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Πεξίιεςε 

την παροϑςα εργαςύα περιγρϊφεται η υλοπούηςη ενϐσ προγρϊμματοσ αγωγόσ 
ςταδιοδρομύασ με τύτλο: «Μαθηματικό Διερεϑνηςη με το λογιςμικϐ GeoGebra ςτα 
tablets», το οπούο υλοποιόθηκε ςτο πλαύςιο λειτουργύασ του ομύλου MathGeTa 
(Mathematics with GeoGebra on Tablets). Μετϊ την ολοκλόρωςη του πρωινοϑ 
προγρϊμματοσ, μαθητϋσ γυμναςύου και λυκεύου ϋφερναν τα tablets τουσ ςτο ςχολεύο 
(Bring Your Own Device, BYOD) και για 2 διδακτικϋσ περιϐδουσ κϊθε εβδομϊδα 
διερευνοϑςαν μαθηματικϋσ ϋννοιεσ, πειραματύζονταν, καταςκεϑαζαν ψηφιακϊ 
δομόματα και ςυνολικϊ εργϊζονταν με ψηφιακϋσ ςυςκευϋσ και λογιςμικϊ 
αναπτϑςςοντασ δεξιϐτητεσ απαραύτητεσ για μελλοντικϊ περιβϊλλοντα εργαςύασ. Οι 
μαθητϋσ διευκολϑνθηκαν ςτην εκμϊθηςη αλγεβρικών και γεωμετρικών εννοιών, 
αυτενϋργηςαν και ςυνεργϊςτηκαν. Επιπλϋον υλοπούηςαν κοινϋσ δρϊςεισ ϐπωσ η 
παρουςύαςη του ϋργου του ομύλου ςτο πλαύςιο μαθητικοϑ ςυνεδρύου και η 
ςυμμετοχό ςε μαθητικϐ μαθηματικϐ διαγωνιςμϐ με ςκοπϐ την ανϊπτυξη ενϐσ 
παιχνιδιοϑ. Σϋλοσ, φϊνηκε να υιοθετοϑν θετικό ςτϊςη απϋναντι ςτα μαθηματικϊ και 
να επιδεικνϑουν ορθό χρόςη των ψηφιακών εργαλεύων. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: GeoGebra, tablets, μαθηματικϊ, αγωγό ςταδιοδρομύασ 

Δηζαγσγή 

το πλαύςιο τησ ςχολικόσ εκπαύδευςησ ϋχουν ενταχθεύ ςτα μαθόματα ϋνα πλόθοσ 
ψηφιακών εργαλεύων, ϐπωσ διαδραςτικού πύνακεσ, εκπαιδευτικϊ λογιςμικϊ (π.χ. ςτα 
μαθηματικϊ: GeoGebra, Geometer's Sketchpad, Φελωνϐκοςμοσ), πλατφϐρμεσ διαχεύριςησ 
μαθόματοσ και εξ αποςτϊςεωσ εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα. Σα εργαλεύα αυτϊ (υλικϐ και 
λογιςμικϐ) χρηςιμοποιοϑνται για την βαθϑτερη διερεϑνηςη και κατανϐηςη εννοιών ςτα 
διϊφορα γνωςτικϊ αντικεύμενα. Σαυτϐχρονα, η ευρεύα κυκλοφορύα των tablets ϐπου οι 
πωλόςεισ για το 2013 όταν 413.000 τεμϊχια, ενώ το 2014 ϋφταςαν τα 650.000 τεμϊχια 
ϋδωςε μύα νϋα ώθηςη ςτην αγορϊ υπολογιςτών, με ςυνϋπεια ϋνα ςημαντικϐ πλόθοσ ατϐμων 
να διαθϋτει tablets κυρύωσ για διαςκϋδαςη (Μαλλϊσ, 2014). Ψςτϐςο, οι δημιουργού 
λογιςμικοϑ διαιςτϊνθηκαν την αξύα των tablets για εκπαιδευτικό χρόςη και ϋτςι 
επαναςχεδύαςαν ό ανϋπτυξαν καινοϑργια ψηφιακϊ εργαλεύα, ώςτε αυτϊ να καταςτοϑν 
διαθϋςιμα και για τα tablets με την μορφό εφαρμογών (apps-applications). Μϋςα ςε αυτϐ το 
πλαύςιο, το ελεϑθερο λογιςμικϐ GeoGebra, το οπούο πρωτοεμφανύςτηκε το 2002 ωσ 
λογιςμικϐ για υπολογιςτϋσ γραφεύου, επαναςχεδιϊςτηκε το 2012 και απϐ το επτϋμβριο 
του 2013 εύναι διαθϋςιμο και ωσ εφαρμογό για iPad και Android (Hohenwarter, 2013). 

