

συμμεταβολές 

τους και 

συσχετίζουν τα 

μεγέθη με γνωστά 

του φαινόμενα και 

έννοιες. 

Τέσσερα (4) 
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Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Προτείνεται οι 

μαθητές να 

τροποποιήσουν τον 

κώδικα ώστε να 

πειραματιστούν και 

με άλλες 

συμμεταβολές. 

Στόχος είναι η 

εφαρμογή της 

εμπειρίας και των 

γνώσεων που 

αποκτήθηκαν από 

τις προηγούμενες 

φάσεις.  
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 28) Σκιτσάροντας με παραλληλόγραμμα 12.  

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Οι μαθητές εξασκούνται στη διεξαγωγή πειραμάτων και την κατασκευή 

παραλληλογράμμων ως μέσα κατανόησης συγκεκριμένων ιδιοτήτων τους και  

εμπλέκονται σε διαδικασίες εικασίας, κατασκευής υποθέσεων, εξαγωγής 

συμπερασμάτων και σταδιακής γενίκευσης και διατύπωσης κανόνων για τις ιδιότητες 

των παραλληλογράμμων. Οι ιδιότητες παραλληλογράμμων με τις οποίες προτείνεται 

να ασχοληθούν είναι α) οι απέναντι γωνίες και πλευρές είναι ίσες, β) το άθροισμα 

των γωνιών είναι 360 μοίρες, γ) οι προσκείμενες σε μια πλευρά γωνίες είναι 

παραπληρωματικές 
                                                 
12 Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου σεναρίου γίνεται με βάση το επισυναπτόμενο κείμενο και με την 
προοπτική της δυνατότητας τροποποίησης ή περαιτέρω ανάπτυξής του από τους επιμορφούμενους. 
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Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

 

Κατανόηση και 

χρήση των 

ιδιοτήτων του 

παραλληλογράμμου. 

Οι μαθητές 

πειραματίζονται με 

τις  αναπαραστάσεις 

των σχετικών 

εννοιών,(συμβολική 

γλώσσα, γραφικό 

αποτέλεσμα των 

εντολών στο 

μηχάνημα), 

χειρίζονται 

δυναμικά τα 

γραφήματα 

αλλάζοντας με 

συνεχή τρόπο τις 

τιμές των 

μεταβλητών 

μεγεθών τους και τις 

διαπραγματεύονται 

μέσα από συζήτηση, 

συνεργασία και 

πειραματισμό. 

Οι μαθητές κάνουν 

πειράματα για να 

ανακαλύψουν 

βασικές γραμμικές 

και γωνιακές 

ιδιότητες των 

παραλληλογράμμων 

μέσα από την 

κατασκευή τους και 

να ‘διορθώσουν’ τα 

προγράμματα ώστε 

να φτιάχνουν πάντα 

παραλληλόγραμμα 

με αυτά. 

Χρησιμοποιούν τα 

διορθωμένα 

προγράμματα για 

να φτιάξουν σχέδια 

δικής τους επιλογής 

βασισμένα στο 

παραλληλόγραμμο 

ως δομικό λίθο στα 

σχέδιά τους. Τα 

σχέδια αυτά 

μπορούν να τα 

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής της 

γνώσης στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 

σχολικής τάξης.  
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‘ζωντανέψουν’ 

δίνοντας τους 

κίνηση με το 

δυναμικό χειρισμό 

του μεταβολέα.   

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 

 

Μαθητές 

Δημοτικού 

(Στ τάξης) 

4-6 ώρες 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν  

τις βασικές 

λειτουργικότητες του 

Χελωνόκοσμου,  

τις απλές εντολές της 

γλώσσας Logo και  

να έχουν εμπειρίες με 

τις έννοιες της 

παραλληλίας ευθειών, 

του τετραπλεύρου και 

της γωνίας. 

Φύλλο 

εργασίας 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

(πλήθος) 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 

Πέντε (5) Χελωνόκοσμος 
Οθόνη του 

υπολογιστή  

Οι μαθητές 

κάνουν πειράματα 
Πέντε (5) 
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Φύλλο εργασίας και συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνεργάζεται με 

τους μαθητές και 

παρεμβαίνει 

κατάλληλα. 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Προτείνεται να 

εξεταστεί ο τρόπος 

χρήσης των  

ιδιοτήτων του 

γεωμετρικού 

σχήματος  κάθε 

φάσης στις 

επόμενες φάσεις.  

Προτείνεται να 

εξεταστεί:  

1) Η ευχέρεια των 

μαθητών να 

χρησιμοποιούν τις 

εντολές της Logo 

για να φέρουν σε 

πέρας τις 

κατασκευές της 

δραστηριότητας 

(παραλληλόγραμμα 

και  σχήματα δικής 

τους επιλογής με 

βάση το 

παραλληλόγραμμο).

2) Η σαφήνεια του 

φύλλου εργασίας  

 

Προτείνεται να 

εξεταστεί ο τρόπος 

που οι μαθητές 

χρησιμοποιούν τις 

γνώσεις τους, τις 

εμπειρίες που 

αποκτούν   από τον 

πειραματισμό με το 

λογισμικό για να 

κάνουν και να 

ελέγξουν υποθέσεις 

και να καταλήξουν 

σε συμπεράσματα,  

  

Προτείνεται οι 

μαθητές να 

κατασκευάσουν 

αναπαραστάσεις 

μηχανισμών 

(ανεμόμυλους, 

λικνιζόμενα 

παραλληλόγραμμα 

κτλ) αλλά και να 

πειραματιστούν με 

περισσότερο 

σύνθετα 

γεωμετρικά 

σχήματα που 

βασίζονται στα 

παραλληλόγραμμα, 

όπως κανονικά 

πολύγωνα. 
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29) Κατασκευή αλφαβήτου 13.   

 

Συγγραφείς:   

 

ΚΥΝΗΓΟΣ  Χ., ΨΥΧΑΡΗΣ  Γ.  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Σύμφωνα με το σενάριο αυτό μια σχολική τάξη αναλαμβάνει την κατασκευή μια 

γραμματοσειράς με όλα τα κεφαλαία γράμματα του αλφαβήτου, ώστε μετέπειτα να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γραφή λέξεων και φράσεων διαφορετικών 

μεγεθών. Γι’ αυτό το λόγο τα γράμματα πρέπει να είναι δυνατό να αυξομειωθούν με 

τον ίδιο τρόπο όταν τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο. Οι μαθητές, 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό Χελωνόκοσμο, επιδιώκεται να πειραματιστούν με τον 

έλεγχο της μορφής και του μεγέθους κάθε γράμματος με τη χρήση μεταβλητών για τα 

                                                 
13 Η αξιολόγηση αφορά τη δυνατότητα που προσφέρει ένα συγκεκριμένο λογισμικό να αναπτυχθεί ένα 
σενάριο. Η δυνατότητα αυτή εμφανίζεται ως προοπτική ανάπτυξης σεναρίου από τους 
επιμορφούμενους.  
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μήκη και τις γωνίες του. Η κατασκευή μιας τέτοιας γραμματοσειράς –που λόγω της 

