


1. GeoGebra
Η GeoGebra είναι ένα Περιβάλλον Δυναμικής Γεωμετρίας (ΠΔΓ). Τα ΠΔΓ 
αποτελούν τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα λογισμικά στο χώρο της 
δευτεροβάθμιας μαθηματικής εκπαίδευσης. Ένα ΠΔΓ επιτρέπει στο χρήστη να 
δημιουργήσει γεωμετρικές κατασκευές παρόμοιες με αυτές που θα έκανε στο 
χαρτί, χρησιμοποιώντας γεωμετρικές και αλγεβρικές οντότητες (π.χ. σημεία, 
ευθείες, ευθύγραμμα τμήματα, κωνικές τομές, γραφικές παραστάσεις 
συναρτήσεων κ.ά.) και να τις μεταχειριστεί δυναμικά.

Σύμφωνα με τις Sinclair και Yurita (2008):
το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ΠΔΓ είναι ο φαινομενικά συνεχής,  
εκτελούμενος σε πραγματικό χρόνο μετασχηματισμός που ονομάζεται σύρσιμο  
(dragging): δηλαδή, όταν τα στοιχεία ενός σχήματος κινούνται, αυτό το  
χαρακτηριστικό επιτρέπει στην κατασκευή να ανταποκρίνεται δυναμικά στις νέες  
συνθήκες ενώ διατηρεί τις αμετάβλητες ιδιότητες της δεδομένης κατασκευής. Κατά το  
σύρσιμο, οι δυναμικές εικόνες στην οθόνη είναι ακριβώς τόσο αυστηρές όσο οι  
βασικές μαθηματικές ιδιότητες που τις προσδιορίζουν (σ. 136).

Η GeoGebra προσφέρει στο χρήστη μια σειρά από γεωμετρικά εργαλεία με τα 
οποία μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του γεωμετρικές κατασκευές, ή ακόμα και 
καινούρια εργαλεία. Επίσης παρέχει μία εκτεταμένη λίστα συναρτήσεων, λογιστικό 
φύλλο και τη δυνατότητα αλγεβρικής διαχείρισης των αντικειμένων. 
 
Όμως, γιατί να χρησιμοποιήσει κανείς ένα ΠΔΓ στη διδασκαλία του; Μερικά από τα 
επιχειρήματα που αφορούν στην παιδαγωγική αξιοποίηση τέτοιου είδους 
λογισμικού είναι τα παρακάτω:

1. Επιτρέπει στους μαθητές να ανακαλύψουν γεωμετρικές ιδιότητες των 
σχημάτων τους σέρνοντας με το ποντίκι, έτσι μαθαίνουν κάνοντας και όχι 
λαμβάνοντας παθητικά πληροφορίες.

2. Επιτρέπει πολλαπλές αναπαραστάσεις μαθηματικών αντικειμένων (π.χ. 
συνάρτηση: γραφική παράσταση / σύνολο διατεταγμένων ζευγών / 
αντιστοίχιση στοιχείων δύο συνόλων).

3. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές που δεν τα καταφέρνουν με τον κανόνα 
και το διαβήτη να παράγουν σχήματα ακριβείας.

4. Δίνει ευκαιρίες να δουλευτούν στην τάξη εργασίες με πραγματικά θέματα, 
σχετικά με την καθημερινότητα των μαθητών, τοποθετώντας τα σχολικά 
μαθηματικά στην πραγματικότητα.

Σύντομο ιστορικό σημείωμα
Η GeoGebra κατασκευάστηκε το 2002 από τον Markus Hohenwarter. Ήταν η διπλωματική 
του εργασία στα πλαίσια των μεταπτυχιακών του σπουδών στην εκπαίδευση των 
μαθηματικών και την επιστήμη των υπολογιστών. Από το 2006 η GeoGebra 
χρηματοδοτείται από το υπουργείο παιδείας της Αυστρίας. Το λογισμικό αναπτύσσεται 
πλέον στο πανεπιστήμιο Florida Atlantic.

