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Καίριο ερώτημα: Γιατί να μη 
χρησιμοποιούμε μόνο τα χειριστικά υλικά; 

Η τεχνολογία μεγεθύνει το εύρος 
του περιεχομένου που μπορούν 
να μάθουν τα παιδιά και 
διευρύνει την γκάμα των 
προβλημάτων με τα οποία 
μπορούν να ασχοληθούν (Ball & 
Stacey, 2005˙ NCTM Position 
Statement, 2003). 

 



Βασικές αρχές 

• Η αξιοποίηση της τεχνολογίας 
δεν είναι αυτοσκοπός 

• Ενσωμάτωση της τεχνολογίας 
όπου και όταν συνεισφέρει στη 
μάθηση 

• Ενσωμάτωση της τεχνολογίας 
στις περιπτώσεις που υπερτερεί 
των δραστηριοτήτων με χαρτί-
μολύβι ή με χειριστικά υλικά 



Προσθετική αξία των ΤΠΕ           
στα Μαθηματικά 

• Γρήγορος καθαρισμός οθόνης 

• Απεριόριστα υλικά (π.χ., κύκλοι ή 
ράβδοι κλασμάτων) 

• Άμεση αξιολόγηση των 
απαντήσεων (επαλήθευση) 

• Εξάσκηση σ’ ένα παιγνιώδες 
πλαίσιο 



Προσθετική αξία των ΤΠΕ           
στα Μαθηματικά 
• Δυναμικοί αριθμοί: αλλάζουν καθώς 

αλλάζουν οι αναπαραστάσεις στην 
οθόνη (π.χ., κατακόρυφο αριθμητήριο) 

• Δυναμικές μετατροπές μεταξύ 
κλασμάτων, δεκαδικών, ποσοστών και 
λόγων (π.χ., ράβδοι κλασμάτων) 

• Κατασκευή τρισδιάστατων σχημάτων 
και περιστροφή τους στο χώρο 

• Διερεύνηση μετασχηματισμών (π.χ., 
μεταφορά, περιστροφή, ανάκλαση, 
μεγέθυνση και σμίκρυνση) 

• κλπ. 

 



«Shape Tool»: Ένα καλό παράδειγμα 
προσθετικής αξίας 

http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3587


Στόχοι παρουσίασης 

• Χειροπιαστές εισηγήσεις και υλικό 
αναφορικά με την ενσωμάτωση των 
ΤΠΕ στη διδασκαλία των Μαθηματικών 

• Ανάδειξη της υπολογιστικής μηχανής 
ως σημαντικό τεχνολογικό εργαλείο 

• Ανάδειξη λογισμικών και εφαρμογιδίων 
που βρίσκονται εγκατεστημένα στους 
Η/Υ των σχολείων 

 

 



Ας αλλάξουμε οπτική γωνία… 



Το πλέον παρεξηγημένο τεχνολογικό    
εργαλείο: Υπολογιστική Μηχανή 

Πλεονεκτήματα 
της χρήσης ΥΜ 

Δεν κάνει 
«κακό» 

Συνεισφέρει 
στην:                    

1) ανάπτυξη 
εννοιών,              

2) εξάσκηση,       
3) επίλυση 

προβλήματος  

Εξοικονόμηση 
χρόνου           

(π.χ., επίλυση 

προβλήματος) 

Κόστος: 
Μία για 

κάθε 
παιδί  



Υπολογιστική Μηχανή:       
Διερεύνηση αριθμών 

•Να γράψετε στην ΥΜ τον αριθμό 38150. Προσθέστε 
στον αριθμό 2 χιλιάδες κλπ. Ποιον αριθμό βρήκατε; 

•Να γράψετε στην ΥΜ τον αριθμό τρία και σαράντα 
τρία εκατοστά. Προσθέστε έναν αριθμό, ώστε το 
άθροισμα να είναι τέσσερα και σαράντα οκτώ 
εκατοστά. Ποιον αριθμό προσθέσατε;  

•Να βρείτε έναν αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσετε 
με τον εαυτό του θα σας δώσει 43. 

•Να μετατρέψετε τα κλάσματα 1/8 και 5/8  σε 
δεκαδικούς αριθμούς.  

 



Υπολογιστική Μηχανή:       
Υπολογισμοί και εκτίμηση 

• Να βρείτε δύο διαδοχικούς αριθμούς που το 
γινόμενό τους είναι 600.  

• Να βρείτε έναν τρόπο για να υπολογίσετε το πηλίκο 
9288 ÷ 54=, χρησιμοποιώντας ΥΜ της οποίας το 
πλήκτρο με τον αριθμό 5 είναι χαλασμένο (ΝΑΠ). 

• Να γράψετε τον αριθμό 2,35 και να προσθέσετε 
τρεις ακόμα αριθμούς για να βρείτε δέκα. Ποιους 
αριθμούς προσθέσατε;  

• Χωρίζουμε την τάξη σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα 
χρησιμοποιεί YM ενώ η άλλη ομάδα εκτελεί νοερά 
τους υπολογισμούς π.χ., 3000 + 1765, 537×32 
(καταλληλότητα χρήσης YM). 

 
 



Υπολογιστική Μηχανή:       
Υπολογισμοί και εκτίμηση 



Υπολογιστική Μηχανή:       
Υπολογισμοί και εκτίμηση 

Αρχή 

Τέλος 

Να βρείτε τη διαδρομή  που 
έχει συνολικό άθροισμα 100, 
προχωρώντας οριζόντια ή 
κάθετα. 