δυνατότητας αλλαγής μεγέθους των γραμμάτων χαρακτηρίζεται δυναμική- 

εξασφαλίζεται με τη χρήση της ίδιας μεταβλητής, που αντιστοιχεί στο κατακόρυφο 

ύψος κάθε γράμματος, ενώ οι γωνίες των γραμμάτων παραμένουν σταθερές. Στο 

επίκεντρο του σεναρίου βρίσκονται οι μαθηματικές έννοιες λόγου και αναλογίας 

όπως αυτές εμφανίζονται στο πλαίσιο της μεγέθυνσης-σμίκρυνσης γεωμετρικών 

σχημάτων. Παράλληλα, λόγω του σχεδιασμού και των λειτουργικοτήτων του 

Χελωνόκοσμου δίνονται δυνατότητες εξοικείωσης των μαθητών με τη χρήση 

μεταβλητών για κατασκευές γεωμετρικών σχημάτων και διερεύνησης του ρόλου τους 

στην κατασκευή αυξομειούμενων μοντέλων τους (π.χ. συγκρότηση συναρτησιακών 

σχέσεων). 

 

 

 

30) Μεγέθυνση – σμίκρυνση στερεών σωμάτων.  

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Γαβρίλης Κώστας  

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 
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αντικειμένων μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Στο προτεινόμενο σενάριο οι μαθητές καλούνται αφενός να μελετήσουν μια 

διαδικασία κατασκευής ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και αφετέρου να κάνουν 

σμικρύνσεις και μεγεθύνσεις αυτού μεταβάλλοντας τις διαστάσεις του. Συγκεκριμένα 

οι μαθητές καλούνται πρώτα μελετήσουν και να αποδομήσουν ένα έτοιμο πρόγραμμα 

σχεδίασης δυο ορθογωνίων παραλληλεπιπέδων και στη συνέχεια με τη βοήθεια των 

μεταβολέων να μπορούν να τον μεγεθύνουν τον εσωτερικό παραλληλεπίπεδο 

μεταβάλλοντας τις ακμές του. Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές, να 

διερευνήσουν και να κατανοήσουν το πρόγραμμα που κατασκευάζει ένα πρίσμα με 

βάση κανονικό πολύγωνο, να χρησιμοποιήσουν τους μεταβολείς για να κάνουν 

σμίκρυνση – μεγέθυνση του εσωτερικού στερεού ώστε να είναι όμοιο στο αρχικό και  

να συνδέσουν τις ιδιότητες της ομοιότητας με την διαδικασία σμίκρυνσης και 

μεγέθυνσης των στερών σχημάτων.  

 

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

 

Ανάπτυξη 

εννοιών και 

σχέσεων 

σχετικών με την 

κατασκευή 

πρισμάτων καθώς 

Οι μαθητές κάνουν 

πειράματα στον 

υπολογιστή με 

βάση τα ερωτήματα  

που οι ίδιοι θέτουν 

στο πλαίσιο του 

προβλήματος για να 

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης, 

οι μαθητές κάνουν 

πειράματα, 

διατυπώνουν 

εικασίες, 

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής της 

γνώσης στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 
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και με την 

μεγέθυνση και 

σμίκρυνση 

αυτών. 

 

ανακαλύψουν τον 

τρόπο κατασκευής 

ενός πρίσματος με 

βάση κανονικό 

πολύγωνο και να 

διατυπώσουν τον 

τρόπο μεταβολής 

των μεγεθών του 

καθώς αυτό 

υφίσταται 

σμίκρυνση ή 

μεγέθυνση.  

κατασκευάζουν 

υποθέσεις και 

αναπτύσσουν 

στρατηγικές ελέγχου 

ή ερμηνείας ή 

απόδειξης αυτών. 

σχολικής τάξης.   

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 

 

Γ’ 

Γυμνασίου 
2-3 δίωρα 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις βασικές 

λειτουργικότητες του 

προτεινόμενου 

λογισμικού καθώς και 

βασικές γνώσεις 

σχετικές με τις τα 

πρίσματα και τις 

ιδιότητες αυτών. 

Φύλλο 

εργασίας 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριό

Εργαλεία 

(ονομαστική 

Πηγές 

(ονομαστική 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

Φύλλα 

εργασίας 
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τητες 

(πλήθος) 

αναφορά) αναφορά) αναφορά) (πλήθος) 

Δύο (2) Μοντελοποιητής  

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Φύλλο εργασίας 

Σχολικό βιβλίο 

Οδηγίες χρήσης 

λογισμικών 

Οι μαθητές 

κάνουν πειράματα 

και συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνερευνά με τους 

μαθητές και 

παρεμβαίνει 

κατάλληλα. 

Ένα (1) 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Δεν υπάρχει άμεση 

αναφορά στο 

σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 

 

 

 

31) Κινητή γέφυρα 14. 

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

                                                 
14 Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου σεναρίου γίνεται με βάση το επισυναπτόμενο κείμενο και με την 
προοπτική της δυνατότητας τροποποίησης ή περαιτέρω ανάπτυξής του από τους επιμορφούμενους. 
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Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Οι μαθητές (1) μελετούν τις μεταβολές των καθέτων πλευρών σε σχέση με τις 

μεταβολές των οξειών γωνιών ορθογωνίου τριγώνου και αντίστροφα, (2) μελετούν τις 

έννοιες ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας καθώς και τις μεταβολές τους, (3) 

συνδέσουν τις μεταβολές των  καθέτων πλευρών ορθογωνίου τριγώνου με τις 

αντίστοιχες μεταβολές του ημιτόνου και του συνημιτόνου των οξειών γωνιών του (4) 

αναζητούν τις μαθηματικές σχέσεις που συνδέουν το ημίτονο- συνημίτονο με τα 

μεγέθη που μεταβάλλονται κατά την κίνηση της γέφυρας, (4) χειρίζονται τις 

προηγούμενες μαθηματικές σχέσεις μέσα από τους διάφορους τρόπους 

αναπαράστασής τους (τύπος, πίνακας τιμών, γραφική παράσταση) και (5) 

χρησιμοποιούν  τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τη θεωρητική διδασκαλία των 

τριγωνομετρικών αριθμών και εκτιμούν την πρακτική τους αξία 

 

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο. 

Η προστιθέμενη 

αξία. 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 
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αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

 

 

Κατανόηση των 

εννοιών και των 

μεταβολών του 

ημιτόνου και 

συνημιτόνου και 

σύνδεση αυτών με 

τα μεταβαλλόμενα 

στοιχεία ενός 

ορθογωνίου 

τριγώνου. 

Χρήση της έννοιας 

της μεταβλητής και 

κατασκευή μιας 

σχέσης μεταξύ 

μεταβαλλόμενων 

μεγεθών. 

