
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ



ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

• ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
• ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΔΑΥΙΔ
• ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ



Πως μπορούν τα ψηφιακά μέσα 
να βοηθήσουν στην εκπαίδευση 

και ιδιαίτερα στα μαθηματικά 
και στην ιστορία  ;



• Κατανοώντας την δυσκολία των μαθηματικών  και της ιστορίας στο 
γυμνάσιο και στο λύκειο προχωρήσαμε στην αναζήτηση εφαρμογών 
αλλά και ιστοσελίδων με κύριο σκοπό να βοηθήσουμε τους μαθητές 
να κατανοήσουν και να αγαπήσουν αυτά τα δύο μαθήματα.

Οι εφαρμογές που βοηθούν στην καλύτερη  κατανόηση , 
βοήθεια και εξάσκηση των μαθηματικών είναι οι εξής :



Εφαρμογή ‘’GeoGebra’’



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ GeoGebra
•
• Αποτελεί εφαρμογή του υπολογιστή με την οποία μπορούν να ασχοληθούν οι μαθητές 

Γυμνασίου-Λυκείου αλλά και οι καθηγητές των μαθηματικών .
• Ύστερα από μεγάλη αναζήτηση καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως η εφαρμογή αυτή 

έχει μόνο πλεονεκτήματα τα οποία είναι :
• Α) Εύκολο και φιλικό στη χρήση.
• Β) Σχεδιάστηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
• Γ) Παρέχεται δωρεάν στο διαδίκτυο.
• Δ) Διαθέσιμο σε πολλές πλατφόρμες.
• Ε) Μεταφρασμένο στα ελληνικά.
• ΣΤ) Ελκύει το ενδιαφέρον του χρήστη διότι το μάθημα πραγματοποιείται από τον 

υπολογιστή.
• Ζ) Μάθηση βασισμένη στην έρευνα.





Εφαρμογή Microsoft Math Solver



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Math Solver

• Tο Microsoft Math Solver είναι site για υπολογιστές και εφαρμογή για 
τα κινητά που ανήκει στην εταιρία Microsoft η οποία εφαρμογή 
βοηθάει στα εξής:
• Α) Λύνει την άσκηση – πρόβλημα εύκολα και γρήγορα και μας  δίνει 

όλα τα βήματα τα οποία μας φτάνουν στην επίλυση .
• Β) Στην επίλυση συστήματος με δύο ή και περισσότερους αγνώστους .
• Γ) Στην τριγωνομετρία όπως σε απλοποιήσεις και γραφήματα .
• Δ) Στην στατιστική .
• Ε) Στα όρια που υπάγονται στην ύλη της γ’ λυκείου .
• ΣΤ) Στην παραγοντοποίηση εξισώσεων .



IQ+

• Το εκπαιδευτικό λογισμικό IQ+ περιέχει έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό, 
το οποίο είναι αυστηρά προσαρμοσμένο στην ύλη του σχολικού 
βιβλίου. Με την εικονογράφηση και την κίνηση των εικόνων και των 
κειμένων κεντρίζεται το ενδιαφέρον του μαθητή και ενισχύεται η 
ενεργητική προσέγγισή του στη γνώση. Με τις Προσομοιώσεις, 
(simulation, application, applets) ο μαθητής θα μπορεί να διερευνά 
και να πειραματίζεται πάνω στο γνωστικό αντικείμενο. Ο τρόπος 
αυτός διδασκαλίας και μετάδοσης της γνώσης, κάνει τις 
δραστηριότητες διερεύνησης και πειραματισμού αποδοτικές, τόσο 
για τον μαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό. Έγκριση Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου: Ναι



Cabri II Plus



• To Cabri ανήκει στη κατηγορία του λογισμικού που προσφέρεται κυρίως για διερευνητική 
μάθηση και πειραματισμό σε ένα μεγάλο μέρος των Μαθηματικών, των τελευταίων τάξεων του 
Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου. Επιτρέπει στον χρήστη, 
με εργαλεία τα βασικά γεωμετρικά σχήματα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας (σημείο, κύκλο, ευθ. 
τμήμα, ημιευθεία και ευθεία), τις στοιχειώδεις κατασκευές και τους βασικούς μετασχηματισμούς 
(μεταφορά, στροφή κτλ), να κατασκευάζει οποιοδήποτε γεωμετρικό σχήμα, και να το 
επεξεργάζεται μετρώντας τα βασικά μεγέθη του (μήκη πλευρών και της περιμέτρου του, το 
εμβαδόν του και μέτρα των γωνιών του). Ο δυναμικός τρόπος επεξεργασίας του σχήματος καθώς 
και επεξεργασία των αριθμητικών αποτελεσμάτων μέσω calculator που υπάρχει ενσωματωμένος 
στο πρόγραμμα, επιτρέπει στον χρήστη να πειραματίζεται με απλό τρόπο και να οικοδομεί την 
γνώση. Η χρήση συντεταγμένων και άλλων στοιχείων της Αναλυτικής Γεωμετρίας (εξισώσεις κτλ) 
διευρύνει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες επεξεργασίας των γεωμετρικών σχημάτων. Τέλος 
η δυνατότητα κατασκευής animations κάνει το πρόγραμμα ένα ιδανικό εργαλείο για τη 
διδασκαλία γεωμετρικών εννοιών.

