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Διαδικαστικά (1/2) 

Παράδοση:  Παρασκευή 17:00 – 20:00 

Ώρες Γραφείου: Παρασκευή 16:00 – 17:00 

e-mail: geomak@math.auth.gr, geormak@gmail.com     

 

23-02-2018 27-04-2018 
02-03-2018 04-05-2018 

09-03-2018 11-05-2018 

16-03-2018 18-05-2018 
23-03-2018 25-05-2018 

30-03-2018 01-06-2018 
20-04-2018 (Ενδιάμεση Αξιολόγηση) Τελική Εξέταση 

 

  

mailto:geomak@math.auth.gr
mailto:geormak@gmail.com
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Διαδικαστικά (2/2) 

 

Βαθμολογία:  

 Εκπόνηση και εξέταση εργασιών κατά την διάρκεια του εξαμήνου  

 

Οι εργασίες θα είναι 2-3 ατόμων και ατομικές. 

 

  



Δρ. Γεώργιος Χρ. Μακρής 2017-2018 3 

https://gmakris.wordpress.com/  
 

 
 

https://gmakris.wordpress.com/
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Περιγραφή του Μαθήματος (1/2) 

 

Το μάθημα έχει ως στόχους:  

• οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με μαθηματικά λογισμικά κατάλληλα για την 

αναπαράσταση  (στατική και δυναμική) εννοιών και προβλημάτων από την  

Ανάλυση, Άλγεβρα και Γεωμετρία. 

 

• να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις της αναπαράστασης των 

μαθηματικών κειμένων στον Σημασιολογικό Ιστό. 

 

 



Δρ. Γεώργιος Χρ. Μακρής 2017-2018 5 

Περιγραφή του Μαθήματος (2/2) 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 

• Επιλέγουν το κατάλληλο λογισμικό ώστε να παρουσιάζουν έννοιες της  

Ανάλυσης, Άλγεβρας και Γεωμετρίας, σε μαθητές της δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

 

• Συνεργάζονται με συναδέλφους/συμφοιτητές τους ως μέλος μιας ομάδας 

διαδραστικής ανάπτυξης μαθηματικών κειμένων στο σημασιολογικό ιστό 
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Αναλυτικός χρονικός προγραμματισμός του μαθήματος σε επίπεδο εβδομάδας 

Εβδομάδα Επιμέρους ενότητες που εξετάζονται 

23-02-2018 Παρουσίαση Μαθήματος. Θεωρίες Μάθησης. Η χρήση της 
ψηφιακής τεχνολογίας στα μαθηματικά. 

02-03-2018 Geogebra: Διερεύνηση προβλημάτων Άλγεβρας – Γεωμετρίας-
Μαθηματικής Ανάλυσης. 

09-03-2018 Cabri-geometry II: Εφαρμογές σε προβλήματα Γεωμετρίας του 
επιπέδου 

16-03-2018 Sketchpad: Εφαρμογές προβλήματα Γεωμετρίας. 

23-03-2018 Function Probe: Εφαρμογές σε γραφικές παραστάσεις, 
υπολογιστικά φύλλα, αριθμομηχανές. 

30-03-2018 Cabri 3D: Κατασκευές και μέτρηση σχημάτων στον τριδιάστατο 
χώρο. 

20-04-2018  Ενδιάμεση Αξιολόγηση 
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Αναλυτικός χρονικός προγραμματισμός του μαθήματος σε επίπεδο εβδομάδας 

Εβδομάδα Επιμέρους ενότητες που εξετάζονται 

27-04-2018 Γλώσσες Σήμανσης HTML, XML, XHTML 

04-05-2018 Γλώσσες μορφοποίησης Μαθηματικών Κειμένων (XML, 
MathML) Μέρος Α: Ετικέτες προσαρμοσμένες στην εμφάνιση. 

11-05-2018 Γλώσσες μορφοποίησης Μαθηματικών Κειμένων (XML, 
MathML) Μέρος Β: Ετικέτες προσαρμοσμένες στο 
περιεχόμενο. 