Οι μαθητές 

χειρίζονται δυναμικά 

μέσω του λογισμικού 

το άνοιγμα και το 

κλείσιμο της γέφυρα 

και πειραματίζονται 

με τις διαφορετικές 

αναπαραστάσεις των 

σχετικών 

εννοιών,(συμβολική 

γλώσσα, γραφικό 

αποτέλεσμα των 

εντολών στο 

μηχάνημα, 

αριθμητικά 

δεδομένα), και 

κατασκευάζουν τις 

σχέσεις που 

συνδέουν τα 

μεταβαλλόμενα 

μεγέθη. 

Σε αντίθεση με 

το παραδοσιακό 

μοντέλο μάθησης 

και διδασκαλίας, 

στο 

προτεινόμενο 

σενάριο οι 

μαθητές, με 

συνερευνητή και 

βοηθό τον 

εκπαιδευτικό, 

καλούνται να 

δράσουν σε ένα 

κοινωνικό 

περιβάλλον 

μάθησης με 

σκοπό να 

ανακαλύψουν 

σχέσεις που 

συνδέουν τα 

γωνιακά και 

γραμμικά μεγέθη 

μιας δυναμικά 

μεταβαλλόμενης  

γέφυρας και να 

τις 

χρησιμοποιήσουν 

για να 

κατασκευάσουν 

τα δικά τους 

μοντέλα.   

Προτείνεται μια 

constructionism  

διαδικασία 

κατασκευής της 

γνώσης στο 

πλαίσιο της 

ομάδας και της 

σχολικής τάξης.   
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Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 

 

Μαθητές 

Γυμνασίου 

(Β τάξης) 

4-6 ώρες 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν  

τις βασικές 

λειτουργικότητες του 

Χελωνόκοσμου,  

τις απλές εντολές της 

γλώσσας Logo και  

τις βασικές λειτουργίες 

του προγράμματος 

Function Prob. 

Φύλλο 

εργασίας 

Οδηγίες 

χρήσης των 

λογισμικών  

Σημειωματάρι

ο 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

(πλήθος) 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 

Τρεις (3) 
Χελωνόκοσμος 

Function Prob 

Οθόνη του 

υπολογιστή  

Φύλλο εργασίας 

Σχολικό βιβλίο 

Οδηγίες χρήσης 

λογισμικών 

Οι μαθητές 

κάνουν πειράματα 

και συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνερευνά με τους 

μαθητές και 

παρεμβαίνει 

κατάλληλα. 

Τρία (3) 
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Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Προτείνεται οι 

μαθητές να 

κατασκευάσουν 

αναπαραστάσεις 

της γέφυρας με 

μεταβλητό μήκος ή 

άλλες όμοιες 

γέφυρες που να 

συμπεριφέρονται 

ανάλογα. 

 

 

 

 

32) Διόδια Αττικής οδού 

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Γιώργος Ψυχάρης   

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 
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Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Το προτεινόμενο σενάριο έχει σκοπό να εμπλέξει τους μαθητές σε διερευνητικές 

δραστηριότητες μαθηματικής επεξεργασίας του προβλήματος της επιλογής 

κατάλληλου προγράμματος συνδρομής σχετικά με τη διέλευση από τα διόδια της 

Αττικής Οδού με βάση το είδος του οχήματος και τον αριθμό των διελεύσεων ανά 

μήνα. Στόχος είναι οι μαθητές να εμπλακούν σε διαδικασίες διερεύνησης των 

συναρτησιακών σχέσεων μεταξύ μεταβαλλόμενων μεγεθών και της μελέτης τους με 

χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης (συμβολικής, γραφικής και σε μορφή 

πίνακα) που προσφέρει το Function Probe. Στο πλαίσιο των προβλημάτων που 

τίθενται στο σενάριο ιδιαίτερη σημασία κατέχει η διερεύνηση των σχέσεων 

συμμεταβολής δύο ή περισσότερων μεγεθών που μεταβάλλονται με βάση την ίδια 

ανεξάρτητη μεταβλητή και η μετέπειτα χρήση τους από τους μαθητές ως εργαλείων 

για την περιγραφή της μεταβολής τους με βάση την οποία θα είναι σε θέση να 

επεξεργαστούν και να λύσουν το πρόβλημα επιλογής κατάλληλων πακέτων 

συνδρομής για τη διέλευση από τη Αττική Οδό.  

 

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο 

 

Η προστιθέμενη 

αξία 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 
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Διερεύνηση  

συναρτησιακών 

σχέσεων που 

αφορούν τη 

μεταβολή του 

κόστους μηνιαίας 

διέλευσης από τα 

διόδια της Αττικής 

Οδού.  Διατύπωση 

συναρτησιακών 

σχέσεων, μελέτη 

τους με χρήση 

διαφορετικών 

αναπαραστάσεων,  

διαπραγμάτευση 

συμφέρουσας 

επιλογής μέσα από 

την 

μαθηματικοποίηση 

του προβλήματος 

και την 

επεξεργασία του 

με χρήση των 

προσφερόμενων 

εργαλείων.  

 

 

Καθώς τα 

προβλήματα του 

σεναρίου δεν έχουν 

κλειστές 

απαντήσεις οι 

παραπάνω 

δραστηριότητες 

εμφανίζονται 

αλληλένδετες με  

διαδικασίες 

μαθηματικοποίησης 

των πραγματικών 

προβλημάτων και 

περαιτέρω 

επεξεργασίας τους 

για την επίλυσή 

του.  

 

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία 

μάθησης, οι 

μαθητές κάνουν 

πειράματα, 

χειρίζονται 

διαφορετικές  

μαθηματικές 

αναπαραστάσεις, 

διατυπώνουν 

εικασίες και 

ελέγχουν υποθέσεις 

που ανακύπτουν 

κατά η επεξεργασία 

των ζητούμενων.  

 

Σε τέτοιες 

δραστηριότητες η 

κατασκευή του 

μαθηματικού 

περιεχομένου 

στην τάξη 

εκτυλίσσεται με 

άξονα τις 

αλληλεπιδράσεις 

των 

συμμετεχόντων 

σε αυτή. Κεντρικό 

στοιχείο της 

δόμησης της 

γνώσης 

αποτελούν οι 

δυνατότητες 

πολλαπλής 

αναπαράστασης 

και 

μετασχηματισμού 

των συναρτήσεων  

οι οποίες 

επιτρέπουν στο 

χρήστη να τις 

χειρίζεται και ως 

διαδικασίες και 

ως αντικείμενα. 

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 
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των μαθητών: υλικά και 

εργαλεία: 

υλοποίησης: 

 

Α' Λυκείου 3 δίωρα. 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις βασικές 

λειτουργικότητες του 

προτεινόμενου 

λογισμικού καθώς και 

βασικές γνώσεις 

σχετικές με τις 

συναρτήσεις, τις 

γραφικές τους 

παραστάσεις και τους 

πίνακες τιμών. 