Η GeoGebra μπορεί να χρησιμοποιηθεί: στη Γεωμετρία, στην Άλγεβρα, στις Πιθανότητες, 
στη Στατιστική, στην Ανάλυση, στην Αναλυτική Γεωμετρία, στη Θεωρία Αριθμών, στη 
Γραμμική Άλγεβρα, στη Μιγαδική Ανάλυση, στα Διακριτά Μαθηματικά.
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  Γεωμετρία και GeoGebra
Πώς βρίσκω το γεωμετρικό τόπο των σημείων που ισαπέχουν από τα άκρα ενός 
ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ;
Μια διαδικασία που οδηγεί στην κατασκευή του ζητούμενου γεωμετρικού τόπου με 
τη GeoGebra, μπορεί να είναι η παρακάτω:

Κατασκευάστε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ.

Εισάγετε ένα δρομέα. Κάντε κλικ 
οπουδήποτε στο παράθυρο “Γραφικά”. Εκεί 
θα εμφανιστεί ο δρομέας.

Δώστε θετικές τιμές στο δρομέα, μεγαλύτερες 
από το μισό του ΑΒ (π.χ. Από 0 έως 10) και 
ένα όνομα που θα χρησιμοποιήσετε 
παρακάτω (π.χ. r). 

Κατασκευάστε δύο κύκλους με κέντρο και 
ακτίνα. Πρώτα με κέντρο το άκρο Α του 
ευθύγραμμου τμήματος και ακτίνα το όνομα 
του δρομέα (r), έπειτα με κέντρο Β και την 
ίδια ακτίνα.

Μεγαλώστε τόσο τις ακτίνες των κύκλων (με 
τη βοήθεια του δρομέα) ώστε οι δύο κύκλοι 
να τέμνονται. Επιλέξτε τομή δύο 
αντικειμένων και κάντε κλικ στα δύο σημεία 
τομής των κύκλων.

Κάντε δεξί κλικ στα σημεία τομής και επιλέξτε 
Ίχνος Ενεργό. Αυξομειώνοντας τις τιμές του 
δρομέα θα εμφανιστεί στην οθόνη ο 
γεωμετρικός τόπος.

Σχήμα 1.1
Η μεσοκάθετος 

μορφοποιείται ως 
το σύνολο το 

σημείων που έχουν 
την ιδιότητα να 

ισαπέχουν από τα 
σημεία Α και Β.
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Η μελέτη των γεωμετρικών τόπων με τη βοήθεια ΠΔΓ καταφέρνει να εισάγει ένα 
εγγενές χαρακτηριστικό τους, το οποίο όμως αναγκαστικά απουσιάζει από την 
αντίστοιχη μελέτη στο μαυροπίνακα: την κίνηση. Η εισαγωγή της κίνησης στη 
μελέτη της Γεωμετρίας έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει και να διευρύνει τον 
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται και συζητούν οι μαθητές για τα γεωμετρικά 
αντικείμενα που διαχειρίζονται (Sinclair και Yurita, 2008). Κατ' επέκταση η φάση 
της Ανάλυσης και της Σύνθεσης (Κατασκευής) του γεωμετρικού τόπου αλλάζει, 
εφοδιάζεται με κίνηση και δίνει τη δυνατότητα πολλών δοκιμών και ανασκευών. 
Επιπροσθέτως, τα ΠΔΓ δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να διαμορφώνουν τις 
επεξηγήσεις τους βασιζόμενοι σε παραγωγικούς συλλογισμούς, γεγονός που 
δημιουργεί τα θεμέλια για την ανάπτυξη της έννοιας της απόδειξης και της 
αποδεικτικής διαδικασίας (Jones, 2000).

  Ανάλυση και GeoGebra
Πώς μπορώ να κατασκευάσω έναν πίνακα τιμών για τη συνάρτηση f (x )=x 2−3 ; 
Γίνεται να παραστήσω τα ζεύγη τιμών ως σημεία στο καρτεσιανό επίπεδο;
Με τη GeoGebra μπορείτε να κατασκευάσετε μεγάλους πίνακες τιμών 
χρησιμοποιώντας το λογιστικό της φύλλο, και έπειτα να μετατρέψετε τα ζεύγη 
τιμών σε σημεία πάνω στο καρτεσιανό επίπεδο. Η διαδικασία θα μπορούσε να 
είναι η εξής:

Επιλέξτε την Όψη “Πίνακες και Γραφικά”. Αυτή 
θα εμφανίσει το Λογιστικό Φύλλο στο ένα 
μέρος της οθόνης και τα Γραφικά στο άλλο.
Εισάγετε δύο τιμές (π.χ. -3 και -2.9) στα δύο 
πρώτα κελιά της πρώτης στήλης Α1 και Α2.