την εργαςύα θα παρουςιαςτεύ το πλαύςιο και ο τρϐποσ αξιοπούηςησ των tablets και του 
λογιςμικοϑ GeoGebra κατϊ τη λειτουργύα του ομύλου Μαθηματικόσ Διερεϑνηςησ με το 
λογιςμικϐ GeoGebra ςτα tablets (Mathematics with GeoGebra on Tablets, MathGeTa) ωσ ϋνα 
ολοκληρωμϋνο πρϐγραμμα αγωγόσ ςταδιοδρομύασ και θα αναδειχτοϑν οι μαθηματικού 
πειραματιςμού που πραγματοποιόθηκαν. 
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Μαζεκαηηθά κε ρξήζε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ 

Σα νϋα περιβϊλλοντα εργαςύασ που εύναι διαθϋςιμα για τον εκπαιδευτικϐ, ϐπωσ τα 
μαθηματικϊ λογιςμικϊ, το ψηφιακϐ ςχολεύο και τα μικροπειρϊματα (ϋτοιμα ψηφιακϊ 
δομόματα για πειραματιςμϐ), ϋχουν επιφϋρει αλλαγϋσ ςτον τρϐπο που οι εμπλεκϐμενοι 
(εκπαιδευτικού, μαθητϋσ και γονεύσ) βλϋπουν, αντιλαμβϊνονται και υιοθετοϑν τα 
μαθηματικϊ, τϐςο ςτο πλαύςιο τησ ςχολικόσ εκπαύδευςησ ϐςο και ςτη ζωό γενικϐτερα. Ϊτςι, 
παρατηροϑνται ϐλο και περιςςϐτερεσ τροποποιημϋνεσ και καινοτϐμεσ διδακτικϋσ 
προςεγγύςεισ απϐ εκπαιδευτικοϑσ, οι οπούεσ οφεύλονται τϐςο ςτην ϋνταξη των ψηφιακών 
εργαλεύων ςτην μαθηματικό τϊξη, ϐςο και ςε ϋνα δυναμικϐ πλαύςιο επιμορφώςεων ςτα 
ψηφιακϊ εργαλεύα και ςτισ διδακτικϋσ πρακτικϋσ. Η χρόςη ψηφιακών εργαλεύων ςτο 
πλαύςιο τησ μαθηματικόσ τϊξησ, ϋχει ςυνειςφϋρει ςτον πειραματιςμϐ των μαθητών, ςτην 
ανϊπτυξη εικαςιών, ςτην ανακϊλυψη μαθηματικών ιδεών και εντϋλει ςτην τεκμηρύωςη των 
εικαςιών που κϊνουν οι μαθητϋσ με μαθηματικό επιχειρηματολογύα. Επιπλϋον, η χρόςη 
ψηφιακών εργαλεύων ϋχει ενιςχϑςει τη ςυνεργαςύα των μαθητών, ώςτε να επιτευχθοϑν οι 
ςτϐχοι του μαθόματοσ και ταυτϐχρονα να αποκτόςουν οι μαθητϋσ νϋεσ δεξιϐτητεσ και 
γνώςεισ. Παρϐλα αυτϊ, το υπϊρχον ςχολικϐ πλαύςιο και η ϋλλειψη κατϊλληλου 
εργαςτηριακοϑ περιβϊλλοντοσ για την διδαςκαλύα των Μαθηματικών, οδηγεύ ςυνόθωσ ςτην 
αξιοπούηςη των ψηφιακών εργαλεύων και κυρύωσ των μικροπειραμϊτων ςτην παραδοςιακό 
ςχολικό τϊξη με τη χρόςη διαδραςτικοϑ πύνακα ό υπολογιςτό και βιντεοπροβολϋα ωσ 
μϋςων εξόγηςησ εννοιών αλλϊ και ωσ μϋςων μαθηματικόσ διερεϑνηςησ για ϐλη την τϊξη 
(Artigue et al., 2009). 

Σα tablets μποροϑν να ςυνειςφϋρουν ςτην εξϊλειψη του παραπϊνω περιοριςμοϑ, αφοϑ 
με την πιθανό δυνατϐτητα που ϋχουν οι μαθητϋσ να φϋρνουν ςτο ςχολεύο την ςυςκευό τουσ, 
μποροϑν να χειρύζονται μικροπειρϊματα, να αναπτϑςςουν δομόματα ςε ςυνεργατικϐ 
πλαύςιο με την υποςτόριξη απϐ τον εκπαιδευτικϐ. 