Φύλλα 

εργασίας. 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ. 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

(πλήθος) 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 

Τρεις (3) Function Probe  

Οθόνη του 

υπολογιστή. 

Φύλλο 

εργασίας. 

Σχολικό βιβλίο. 

Οδηγίες χρήσης 

λογισμικών. 

Οι μαθητές 

κάνουν πειράματα 

και συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνερευνά με τους 

μαθητές και 

παρεμβαίνει 

κατάλληλα. 

Τρία (3) 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 
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Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Δεν υπάρχει άμεση 

αναφορά στο 

σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 
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33) H γωνία στον τρισδιάστατο χώρο 

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Γιώργος Ψυχάρης  

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ,  

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Στο προτεινόμενο σενάριο οι μαθητές εμπλέκονται σε διαδικασίες διερεύνησης και 

νοηματοδότησης της έννοιας της γωνίας στον τρισδιάστατο χώρο μέσα από την 

κατασκευή γεωμετρικών μοντέλων. Οι φάσεις στις οποίες διαρθρώνονται το σενάριο 

σχεδιάστηκαν με βάση την πολυπλοκότητα των ζητούμενων κάθε φορά γεωμετρικών 

κατασκευών και τη σταδιακή μετάβαση των μαθητών από αντικείμενα ή σχήματα του 

δισδιάστατου χώρου στον τρισδιάστατο. Έτσι, οι μαθητές καλούνται αρχικά να 

μελετήσουν τις διαδικασίες κατασκευής παραλληλογράμμων πειραματιζόμενοι με 

έτοιμες διαδικασίες σχεδίασής τους. Ακολούθως οι μαθητές καλούνται να 

κατασκευάσουν ένα μοντέλο προσομοίωσης μιας πόρτας που μπορεί να ανοιγοκλείνει 
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και, τέλος, ένα  μοντέλο προσομοίωσης μιας περιστρεφόμενης πόρτας με τέσσερα 

φύλλα χρησιμοποιώντας μεταβλητές για την αλλαγή του μεγέθους των φύλλων και 

την προσομοίωση της περιστροφής. Σκοπός του σεναρίου είναι να προτείνει μια 

διδακτική προσέγγιση της έννοιας της γωνίας στον τρισδιάστατο χώρο επιδιώκοντας 

την ενοποίηση των διαφορετικών πεδίων μελέτης της γωνίας με αντικείμενα ή 

καταστάσεις της καθημερινής ζωής στις οποίες η γωνία (ή ο σχηματισμός της) 

βρίσκεται ενσωματωμένη. 

Το σκεπτικό του σεναρίου:  

 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο 

 

Η προστιθέμενη 

αξία 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

Ανάπτυξη 

διερευνητικών 

στρατηγικών και 

εμπλοκή σε 

διαδικασίες 

ανάπτυξης  

μαθηματικών 

νοημάτων σε 

σχέση με την 

έννοια της γωνίας 

στον 

τρισδιάστατο 

χώρο μέσα από 

την διεξαγωγή 

πειραμάτων για 

την προσομοίωση 

αντικειμένων ή 

καταστάσεων της 

καθημερινής 

Οι ζητούμενες 

γεωμετρικές 

κατασκευές 

ενοποιούν 

διαφορετικά πεδία 

μελέτης της έννοιας 

της γωνίας και τα 

οποία αντιστοιχούν 

σε διαφορετικές 

καταστάσεις της 

καθημερινής ζωής 

και άρα της 

ανθρώπινης 

εμπειρίας 

(περιλαμβάνοντας 

π.χ. στροφή, κώχη, 

κλίση).  

Οι μαθητές έχουν 

τη δυνατότητα να 

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης, 

οι μαθητές κάνουν 

πειράματα, 

χειρίζονται 

μαθηματικές 

αναπαραστάσεις, 

διατυπώνουν 

εικασίες, 

κατασκευάζουν 

υποθέσεις και 

αναπτύσσουν 

στρατηγικές ελέγχου 

και  ερμηνείας των 

φαινομένων που 

επιχειρούν να 

αναπαραστήσουν 

στην οθόνη. 

Σε τέτοιες 

δραστηριότητες η 

κατασκευή του 

μαθηματικού 

περιεχομένου 

στην τάξη 

εκτυλίσσεται με 

άξονα τις 

αλληλεπιδράσεις 

των 

συμμετεχόντων σε 

αυτή, ενώ η 

διαδικασία 

δόμησης της 

γνώσης βασίζεται 

στην έννοια της 

κατασκευής που 

μπορεί να γίνει 

αντικείμενο 
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ζωής στις οποίες 

η γωνία (ή ο 

σχηματισμός της) 

βρίσκεται 

ενσωματωμένη.  

πειραματίζονται με 

πολλαπλές 

αναπαραστάσεις 

της έννοιας τη 

γωνίας κατά τον 

πειραματισμό τους 

για τη επίτευξη των 

ζητούμενων 

προσομοιώσεων.  

διαπραγμάτευσης, 

επικοινωνίας και 

κοινής εστίασης 

(constructionism).  

 

  

 

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται

: 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 

 

Α' 

Γυμνασίου. 
5 δίωρα. 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις βασικές 

λειτουργικότητες του 

προτεινόμενου 

λογισμικού, τις εντολές 

της Logo και ιδιαίτερα 

τις νέες εντολές 

στροφής στο χώρο που 

περιλαμβάνονται στο 

MaLT καθώς και 

στοιχειώδεις γνώσεις 

σχετικές με τις 

ιδιότητες βασικών 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

(ορθογώνιο, γωνία).  

Φύλλα 

εργασίας. 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ. 
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Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

(πλήθος) 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 

Tρεις (3). 

MachineLab 

Turtleworlds 

(MaLT). 

Οθόνη του 

υπολογιστή.  

Φύλλο 

εργασίας. 

Σχολικό βιβλίο. 

Οδηγίες χρήσης 

λογισμικών. 

Οι μαθητές 

κάνουν πειράματα 

και συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνερευνά με τους 

μαθητές και 

παρεμβαίνει 

κατάλληλα. 