Μαρκάρετε τα δύο κελιά περνώντας το βελάκι 
πάνω τους, ενώ κάνετε αριστερό κλικ. Ένα 
γαλάζιο πλαίσιο θα καλύψει τα δύο κελιά, ενώ 
ένα μικρό μπλε τετράγωνο θα εμφανιστεί στην 
κάτω δεξιά γωνία του πλαισίου.

Βάλτε το βελάκι πάνω στο μικρό μπλε 
τετράγωνο και ενώ κάνετε αριστερό κλικ, 
σείρετε το γαλάζιο πλαίσιο προς τα κάτω μέχρι 
το κελί που θέλετε (π.χ. Α61). Θα δείτε ότι η 
στήλη γεμίζει με ρητούς αριθμούς, με βήμα 
0,1.

Εισάγετε στο κελί Β1 τη συνάρτηση: 
(Α1)^2 – 3

και πατήστε ENTER. Θα δείτε ότι εμφανίζεται 
η τιμή 6.

Κάντε κλικ στο κελί Β1. Γίνεται γαλάζιο και 
εμφανίζεται πάλι ένα μπλε τετράγωνο στην 
κάτω δεξιά γωνία. Πατώντας αριστερό κλικ 
σείρετε το τετράγωνο μέχρι το κελί Β61. Ο 
πίνακας τιμών ολοκληρώνεται.
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Επιλέξτε όλα τα κελιά από το Α1 μέχρι και το 
Β61 (Α1:Β61). Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε 
μέσα στο γαλάζιο πλαίσιο και ακολυθήστε τη 
διαδρομή: Δημιουργία > Λίστα Σημείων.
Στο παράθυρο των Γραφικών θα δείτε να 
εμφανίζονται τα 61 σημεία που αντιστοιχούν 
στα ζεύγη του πίνακα τιμών.

Αν θέλετε να δείτε τη γραφική παράσταση στο 
επίπεδο, επιλέξτε αρχικά Προβολή > Πεδίο 
εισαγωγής > Εμφάνιση. Στο πεδίο εισαγωγής 
πληκτρολογήστε: 

x^2 - 3

Σχήμα 1.2:
Στο καρτεσιανό 

σας επίπεδο 
πρέπει να 

εμφανιστεί κάτι 
αντίστοιχο με την 
εικόνα στα δεξιά 
αμέσως μετά τη 
δημιουργία της 

λίστας σημείων.

Η επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία της κατασκευής ενός πίνακα τιμών με τη 
βοήθεια του αλγεβρικού τύπου μιας συνάρτησης αποκλείει τους μαθητές από την 
κατασκευή τους και κατ' επέκταση τη δημιουργία νοητικών διασυνδέσεων ανάμεσα 
στις πολλαπλές εκφάνσεις μιας συνάρτησης. Όταν ο ίδιος ο υπολογισμός της 
αριθμητικής τιμής μιας συνάρτησης για κάποιο x δε βρίσκεται στην καρδιά των 
διδακτικών στόχων, αμέσως μετά τις δραστηριότητες που οι μαθητές χειρωνακτικά 
συμπληρώνουν έναν πίνακα τιμών και βρίσκουν τα αντίστοιχα σημεία στο επίπεδο, 
μπορεί να ανατίθεται η όλη διαδικασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Από τους 
μαθητές εδώ ζητείται η "μεταγλώττιση" της συνάρτησης σε κώδικα.
Μια τέτοια ενέργεια έχει τα εξής προτερήματα:

1. Καθιστά τη συμπλήρωση του πίνακα τιμών μια διαδικασία που δεν 
καταναλώνει πολύ χρόνο.

2. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατασκευάσουν μεγάλους πίνακες 
τιμών.