Υπολογιστική Μηχανή:       
Υπολογισμοί και εκτίμηση 



Υπολογιστική Μηχανή:           
Διερεύνηση εννοιών στατιστικής 

Ένας φούρνος έκανε την περασμένη εβδομάδα τις πιο κάτω 
πωλήσεις ψωμιών. Να μελετήσετε τα δεδομένα και να απαντήσετε 
στις ερωτήσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Να βρείτε το μέσο όρο των πωλήσεων των ψωμιών την περασμένη 

εβδομάδα. 
2. Να βρείτε πόσες ήταν οι πωλήσεις ψωμιών την Κυριακή, αν ο μέσος όρος 

των πωλήσεων από τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή ήταν 115 (ΝΑΠ). 
 

ΗΜΕΡΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΨΩΜΙΩΝ 

Δευτέρα 112 

Τρίτη 87 

Τετάρτη 121 

Πέμπτη 70 

Παρασκευή 150 

Σάββατο 198 



Υπολογιστική Μηχανή:           
Διερεύνηση σχέσεων και μοτίβων 

Να χρησιμοποιήσετε ΥΜ για να υπολογίσετε τα πιο κάτω 
γινόμενα. 

 

 

 

 
• Να περιγράψετε τον κανόνα του μοτίβου των παραγόντων. 

• Να περιγράψετε τον κανόνα του μοτίβου των γινομένων.  

• Να προβλέψετε ποιες θα είναι οι επόμενες δύο εξισώσεις σε 
κάθε περίπτωση. Ελέγξτε τις προβλέψεις σας με την ΥΜ. 

• Να χρησιμοποιήσετε την ΥΜ σας για να φτιάξετε το δικό σας 
μοτίβο. Δώστε το σε κάποιο άλλο συμμαθητή σας για να 
προβλέψει τις επόμενες δύο εξισώσεις.  

1. 37 × 3 = 
37 × 6 = 
37 × 9 = 

2. 
 

99 × 11 = 
99 × 22 = 
99 × 33 = 

3. 
 

143 × 7 = 
143 × 14 = 
143 × 21 = 



Υπολογιστική Μηχανή:              
Επίλυση προβλήματος 

Κατά την επίλυση προβλήματος είναι καλό τα παιδιά να 
εκτίθενται σε ρεαλιστικά προβλήματα με ρεαλιστικούς 
αριθμούς. Οι αριθμοί αυτοί μπορεί να είναι πέρα από τις 
δυνατότητες υπολογισμού των παιδιών. Η ΥΜ καθιστά 
προσβάσιμα αυτά τα ρεαλιστικά προβλήματα. 
  
 

Γιατί λοιπόν να χάνουμε χρόνο στους υπολογισμούς 
όταν αυτοί δεν αποτελούν το βασικό στόχο του 

μαθήματος; 



Κριτήρια επιλογής 
λογισμικών/εφαρμογιδίων 

• Προσθετική αξία 

• Προσβασιμότητα  

• Χρήση στα πλαίσια αξιοποίησης 
του ενός Η/Υ της τάξης (ή στην 
ολομέλεια) 

• Προϋποθέσεις για διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας 

• Δυνατότητα τήρησης αρχείου 
(αξιολόγηση από εκπαιδευτικό) 

 



«Παίζω με τους αριθμούς»: 
Αριθμητική γραμμή  

Τάξη: Α’ – Στ’ 
Περιοχή: Αρ - Αλ 



«Παίζω με τους αριθμούς»: 
Αξία θέσης ψηφίου 

Τάξη: Α’ – Στ’ 
Περιοχή: Αρ 



«Παίζω με τους αριθμούς»: 
Πίνακας αριθμών 

Τάξη: Α’ – Στ’ 
Περιοχή: Αρ - Αλ 



«Παίζω με τους αριθμούς»: 
Ράβδοι κλασμάτων 

Τάξη: Β’ – Στ’ 
Περιοχή: Αρ 



«Παίζω με τους αριθμούς»: 
Κλάσματα 

Τάξη: Α’ – Στ’ 
Περιοχή: Αρ 



«Παίζω με τους αριθμούς»: 
Αφαίρεση 

Τάξη: Α’ – Στ’ 
Περιοχή: Αρ 



«Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ»: 
Γραμμές, Σχήματα και Μέτρηση 

Τάξη: Α’ – Στ’ 
Περιοχή: Γ - Μ 



«Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ»: 
Συμμετρία 

Τάξη: Γ’ – Στ’ 
Περιοχή: Γ  



«Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ»: 
Περιστροφή, Μεταφορά, Αντιστροφή 

Τάξη: Β’ – Στ’ 
Περιοχή: Γ  



Εφαρμογίδιο:  
«Ηλεκτρονική ζυγαριά αριθμών»  

Τάξη: Α’ – Στ’ 
Περιοχή: Αρ - Αλ 



Εφαρμογίδιο:  
«Εμβαδόν - Περίμετρος»  

Τάξη: Α’ – Στ’ 
Περιοχή: Γ - Μ 



Εφαρμογίδια:  
Για την ολομέλεια  

Τάξη: Α’ – Στ’ 
Περιοχή: Αρ - Αλ 



Άλλες πηγές 

• http://illuminations.nctm.org/ 

• http://www.learner.org/ 

• http://nlvm.usu.edu/ 

• http://nrich.maths.org/frontpage 

• http://www.shodor.org/interactivate/ac
tivities/ 

 

 

http://illuminations.nctm.org/
http://www.learner.org/
http://nlvm.usu.edu/
http://nrich.maths.org/frontpage
http://www.shodor.org/interactivate/activities/
http://www.shodor.org/interactivate/activities/


Αν επιθυμείς διαφορετικά αποτελέσματα μην κάνεις το 
ίδιο πράγμα ξανά και ξανά… (Albert Einstein) 


