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ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κώζηαο Τζέιηνο
ΣΑΞΗ: Α’ Λπθείνπ
ΟΜΑΓΑ: 1ε
Γξακκαηηθόο Φαξάιακπνο
Μηραειίδνπ Διέλε
Νάζηνπ Φξπζνβαιάληεο
Μπιηάγθαο Γεώξγηνο
Μπνύθιαο Φαξάιακπνο

(Φεηξηζηήο Η/Υ)
(Σπληνληζηήο)
(Γξακκαηέαο)
(Φεηξηζηήο Η/Υ )
(Φεηξηζηήο Η/Υ)

Διεύζεξν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό γηα ηα Μαζεκαηηθά
Δπηιέρζεθαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ηα παξαθάησ ειεύζεξα ινγηζκηθά
1. IQ+
Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Μαζεκαηηθά
Βαζκίδα: Α-Β-Γ Γπκλαζίνπ
2. FUNCTION PROBE
Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Φπζηθή θαη Μαζεκαηηθά
Βαζκίδα: Γπκλάζην, Λύθεην, Τερληθή Δθπαίδεπζε
3. The Geometer's SKETCHPAD V4
Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Άιγεβξα, Τξηγσλνκεηξία, Γεσκεηξία
Βαζκίδα: Γπκλάζην, Λύθεην
4. Σν Πείξακα ζηα Μαζεκαηηθά
Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Άιγεβξα, Τξηγσλνκεηξία, Γεσκεηξία
Βαζκίδα: Λύθεην

Με ηα παξαθάησ έγηλε κηα πξώηε επαθή κε ηελ ιεηηνπξγία ηηο δπλαηόηεηεο θαη
ηελ ρξεζηκόηεηά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ

Τίτλος:

IQ+

Γνωστικό Αντικ.:

Μαζεκαηηθά Α-Β-Γ
Γπκλαζίνπ

Γλώσσα:

Διιεληθά

Τν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό δηαηίζεηαη ειεύζεξα γηα
εθπαηδεπηηθή ρξήζε. ΛΗΧΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Μέγεζνο
662ΜΒ)
Τν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό IQ+, κε ρξήζε
πξνζνκνηώζεσλ θαη δηαδξαζηηθώλ εθαξκνγώλ, ζπκβάιιεη
ζηελ θαηαλόεζε θαη αθνκνίσζε ηεο ύιεο ησλ
Μαζεκαηηθώλ Γπκλαζίνπ.
Τν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό IQ+ πεξηέρεη έηνηκν
εθπαηδεπηηθό πιηθό, ην νπνίν είλαη απζηεξά
πξνζαξκνζκέλν ζηελ ύιε ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ.
Πεξηγξαθή
Λνγηζκηθνύ ησλ
θαηαζθεπαζηώλ:

Με ηελ εηθνλνγξάθεζε θαη ηελ θίλεζε ησλ εηθόλσλ θαη
ησλ θεηκέλσλ θεληξίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαη
εληζρύεηαη ε ελεξγεηηθή πξνζέγγηζή ηνπ ζηε γλώζε.
Με ηηο Πξνζνκνηώζεηο, (simulation, application, applets) ν
καζεηήο ζα κπνξεί λα δηεξεπλά θαη λα πεηξακαηίδεηαη
πάλσ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν.
Ο ηξόπνο απηόο δηδαζθαιίαο θαη κεηάδνζεο ηεο γλώζεο,
θάλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο δηεξεύλεζεο θαη πεηξακαηηζκνύ
απνδνηηθέο, ηόζν γηα ηνλ καζεηή όζν θαη γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθό

Διάρηζηεο
πξνδηαγξαθέο ησλ
θαηαζθεπαζηώλ

Δπεμεξγαζηήο Celeron 2.4 GHz, Μλήκε 512 MB,
Σθιεξόο δίζθνο 200 ΜΒ ζπλ επί πιένλ ρώξν αλάινγν ηεο
πνζόηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθή ύιεο,
Κάξηα γξαθηθώλ PCI κε 16ΜΒ ελζσκαησκέλε κλήκε,
Οζόλε 15 ηληζώλ, αλάιπζεο 1024Φ768,
Κάξηα ήρνπ AC΄97 Audio Codec

