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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

Η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επηρεάζει πλέον κάθε πτυχή της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Σε αυτό το πλαίσιο 
παρατηρείται μια γενικευμένη διείσδυση στην καθημερινή 
διδακτική πράξη αποτελώντας παράλληλα και έναν 
καθημερινό “πονοκέφαλο” για τον εκπαιδευτικό, όσον 
αφορά τα εργαλεία και το πλαίσιο που μπορεί να τα 
χρησιμοποιήσει.  

“Η eργαλειοθήκη του δασκάλου” είναι μια σειρά από τεύχη 
που προτείνουν ψηφιακά εργαλεία κατάλληλα να 
αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων 
του Δημοτικού σχολείου. 

Η ιδέα ξεκίνησε από την ανάγκη να ταξινομηθούν τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας καθημερινά, 
με τρόπο ώστε να βοηθήσουν κάθε εκπαιδευτικό να 
υποστηρίξει τη διδασκαλία του. 

Εργαλεία εξειδικευμένα για τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την 
Ιστορία και τις Φυσικές Επιστήμες, αλλά και εργαλεία που 
μπορούν να αξιοποιηθούν ταυτόχρονα σε περισσότερα του 
ενός γνωστικά αντικείμενα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Γενικά οι ΤΠΕ έχουν αλλάξει το περιβάλλον μέσα στο οποίο 
αναπτύσσεται η σκέψη καθώς διευρύνει τους τρόπους με 
τους οποίους σκέπτονται και εν τέλει μαθαίνουν οι μαθητές 
(ΔΕΠΠΣ, 2003). Όπως είναι φυσικό ένα τέτοιο πλαίσιο έχει 
αλλάξει τη φύση της διδασκαλίας και της μάθησης των 
Μαθηματικών (BECTA, 2003). Αυτό που έχει μεγάλη 
σημασία είναι ότι η εξέλιξη των ΤΠΕ αλλάζει το μαθησιακό 
περιβάλλον της τάξης περισσότερο από αυτό του 
εργαστηρίου πληροφορικής. Και αυτό διότι υπάρχει πλέον 
πληθώρα υπολογιστικών και απεικονιστικών εργαλείων που 
επιτρέπουν πολλαπλούς τρόπους αναπαράστασης και 
σκέψης πάνω στα προβλήματα. Παράλληλα υπάρχουν και 
κυκλοφορούν πολλές φορητές συσκευές που επιτρέπουν τη 
συλλογή, τη διαχείριση και την επεξεργασία μεγάλου 
αριθμού δεδομένων από τα ίδια τα παιδιά. Επιχειρώντας 
ακροθιγώς μια καταγραφή των νέων δυνατοτήτων των ΤΠΕ 
στα μαθηματικά, μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής: 

● τα νέα γραφικά περιβάλλοντα των ΤΠΕ διευκολύνουν 
την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον υπολογιστή 
ενώ τα νέα λογισμικά επιταχύνουν τις διαδικασίες 
διάδρασης 

● η διαδραστική και πολυμεσική φύση των λογισμικών 
παρακινεί τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης 
και οδηγεί σε βελτιωμένη απόδοση 

● υπάρχουν πλέον πολλές φορητές συσκευές 
καταχώρισης και διαχείρισης των δεδομένων 

● τα δεδομένα των προβλημάτων μπορούν εύκολα και 
γρήγορα να ταξινομούνται και να αναδιατάσσονται 
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με πολλαπλούς τρόπους και με τον τρόπο αυτόν να 
υποστηρίζεται η επίλυσή τους 

● απελευθερώνεται χρόνος για τους μαθητές ώστε να 
αναλύσουν και να προβληματιστούν πάνω στα 
δεδομένα τους και να διευρύνουν τη σκέψη τους 

● υπάρχουν εξειδικευμένα λογισμικά (π.χ. γεωμετρίας) 
που μπορούν να οπτικοποιήσουν διάφορες σχέσεις 
(π.χ. το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου). 

Όλες οι παραπάνω δυνατότητες των ΤΠΕ αποτελούν κομβικό 
σημείο στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και στην 
ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων μέσα στην 
τάξη, όπως προβλέπεται και από το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Ποικίλα ψηφιακά εργαλεία προτείνονται στο νέο 
Πρόγραμμα Σπουδών για να αξιοποιηθούν ως εργαλεία 
έκφρασης σε δύο επίπεδα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011): 

(α) με τη μορφή μικροπειραμάτων που ενσωματώνονται σε 
διαφορετικά σημεία της ύλης και μπορεί να συνδέονται είτε 
με ορισμούς και μαθηματικές ιδιότητες είτε με 
δραστηριότητες και ασκήσεις των σχολικών βιβλίων, 

(β) ως βασικό υλικό αναφοράς σε συνδετικές εργασίες για 
τον σχεδιασμό και την προετοιμασία μαθητικών 
δραστηριοτήτων, αλλά και για μαθηματική διερεύνηση. 