18-05-2018 Περιγραφικές Λογικές και Κανόνες στο Σημασιολογικό Ιστό DL 

25-05-2018 Η αξία της Σημασιολογικής Επεξεργασίας σε σχέση με την 
Συντακτική Επεξεργασία. Ο Σημασιολογικός Ιστός. Γλώσσες 
Οντολογιών RDF,RDFS, OWL 

01-06-2018 Σημασιολογική Αναπαράσταση Μαθηματικής Γνώσης 

 Τελική εξέταση 
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Η σκοπιμότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας 

στη μαθηματική εκπαίδευση 
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Εργαλεία  ψηφιακής τεχνολογίας στη μαθηματική εκπαίδευση (1/6) 

Γιατί; 

Τα μαθηματικά με τα στατικά μέσα του πίνακα/χαρτιού και κιμωλίας/στυλού και του 

χάρτινου βιβλίου. 

Αριθμομηχανή  

 

Στην πραγματικότητα όμως δεν υπήρξε πειστικό επιχείρημα ότι θα προσθέσουν κάτι στον 

τρόπο που οι μαθητές καταλαβαίνουν τις μαθηματικές έννοιες 
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Εργαλεία  ψηφιακής τεχνολογίας στη μαθηματική εκπαίδευση (2/6) 

Η ένταξη της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει νόημα 

μόνο όταν στοχεύει σε κάποια πρόσθετη παιδαγωγική αξία. 

Τα μαθηματικά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα συνεχίζουν να εκλαμβάνονται από την 

κοινωνία ως ένα κατακερματισμένο γνωστικό αντικείμενο, μια θεωρητική γνώση που 

διδάσκεται κυρίως μετωπικά με άξονα την απομνημόνευση των αφηρημένων ορισμών και 

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

αντιμετώπιση των εξετάσεων. 
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Εργαλεία  ψηφιακής τεχνολογίας στη μαθηματική εκπαίδευση (3/6) 

Οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις αφηρημένες μαθηματικές έννοιες και δεν 

βλέπουν σε τι ακριβώς μπορεί να τους χρησιμέψουν στη ζωή τους μιας και συχνά φαίνονται 

αποστασιοποιημένες από την καθημερινότητά τους ή από κάτι χειροπιαστό στη ζωή τους. 

 

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, μιας και εκτός από τις έννοιες έχουν να μάθουν και 

το πώς τις αναπαριστούμε (πόσο μάλλον το γιατί να τις αναπαριστούμε με τον τρόπο αυτό). 

 

Το άγχος που δημιουργείται από την ανάγκη ετοιμασίας για τις εξετάσεις, καταλήγει στο 

συμπέρασμα οτι πολύ λίγες ευκαιρίες δίνονται στο αντικείμενο αυτό να το αγαπήσουν και να 

το κατανοήσουν οι περισσότεροι μαθητές μας 
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Εργαλεία  ψηφιακής τεχνολογίας στη μαθηματική εκπαίδευση (4/6) 

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.  

Πώς μέσα από την εκπαίδευση μπορούμε να ενισχύσουμε στους μαθητές έναν επιστημονικό, 

μαθηματικό τρόπο σκέψης;  

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, αλλά η ενίσχυση της λογικομαθηματικής 

πτυχής της σκέψης και έκφρασης των μαθητών ως αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και 

του πολιτισμού μας.  

Η λογικο-μαθηματική σκέψη θεωρείται όλο και περισσότερο πολιτισμικό χαρακτηριστικό, 

όπως και η έκφραση, η συλλογικότητα και η δημοκρατία.  
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Εργαλεία  ψηφιακής τεχνολογίας στη μαθηματική εκπαίδευση (5/6) 

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.  

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 η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί ακριβώς 

σε αυτό το πλαίσιο όταν χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα ψηφιακά εκφραστικά εργαλεία 

σε συνδυασμό με εργαλεία υποστήριξης συλλογικού διαλόγου και επιχειρηματολογίας 
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Εργαλεία  ψηφιακής τεχνολογίας στη μαθηματική εκπαίδευση (6/6) 

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 κουλτούρας των μαθητών με περισσότερη και 

πιο ποιοτική λογικομαθηματική σκέψη. 

Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη διδακτική των μαθηματικών εστιάζει στο πώς 

θα χρησιμοποιηθούν σε πλαίσιο που να χαρκακτηρίζεται από πρόσθετη παιδαγωγική αξία. 
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Θεωρίες Μάθησης 
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Πώς μαθαίνουν οι μαθητές 

 

Ενεργός συμμετοχή μαθητών

Κοινωνική αλληλεπίδραση 

Δραστηριότητες που έχουν νόημα

Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις

Χρήση στρατηγικών

Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και του αναστοχασμού

Aναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης

Στόχος η κατανόηση κι όχι η απομνημόνευση

Boήθεια για να μάθουν οι μαθητές να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους

Διάθεση χρόνου για εξάσκηση

Aναπτυξιακές και ατομικές διαφορές

Καλλιέργεια των κινήτρων για μάθηση
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Θεωρίες Μάθησης Συμπεριφορισμού (1/2) 

 

 

Τα παιδιά κάθονται στο χαλί, απέναντι από τον δάσκαλο.