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ
1. Απαξαίηεηε ε εηζαγσγή ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε

2. Μπαίλνπκε ζην πεξηβάιινλ
εξγαζίαο ηνπ IQ+

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη γηα ηνλ ζθιεξό δίζθν δελ αξθεί ν ρώξνο πνπ
αλαθέξεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή, αιιά ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ
δηπιάζην άδεην ρώξν, κηαο θαη ην αξρείν είλαη ζπκπηεζκέλν νπόηε θαη ζα ρξεηαζηεί
ηνπιάρηζηνλ άιινο ηόζνο ρώξνο γηα ηελ απνζπκπίεζε.
Τν πξόγξακκα αλαθέξεηαη ζηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ, αληηζηνηρεί όκσο θαη ζε
ύιε πνπ αλήθεη θαη ζηελ Α’ Λπθείνπ
Υπάξρεη Θεσξία, πξνζνκνηώζεηο, Τεζη θαη ζέκαηα Οιπκπηάδσλ
Σε αξθεηέο αζθήζεηο ησλ Τεζη ππάξρεη ππόδεημε θαη παξαπνκπή ζηελ
αληίζηνηρε ζεσξία. Υπάξρνπλ απαληήζεηο γηα θάζε άζθεζε ησλ Τεζη

Δλδεηθηηθά έγηλαλ κεξηθά Τεζη, όπσο ην παξαθάησ εηθνληδόκελν Τεζη 3, Άζθεζε 7

* Παξαηεξήζακε όκσο όηη εθ παξαδξνκήο ππάξρεη ιάζνο.
1. Γελ ππάξρεη ε ζσζηή απάληεζε γηα λα επηιεγεί ε β =1 αιιά ε β=-1
2. Δπηπιένλ ζηελ εκθάληζε ηεο ιύζεο ππάξρεη ιάζνο εμήγεζε κηαο θαη ζηελ
ζπγθεθξηκέλε άζθεζε ε ειάρηζηε ηηκή είλαη γηα x=- (-β)/2α=β/2α

Τίτλος:

FUNCTION PROBE

Γνωστικό Αντικ.:

Φπζηθή, Μαζεκαηηθά
Γπκλάζην, Λύθεην, Σερλ.
Δθπαίδεπζε

Γλώσσα:

Διιεληθά

Η εγθαηάζηαζε θαη ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ επηηξέπεηαη κόλν
ζηνπο ζηαζκνύο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ.
ΛΗΧΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Μέγεζνο 52ΜB)
Τν Function Probe απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη
ηνπ Λπθείνπ γηα ρξήζε ηνπ ζηελ κειέηε θαη δηεξεύλεζε
ζπλαξηεζηαθώλ ζρέζεσλ.
Δίλαη έλα επέιηθην θαη δπλακηθό εξγαιείν ζρεδηαζκέλν ώζηε λα
καζαίλεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη εύθνια αθόκε θαη από έλαλ
αξράξην ρξήζηε ππνινγηζηή.
Δίλαη έλα θαηάιιειν εξγαιείν πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα ιύζνπλ πξνβιήκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ
ζπλαξηεζηαθέο ζρέζεηο.

Πεξηγξαθή Λνγηζκηθνύ
ησλ θαηαζθεπαζηώλ:

Δίλαη ζρεδηαζκέλν ώζηε λα είλαη ζπκβαηό κε δξάζεηο θαη
αλαπαξαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη καζεηέο ζε κηα πνηθηιία
θαηαζηάζεσλ πξνβιεκαηηζκνύ ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ζην
κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ.
Τν Function Probe ρξεζηκνπνηείηαη κεηαμύ άιισλ ζηελ
ζρεδίαζε γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ, ζηελ επεμεξγαζία θαη
αλάιπζε δεδνκέλσλ, ζηελ δπλακηθή πεξηγξαθή δηαδηθαζηώλ
όπσο κεηαζρεκαηηζκώλ θαη γξακκηθώλ παιηλδξνκήζεσλ θαη
ζηελ πεξηγξαθή δηαδηθαζηώλ πνπ αλαπαξηζηνύλ καζεκαηηθέο
αξρέο.
Έηζη, ην πξόγξακκα ζρεδηάζηεθε ώζηε λα:
α) Πξνθαιεί ηε δηεξεύλεζε ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ κε
ηξόπνπο αλαγλσξίζηκνπο από ηνπο καζεηέο
β) Δπηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ελεξγνύλ κε ηξόπνπο πνπ απηνί
επηιέγνπλ
γ) Βνεζά ηνπο καζεηέο λα βειηηώλνληαη πξννδεπηηθά
(ζύκθσλα κε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο) ζηνρεύνληαο ζηελ
θαηαλόεζε κηαο ρξήζηκεο καζεκαηηθήο έλλνηαο