3. Ο αυτόματος υπολογισμός πολλών τιμών της συνάρτησης δίνει την αίσθηση 
ότι η συνάρτηση είναι μια διαδικασία και ότι δεν απαιτείται εκ των προτέρων 
μια συγκεκριμένη τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής που θα 
"νοηματοδοτήσει" τη συνάρτηση, αφού χειρωνακτικά μονάχα με αυτήν ο 
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τύπος της μπορεί να δουλευτεί για να παράξει μια τιμή (Thompson, 1994).
4. Η πληθώρα των σημείων που μπορεί να παραχθεί με τη βοήθεια του 

υπολογιστή ισχυροποιεί την έννοια της συνέχειας (ή της μη συνέχειας) στη 
σχηματιζόμενη καμπύλη.

5. Μπορούν να δοθούν παραδείγματα που η γραφική παράσταση της 
συνάρτησης δεν ακολουθεί το λείο μονοπάτι που θα περίμενε κανείς αν είχε 
στη διάθεσή του έναν πίνακα τιμών με 4 ή 5 ζεύγη.

6. Μπορούν εύκολα να γίνουν συσχετισμοί των γραφικών παραστάσεων των 
συναρτήσεων f (x )=α x+β  και f (x )=α x 2+β x+γ  με διαγράμματα 
απόστασης - χρόνου ή ταχύτητας - χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλή και 
επιταχυνόμενη κίνηση.

7. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη "μεταγλώττιση" μαθηματικών συναρτήσεων 
σε κώδικα.

  Καινοτόμες δραστηριότητες
Σε τι άλλου είδους δραστηριότητες μπορώ να εμπλέξω τους μαθητές μου με τη 
βοήθεια της GeoGebra;

Σχήμα 1.3
Αυτό το “μαύρο 

κουτί” 
κατασκευάστηκε 

με το εργαλείο 
της ομοιοθεσίας.

Σε αυτές τις ασκήσεις παρουσιάζεται στο μαθητή ένα σχήμα (μαύρο κουτί) σε 
περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας, το οποίο καλείται να ανακατασκευάσει. Το 
σχήμα έχει συγκεκριμένες γεωμετρικές ιδιότητες, οι οποίες όμως είναι άγνωστες 
στο μαθητή. Η ιδέα είναι ότι αφού το επεξεργαστεί αρκετά και μετά από εκτεταμένο 
σύρσιμο, θα ανακαλύψει τις κρυμμένες γεωμετρικές σχέσεις ανάμεσα στα 
αντικείμενα του σχήματος. Έτσι θα καταφέρει να αναπαράξει, χρησιμοποιώντας τα 
προσφερόμενα από το λογισμικό εργαλεία, ένα σχήμα με την ίδια συμπεριφορά με 
το αρχικό (Laborde, 1995).

Ποια είναι όμως τα παιδαγωγικά οφέλη που προσφέρει αυτή η δραστηριότητα; Το 
προφανές είναι ότι οι μαθητές εξοικειώνονται με το λογισμικό που χρησιμοποιούν 
για να κατασκευάσουν το σχήμα τους. Με τη βοήθεια της ταξινομίας του Bloom 
μπορούμε να αντλήσουμε περαιτέρω συμπεράσματα για την αξία αυτού του είδους 
ασκήσεων. Ας θυμηθούμε τους έξι στόχους της ταξινομίας: 1ος Θυμάμαι, 2ος 
Κατανοώ, 3ος Εφαρμόζω, 4ος Αναλύω, 5ος Αξιολογώ, 6ος Δημιουργώ. 
Παρατηρήστε ότι οι ασκήσεις “μαύρα κουτιά” καλύπτουν το τέταρτο στη σειρά 
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επίπεδο των γνωστικών στόχων: την ανάλυση. Ο μαθητής λοιπόν ωθείται να 
κατανοήσει τα συστατικά μέρη μιας ολότητας και να ανακαλύψει πώς αυτά 
οργανώνονται και συνδέονται μεταξύ τους. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της 
άσκησης καλείται να αξιολογεί διαμορφωτικά το αντικείμενο, απλά κάνοντας 
debugging στην κατασκευή του/της, οπότε καλύπτεται ο 5ος στόχος της ταξινομίας. 
Αν αφήσετε τους μαθητές σας να φτιάξουν μόνοι τους ένα “μαύρο κουτί” για τους 
συμμαθητές τους, έχει καλυφθεί και το τελευταίο στάδιο.