Ο δάσκαλος χρησιμοποιώντας ένα εικονογραφημένο βιβλίο τους παρουσιάζει το 
θέμα.

Καθώς τα παιδιά ακούνε την ιστορία, λαμβάνουν ένα σύνολο από πληροφορίες, 
που πρέπει να μάθουν.

Όταν ο δάσκαλος έχει τελειώσει την ανάγνωση της ιστορίας, εξηγεί εκ νέου τα 
τέσσερα στάδια της παραγωγής γάλακτος.

Κατά την σύνοψη των πληροφοριών, εισάγει τέσσερις εικόνες που απεικονίζουν 
κάθε επιμέρους στάδιο.
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Θεωρίες Μάθησης Συμπεριφορισμού (2/2) 

 

 

 

Μετά την περίληψη, ο δάσκαλος δίνει σε κάθε παιδί μια σειρά από εικόνες.

Ο δάσκαλος θέτει ερωτήσεις και οι μαθητές πρέπει να δείξουν την αντίστοιχη 
εικόνα κάθε φορά. Κάθε φορά που ο μαθητής βρίσκει την σωστή εικόνα, 
επιβραβεύεται και λαμβάνει ένα αυτοκόλλητο.  Στα 4 αυτοκόλλητα, μπορεί να 
αποχωρήσει και να συνεχίσει με την αγαπημένη του δραστηριότητα.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για τους υπόλοιπους μαθητές έως ότου 
απαντήσουν όλοι σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, δείχνοντας κάθε φορά την σωστή 
εικόνα.
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Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης (1/2) 

 

 

Τα παιδιά κάθονται στο χαλί σε κύκλο

Ο δάσκαλος χρησιμοποιώντας ένα εικονογραφημένο βιβλίο τους 
παρουσιάζει το θέμα.

Καθώς τα παιδιά ακούνε την ιστορία, λαμβάνουν ένα σύνολο από 
πληροφορίες, που πρέπει να μάθουν.

Μετά την ιστορία, ο δάσκαλος εξηγεί τις εικόνες που απεικονίζουν τα 4 
στάδια παραγωγής γάλακτος και τις βάζει στη σειρά. Στη συνέχεια μοιράζει 
τέσσερις κάρτες σε κάθε παιδί και αρχίζει την αξιολόγηση. 
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Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης (2/2) 

 

 

Τα παιδιά συζητούν μεταξύ τους και καλούνται να δείξουν την πρώτη κάρτα στη 
διαδικασία της παραγωγής γάλακτος.

Ο δάσκαλος καλεί έναν μαθητή που απάντησε σωστά εμφανίζοντας  την 
κατάλληλη εικόνα. Ο μαθητής - πρότυπο – καθοδηγητής επιβραβεύεται έμμεσα 
από τον δάσκαλο και καλείται να περιγράψει την εικόνα στους συμμαθητές του.

Μετά την περιγραφή της εικόνας, ο δάσκαλος επαναλαμβάνει την διαδικασία, 
δίνοντας στα παιδιά λιγότερο χρόνο για να παρουσιάσουν την κατάλληλη κάρτα.

Στο τέλος του μαθήματος τα παιδιά τοποθετούν  τις κάρτες στη σωστή σειρά.
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Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης (1/3) 

 

Η παρουσίαση αρχίζει με συζήτηση στην τάξη για το γάλα

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να κάνουν υποθέσεις

Ο δάσκαλος γράφει στον πίνακα τις ιδέες των μαθητών

Η ολομέλεια ψηφίζει για την πιο ορθή απάντηση

Καθώς τα παιδιά συζητούν τις ιδέες που σχετίζονται με την παραγωγή γάλακτος, οι 
προσωπικές εμπειρίες ενθαρρύνονται και αξιολογούνται.
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Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης (2/3) 

 

Όταν το θέμα φαίνεται να έχει εξαντληθεί ο δάσκαλος διαβάζει το βιβλίο

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να διακόψουν την διήγηση για τα θέσουν ερωτήσεις 
που σχετίζονται με τις προηγούμενες υποθέσεις τους. Καθώς τα παιδιά 
αλληλεπιδρούν με την ιστορία, καλούνται να επεξεργαστούν τις προηγούμενες 
ιδέες τους.