Τίτλος:

The Geometer's SKETCHPAD V4

Γνωστικό Αντικ.:

Άιγεβξα, Σξηγσλνκεηξία,
Γεσκεηξία Γπκλάζην, Λύθεην

Γλώσσα:

Διιεληθά

Τν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό δηαηίζεηαη ειεύζεξα γηα
εθπαηδεπηηθή ρξήζε.
ΛΗΧΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Μέγεζνο 30ΜΒ)
Δίλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γεσκεηξίαο,
ηεο Άιγεβξαο θαη ηεο Σξηγσλνκεηξίαο. Ο ζρεδηαζκόο θαη ε
θαηαζθεπή ηνπ ζηεξίρζεθαλ ζε πνιύρξνλεο έξεπλεο ζηελ
πεξηνρή ηεο δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθώλ.
Δίλαη έλα δηεζλώο δνθηκαζκέλν εξγαιείν κάζεζεο γηα ην νπνίν
ππάξρεη πινύζηα βηβιηνγξαθία θαη ηεθκεξίσζε.
Δίλαη ηδαληθό γηα ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ
δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην θαη ζην
ζπίηη. Αμηνπνηεί ηηο δπλαηόηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ
ιακβάλνληαο ππόςε ηηο λέεο ηάζεηο γηα δηεξεπλεηηθή
πξνζέγγηζε ζηε ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ (κε πνιιαπιέο
αλαπαξαζηάζεηο, άκεζν ρεηξηζκό θ.η.ι.).
Με ηηο δπλαηόηεηεο πνπ δηαζέηεη βνεζά ζηελ θαηαλόεζε κε
νινθιεξσκέλν ηξόπν ελλνηώλ θαη δηαδηθαζηώλ κέζα από ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηνλ πεηξακαηηζκό.

Πεξηγξαθή Λνγηζκηθνύ
ησλ θαηαζθεπαζηώλ:

Δίλαη έλα «αλνηθηό» πεξηβάιινλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Οη
δπλαηόηεηέο ηνπ είλαη ηόζν επξείεο πνπ αλ θαη αξρηθά
ζρεδηαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο γπκλαζηαθήο εθπαίδεπζεο
ζήκεξα ζπληζηάηαη από ηελ Πέκπηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ κέρξη
ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. Οη δπλαηόηεηεο απηέο ην
κεηέηξεςαλ ζε έλα εθπαηδεπηηθό εξγαιείν κε απεξηόξηζην
αξηζκό εθαξκνγώλ.
Αλ θαη ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα Γεσκεηξία, ζήκεξα νη καζεηέο
κπνξνύλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα εμεξεπλήζνπλ ηελ
Άιγεβξα, ηελ Τξηγσλνκεηξία, ηελ Σέρλε, ηελ Δπηζηήκε θαη
πνιιά άιια.
Τί κπνξείηε λα θάλεηε κε ην sketchpad;
1) Να θαηαζθεπάζεηε θαη λα κεηξήζεηε κε αθξίβεηα
γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Να δεκηνπξγήζεηε γξαθηθέο
παξαζηάζεηο ζπλαξηήζεσλ θαη καζεκαηηθά κνληέια.
2) Να θαηαλνήζεηε καζεκαηηθέο ζρέζεηο. Να δείηε κηα
θαηαζθεπή λα θηλείηαη.
3) Να ρξεζηκνπνηήζεηε ιεηηνπξγίεο θεηκέλνπ γηα λα γξάςεηε
ζεκεηώζεηο θαη λα πξνεηνηκάζεηε καζεκαηηθέο παξνπζηάζεηο.
4) Έρνληαο ην sketchpad κπνξείηε λα δηεξεπλήζεηε ηα
καζεκαηηθά ζε όπνην βάζνο ζέιεηε.