Σν ινγηζκηθφ GeoGebra θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ 

Σο λογιςμικϐ GeoGebra πρωτοεμφανύςτηκε το 2002 ωσ αποτϋλεςμα τησ μεταπτυχιακόσ 
εργαςύασ του Markus Hohenwarter ςτη μαθηματικό εκπαύδευςη και ςτην επιςτόμη των 
υπολογιςτών ςτο Πανεπιςτόμιο Salzburg τησ Αυςτρύασ. Σο ϐνομα του λογιςμικοϑ 
προϋρχεται απϐ τισ λϋξεισ Geometry και Algebra (GeoGebra). τη ςυνϋχεια υποςτηρύχτηκε 
με υποτροφύα απϐ την Ακαδημύα Επιςτημών τησ Αυςτρύασ και ακολοϑθηςε η ανϊπτυξη του 
λογιςμικοϑ ωσ μϋροσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ του ςτη μαθηματικό εκπαύδευςη. Ϊχει 
κερδύςει πολλϊ διεθνό βραβεύα και ϋχει μεταφραςτεύ ςε πϊνω απϐ 50 γλώςςεσ. Σο 
λογιςμικϐ ανόκει ςτην κατηγορύα των Ελεϑθερων Λογιςμικών, Λογιςμικών Ανοικτοϑ 
Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), ενώ η ανϊπτυξό του ςυνεχύζεται διεθνώσ. Εκτϐσ απϐ τη χρόςη του 
τοπικϊ, μπορεύ ϐποιοσ επιθυμεύ να δουλϋψει με το λογιςμικϐ διαδικτυακϊ. Φρηςιμοποιεύται 
για την οπτικοπούηςη και την αναπαρϊςταςη μαθηματικών εννοιών και για την ανϊπτυξη 
πειραμϊτων. Εύναι κατϊλληλο για ϐλεσ τισ βαθμύδεσ εκπαύδευςησ και ςυνδυϊζει γεωμετρύα, 
ϊλγεβρα, γραφικϋσ απεικονύςεισ, ςτατιςτικό, πύνακεσ και λογιςμϐ (Hohenwarter, 2013). 
Παρϊλληλα, ϋχουν αναπτυχθεύ δεκϊδεσ ινςτιτοϑτα διεθνώσ (πϊνω απϐ 140 ινςτιτοϑτα ςε 
75 χώρεσ) που ςυνειςφϋρουν ςτην πληρϋςτερη ενςωμϊτωςη του λογιςμικοϑ ςε ϐλεσ τισ 
βαθμύδεσ τησ εκπαύδευςησ. την Ελλϊδα, ϋχει δημιουργηθεύ το Ινςτιτοϑτο GeoGebra τησ 
Αθόνασ, το οπούο εδρεϑει ςτην Ανώτατη χολό Παιδαγωγικόσ και Σεχνολογικόσ 
Εκπαύδευςησ (ΑΠΑΙΣΕ). 

Σο GeoGebra, αποτελεύ το πιο ευρϋωσ χρηςιμοποιοϑμενο λογιςμικϐ για τα μαθηματικϊ. 
Σον Οκτώβριο του 2011 διατϋθηκε ςτην εκπαιδευτικό κοινϐτητα το tube.geogebra.org, ϋνα 
διαδικτυακϐ κανϊλι, ϐπου χιλιϊδεσ αρχεύα GeoGebra ϋχουν αναρτηθεύ απϐ εκπαιδευτικοϑσ 
και μαθητϋσ. Η επιθυμύα που αναδεύχτηκε απϐ την κοινϐτητα των χρηςτών του GeoGebra 
για εφαρμογό του λογιςμικοϑ ςε iPad και Android, οδόγηςε τουσ δημιουργοϑσ ςτην 
εκπλόρωςη τησ προςδοκύασ. Αρχικϊ, το Νοϋμβριο του 2012, αναπτϑχθηκε μύα html5 ϋκδοςη 
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του λογιςμικοϑ, με την οπούα μποροϑςε να εργαςτεύ κϊποιοσ εν μϋρει ςε tablets που δεν 
διϋθεταν Java. Ψςτϐςο, οι δημιουργού του λογιςμικοϑ επιθυμοϑςαν τη δημιουργύα μιασ 
πραγματικόσ εφαρμογόσ για iPad και Android. Ϊτςι, με τη δωρεϊ 10000 δολαρύων απϐ ϋνα 
μεγϊλο πλόθοσ δωρητών και την εντατικό ςυνειςφορϊ των προγραμματιςτών, δϐθηκε ςτην 
εκπαιδευτικό κοινϐτητα απϐ τισ αρχϋσ επτεμβρύου του 2013 η εφαρμογό του GeoGebra για 
iPad και Android (Hohenwarter, 2013). Σο λογιςμικϐ GeoGebra, χρηςιμοποιεύται ςε 190 
χώρεσ και μεταφορτώνεται απϐ τον δικτυακϐ τϐπο geogebra.org μιςϐ εκατομμϑριο φορϋσ 
κϊθε μόνα (Hohenwarter, 2013). Σϋλοσ, η επϐμενη ϋκδοςη του λογιςμικοϑ θα εύναι 
κατϊλληλη για smartphones. 