Μετά την περιγραφή, ο δάσκαλος ζητά από την ομάδα να επανεξετάσει τις νέες 
ιδέες που προέκυψαν.



Δρ. Γεώργιος Χρ. Μακρής 2017-2018 23 

Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης (3/3) 

 

 

Χρησιμοποιούνται εικόνες που απεικονίζουν τις βασικές ιδέες της ιστορίας  για να 
βοηθήσουν τους μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους  στα πιο διακριτά στάδια 
της παραγωγής γάλακτος.

Στη συνέχεια, οι εικόνες και το βιβλίο απομακρύνονται και ένας πίνακας 
αρίθμησης των 4 επιμέρους σταδίων εισάγεται. Η ομάδα καλείται να ταξινομήσει 
τα τέσσερα στάδια, χωρίς να βλέπει τις εικόνες. Καθώς η ομάδα ασχολείται με την 
κατάλληλη σειρά, οι εικόνες επανεισάγονται και τοποθετούνται στον πίνακα στην 
αντίστοιχη θέση. 

Στο τέλος, ο δάσκαλος συνοψίζει τις νέες πληροφορίες. Το βιβλίο και ο πίνακας 
παραμένουν στην αίθουσα, ώστε τα παιδιά να έχουν την δυνατότητα αυτόνομα να 
επανεξετάσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις .
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Θεωρίες Μάθησης του Εποικοδομητισμού (1/4) 

 

 

 

Ο δάσκαλος οργανώνει εκδρομή στο εργοστάσιο παραγωγής γάλακτος.

Προηγείται συζήτηση την προηγούμενη μέρα σχετικά με τον σκοπό και τον 
τόπο της επίσκεψης. Οι μαθητές κάνουν υποθέσεις και καταγράφουν σε μία 
λίστα τι περιμένουν να βρουν εκεί που θα πάνε. Ζωγραφίζουν.

Οι μαθητές την επόμενη μέρα επισκέπτονται το γαλακτοκομείο. Κάθε μαθητής 
σημειώνει σε ένα πρόχειρο τις εντυπώσεις του και τις σκέψεις του. Ο 
δάσκαλος αποθανατίζει στιγμιότυπα από την εκδρομή και καταγράφει τις 
λεκτικές σκέψεις των παιδιών.
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Θεωρίες Μάθησης του Εποικοδομητισμού (2/4) 

 

 

Στη συνέχεια οι μαθητές επισκέπτονται το supermarket για να 
συναντήσουν τον άνθρωπο που παραδίδει το γάλα. Κάποια ζωγραφίζουν, 
ενώ άλλα μετρούν τον αριθμό των κιβωτίων που ξεφορτώνονται. 

Την επόμενη μέρα, συζητούν με τον δάσκαλο τις εμπειρίες τους.

Ο δάσκαλος καταγράφει προσωπικές παρατηρήσεις που σχετίζονται με τα 
παιδιά. 
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Θεωρίες Μάθησης του Εποικοδομητισμού (3/4) 

 

 

Ο δάσκαλος ενθαρρύνει τα παιδιά να εξερευνήσουν και να αποσαφηνίσουν τα πιο 
σημαντικά στοιχεία. Μέσα από την συζήτηση, ο δάσκαλος ανακαλύπτει ποια 
θέματα είναι πιο συναρπαστικά για τα παιδιά.

Την επόμενη μέρα, ο χώρος μετατρέπεται σε ένα γαλακτοκομείο.

Tο πρωί, τα παιδιά συγκεντρώνονται σε ένα μεγάλο χαλί για να προετοιμαστούν 
για την ημέρα και να συζητήσουν τις τρέχουσες δραστηριότητες. 
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Θεωρίες Μάθησης του Εποικοδομητισμού (4/4) 

 

 

Με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών, ο δάσκαλος χωρίζει τα παιδιά σε δύο 
ομάδες. 