Τίτλος:

Σν Πείξακα ζηα Μαζεκαηηθά

Γνωστικό Αντικ.:

Άιγεβξα, Σξηγσλνκεηξία,
Γεσκεηξία Λύθεην

Γλώσσα:

Διιεληθά

Τν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό δηαηίζεηαη ειεύζεξα γηα
εθπαηδεπηηθή ρξήζε.
ΛΗΧΗ (Μέγεζνο 11ΜΒ)
Οινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθό παθέην κε θεληξηθό άμνλα
ηελ έλλνηα ηνπ πεηξακαηηζκνύ ζηα Μαζεκαηηθά: κέζα από
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο πεηξακαηηζκνύ
(γλσζηηθέο ζπγθξνύζεηο, επαιήζεπζε ζρέζεσλ ζε
αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα, πεηξακαηηζκόο ζε
γλσζηηθέο πεξηνρέο, πεηξακαηηζκόο ζε πεξηβάιινληα πνπ
έρνπκε απνθξύςεη έλα κέξνο ηνπ καζεκαηηθνύ
κνληέινπ), νη καζεηέο καζαίλνπλ λα εξεπλνύλ, λα
αηηηνινγνύλ, λα εθηηκνύλ ηελ ηζρύ πηζαλώλ ιύζεσλ, λα
επηρεηξεκαηνινγνύλ ππέξ ηεο ιύζεο πνπ πξνηείλνπλ θαζώο
θαη λα εθθξάδνληαη ζηε καζεκαηηθή γιώζζα.

Περιγραφή Λογισμικοφ
των κατασκευαστών:

Κεληξηθόο άμνλαο ηνπ παθέηνπ είλαη ε έλλνηα ηνπ
πεηξακαηηζκνύ ζηα καζεηηθά: κέζα από δηαθνξεηηθνύο
ηξόπνπο πεηξακαηηζκνύ (γλσζηηθέο ζπγθξνύζεηο,
επαιήζεπζε ζρέζεσλ ζε αιιειεπηδξαζηηθά
πεξηβάιινληα, πεηξακαηηζκόο ζε γλσζηηθέο πεξηνρέο,
πεηξακαηηζκόο ζε πεξηβάιινληα πνπ έρνπκε απνθξύςεη
έλα κέξνο ηνπ καζεκαηηθνύ κνληέινπ), νη καζεηέο
καζαίλνπλ λα εξεπλνύλ, λα αηηηνινγνύλ, λα εθηηκνύλ ηελ ηζρύ
πηζαλώλ ιύζεσλ, λα επηρεηξεκαηνινγνύλ ππέξ ηεο ιύζεο πνπ
πξνηείλνπλ θαζώο θαη λα εθθξάδνληαη ζηε καζεκαηηθή
γιώζζα.
Ψο πξνο ηε ζεκαηνινγία, ην παθέην εζηηάδεη ζηε γλσζηηθή
πεξηνρή ηνπ δηαθνξηθνύ ινγηζκνύ, πεξηιακβάλνληαο
δξαζηεξηόηεηεο όπνπ νη καζεηέο/ξηεο κπνξνύλ λα
πεηξακαηηζηνύλ δηεξεπλεηηθά θαη ζπλζεηηθά, ώζηε λα
εμνηθεησζνύλ κε ηελ αληηκεηώπηζε δεηεκάησλ όπσο:
αλαγλώξηζε γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ ζπλαξηήζεσλ, θαηαζθεπή
γξαθηθήο παξάζηαζεο κηαο ζπλάξηεζεο όπνπ γλσξίδνπλ ηηο
ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνύληαη, πξνζδηνξηζκό
παξακέηξσλ κηαο ζπλάξηεζεο ώζηε λα πιεξνύληαη
ζπγθεθξηκέλεο πξνϋπνζέζεηο, δεκηνπξγία γξαθηθήο
παξάζηαζεο παξαγώγνπ κηαο ζπλάξηεζεο, πξνβιήκαηα
κεγηζηνπνίεζεο, ειαρηζηνπνίεζεο θαη ξπζκνύ κεηαβνιήο.
Όια ηα αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα
δεκηνπξγήζεθαλ κε ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό
Geometer’s Sketchpad