Σν ινγηζκηθφ GeoGebra ζηα tablets 

Η ανϊπτυξη του GeoGebra για τα tablets, δεν πραγματοποιόθηκε αποκλειςτικϊ για να 
ικανοποιηθεύ η επιθυμύα των χρηςτών που όθελαν να ϋχουν διαθϋςιμη την εφαρμογό ςε 
μικρϋσ φορητϋσ ςυςκευϋσ, αλλϊ και λϐγω των πλεονεκτημϊτων που φαύνεται ϐτι 
προκϑπτουν απϐ τη χρόςη των tablets ςε ςχϋςη με τουσ υπολογιςτϋσ γραφεύου. Σα tablets, 
εύναι μικρού υπολογιςτϋσ αφόσ, που προςφϋρουν δυνατϐτητεσ μϋςω των εφαρμογών (apps). 
ϑμφωνα με την ϋρευνα του Harrison (2013), η χρόςη των tablets ςτα ςχολεύα, ενιςχϑει τη 
ςυνεργαςύα μεταξϑ των μαθητών και βελτιώνει την απϐδοςό τουσ μϋςα ςτην τϊξη. 
Επιπλϋον, ο ερευνητόσ υποςτηρύζει ϐτι αποτελοϑν ϋνα αςφαλϋσ περιβϊλλον για την 
περιόγηςη των μαθητών ςτο διαδύκτυο και ταυτϐχρονα ευνοοϑν την ϊμεςη διδαςκαλύα και 
τη ςυμμετοχό ϐλων των μαθητών ςε αυτό. 

το πεδύο των μαθηματικών, με τισ υπϊρχουςεσ εφαρμογϋσ, παρϋχεται η ευκαιρύα 
ανϊπτυξησ ικανοτότων, καθώσ δύνονται δυνατϐτητεσ αλλαγόσ θϋςησ ςε αντικεύμενα, 
μϋτρηςησ και χειριςμοϑ αντικειμϋνων ςαν να όταν πραγματικϊ μπροςτϊ ςτουσ μαθητϋσ. Ο 
χειριςμϐσ των αντικειμϋνων με αυτϐ τον τρϐπο, ςυνειςφϋρει ςτην ουςιαςτικό κατανϐηςη 
μιασ μαθηματικόσ ϋννοιασ, μϋςω δοκιμών και πειραματιςμοϑ. Επύςησ, οι εφαρμογϋσ των 
μαθηματικών ςτα tablets, παρϋχουν την ευκαιρύα για ανϊπτυξη και διερεϑνηςη ιδεών, 
ελϋγχου και απϐρριψησ ό αποδοχόσ μύασ λϑςησ ςε ϋνα πρϐβλημα, διαδικαςύεσ που 
υλοποιοϑνται ςυντομϐτερα ςε ςχϋςη με τον παραδοςιακϐ τρϐπο προςϋγγιςησ. Σαυτϐχρονα, 
οι μαθητϋσ μποροϑν να κϊνουν μαθηματικϊ και εκτϐσ των τεςςϊρων τούχων τησ ςχολικόσ 
τϊξησ, χωρύσ τη χρόςη χαρτιών και μολυβιών. 

ϑμφωνα με ϋρευνα ςε μαθητϋσ ϐλων των τϊξεων, φαύνεται ϐτι εύναι ευχϊριςτη και 
διαςκεδαςτικό η χρόςη των tablets ςτα μαθόματα, με αποτϋλεςμα οι μαθητϋσ να δηλώνουν 
ικανοπούηςη και διϊθεςη να τα χρηςιμοποιόςουν ξανϊ ςτο πλαύςιο του εκϊςτοτε 
γνωςτικοϑ αντικειμϋνου (Crichton et al., 2012). Επύςησ, ςϑμφωνα με τουσ ύδιουσ ερευνητϋσ, 
οι μαθητϋσ νιώθουν ϐτι μποροϑν να μϊθουν μαθηματικϋσ ϋννοιεσ με μεγαλϑτερη ευχϋρεια με 
τη χρόςη των tablets. 

Ουςιαςτικϊ, ϐπωσ υποςτηρύζεται απϐ την βιβλιογραφύα, η πιο ςημαντικό διαφορϊ των 
υπολογιςτών γραφεύου απϐ τα tablets εύναι η ϊμεςη επαφό με το αντικεύμενο (Segal, 2011). 
Αυτό η επαφό αποτελεύ ςημαντικϐ χαρακτηριςτικϐ των tablets, αφοϑ παρϋχεται η ευκαιρύα 
ςτουσ μαθητϋσ να ακουμπόςουν απευθεύασ την οθϐνη και να χειριςτοϑν με ϊλλο τρϐπο τα 
μαθηματικϊ αντικεύμενα και εργαλεύα ςε ςχϋςη με το πληκτρολϐγιο και το ποντύκι. Σϋλοσ, 
κϊποια επιπλϋον πλεονεκτόματα των tablets ςτην εκπαύδευςη εύναι η εϑκολη μεταφορϊ 
τουσ, η λειτουργικό διϊςταςη τησ οθϐνησ τουσ, οι ϊφθονεσ εφαρμογϋσ τουσ, η αξιοπούηςη 
πολυμεςικών εφαρμογών, οι πολλαπλού τρϐποι πρϐςβαςησ ςτο διαδύκτυο, ϐπου ϐλα μαζύ 
δύνουν ϊπειρεσ δυνατϐτητεσ για μϊθηςη και διδαςκαλύα (Kinash, Brand & Mathew, 2012). 