Η πρώτη ομάδα συζητά την επίσκεψη στο εργοστάσιο παραγωγής γάλακτος. 
Σχολιάζει εικόνες και σημειώσεις που καταγράφτηκαν από τους μαθητές και τον 
δάσκαλο. Παρόμοια η άλλη ομάδα ασχολείται με την επίσκεψη στο supermarket. 
Τα στάδια παραγωγής και διανομής απεικονίζονται με ζωγραφιές. Ο δάσκαλος 
καθοδηγεί, υποστηρίζει.

Στην ολομέλεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα 
παραγωγής και διανομής γάλακτος με την βοήθεια των εικόνων που ζωγράφισαν.
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Θεωρίες Μάθησης (1/3) 

 

 

• Εστιάζει στην 
παρατηρήσιμη, εξωτερική συμπεριφορά ζώων και 
ανθρώπων και όχι στις νοητικές διεργασίες 
(cognition). Η μάθηση ορίζεται ως η απόκτηση 
νέας συμπεριφοράς μέσα από τη διαμόρφωση 
των κατάλληλων συνθηκών (conditioning). 

Συμπεριφορισμός

• Σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες μάθησης του 
ατόμου παίζουν οι εσωτερικές γνωστικές δομές 
καθώς, η επίδρασή τους από τα ερεθίσματα του 
περιβάλλοντος και εσωτερικές προσπάθειες του 
ατόμου να ανταποκριθεί στη σύγκρουση που 
επιτελείται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο 
παράγοντες. 

Γνωστικές Θεωρίες
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Θεωρίες Μάθησης (2/3) 

 

 

• Η κοινωνιογνωστική θεωρία (social cognitive
theory) έχει τις ρίζες της στον συμπεριφορισμό, 
τον υπερβαίνει όμως, καθώς εντάσσει στο 
αντικείμενο εξέτασης πεποιθήσεις και 
προσδοκίες του μαθητή, τις οποίες αποκλείει ως 
αντικείμενα εξέτασης ο συμπεριφορισμός. 
Εκπρόσωπος της προσέγγισης αυτής είναι ο 
Albert Bandura (1925 - ), ο οποίος περιγράφει 
την συμπεριφορά του ανθρώπου ως 
αλληλεπίδραση παραγόντων γνωστικών, 
συμπεριφορικών και περιβαλλοντικών και όχι 
απλώς ως αποτέλεσμα των ενισχύσεων. Πιο 
συγκεκριμένα η κοινωνιογνωστική θεωρία 
μελετάει τις διαδικασίες οι οποίες βοηθούν το 
άτομο να μάθει, παρατηρώντας την 
συμπεριφορά των άλλων και κατ’ αυτόν τον 
τρόπο να αποχτήσει σταδιακά τον έλεγχο της 
ίδιας της συμπεριφοράς του.

Κοινωνιογνωστικές

Θεωρίες 
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Θεωρίες Μάθησης (3/3) 

 

  

• Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν με το δικό τους 
τρόπο μέσω ενεργού γνωστικής εξερεύνησης και 
η μάθηση συντελείται, όταν η εξερεύνηση του 
μαθητή αποκαλύπτει ανακολουθίες μεταξύ της 
ισχύουσας γι’ αυτόν αναπαράστασης της γνώσης 
και της εμπειρίας του.

• Η μάθηση είναι περισσότερο αποτελεσματική, 
όταν λαμβάνει χώρα σε ένα συναφές πλαίσιο (in
context), το οποίο δίνει νόημα στη γνώση και 
αποτελεί μέρος της γνωστικής βάσης των 
εκπαιδευόμενων.

• Η γνώση είναι αλληλένδετη με την εμπειρία και 
τη δράση.

Εποικοδομισμός
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Διδακτική (1/7) 

Άλγεβρα – Αριθμητική 

 

Η Άλγεβρα είναι η γενίκευση της αριθμητικής. Η Αριθμητική χρησιμοποιεί αριθμούς ενώ η 

Άλγεβρα χρησιμοποιεί γενικευμένους αριθμούς (μεταβλητές). 