Ο δυναμικός χειρισμός μαθηματικών μεγεθών και 
αντικειμένων στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του 
προβληματισμού, της διερεύνησης και διαπραγμάτευσης με 
τα δεδομένα και τελικά στην ανάπτυξη της σκέψης των 
μαθητών.  
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Αυτός άλλωστε είναι και ο γενικότερος σκοπός της 
εκπαίδευσης. 

Ως κατακλείδα θα επισημάνουμε ότι η χρήση των ΤΠΕ δεν 
είναι πανάκεια για όλα τα ζητήματα, αλλά μια ακόμα 
δυνατότητα στα χέρια του εκπαιδευτικού. Η σωστή και 
λελογισμένη χρήση μπορεί να αποτελέσει εσωτερικό 
κίνητρο για τον μαθητή, να βελτιώσει τη στάση του απέναντι 
στα μαθηματικά και να μεγιστοποιήσει τα γνωστικά 
αποτελέσματα. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

Το παρόν τεύχος, εκτός από τις πληροφορίες που παρέχει, 
αποτελεί και μια διαδραστική διεπιφάνεια καθώς για κάθε 
εργαλείο που παρουσιάζεται υπάρχουν σύνδεσμοι που οδηγούν 
στον επίσημο ιστότοπο του εργαλείου, σε παραδείγματα 
αξιοποίησης του στη διδακτική πράξη, σε κείμενα ή παρουσιάσεις 
με οδηγίες χρήσης καθώς και σε βίντεο εκμάθησης.  

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, κάθε τύπος συνδέσμου 
απεικονίζεται με διαφορετικό εικονίδιο μέσα στο κείμενο.  

Συγκεκριμένα: 

Σύνδεσμος για τον ιστότοπο εργαλείου 
 

Σύνδεσμος για παράδειγμα αξιοποίησης 
 

Σύνδεσμος για οδηγίες χρήσης (tutorial) 
 

Σύνδεσμος για βίντεο επίδειξης (εκμάθησης) 
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1. ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

1.1 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Μαθηματικών 

 Ο ιστότοπος Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία αποτελεί 
τον επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας για τη 
διάθεση και διανομή σε σχολεία, σε εκπαιδευτικούς και σε 
μαθητές της ψηφιακής μορφής των σχολικών βιβλίων. 

Μπορούμε να βρούμε όλα τα σχολικά βιβλία Δημοτικού σε 
μορφή pdf, τα βιβλία μαθητή σε επεξεργάσιμη html μορφή 
και κυρίως, πάνω από 100 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-
books), δηλ. βιβλία εμπλουτισμένα με διαδραστικό ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό. 

 

 Πανοραμική εικόνα όλου του υλικού προσφέρει ο 
συγκεντρωτικός πίνακας Διαδραστικών Βιβλίων απ΄ όπου 
μπορούμε να επιλέξουμε τα εμπλουτισμένα βιβλία για τα 

http://ebooks.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/new/allcoursesdiadrastika.php
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Μαθηματικά των τάξεων του Δημοτικού που μας 
ενδιαφέρουν. 

 

 

1.2 Φωτόδεντρο και Μαθηματικά             

 Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής 
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-
υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για τη διάθεση 
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία.  

 

Περιλαμβάνει έξι Ψηφιακά Αποθετήρια Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου με το όνομα «Φωτόδεντρο», καθένα από τα 
οποία εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους και είναι ανοιχτά 
σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε 
ενδιαφερόμενο. 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/
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Όσον αφορά στην καθημερινή διδακτική πράξη, ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να βρει ποικίλο ψηφιακό 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την υποστήριξη της 
διδασκαλίας του αρκεί να κάνει εύστοχα την αναζήτησή του.  

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με ενιαίο τρόπο μέσα από 
τη σελίδα του Φωτόδεντρου-Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου που έχει πρόσβαση ταυτόχρονα σε όλα τα 
αποθετήρια του Υπουργείου αλλά και σε άλλα, «εξωτερικά» 
αποθετήρια ή εκπαιδευτικές πύλες, είτε από τη σελίδα 
καθενός από τα έξι εξειδικευμένα αποθετήρια του 
Φωτόδεντρου. Για πιο εύκολη και εύστοχη αναζήτηση 
προσφέρονται διαφορετικοί εναλλακτικοί τρόποι 
αναζήτησης στα περιεχόμενα τους: με λέξεις-κλειδιά, 
συλλογές, θεματικές περιοχές, τύπο αντικειμένου και 
φίλτρα. 

Τα επιμέρους Ψηφιακά Αποθετήρια του Φωτόδεντρου 
αφορούν μαθησιακά αντικείμενα, εκπαιδευτικά λογισμικά, 
εκπαιδευτικά βίντεο, ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές, e-
υλικό χρηστών και αντικείμενα πολιτισμού. 
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1.2.1 Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα              

 Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών 
Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Φιλοξενεί μέχρι στιγμής πάνω από 8000 
μαθησιακά αντικείμενα, δηλαδή αυτόνομες και 
επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που 
μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση, 
όπως πειράματα, διερευνήσεις, εικόνες, διαδραστικές 
προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, 
ασκήσεις και άλλα. Ειδικότερα περιλαμβάνει τη συλλογή με 
τα μαθησιακά αντικείμενα των εμπλουτισμένων 
διαδραστικών σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με 
επιλεγμένα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
διαφόρων δράσεων του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων 
φορέων. 