Ψσ προσ την ύδια την εφαρμογό, την πρώτη χρονιϊ που ϋγινε διαθϋςιμη ςτα tablets, οι 
λειτουργύεσ που μποροϑςαν να πραγματοποιηθοϑν μϋςω των εικονιδύων όταν 
περιοριςμϋνεσ ςε ςχϋςη με το λογιςμικϐ για υπολογιςτϋσ γραφεύου, ενώ ταυτϐχρονα 
υπόρχαν μικρϋσ διαφορϋσ και μεταξϑ των εφαρμογών για iPad και Android τϐςο ωσ προσ 
την υλοπούηςη των λειτουργιών, ϐςο και ςτην οπτικό τουσ. Ψςτϐςο, ϐλεσ ςχεδϐν οι 
λειτουργύεσ υλοποιοϑνταν και ςτισ δϑο εφαρμογϋσ (apps), με διαφορετικό προςϋγγιςη, 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              951 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

παρϐτι ϐπωσ αναφϋρουν οι δημιουργού του λογιςμικοϑ, οι δϑο εφαρμογϋσ ςτηρύζονται πϊνω 
ςτον ύδιο κώδικα. Οι περιοριςμϋνεσ λειτουργύεσ που μποροϑςαν να πραγματοποιηθοϑν 
μϋςω των εικονιδύων, επηρϋαςε τον τρϐπο που εργϊςτηκαν οι μαθητϋσ ςε ςχϋςη με τουσ 
υπολογιςτϋσ γραφεύου. Επιπλϋον, ϐλεσ οι λειτουργύεσ τησ εφαρμογόσ του GeoGebra για 
υπολογιςτϋσ γραφεύου μποροϑν να πραγματοποιηθοϑν και με την χρόςη εντολών, κϊτι που 
δεν όταν εϑκολα υλοποιόςιμο ςτα tablets, αφοϑ απαιτοϑςε βαθϑτερη γνώςη και 
μεγαλϑτερη εναςχϐληςη των μαθητών. Ϊνασ ακϐμα περιοριςμϐσ και διαφοροπούηςη που 
υπόρχε την πρώτη χρονιϊ που ϋγινε διαθϋςιμη η εφαρμογό GeoGebra ςτα tablets, όταν η 
ϋλλειψη επεξηγόςεων ςτα εικονύδια, με αποτϋλεςμα να απαιτεύται εμπειρύα ώςτε να 
μπορϋςει κϊποιοσ να επιλϋξει το κατϊλληλο εικονύδιο για το δϐμημα που επιθυμοϑςε να 
αναπτϑξει. Επιπρϐςθετα, η πρώτη ϋκδοςη του GeoGebra για tablets δεν εύχε τη δυνατϐτητα 
εργαςύασ με το ϑςτημα Τπολογιςτικόσ Ωλγεβρασ (Computer Algebra System, CAS) και το 
υπολογιςτικϐ φϑλλο (worksheet). 

Ψςτϐςο, μϋςα ςε ϋνα χρϐνο, η εφαρμογό επαναςχεδιϊςτηκε και ςόμερα διαθϋτει πλόθοσ 
δυνατοτότων, ϋτςι ώςτε να μπορεύ να υποςτηριχθεύ ϐτι παρϋχει τα ύδια εργαλεύα με την 
ϋκδοςη για υπολογιςτό (χόμα 1). 

 

χόμα 1. Η εφαρμογό GeoGebra για iPad 

ημαντικϐ χαρακτηριςτικϐ των πρϐςφατων εκδϐςεων τησ εφαρμογόσ εύναι η ςϑνδεςη 
με το tube.geogebra.org, ϐπου οι δημιουργού δομημϊτων μποροϑν ϊμεςα να αναρτόςουν ςτο 
«ςϑννεφο» την δημιουργύα τουσ. 
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χόμα 2. Σα εικονύδια τησ εφαρμογόσ GeoGebra για iPad 

Παρϐλα αυτϊ, οι υπολογιςτικϋσ δυνατϐτητεσ των tablets εύναι περιοριςμϋνεσ ςε ςχϋςη με 
τουσ υπολογιςτϋσ γραφεύου. Αυτϐ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα, κϊποια δομόματα και 
μικροπειρϊματα τϐςο απϐ τα ψηφιακϊ βιβλύα, ϐςο και απϐ το tube.geogebra.org να μην 
μποροϑν να φορτώςουν ςτα tablets ό να καθυςτεροϑν να φορτώςουν. Επιπλϋον, οριςμϋνεσ 
φορϋσ η εφαρμογό κλεύνει κατϊ τη διϊρκεια ανϊπτυξησ ενϐσ δομόματοσ, λϐγω των υψηλών 
υπολογιςτικών απαιτόςεων του δομόματοσ (χόμα 3). 