Δυσκολίες 

● Πολυώνυμο: P(x)=2x2+5x+3 

● Πολλαπλότητα πολυωνύμων: P(x)=ax2+bx+c. 
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Διδακτική (2/7) 

Νοηματοδότηση μιας αλγεβρικής παράστασης 
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Διδακτική (3/7) 

Τι προσφέρουν οι ΤΠΕ 

α) Διάδραση – Δυναμικότητα 
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Διδακτική (4/7) 

Τι προσφέρουν οι ΤΠΕ 

β) Πολλαπλή αναπαράσταση 
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Διδακτική (5/7) 

Τι προσφέρουν οι ΤΠΕ 

γ) Ανάλυση πολλών πτυχών μιας έννοιας 

● Η παράγωγος μιας συνάρτησης είναι: 

1. Το όριο ενός λόγου 

2. Η κλίση της εφαπτομένης σε σημείο της γραφικής παράστασης 

3. Η εικόνα της συνάρτησης κοντά σε ένα σημείο (δηλαδή σε μια περιοχή) 

4. Η τιμή μιας συνάρτησης (της παραγώγου) σε ένα σημείο xo. 
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Διδακτική (6/7) 

Δυναμική Γεωμετρία 

Ο όρος επινοήθηκε από τους Jackiw  και Rasmussen για να χαρακτηρίσει τη βασική ιδιότητα 

ορισμένων λογισμικών (Cabri, GSp) που είναι: ο συνεχής και σε πραγματικό χρόνο 

μετασχηματισμός των γεωμετρικών αντικειμένων που συχνά αποκαλείται «σύρσιμο».  

 

Καθώς ορισμένα στοιχεία των γεωμετρικών σχημάτων μεταβάλλονται, το λογισμικό διατηρεί 

όλες τις σχέσεις που ορίστηκαν ως αρχικοί περιορισμοί της αρχικής κατασκευής καθώς και όλες 

τις σχέσεις που αποτελούν μαθηματικές συνέπειες αυτών.  

Για παράδειγμα, αν κατασκευάσουμε τη μεσοκάθετο ενός ευθ. Τμήματος, τότε αυτή  

α) θα παραμένει μεσοκάθετος ακόμη κι αν μεταβληθεί το ευθ. Τμήμα και, 

β) η ιδιότητα των σημείων της μεσοκαθέτου να ισαπέχουν από τα δύο άκρα του ευθ. τμήματος  

διατηρείται ακόμη κι αν μεταβληθεί το τμήμα. 
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Διδακτική (7/7) 

Βαθμός ελευθερίας 

Ο όρος υποδηλώνει τους περιορισμούς μιας γεωμετρικής οντότητας οι οποίοι απορρέουν από 

τον τρόπο που αυτή έχει κατασκευαστεί στον μικρόκοσμο του λογισμικού.  

Για παράδειγμα ένα σημείο που έχει κατασκευαστεί στο επίπεδο έχει δύο βαθμούς ελευθερίας 

γιατί η θέση του περιγράφεται από δύο αριθμούς (τις καρτεσιανές ή τις πολικές του 

συντεταγμένες) ενώ ένα σημείο που βρίσκεται πάνω σε ένα ευθύγραμμο τμήμα έχει έναν 

βαθμό ελευθερίας γιατί οι συντεταγμένες της θέσης του πρέπει να επαληθεύουν την εξίσωση 

του φορέα του ευθ. τμήματος  και  τις ανισωτικές σχέσεις των άκρων του. Το ίδιο ισχύει και αν 

το σημείο ανήκει σε μια έλλειψη (θα επαληθεύει την εξίσωσή της). 
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https://gmakris.wordpress.com/  
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Δρ. Γεώργιος Χρ. Μακρής 2017-2018 39 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία του Μαθήματος 

1. Μακρής Γεώργιος, Αντωνίου Ιωάννης (2011), Σημειώσεις: Εισαγωγή στην Γλώσσα 
MathML 3.0. 

2. Μακρής Γεώργιος, Αντωνίου Ιωάννης (2016), Σημειώσεις: Περιγραφικές Λογικές και 
Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης.  

3. Μπολοτακης Γεώργιος, (2015), Geogebra Εύκολα και Απλά με παραδείγματα, Ιδιωτική 
Έκδοση 

4. Elena Simperl, Roberta Cuel, and Martin Stein, (2013), Incentive-Centric Semantic Web 
Application Engineering, Morgan & Claypool Publishers  

5. Pavi Sandhu, (2003), The MathML Handbook, Charles River Media 

6. Péter Szeredi, Gergely Lukácsy, Tamás Benkő, (2014), The Semantic Web Explained — 
the technology and mathematics behind Web 3.0, , Cambridge University Press  

7. Sanders Kleinfeld, (2011), HTML5 for Publishers, O'Reilly Media, Inc. 

8. Εγχειρίδια χρήσης των προγραμμάτων: Cabri-geometry II, Cabri 3D, Sketchpad, 
Geogebra και Function Probe. 