Τρία (3). 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 
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34) Διερευνώντας πραγματικά δεδομένα 

 

Συγγραφέας (εις):   

 

Γιώργος Ψυχάρης   

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Το προτεινόμενο σενάριο έχει σκοπό να εμπλέξει τους μαθητές σε διερευνητικές 

δραστηριότητες διαχείρισης στατιστικών δεδομένων και επεξεργασίας τους με άξονα 

τη μελέτη των χαρακτηριστικών του πληθυσμού των μεταναστών στην Ελλάδα. Η 

εφαρμογή του σεναρίου και γενικότερα η επεξεργασία του από τους μαθητές θα 

βασιστεί σε πραγματικά δεδομένα που αφορούν τον συγκεκριμένο πληθυσμό και των 

χαρακτηριστικών του όπως καταγράφηκαν κατά τη τελευταία απογραφή και έγιναν 

αντικείμενο επεξεργασίας από δημόσιες υπηρεσίες και ακαδημαϊκούς φορείς. Στόχος 

είναι οι μαθητές να εμπλακούν σε διαδικασίες διερεύνησης της συσχέτισης μεταξύ 

πεδίων (κατηγοριών) που διέπουν την στατιστική περιγραφή διαφόρων φαινομένων 
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και της μελέτης τους με χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης και διαχείρισης 

των δεδομένων που προσφέρει το Αβάκιο-Ταξινομούμε. Στο πλαίσιο των 

προβλημάτων που τίθενται στο σενάριο ιδιαίτερη σημασία κατέχει η επαφή με των 

μαθητών με τη διερεύνηση του είδους των στατιστικών δεδομένων που θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν στη μελέτη συγκεκριμένων ζητημάτων όπως για 

παράδειγμα τα χαρακτηριστικά των γεωγραφικών περιοχών που επιλέγουν ως τόπους 

διαμονής τους οι μετανάστες.  

 

Για το σκεπτικό του σεναρίου:  

 

Τα γνωστικά – 

διδακτικά 

προβλήματα που 

αφορούν το θέμα 

του σεναρίου 

Οι καινοτομίες που 

εισάγονται με το 

σενάριο 

 

Η προστιθέμενη 

αξία 

 

Το θεωρητικό 

πλαίσιο 

 

Ανάπτυξη 

διαδικασιών 

πολλαπλής 

αναπαράστασης 

στατιστικών 

δεδομένων και 

περαιτέρω 

επεξεργασία τους 

για την 

διερεύνηση 

συγκεκριμένων 

ζητημάτων (π.χ. 

χαρακτηριστικά 

του πληθυσμού 

των μεταναστών 

στην Ελλάδα).  

 

 

Οι μαθητές κάνουν 

πειράματα στον 

υπολογιστή με 

βάση παραμέτρους 

και ερωτήματα  που 

οι ίδιοι επιλέγουν 

για τη μελέτη του 

προβλήματος 

συσχετίζοντας έτσι 

τη διερεύνηση 

πραγματικών 

στατιστικών 

δεδομένων με τη 

χρησιμότητα 

συγκεκριμένων  

μαθηματικών  

αναπαραστάσεων. 

 

Σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διαδικασία μάθησης, 

οι μαθητές 

καλούνται να 

χρησιμοποιήσουν τα 

προσφερόμενα 

υπολογιστικά 

εργαλεία για την 

διατύπωση 

ερωτημάτων 

συσχέτισης μεταξύ 

διαφορετικών 

παραμέτρων που 

διέπουν στατιστικά 

δεδομένα,  

κάνουν πειράματα, 

διατυπώνουν 

Σε τέτοιες 

δραστηριότητες η 

κατασκευή του 

μαθηματικού 

περιεχομένου 

στην τάξη 

εκτυλίσσεται με 

άξονα τις 

αλληλεπιδράσεις 

των 

συμμετεχόντων σε 

αυτή. Κεντρικό 

στοιχείο της 

δόμησης της 

γνώσης 

αποτελούν οι 

δυνατότητες 

πολλαπλής 
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 εικασίες, 

κατασκευάζουν 

υποθέσεις και 

καταλήγουν σε 

συμπεράσματα. 

αναπαράστασης 

και διαχείρισης 

των στατιστικών 

δεδομένων.  

 

Για το πλαίσιο εφαρμογής: 

  

Σε ποιους 

απευθύνεται 

 

 

Ο χρόνος 

υλοποίησης: 

 

 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις – ικανότητες 

των μαθητών: 

Απαιτούμενα 

βοηθητικά 

υλικά και 

εργαλεία: 

Απαιτούμενες 

συνθήκες 

υλοποίησης: 

 

Γ' Λυκείου 4 δίωρα. 

Οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν, τις βασικές 

λειτουργικότητες του 

προτεινόμενου 

λογισμικού καθώς και 

βασικές γνώσεις 

σχετικές με την 

κατηγοριοποίηση 

στατιστικών δεδομένων 

σε πίνακα και 

γενικότερα 

στοιχειώδεις  

 έννοιες της 

περιγραφικής 

στατιστικής.   

Φύλλο 

εργασίας. 

Το σενάριο 

πρέπει να 

διεξαχθεί στο 

εργαστήριο 

των Η/Υ. 

 

Για την παρουσίαση:  

 

Επιμέρους 

δραστηριότ

ητες 

Εργαλεία 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Πηγές 

(ονομαστική 

αναφορά) 

Ρόλοι 

(συνοπτική 

αναφορά) 

Φύλλα 

εργασίας 

(πλήθος) 
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(πλήθος) 

Τρεις (3). 
Αβάκιο-

Ταξινομούμε  

Οθόνη του 

υπολογιστή.  

Φύλλο 

εργασίας. 

Σχολικό βιβλίο. 

Οδηγίες χρήσης 

λογισμικού. 

Οι μαθητές 

κάνουν πειράματα 

και συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

Ο εκπαιδευτικός 

συνερευνά με τους 

μαθητές και 

παρεμβαίνει 

κατάλληλα. 

Τρία (3). 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Ως προς τις 

επιδιώξεις του 

σεναρίου 

Ως προς τα 

εργαλεία 

 

Ως προς την 

διαδικασία 

υλοποίησης 

Ως προς την 

προσαρμογή και 

επεκτασιμότητα 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 

Δεν υπάρχει άμεση 

ή έμμεση αναφορά 

στο σενάριο. 

 

  

36) ΓΕΦΥΡΕΣ (3ο Σενάριο) 15. 

 

Συγγραφείς:   

 

ΞΕΝΟΥ - ΣΙΔΗΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ & ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ 

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

                                                 
15 Η αξιολόγηση αφορά τη δυνατότητα που προσφέρει ένα συγκεκριμένο λογισμικό να αναπτυχθεί ένα 
σενάριο. Η δυνατότητα αυτή εμφανίζεται ως προοπτική ανάπτυξης σεναρίου από τους 
επιμορφούμενους.  
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Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

Με το παρόν σενάριο οι μαθητές εμπλέκονται σε διαδικασίες λύσης προβλήματος 

που αφορά στον εντοπισμό και μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν τη σωστή 

λειτουργία μιας ανοιγόμενης γέφυρας. 