 

χόμα 3. Μύα καταςκευό με υψηλϋσ υπολογιςτικϋσ απαιτόςεισ για tablets ςτην 
πρώτη ϋκδοςη τησ εφαρμογόσ GeoGebra για tablets 

Όλα τα παραπϊνω και πρωτύςτωσ η διαθεςιμϐτητα τησ εφαρμογόσ (app) για tablets 
υπόρξε η αφετηρύα για να αναπτυχτεύ ςτο πλαύςιο του ςχολεύου, ο ϐμιλοσ «Μαθηματικό 
Διερεϑνηςη με το λογιςμικϐ GeoGebra ςτα tablets» (Mathematics with GeoGebra on Tablets, 
MathGeTa) για μαθητϋσ και μαθότριεσ γυμναςύου και λυκεύου που θα περιγραφεύ ςτην 
επϐμενη παρϊγραφο. 
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Ζ ιεηηνπξγία θαη νη ζηφρνη ηνπ Οκίινπ MathGeTa 

το πλαύςιο τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, κϊθε χρϐνο προτεύνονται και μετϊ απϐ 
ϋγκριςη υλοποιοϑνται απϐ εκπαιδευτικοϑσ προγρϊμματα ςχολικών δραςτηριοτότων ϐπωσ 
αγωγόσ ςταδιοδρομύασ, περιβαλλοντικόσ αγωγόσ, αγωγόσ υγεύασ και πολιτιςτικών 
θεμϊτων. Σα προγρϊμματα αυτϊ λειτουργοϑν μετϊ την ολοκλόρωςη του πρωινοϑ 
προγρϊμματοσ και οι μαθητϋσ αςχολοϑνται με θϋματα του ενδιαφϋροντϐσ τουσ. 

ϑμφωνα με τα παραπϊνω προτϊθηκε, εγκρύθηκε και υλοποιόθηκε ϋνα πρϐγραμμα 
αγωγόσ ςταδιοδρομύασ ςτο πλαύςιο του ομύλου MathGeTa, με την ακϐλουθη περιγραφό: 
«τον ϐμιλο MathGeTa οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ θα εμπλακοϑν με τα Μαθηματικϊ, 
χρηςιμοποιώντασ το εκπαιδευτικϐ λογιςμικϐ ανοικτοϑ κώδικα GeoGebra μϋςω των tablets. Ο 
ϐμιλοσ απευθϑνεται ςε μαθητϋσ/τριεσ που διαθϋτουν και ϋχουν την δυνατϐτητα να φϋρνουν 
το tablet ςτο ςχολεύο κατϊ την διϊρκεια λειτουργύασ του ομύλου. Μϋςω του ομύλου, 
επιδιώκεται η διευκϐλυνςη τησ κατανϐηςησ μαθηματικών εννοιών, η εκμϊθηςη του δυναμικοϑ 
λογιςμικοϑ GeoGebra, η ανϊπτυξη πνεϑματοσ ομαδοςυνεργατικϐτητασ μεταξϑ των 
μαθητών/τριών, η απϐκτηςη θετικϐτερησ ςτϊςησ απϋναντι ςτα Μαθηματικϊ και η ςωςτό 
χρόςη νϋων ψηφιακών εργαλεύων.». 

Ο ϐμιλοσ MathGeTa λειτοϑργηςε για πρώτη φορϊ ςτο ςχολεύο τον επτϋμβριο του 2013, 
και η λειτουργύα του ϋγινε εφικτό λϐγω τησ διαθεςιμϐτητασ τησ εφαρμογόσ του GeoGebra 
για tablets. Ο ϐμιλοσ λειτουργοϑςε μύα φορϊ την εβδομϊδα και η κϊθε ςυνϊντηςη διαρκοϑςε 
μιϊμιςη ώρα (δϑο διδακτικϋσ περιϐδουσ). Οι ςυναντόςεισ πραγματοποιοϑνταν ςε χώρο 
εκτϐσ τησ παραδοςιακόσ ςχολικόσ τϊξησ, ενώ κατϊ την διϊρκεια λειτουργύασ υπϊρχει 
πνεϑμα αυτενϋργειασ, ςυνεργαςύασ και ςυμμετοχόσ (χόμα 4). 

 