• Το πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί στο κύριο διδακτικό έργο και την καθημερινή πραγματικότητα 
του σχολείου και ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών. 
Συμπληρώνει τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία. Προκαλεί και διατηρεί το ενδιαφέρον των 
μαθητών. Ενισχύει τη διερευνητική και ενεργητική μάθηση. Αξιοποιεί την προσομοίωση 
φαινομένων. Προσφέρει την δυνατότητα για πολλαπλή αναπαράσταση της γνώσης. Είναι απλό 
και φιλικό στη χρήση του από εκπαιδευτικούς και μαθητές που δεν έχουν ιδιαίτερη ειδίκευση σε 
υπολογιστές. Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Ναι



Modellus



• Το λογισμικό Modellus, το οποίο σχεδιάστηκε από μία ομάδα 
επιστημόνων με την καθοδήγηση του καθηγητή Vitor Duarte Teodoro 
από το Πανεπιστήμιο Lisbon της Πορτογαλίας, είναι ένα ισχυρό 
εργαλείο, ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διδασκαλία των θετικών 
επιστημών. Kυρίως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη 
των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας, των Οικονομικών και 
δευτερευόντως της Βιολογίας.
• Ανήκει στην κατηγορία του ανοικτού τύπου περιβάλλοντος-εργαλείο 

για modeling, πειραματισμό και simulation, απαραίτητο για την 
ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων και την επεξεργασία τους μέσα 
από γραφικές παραστάσεις , πίνακες και animations.



Εφαρμογή WolFramAlpha



• Το WolframAlpha είναι πρόγραμμα διαφορετικών κλάδων και
κατευθύνσεων που συντελεί στην κατανόηση των εξής:
• Α) Άλγεβρα.
• Β) Γεωμετρία
• Γ) Οικονομικά
• Δ) Χημεία
• Ε) Φυσική
• ΣΤ) Γεωγραφία.
• Ζ) Γραφική ανάλυση .





Πλεονεκτήματα για το μάθημα της ιστορίας .

• Παράλληλα , το WolframAlpha μπορεί να κάνει ευκολότερο το μάθημα της 
ιστορίας αφού παρέχει πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια ιστορία . 
Όπως για παράδειγμα:
• Α) Αρχαία Ελλάδα
• Β) Βυζαντινή Αυτοκρατορία
• Γ) Ελληνική Επανάσταση
• Δ) Νεότερη και Σύγχρονη Ελλάδα
• Ε) Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
• ΣΤ) Β ’Παγκόσμιος Πόλεμος.
• Ζ) Αρχαία Αίγυπτος.
• Η) Αρχαία Κίνα.



Πλεονεκτήματα για την ψηφιακή ιστορία.



ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

• ΟΡΙΣΜΟΣ
• Ψηφιακή ιστορία είναι το σχετικά νέο διεπιστημονικό πεδίο που 

προέκυψε από την συνάντηση της επιστήμης και της ιστορίας με τις 
σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.  Αντικείμενο της είναι η εξέταση 
και η επίλυση ερωτημάτων που θέτει η ιστορία ως επιστήμη 
αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες , τα ψηφιακά περιβάλλοντα 
και τα ψηφιακά εργαλεία . Αξιοποιεί τις εξελίξεις στις Επιστήμες της 
πληροφορίας και των υπολογιστών , υιοθετεί νέες μεθόδους και 
ροές εργασίας και δημιουργεί νέες ψηφιακές πλατφόρμες και 
εργαλεία που εξυπηρετούν τις ανάγκες της .



• Κύριο έργο της ιστορίας είναι η κατά το δυνατόν ‘’αμερόληπτη’’, 
‘’αξιόπιστη’’και εμπεριστατωμένη αφήγηση (εξιστόρηση ) των 
γεγονότων του παρελθόντος. Ο ρόλος αυτός της ιστορίας τείνει να 
καταλυθεί στην εποχή του Διαδικτύου που μπήκε στις ζωές μας 
δυναμικά από το 2000 και μετά . Πώς έχει αλλάξει η καινούρια 
ιστορική πραγματικότητα του 21ου αιώνα τον τρόπο εργασίας των 
ιστορικών , τον τρόπο που προσλαμβάνεται η ιστορία από το ευρύ 
κοινό, καθώς και τη διδακτική της ιστορίας.



• Τέλος, Η ψηφιακή ιστορία στην πράξη όμως προσφέρει τις 
υπηρεσίες μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Κάποια από αυτά είναι :
• Η Historiana , η ΜΗΤΙΔΑ του ΕΚΤ, το φωτόδεντρο , τους 

ιστορικούς άτλαντες (πλειάδες , Ρωμαική Αυτοκρατορία , την 
εφαρμογή ToposText κ.α)



ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• https://math.microsoft.com/el
• http://www.eurostat.gr/logismiko.html
• https://www.cabri.com/en/student/cabri-ii-plus/
• https://www.geogebra.org/
• https://www.dynamicgeometry.com/
• https://www.wolframalpha.com/
• http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11027
• http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1769
• http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1799

https://math.microsoft.com/el
http://www.eurostat.gr/logismiko.html
https://www.cabri.com/en/student/cabri-ii-plus/
https://www.geogebra.org/
https://www.dynamicgeometry.com/
https://www.wolframalpha.com/
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11027
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1769
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1799


ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ !!