Οι μαθηματικές έννοιες που σχετίζονται με το πρόβλημα είναι οι τριγωνομετρικές 

συναρτήσεις του ημιτόνου και συνημιτόνου καθώς και η έννοια της συμμεταβολής 

δύο ποσών. Οι μαθητές χρησιμοποιούν το λογισμικό ‘Χελωνόκοσμος’ σε συνδυασμό 

με το λογισμικό function probe μέσω των οποίων κατασκευάζουν ένα μοντέλο 

ανοιγόμενης γέφυρας και στην συνέχεια, μέσω των μετρήσεων, μελετούν τον τρόπο 

με τον οποίο συνδέονται(συμμεταβάλλονται) τα βασικά μεγέθη της γέφυρας. Οι 

δραστηριότητες του σεναρίου εξελίσσονται σε 4 φάσεις εκ των οποίων η πρώτη 

αφορά στην γνωριμία των μαθητών με το πρόβλημα και τα τεχνολογικά εργαλεία που 

θα χρησιμοποιήσουν. Στην δεύτερη φάση υλοποιείται η κατασκευή του μοντέλου από 

τους μαθητές, στην τρίτη φάση γίνεται η μελέτη των μετρήσεων των μεγεθών μέσω 

της δημιουργίας πινάκων και η τέταρτη φάση αφορά στην δημιουργία ενός τελικού 

μαθηματικού μοντέλου.   
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38) Ο κοχλίας του Αρχιμήδη 16. 

Συγγραφείς:   

Γαβρίλης Κώστας & Κεΐσογλου Στέφανος 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παν/μίου της Αθήνας. 

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

 

Μελέτη του κοχλία μέσω του τρισδιάστατου μοντέλου του και την διερεύνηση των 

μαθηματικών και άλλων εννοιών και σχέσεων που κρύβονται κάτω από την 

κατασκευή και λειτουργία της. Συγκεκριμένα  οι μαθητές εμπλέκονται στη μελέτη 

της σχέσης του μήκους του κοχλία σε σχέση με την υψομετρική διαφορά και την 

απόσταση των δυο σημείων (κλίση, τριγωνομετρικοί λόγοι) καθώς και τη σχέση της 

κλίσης με την ποσότητα και την ταχύτητα του μεταφερόμενου υγρού όπως της 

αναλογίας και της ισορροπία.  

Τέλος οι μαθητές θα μελετήσουν πληροφορίες σχετικές με την ιστορία της αρχαίας 

Ελληνικής τεχνολογίας.  
                                                 
16 Η αξιολόγηση αφορά τη δυνατότητα που προσφέρει ένα συγκεκριμένο λογισμικό να αναπτυχθεί ένα 
σενάριο. Η δυνατότητα αυτή εμφανίζεται ως προοπτική ανάπτυξης σεναρίου από τους 
επιμορφούμενους.  
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39) Το σιδερένιο χέρι 17. 

Συγγραφείς :   

Γαβρίλης Κώστας & Κεΐσογλου Στέφανος 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παν/μίου της Αθήνας. 

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα του σεναρίου:  

 

Το σενάριο διαπραγματεύεται τις έννοιες και τις σχέσεις που κρύβονται κάτω από το 

«σιδερένιο χέρι» του Αρχιμήδη. Συγκεκριμένα οι μαθητές διαπραγματεύονται τη 

σχέση της αναλογίας μεταξύ των μεγεθών ενός μοχλού ώστε να ισορροπεί καθώς και 

τη ίδια τη φυσική του μοχλού. Η διαπραγμάτευση εξελίσσεται με βάση τις 

αναπαραστάσεις που δημιουργούνται μέσα στο εικονικό τρισδιάστατο περιβάλλον 

και τον τρόπο που οι αναπαραστάσεις αυτές συνδέονται. 

Τέλος οι μαθητές θα μελετήσουν πληροφορίες σχετικές με την ιστορία της αρχαίας 

Ελληνικής τεχνολογίας. 
                                                 
17 Η αξιολόγηση αφορά τη δυνατότητα που προσφέρει ένα συγκεκριμένο λογισμικό να αναπτυχθεί ένα 
σενάριο. Η δυνατότητα αυτή εμφανίζεται ως προοπτική ανάπτυξης σεναρίου από τους 
επιμορφούμενους.  
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40) Τα αυτόματα του Ήρωνα18. 

Συγγραφείς :   

Γαβρίλης Κώστας & Κεΐσογλου Στέφανος 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παν/μίου της Αθήνας. 

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα του σεναρίου:  

 

Το σενάριο διαπραγματεύεται τις έννοιες και τις σχέσεις που κρύβονται κάτω από τα 

«Αυτόματα του Ήρωνα». Συγκεκριμένα οι μαθητές διαπραγματεύονται τη σχέση του 

ανοίγματος της πόρτας του ναού και το μέγεθος της φωτιάς που ανάβει η ιέρεια του 

καθώς και την φυσική των ατμών στην δημιουργία των αυτόματων μηχανών.  

Οι μαθηματικές έννοιες που σχετίζονται με το σενάριο ανήκουν στην τριγωνομετρία 

και προκύπτουν από την μελέτη του τρισδιάστατου εικονικού δυναμικού μοντέλου 

ενός αρχαίου ναού. 

                                                 
18 Η αξιολόγηση αφορά τη δυνατότητα που προσφέρει ένα συγκεκριμένο λογισμικό να αναπτυχθεί ένα 
σενάριο. Η δυνατότητα αυτή εμφανίζεται ως προοπτική ανάπτυξης σεναρίου από τους 
επιμορφούμενους.  
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Τέλος οι μαθητές θα μελετήσουν πληροφορίες σχετικές με την ιστορία της αρχαίας 

Ελληνικής τεχνολογίας.  

 

 

41) Το Δρομόμετρο / Οδόμετρο19. 

Συγγραφείς :   

Γαβρίλης Κώστας & Κεΐσογλου Στέφανος 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παν/μίου της Αθήνας. 

 

 Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  

  

Άλγεβρα Γεωμετρία, Στατιστική Πιθανότητες 

    

 

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει: 

 

Συμβολική 

έκφραση 

Δυναμικός 

χειρισμός 

γεωμετρικών 

αντικειμένων 

Διαχείριση 

αλγεβρικών 

συστημάτων 

Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πειραματισμός 

με 

προσομοιώσεις 

μοντέλων και 

καταστάσεων 

     

 

Το θέμα του σεναρίου:  

 

Το σενάριο αφορά στην μελέτη ενός εικονικού τρισδιάστατου μοντέλου του 

δρομόμετρου με το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες μετρούσαν την ταχύτητα και το 

διάστημα που είχε διανύσει ένα πλοίο. Οι μαθηματικές έννοιες που σχετίζονται με 

σενάριο είναι η έννοια της Γεωμετρικής προόδου, της ακολουθίας και της γραμμικής 

συνάρτησης. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να αποδομήσουν το δρομόμετρο, να 
                                                 
19 Η αξιολόγηση αφορά τη δυνατότητα που προσφέρει ένα συγκεκριμένο λογισμικό να αναπτυχθεί ένα 
σενάριο. Η δυνατότητα αυτή εμφανίζεται ως προοπτική ανάπτυξης σεναρίου από τους 
επιμορφούμενους.  
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κάνουν πειράματα και να το ανασυνθέσουν ώστε να λειτουργεί με βάση 

συγκεκριμένες μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των μεγεθών που μεταβάλλονται.  