Geogebra.org η ιστοσελίδα της GeoGebra
GeoGebra Wiki
Εισαγωγή στη   GeoGebra 4   (στα αγγλικά)
GeoGebra Tube η επίσημη “αποθήκη” κατασκευών
GeoGebra User Forum 

@geogebra η GeoGebra στο twitter
η GeoGebra στο facebook
το κανάλι της GeoGebra στο youtube
το κανάλι του γράφοντος στο   youtube  

Greek GeoGebra του Αθανασίου Φεργαδιώτη
Βιντεομαθήματα   GeoGebra   από το Δημήτριο Ζαχαριάδη
Μαθηματικά και Ψηφιακή Τάξη της Αθανασίας Σούφαρη
Σύντομος οδηγός   GeoGebra  
Επίσημο εγχειρίδιο χρήσης   GeoGebra 3.2   (στα ελληνικά)
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http://users.sch.gr/fergadioti1/Java_geogebra/help/html/index.html
http://users.sch.gr/fergadioti1/Java_geogebra/help/html/index.html
http://www.slideshare.net/makrib/geogebra-6343576
http://www.slideshare.net/makrib/geogebra-6343576
http://blogs.sch.gr/athsoufari/
http://www.youtube.com/user/dimzachari
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http://users.sch.gr/fergadioti1/institute/index.php
http://www.youtube.com/user/ntinosraptis?feature=guide
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https://twitter.com/#!/geogebra
http://www.geogebra.org/forum/
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http://www.geogebra.org/book/intro-en.pdf
http://www.geogebra.org/book/intro-en.pdf
http://wiki.geogebra.org/en/Main_Page
http://geogebra.org/cms


2. FreeMind & Cmap Tools
Για να φτιάξει κανείς ένα mindmap, ξεκινά από το κέντρο της οθόνης (ή μιας 
σελίδας) και με πολύχρωμα κλαδιά ενώνει αυτήν την κεντρική ιδέα με λέξεις 
κλειδιά, σκιτσάροντας εικονίδια ή ενώνοντας με άγκιστρα όπου χρειάζεται. Ο 
εφευρέτης του mindmap Tony Buzan, γράφει στο Use both sides of your brain ότι 
το mindmap είναι ο ιδανικός τρόπος να κρατάει κανείς σημειώσεις, να 
ανακεφαλαιώνει τις βασικές ιδέες μιας παρουσίασης ή ενός βιβλίου, να οργανώνει 
τη μέρα του, ή να ξεδιπλώνει τις σκέψεις του και να εντοπίζει τις μεταξύ τους 
συνδέσεις. Τα δύο ισχυρά χαρακτηριστικά του mindmap είναι ότι δεν είναι 
γραμμικό, όπως για παράδειγμα οι τυπικές σημειώσεις που κρατά κανείς σε μία 
διάλεξη και ότι διευκολύνει την ισορροπημένη χρήση των δύο ημισφαιρίων του 
εγκεφάλου – του “λογικού” αριστερού και το “καλλιτεχνικού” δεξιού. Εξαιτίας αυτών 
των δύο χαρακτηριστικών το mindmap δίνει την ευχέρεια στο σχεδιαστή του να 
αντιμετωπίζει ολιστικά την κεντρική ιδέα ενός mindmap, ενώ παράλληλα να 
αναπτύσσει τη δημιουργικότητά του. 

Ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα λογισμικά ανοιχτού κώδικα για την 
κατασκευή mindmap είναι το FreeMind. Η εισαγωγή ενός καινούριου κλαδιού στο 
FreeMind είναι τόσο εύκολη όσο το πάτημα ενός κουμπιού, για την ακρίβεια του 
πλήκτρου INSERT. Η επεξεργασία του κειμένου, ο χρωματισμός, η εισαγωγή 
υπερσυνδέσμων ή συνδέσεων ανάμεσα σε έννοιες του χάρτη, καθώς και 
εικονιδίων είναι απλούστατη υπόθεση. Η διαδικασία κατασκευής του πρώτου 
χάρτη είναι αρκετή για να εξοικειώσει κάθε χρήστη με τις λειτουργίες του 
λογισμικού. Παράλληλα, το λογισμικό υποστηρίζει την απόκρυψη / εμφάνιση 
κλαδιών με ένα μόνο κλικ, καθιστώντας το λογισμικό ιδανικό ακόμα και για 
παρουσιάσεις. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα, μια εκτεταμένη λίστα 
ερωταπαντήσεων σχετικών με τη χρήση και λειτουργία του FreeMind βρίσκεται 
εδώ. Αν διαβάζετε γερμανικά μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο βιβλίο των Helmut 
Reibold και Thomas Zeller “Mindmapping mit FreeMind”.

Σχήμα 2.1:
Ένα mindmap 

για τα mindmap. 
Κατασκευάστηκε 
με το FreeMind.
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Γιατί;

http://www.brain-media.de/index.php/freemind.html
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Asked_questions
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://books.google.gr/books?id=oR8mAQAAIAAJ&q=use+both+sides+of+your+brain&dq=use+both+sides+of+your+brain&hl=en&sa=X&ei=zCrBT5egKMTrOY7xwesJ&redir_esc=y


Μια εναλλακτική λύση είναι οι εννοιολογικοί χάρτες (concept maps) οι οποίοι 
δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις ιδέες και τη μεταξύ τους σύνδεση. Ένα ελεύθερο 
εργαλείο που συνδέει εύκολα ιδέες με εικόνες, κείμενο και ιστοσελίδες είναι το 
Cmap Tools του IHMC.

Στην τάξη, mindmaps και εννοιολογικοί χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
κυρίως για επανάληψη και ανακεφαλαίωση. Αρκετοί μαθητές με δυσλεξία μου 
έχουν εκμυστηρευτεί κατά καιρούς ότι οι χάρτες τους βοήθησαν πολύ την περίοδο 
των εξετάσεων, όταν έπρεπε να κάνουν γενικές επαναλήψεις στα μαθήματά τους. 
Βέβαια δεν είναι αναγκαίο να τους σχεδιάσει κανείς στον υπολογιστή· μια κόλλα Α3 
και μερικά χρωματιστά μολύβια αρκούν. 

Σύντομο ιστορικό σημείωμα
Οι εννοιολογικοί χάρτες (concept maps) αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά από τον 
Joseph D. Novak το 1972 κατά τη διάρκεια ενός ερευνητικού προγράμματος στο 
Cornell University. Το πρόγραμμα έγινε σε μαθητές και είχε στόχο τη μελέτη-
παρακολούθηση των γνωστικών αλλαγών που αφορούσαν στις φυσικές επιστήμες. 
Η έρευνα της ομάδας του Novak ήταν βασισμένη στις θέσεις του David Ausubel (The 
psychology of meaningful learning, 1963) ότι, δηλαδή η γνώση μαθαίνεται και είναι 
πλήρως κατανοητή από το μαθητή, όταν αυτός γνωρίζει πώς αυτό που έμαθε 
σχετίζεται με άλλες πρότερες γνώσεις. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης έρευνας 
στο πανεπιστήμιο Cornell προέκυψε η ιδέα της παρουσίασης της σκέψης των 
παιδιών με τη βοήθεια ενός χάρτη της σκέψης τους.                   

Από τη   Wikipedia  

Σχήμα 2.2
Ένας 

εννοιολογικός 
χάρτης για τις 

απόλυτες τιμές. 
Η κατασκευή 

του έγινε με το 
Cmap Tools.
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
http://books.google.gr/books?id=wEJwHAAACAAJ&dq=the+psychology+of+meaningful+learning&hl=en&sa=X&ei=NC_BT9_5KIGSOo6u-dYJ&redir_esc=y
http://books.google.gr/books?id=wEJwHAAACAAJ&dq=the+psychology+of+meaningful+learning&hl=en&sa=X&ei=NC_BT9_5KIGSOo6u-dYJ&redir_esc=y
http://cmap.ihmc.us/


Σχήμα 2.3
Ένα 

“χειροποίητο” 
mindmap για τα 

εμβαδά των 
βασικότερων 

επίπεδων 
σχημάτων.