χόμα 4. Μϋλη του ομύλου MathGeTa ςυνεργϊζονται 

Η γνώςη του λογιςμικοϑ GeoGebra δεν όταν προαπαιτοϑμενη. Ϊτςι, ςτην πρώτη 
ςυνϊντηςη ςυζητόθηκαν πολϑ βαςικϊ θϋματα που ςχετύζονταν με το λογιςμικϐ και τα 
tablets, ϐπωσ ο τρϐποσ εγκατϊςταςησ, το αποθετόριο των δομημϊτων, το κανϊλι 
tube.geogebra.org κ.α. Επιπλϋον, ςτην πρώτη ςυνϊντηςη, οι μαθητϋσ αναφϋρθηκαν ςτουσ 
λϐγουσ ςυμμετοχόσ τουσ ςτον ϐμιλο. Ωμεςα φϊνηκε ϐτι ςυγκροτοϑςαν μύα ομϊδα απϐ 
μαθητϋσ και των τεςςϊρων τϊξεων (απϐ Α΄ γυμναςύου μϋχρι Α΄ λυκεύου) που ϐλοι 
ενδιαφϋρονταν για τα μαθηματικϊ. Ψςτϐςο, οι μαθητϋσ δεν εύχαν το ύδιο μαθηματικϐ 
υπϐβαθρο ςτα μαθηματικϊ. Λϐγω αυτοϑ του χαρακτηριςτικοϑ, οι μαθητϋσ μεγαλϑτερων 
τϊξεων καθοδηγοϑςαν τουσ μαθητϋσ μικρϐτερων τϊξεων εύτε εξηγώντασ μαθηματικϋσ 
ϋννοιεσ, εύτε διευκολϑνοντασ ςτην φϊςη τησ μαθηματικόσ διερεϑνηςησ. 
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ε κϊθε ςυνϊντηςη οι μαθητϋσ λϊμβαναν ϋνα φϑλλο εργαςύασ, το οπούο μελετοϑςαν και 
δοϑλευαν ςυνεργατικϊ. τισ ςυναντόςεισ οι μαθητϋσ εςτύαςαν ςτισ γεωμετρικϋσ 
μαθηματικϋσ ϋννοιεσ που φαύνονται ςτον Πύνακα 1. 

Πύνακασ 1. υναντόςεισ ομύλου 

υνϊντηςη Μαθηματικό Περιεχόμενο 
1η ςυνϊντηςη Γνωριμύα 
2η ςυνϊντηςη Δυναμικϊ ςημεύα, γραμμϋσ και κϑκλοι 
3η υνϊντηςη Διερευνώντασ τα τρύγωνα και τα τετρϊγωνα 
4η υνϊντηςη Καταςκευό Εξαρτόςεων (κϊθετεσ, παρϊλληλεσ κ.α.) 
5η υνϊντηςη Μεταςχηματιςμϐσ ςχημϊτων 
6η υνϊντηςη Διερευνώντασ το ϊθροιςμα των γωνιών πολυγώνου 
7η και 8η υνϊντηςη Φριςτουγεννιϊτικεσ δυναμικϋσ καταςκευϋσ 
9η και 10η υνϊντηςη Προετοιμαςύα για τη Διεθνό Μαθηματικό Εβδομϊδα 
11η και 12η υνϊντηςη Προετοιμαςύα για τη Διεθνό Μαθηματικό Εβδομϊδα 
13η και 14η υνϊντηςη Καταςκευό παιχνιδιοϑ για φιλανθρωπικό δρϊςη 
15η και 16η υνϊντηςη Καταςκευό παιχνιδιοϑ για φιλανθρωπικό δρϊςη 
17η και 18η υνϊντηςη Καταςκευό παιχνιδιοϑ για μαθητικϐ διαγωνιςμϐ 
19η και 20η υνϊντηςη Καταςκευό παιχνιδιοϑ για μαθητικϐ διαγωνιςμϐ 

ύνολο 40 διδακτικϋσ περύοδοι 
 

ε κϊθε ςυνϊντηςη, εκτϐσ απϐ την χρόςη των tablets και του λογιςμικοϑ GeoGebra, οι 
μαθητϋσ ςυζητοϑςαν τισ μαθηματικϋσ ϋννοιεσ που όδη γνώριζαν ό/και προςϋγγιζαν τισ νϋεσ 
ϋννοιεσ με την απαραύτητη βοόθεια. Επιπλϋον, ϐπου όταν δυνατϐ, οι μαθηματικϋσ ϋννοιεσ 
ςυνδυϊζονταν με τμόματα απϐ τα τοιχεῖα Εὐκλεύδου (χόμα 2), ώςτε οι μαθητϋσ να 
επαναπροςεγγύςουν την πορεύα εξϋλιξησ μιασ επιςτόμησ και τη διαχρονικϐτητα που την 
χαρακτηρύζει. 

 

χόμα 5. Η προςϋγγιςη τησ μαθηματικόσ ϋννοιασ από το 300 π.Φ. (Ευκλεύδησ), ςτο 
ςόμερα και ςτο GeoGebra 

την πορεύα των ςυναντόςεων αποφαςύςτηκε η ςυμμετοχό του ομύλου ςτη Διεθνό 
Μαθηματικό Εβδομϊδα, ϐπου οι μαθητϋσ ςτο πλαύςιο των εργαςιών του ςυνεδρύου 
παρουςύαςαν το ϋργο του ομύλου και τισ δρϊςεισ τουσ. 