Τέλος οι μαθητές θα μελετήσουν πληροφορίες σχετικές με την ιστορία της αρχαίας 

Ελληνικής τεχνολογίας. 
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ΜΕΡΟΣ Δ: Λογισμικό και εγχειρίδια 
 

Εκπαιδευτικό λογισμικό για τα μαθηματικά  
 

Η αφετηρία του σχεδιασμού των προδιαγραφών εκπαιδευτικού λογισμικού για 

την επιμόρφωση των επιμορφωτών (ΠΕ03) είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 

προβληματική  της χρήσης της τεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί στην επιστημονική 

κοινότητα της διδακτικής των μαθηματικών. Στη σχετική συζήτηση ο ρόλος της 

υπολογιστικής τεχνολογίας στη διδασκαλία των μαθηματικών αναπτύσσεται με κύριο 

άξονα την προσέγγιση των υπολογιστών ως αναπαραστασιακών εργαλείων, που η 

χρήση τους θεωρείται άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μαθησιακή διαδικασία και με τη 

διαμόρφωση ενός σύγχρονου διδακτικού ‘παραδείγματος’ το οποίο υποστηρίζει την 

καλλιέργεια μεθοδολογικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τη διερεύνηση μέσα από το 

πείραμα, την ομαδική εργασία και επικοινωνία των μαθητών στα πλαίσια 

συνεργατικών δραστηριοτήτων, τη δημιουργία, δηλαδή, νέων ρόλων για τον 

εκπαιδευτικό και το μαθητή. Επιπρόσθετα, η εξέλιξη της τεχνολογίας των 

υπολογιστών που αφορά τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών εμφανίζεται 

να ενισχύει την άρση παλιών εμποδίων (π.χ. αναπαράστασης) και τη διάθεση μέσων 

που περιλαμβάνουν δυνατότητες για μοντελοποίηση από μέρους των μαθητών, για 

χρήση πολλαπλά διασυνδεόμενων αναπαραστάσεων, για δυναμικό χειρισμό και 

κιναισθητική διαχείριση των εικονιζομένων στη οθόνη.   

Σε αυτό το πλαίσιο η πρόσθετη παιδαγωγική αξία της χρήσης ενός λογισμικού 

στη διδασκαλία των μαθηματικών αναζητείται στις δομές και στις σχέσεις που 

διέπουν τις ενέργειες των μαθητών σε ψηφιακά αντικείμενα που είναι σχεδιασμένα να 

επιδέχονται χειρισμό και να ευνοούν ένα πλήθος αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

υπολογιστικών εργαλείων και όλων των εμπλεκομένων στη διδακτική πράξη.  Τα 

μαθηματικά που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων σε τέτοια 

περιβάλλοντα μπορεί να περιγραφούν ως μια δραστηριότητα διασυνδέσεων μέσα από 

επαγωγικούς και παραγωγικούς συλλογισμούς παρά ως μια άκαμπτη ακολουθία 

υλοποίησης διδακτικών οδηγιών. Για τους παραπάνω λόγους στον επιστημονικό 

χώρο της διδακτικής των μαθηματικών ο όρος ‘εκπαιδευτικό λογισμικό’ συχνά 
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αντικαθίσταται από περιγραφές όπως ‘δυναμικά ψηφιακά μέσα’, ‘δυναμικά 

υπολογιστικά περιβάλλοντα’, ‘αλληλεπιδρασιακά μαθησιακά περιβάλλοντα’ κ.λπ. 

Η παραπάνω οπτική βρίσκεται στον αντίποδα της απλουστευτικής αποδοχής 

κάθε υπολογιστικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την απαραίτητη εκτίμηση της 

παιδαγωγικής της αξίας και της επιστημολογικής της συμβατότητας με τη μελέτη 

συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών. Η ‘καταλληλότητα’ ενός υπολογιστικού 

περιβάλλοντος νοείται ως παιδαγωγική συνιστώσα και έτσι η εκπαιδευτική αξία και 

τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά ενός εργαλείου ανακύπτουν από την προσαρμογή 

τους στους στόχους της μάθησης και στις προσπάθειες κατανόησης από τη μεριά των 

μαθητών. Στο επίκεντρο της θεώρησης αυτής βρίσκεται η επιδίωξη ενός τύπου 

μάθησης της οποίας ο χαρακτήρας είναι βιωματικός και τα αποτελέσματά της δεν 

αποτιμώνται πάντοτε με τα παραδοσιακά κριτήρια της παραδοσιακής σχολικής τάξης 

των μαθηματικών, η οποία κυριαρχείται συχνά από οδηγίες προς τους μαθητές με 

σκοπό την ‘απόκτηση’ τεχνικών επίλυσης ασκήσεων ή απόδειξης.  

 

Κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για την 
εκπαίδευση επιμορφωτών ΠΕ03 

 

Με δεδομένη την εστίαση σε δυναμικά υπολογιστικά περιβάλλοντα το 

εκπαιδευτικό λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της επιμόρφωσης 

επιμορφωτών στοχεύει στην αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε όλο το 

εύρος του προγράμματος σπουδών της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 

αναμένεται να αποτελέσει παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών και 

των μαθητών στις νέες συνθήκες ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. Έτσι, θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο την ύπαρξη του διεθνώς πλούσιου και αξιοποιήσιμου 

λογισμικού όσο και τις ιδιαίτερες δυνατότητες σχεδιασμού και αξιοποίησης της 

σύγχρονης υπολογιστικής τεχνολογίας που αφορά τη μάθηση και τη διδασκαλία των 

μαθηματικών.  

Με βάση την οπτική αυτή τα κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού 

λογισμικού για την επιμόρφωση επιμορφωτών  (ΠΕ03) αφορούν τόσο τις 

τεχνολογικές όσο και στις παιδαγωγικές παραμέτρους που θα πρέπει να διαθέτει ώστε 

να μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά στο μάθημα των μαθηματικών. Ο όρος 

‘τεχνολογικές παράμετροι’ αναφέρεται κυρίως στις προσφερόμενες λειτουργικότητες 
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ενός εκπαιδευτικού λογισμικού και εξετάζεται αλληλένδετος με την παιδαγωγική 

βαρύτητα που αυτές κατέχουν στο πλαίσιο της διδακτικής αξιοποίησή τους στο 

μάθημα των μαθηματικών. Τέτοιες παράμετροι αφορούν δυνατότητες όπως:  

 

1. Η έκφραση μαθηματικών ιδεών και νοημάτων, που σχετίζεται με τη μελέτη 

μιας γνωστικής περιοχής των μαθηματικών και μπορεί να αφορά ένα σύνολο 

μαθηματικών εννοιών. Ο σχεδιασμός του λογισμικού πρέπει να στοχεύει στη 

δημιουργία ευκαιριών εμπλοκής των μαθητών σε διαδικασίες αυτενεργούς 

κατασκευής μαθηματικών νοημάτων. 