  

Mindmaps μια εισαγωγή με τον Tony Buzan
Freemind το πιο διαδεδομένο ελεύθερο λογισμικό κατασκευής mindmap
Freeplane βασισμένο στο FreeMind, υποστηρίζει LaTeX 
Visual Understanding Environment λογισμικό κατασκευής mindmap
Xmind λογισμικό κατασκευής mindmap
yEd Graph Editor λογισμικό κατασκευής mindmap
Compendium λογισμικό κατασκευής mindmap
Text2Mindmap web application για τη μετατροπή κειμένου σε mindmap

3. Google SketchUp
Στην περίπτωση της στερεομετρίας η χρήση απτών αντικειμένων ή γενικότερα 
εποπτικών μέσων στη διδασκαλία της είναι επιβεβλημένη. Σύμφωνα με τη θεωρία 
δραστηριοτήτων (activity theory) η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον συμβαίνει 
μονάχα διαμέσου αντικειμένων και σημείων. Η χρήση εποπτικών μέσων και 
διαχειρίσιμων αντικειμένων1 στη διδασκαλία των μαθηματικών, τα οποία βοηθούν 
στην κιναισθητική προσέγγιση κάποιων τομέων είναι γενικά παραδεκτή, αλλά δε 
θεωρείται πανάκεια για την κατανόηση μαθηματικών εννοιών (Moyer, 2001). Η 
χρήση απτών αντικειμένων από μόνη της, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι μαθητές 
θα κατασκευάσουν τις νοητικές διασυνδέσεις που έχουν κατά νου οι δάσκαλοι, 
ούτε καν ότι θα γίνουν οποιουδήποτε είδους νοητικές διασυνδέσεις (Clements, 

1 Στα αγγλικά: manipulatives. Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται τα μαθησιακά αντικείμενα που οι μαθητές 
μπορούν να διαχειριστούν είτε με τα χέρια τους, είτε ηλεκτρονικά.
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Γιατί;

http://en.wikipedia.org/wiki/Activity_theory
http://www.text2mindmap.com/
http://compendium.open.ac.uk/institute/
http://www.yworks.com/en/products_yed_about.html
http://www.xmind.net/
http://vue.tufts.edu/
http://freeplane.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://members.optusnet.com.au/charles57/Creative/Mindmap/index.html


1999). Αυτή βέβαια η άποψη ανακύπτει αν σκεφτόμαστε με όρους που επιβάλλει 
το πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή αξιολογώντας τη χρησιμότητα των διαχειρίσιμων 
αντικειμένων μόνο σε σχέση με την επιθυμητή κατανόηση τομέων που επιβάλλεται 
από το πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, αν οι μαθητές αποδώσουν καλύτερα σε μια 
αξιολογική δραστηριότητα μετά από τη χρήση διαχειρίσμων αντικειμένων, τότε 
σύμφωνα με αυτήν την άποψη, τα μαθησιακά αντικείμενα θα έχουν πετύχει το 
σκοπό τους. Όμως, υπάρχει και μια άλλη εκπαιδευτική προσέγγιση στο θέμα. Αν 
αντιληφθούμε τα διαχειρίσιμα μαθησιακά αντικείμενα ως "αντικείμενα για να 
σκεφτείς με αυτά" (Papert, 1993), ή ως αντικείμενα που πυροδοτούν το 
μαθηματικό διάλογο, τότε γίνεται προφανές ότι τέτοια αντικείμενα είναι όχι απλά 
χρήσιμα, αλλά αναγκαία σε οποιαδήποτε μαθησιακή εξερεύνηση.