τη ςυνϋχεια, οι μαθητϋσ καταςκεϑαςαν ςτα tablets το παιχνύδι tangram, το οπούο 
ϋπαιξαν μαθητϋσ και γονεύσ. Με το παιχνύδι επιδιώχθηκε α) να ςυγκεντρωθεύ ϋνα ποςϐ για 
τισ φιλανθρωπικϋσ δρϊςεισ των μαθητικών κοινοτότων και β) να δουν και να κατανοόςουν 
οι επιςκϋπτεσ ϐτι τα μαθηματικϊ ξεφεϑγουν απϐ τα ςτενϊ ϐρια τησ ςχολικόσ τϊξησ και 
αποτελοϑν ϋναν κώδικα επικοινωνύασ με ποικύλεσ εφαρμογϋσ ςτην καθημερινό ζωό. το 
πλαύςιο τησ καταςκευόσ, οι μαθητϋσ αςχολόθηκαν με τισ μαθηματικϋσ ϋννοιεσ που 
απαιτοϑςε η δημιουργύα του tangram. Η επιλογό του ςυγκεκριμϋνου παιχνιδιοϑ ϋγινε για 
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δϑο λϐγουσ: α)  επειδό εύναι ϋνα παιχνύδι που ϐλοι ϋχουν γνωρύςει ςτα βιβλύα των ςχολικών 
μαθηματικών του δημοτικοϑ και τησ A γυμναςύου και β) επειδό περιλαμβϊνει ϋνα πλόθοσ 
μαθηματικών εννοιών που διερευνόθηκαν ςτο πλαύςιο του ομύλου. Η δημιουργύα του 
παιχνιδιοϑ δεν όταν ιδιαύτερα εϑκολη για ϐλουσ τουσ μαθητϋσ, αφοϑ απαιτοϑςε οριςμϋνεσ 
μαθηματικϋσ γνώςεισ που δεν εύχαν οι μαθητϋσ του ομύλου που πηγαύνουν ςτην Α΄ 
γυμναςύου. Παρϐλα αυτϊ, ςτο πλαύςιο τησ ςυνεργαςύασ που εύχε αναπτυχθεύ, οι μεγαλϑτεροι 
μαθητϋσ εξόγηςαν τισ μαθηματικϋσ ϋννοιεσ που απαιτοϑνταν, ώςτε να μπορϋςουν ϐλοι να 
κϊνουν την ςυγκεκριμϋνη καταςκευό. Σο παιχνύδι εύχε μια διαγωνιςτικό μορφό, ϐπου ο 
ςυμμετϋχων με τον καλϑτερο χρϐνο καταςκευόσ δϑο ςχεδύων tangram κϋρδιςε ϋνα tablet. 
Σο παιχνύδι εύχε υψηλό ςυμμετοχό και ϋμειναν ενθουςιαςμϋνοι γονεύσ και μαθητϋσ. 

Επιπρϐςθετα, το παιχνύδι που καταςκεϑαςαν οι μαθητϋσ, αξιοποιόθηκε ςτο πλαύςιο του 
πανελλόνιου μαθηματικοϑ διαγωνιςμοϑ για μαθητϋσ γυμναςύου με θϋμα: «Εφαρμογϋσ των 
Μαθηματικών ςε Παιχνύδια», ϐπου οι μαθητϋσ παρουςύαςαν την ϐλη πορεύα καταςκευόσ και 
τη ςυνειςφορϊ του παιχνιδιοϑ ςτισ φιλανθρωπικϋσ δρϊςεισ που ϋκαναν. Η ςυμμετοχό ςτον 
διαγωνιςμϐ οδόγηςε ςτο πρώτο βραβεύο ομαδικόσ εργαςύασ λϐγω τησ πρωτοτυπύασ του 
θϋματοσ και των ιδεών που παρουςιϊζονταν, τησ δημιουργικϐτητασ και των καινοτϐμων 
ςτοιχεύων του ϋργου, τησ ποιϐτητασ τησ παρουςύαςησ (ςαφόνεια, χρόςη βοηθητικοϑ υλικοϑ, 
δομό τησ εργαςύασ, η αναφορϊ των πηγών), τησ αναγνώριςησ και τησ ανϊδειξησ των 
Μαθηματικών δομών ςτο παιχνύδι, τησ τεκμηριωμϋνησ ανϊλυςησ των Μαθηματικών 
ιςχυριςμών με βϊςη τισ γνώςεισ του γυμναςύου και τησ ορθόσ χρόςησ τησ μαθηματικόσ 
γλώςςασ και ορολογύασ που χρηςιμοποιόθηκε. 

πκπεξάζκαηα 

Η αξιοπούηςη των tablets και τησ εφαρμογόσ GeoGebra ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ ενϐσ 
προγρϊμματοσ αγωγόσ ςταδιοδρομύασ, αποτελεύ ϋνα ευχϊριςτο και ςυνϊμα ενδιαφϋρον 
μοντϋλο μϊθηςησ μαθηματικών και ανϊπτυξησ δεξιοτότων για το μϋλλον των μαθητών. 

Η ςϑνδεςη τησ ςϑγχρονησ τεχνολογύασ με τα μαθηματικϊ, η ςυνεργαςύα και η 
διαδικτυακό ςϑνδεςη με μαθηματικϋσ καταςκευϋσ ϊλλων ατϐμων, αλλϊ και η ϊνεςη ςτη 
μεταφορϊ και ςτον τρϐπο εργαςύασ λϐγω τησ φορητϐτητασ των tablets, αποτελοϑν ςτοιχεύα 
που ενιςχϑουν την καταλληλϐτητα τουσ για την εκπαύδευςη και ςτην παραδοςιακό τϊξη. 
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