 

2. Η ύπαρξη πολλαπλών διασυνδεόμενων αναπαραστάσεων με δυνατότητα 

άμεσου χειρισμού. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη δυνατότητα συμβολικής 

έκφρασης μέσω γλωσσών προγραμματισμού και την ύπαρξη αναπαραστάσεων, όπου 

οι αλλαγές στη μια αναπαράσταση επιφέρουν αλλαγές και στις υπόλοιπες που 

συνδέονται με αυτή. Οι προσφερόμενες αναπαραστάσεις μπορεί να αφορούν 

διαφορετικές γνωστικά περιοχές των μαθηματικών (όπως άλγεβρα-ανάλυση, 

γεωμετρία, στατιστική, πιθανότητες). Η παιδαγωγική αξία τέτοιων αναπαραστάσεων 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη χρήση της τεχνολογίας ως εργαλείου που ευνοεί 

την αλληλεπίδραση με το χρήστη μέσα από τη διάθεση λειτουργικοτήτων που δεν 

απαντώνται με τον ίδιο τρόπο και στα στατικά μέσα. 

 

3. Διερεύνηση-πειραματισμός. Το λογισμικό πρέπει να αφήνει περιθώρια 

ανάπτυξης εικασιών και υποθέσεων για όσα συμβαίνουν στη οθόνη, ενισχύοντας 

παράλληλα τις προϋποθέσεις για αφαιρετική σκέψη και αναστοχασμό. Ο μαθητής 

πρέπει να μπορεί να πειραματιστεί με διαφορετικές  αναπαραστάσεις της ίδιας 

έννοιας αλλάζοντας παραμέτρους, αποδομώντας και μετασχηματίζοντας μαθηματικά 

αντικείμενα και κατασκευές, βασιζόμενος κυρίως στην ανατροφοδότηση του 

υπολογιστή. Ο μαθητής έχει έτσι τη δυνατότητα να ελέγχει τις δράσεις του και να 

επαναπροσδιορίζει τις στρατηγικές του, να διερευνά δηλαδή τους τρόπους επίτευξης 

των ζητούμενων μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας.    

 

4. Υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης και της επικοινωνίας. Το 

λογισμικό πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα σχεδιασμού δραστηριοτήτων που 
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ενισχύουν την επικοινωνιακή διάσταση της μάθησης των μαθηματικών με άξονα τη 

συνεργατική μάθηση ανάμεσα και μεταξύ ομάδων μαθητών.  

Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδακτική των 
μαθηματικών 

 

Οι μαθησιακές δραστηριότητες με το διερευνητικό λογισμικό μπορούν να 

περιγραφούν με βάση βασικές περιοχές των μαθηματικών όπως η γεωμετρία, η 

άλγεβρα, η στατιστική και οι πιθανότητες. Σημαντικό μέρος των δυσκολιών 

κατανόησης των μαθηματικών μπορεί να εξηγηθεί ενιαία και ανεξάρτητα από τη 

μαθηματική περιοχή. Σημαντικό όμως μέρος των δυσκολιών αυτών οφείλεται επίσης 

στην ιδιοτυπία των εννοιών στις τέσσερις αυτές μαθηματικές περιοχές και των 

αναπαραστάσεών τους, καθώς και στον τρόπο που εμφανίζονται και διδάσκονται στα 

αναλυτικά προγράμματα των μαθηματικών στα σχολεία. Επίσης, η πρόσθετη 

παιδαγωγική αξία από τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων έχει διαφορετικό 

χαρακτήρα για την καθεμία από τις περιοχές αυτές που εν μέρει προέρχεται και από 

την αξιοποίηση διαφορετικών λειτουργικοτήτων και χαρακτηριστικών της 

τεχνολογίας. Αυτό ακριβώς δίνει και  τη σκοπιμότητα οργάνωσης των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων με βάση κατηγορίες μαθησιακών δραστηριοτήτων με διάφορες 

λειτουργικότητες ψηφιακών εργαλείων. Η ταξινόμηση αυτή μας δίνει τις εξής 

κατηγορίες.  

• της συμβολικής έκφρασης μέσω του προγραμματισμού,  

• του δυναμικού χειρισμού γεωμετρικών αντικειμένων,  

• του χειρισμού αλγεβρικών ψηφιακών συστημάτων  

• της διαχείρισης δεδομένων και  

• των προσομοιώσεων μοντέλων και καταστάσεων  

 

Παράλληλα  η ταξινόμηση αυτή αντανακλά σε κατηγορίες ψηφιακών εργαλείων 

που αναπτύχθηκαν στην πράξη και με τη χρήση των οποίων έχουμε ερευνητικά 

δεδομένα για το είδος των μαθησιακών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν οι 

μαθητές με αυτά.  
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Κατάλογος εκπαιδευτικού λογισμικού 
 

Συμβολική Έκφραση και προγραμματισμός 

Χελωνόκοσμος (Αβάκιο) 

Microworlds Pro  

 

Δυναμικός Χειρισμός Γεωμετρικών Αντικειμένων 

Cabri Geometre 

Geometer’s Sketchpad 

 

Διαχείριση Αλγεβρικών Συστημάτων  

Function Probe 

 

Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών 

Ταξινομούμε (Αβάκιο) 

Tabletop  

 

Προσομοιώσεις Μοντέλων και Καταστάσεων 

SimCalc 

Modelus 

 

Λογισμικά Αιχμής από Ερευνητικά Εργαστήρια 

Aplusix 

Cassiopee 

ALNUSET 

MaLT (Machinelab) 

Mopix 

Cruislet 

  

Εγχειρίδια 

 

Function Probe, Βιβλίο Καθηγητή, Βιβλίο Μαθητή, Εγχειρίδιο Χρήστη, Cornell 

Research Foundatiοn Quest Math & Science Multimedia, Inc. Εξελληνισμός Exodus 

A.E. Συγγραφή και προσαρμογή υλικού, Ν. Ξένου, Ξ. Σιούτη, 
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Cabri II, Θέματα Διδακτικής της Γεωμετρίας, Βιβλίο Καθηγητή Λυκείου, Βιβλίο 

Καθηγητή Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή Λυκείου, Βιβλίο Μαθητή Γυμνασίου, Οδηγός 

Χρήσης, Επιμέλεια Μ. Κορδάκη, Cabri - LEIBNIZ-IMAG, Εξελληνισμός Εκδ. 

Καστανιώτη Inter@ctive.  

 

Microworlds Pro, Βιβλίο Καθηγητή, Βιβλίο Μαθητή, Μικρές Χρήσιμες Οδηγίες, 

Μαθαίνοντας το Microworlds Pro, G. Stager, T. Lough, Ν. Στεργιοπούλου 

 

 

Χελωνόκοσμος, Εγχειρίδιο Χρήσης, Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, 

ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ.  

 

Ταξινομούμε, Εγχειρίδιο Χρήσης, Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, 

ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ. 
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