Το Google SketchUp είναι λογισμικό μοντελοποίησης σε 3 διαστάσεις. Δεν έχει 
σημαντικές απαιτήσεις σε hardware και διατίθεται σε δύο βασικές εκδόσεις: τη 
βασική (δωρεάν) και την επαγγελματική Pro (με κόστος που κυμαίνεται περί τα 
$500). Θεωρώ ότι η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδόσεις είναι τα 
δυναμικά αντικείμενα, κάτι που δεν έχει κανείς τη δυνατότητα να κατασκευάσει με 
την απλή έκδοση. Παρόλα αυτά η Google προσφέρει μια "ψηφιακή αποθήκη" το 
Google 3D Warehouse, δηλαδή μια βάση τρισδιάστατων μοντέλων με δυνατότητα 
αναζήτησης, από την οποία μπορεί κανείς να κατεβάσει δυναμικά και μη μοντέλα 
και να τα διαχειριστεί με οποιαδήποτε έκδοση του λογισμικού. Σε αυτήν την σελίδα 
μπορείτε να κατεβάσετε τη βασική έκδοση, αλλά και να βρείτε επεκτάσεις της 
έκδοσης Pro. Για να χρησιμοποιήσετε το Google SketchUp θα χρειαστεί, αφού το 
κατεβάσετε, να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Έχοντας πει όλα αυτά, 
θεωρώ ότι η απλή έκδοση ενδείκνυται στην περίπτωση της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, μπορείτε όμως να δείτε περισσότερα σχετικά με την πολιτική της 
Google για την εκπαίδευση εδώ.

  Πραγματικά προβλήματα
Πώς μπορώ να δομήσω πραγματικά προβλήματα με τη βοήθεια του Google 
SketchUp;
Με το Google SketchUp μπορείτε εύκολα να δομήσετε ανοιχτά και πραγματκά 
προβλήματα που επιδέχονται πολλές λύσεις, τα οποία απαιτούν από τους μαθητές 
να αναπτύξουν τις συνθετικές τους ικανότητες. 
Μπορείτε για παράδειγμα να τους ζητήσετε να σχεδιάσουν κάτι πολύ απλό, όπως 
το σιλό του σχήματος 3.1, και έπειτα να υπολογίσουν πόσο θα κόστιζε να το 

Σχήμα 3.1
Ένα σιλό 

κατασκευασμένο 
στο SketchUp
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Πώς;

http://sketchup.google.com/industries/edu/primary.html
http://sketchup.google.com/intl/en/download/index.html
http://sketchup.google.com/intl/en/product/3dwh.html
http://sketchup.google.com/intl/en/


γεμίσει κανείς με σιτάρι. Ένας μαθητής για να λύσει το παραπάνω πρόβλημα θα 
κληθεί:

1. να κατασκευάσει έναν κώνο περιστρέφοντας ένα τρίγωνο, 
2. να υπολογίσει μήκη ευθύγραμμων τμημάτων, αφαιρώντας ήδη γνωστά,
3. να χρησιμοποιήσει το πυθαγόρειο θεώρημα,
4. να υπολογίσει τον όγκο ενός κυλίνδρου,
5. να υπολογίσει τον όγκο ενός κώνου,
6. να μετατρέψει σε κατάλληλες μονάδες τα ευρήματά του/της,
7. να χρησιμοποιήσει (ή να επανανακαλύψει) την έννοια της πυκνότητας,
8. να εντοπίσει την πυκνότητα του σιταριού,
9. να εντοπίσει την τιμή του σιταριού,
10.να κάνει κάποιες απαραίτητες διασυνδέσεις με την πραγματικότητα και να 

ελέγξει την ορθότητα των λύσεων.

Εξάλλου, το Google SketchUp είναι ένα από τα πιο απλά λογισμικά με το οποίο οι 
μαθητές σας θα μπορούσαν να κατασκευάσουν και να διαχειριστούν ένα 
πλατωνικό στερεό.

Σχήμα 3.2
Ένα κανονικό 

εικοσάεδρο

Google SketchUp Teacher Guide από το 3DVINCI
Google SketchUp 8 for dummies εισαγωγικό βιβλίο της γνωστής σειράς
Google SketchUp for Educators online κοινότητα
To Google SketchUp   στην τάξη   παρουσίαση του Ιωάννη Σαρημπαλίδη
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http://www.slideshare.net/jsari/google-sketchup-introduction-4123721
http://www.slideshare.net/jsari/google-sketchup-introduction-4123721
http://sitescontent.google.com/google-sketchup-for-educators/Home
http://eu.dummies.com/store/product/Google-SketchUp-8-For-Dummies.productCd-0470916826.html
http://www.3dvinci.net/
http://www.3dvinci.net/teacherguide/teacherguide.pdf
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