 

Μερικά παραδείγματα Μαθησιακών Αντικειμένων για το 
μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο είναι τα 
εξής: 

http://photodentro.edu.gr/lor/
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«Αριθμοί πολλαπλάσιοι του 2» 
 

«Διαίρεση στον χαλασμένο υπολογιστή» 
 

«Το μισό ενός στερεού» 
 

 

1.2.2  Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικό Λογισμικό              

 Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού 
Λογισμικού για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 

 

Φιλοξενεί εκπαιδευτικά λογισμικά και πακέτα με 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τοπική μεταφόρτωση, 
που αναπτύχθηκαν, προσαρμόστηκαν ή εξελληνίστηκαν στο 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4295
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3976
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4364
http://photodentro.edu.gr/edusoft/
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πλαίσιο έργων του Υπουργείου Παιδείας ή φορέων του 
(ΙΤΥΕ, ΠΙ κλπ), από το 1998 έως σήμερα, ή άλλων προϊόντων 
εκπαιδευτικού λογισμικού που διαθέτουν σφραγίδα 
ποιότητας. 

Μεταξύ των άλλων Εκπαιδευτικών Λογισμικών που 
προσφέρονται για το μάθημα των Μαθηματικών στο 
Δημοτικό σχολείο είναι και τα λογισμικά Μαθηματικών του 
πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: 

Μαθηματικά (Α΄-Β΄ Δημοτικού) 
 

Μαθηματικά (Γ΄-Δ΄ Δημοτικού) 
 

Μαθηματικά (Ε΄-Στ΄ Δημοτικού) 
 

 

1.2.3 Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο                    

 Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών 
Βίντεο για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.  

Η πρώτη συλλογή του “Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο” 
περιλαμβάνει τα 700 μικρής διάρκειας βίντεο της 
Εκπαιδευτικής Ραδιο-Τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, 
όπως αυτά επιλέχθηκαν, τμηματοποιήθηκαν και 
μετασχολιάστηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/277?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/276?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/279?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/
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“EduTubePlus - A European curriculum related video library 
and hybrid e-services for the pedagogical exploitation of 
video in class” (www.edutubeplus.info). 

 

Μερικά παραδείγματα Εκπαιδευτικών Βίντεο για το 
μάθημα των Μαθηματικών είναι τα εξής: 

«Ο αριθμός μηδέν» 
 

«Αριθμοί στη σειρά» 
 

«Χαρακτηριστικά γεωμετρικών στερεών» 
 

 

1.2.4  Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές    

 Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών 
Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού 

http://www.edutubeplus.info/
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/133?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/126?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/631?locale=el
http://photodentro.edu.gr/oep/
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Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Στον χώρο αυτό, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας μπορούν να 
αναρτήσουν και να διαμοιράσουν ανοιχτές εκπαιδευτικές 
πρακτικές αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού 
περιεχομένου καθώς και να αναζητήσουν αναρτημένες 
εκπαιδευτικές πρακτικές άλλων χρηστών. 

 

Στόχος του αποθετηρίου είναι η συγκέντρωση, οργάνωση 
και διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα καινοτόμων 
ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών που προτείνονται από 
την εκπαιδευτική κοινότητα και αφορούν σε αξιοποίηση 
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη διαδικασία 
μάθησης. 

Μερικά παραδείγματα Ανοιχτών Εκπαιδευτικών 
Πρακτικών για το μάθημα των Μαθηματικών είναι: 
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«Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο» 
 

«Η ζωή σε άλλους τόπους» 
 

 

1.2.5  Φωτόδεντρο > e-yliko χρηστών                             

 Είναι το Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών 
για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Στον χώρο αυτό εκπαιδευτικοί και μέλη της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής κοινότητας μπορούν να αναρτούν τα δικά 
τους μαθησιακά αντικείμενα ή να αναζητούν μαθησιακά 
αντικείμενα άλλων χρηστών. 

Το αποθετήριο «Φωτόδεντρο > e-yliko χρηστών» έχει 
αντικαταστήσει μέρος της υπηρεσίας της Εκπαιδευτικής 
Πύλης (e-yliko) του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 

 

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/456?locale=el
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/478?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/
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Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία ενεργή κοινότητα 
ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου 
εκπαιδευτικοί (επώνυμα και έχοντας δημόσιο προφίλ) θα 
αναρτούν και θα μοιράζονται το δικό τους ψηφιακό 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, θα αξιολογούν και θα 
ανταλλάσσουν απόψεις. 

Μερικά παραδείγματα Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για 
το μάθημα των Μαθηματικών είναι τα εξής: 

«Άσκηση εκμάθησης της ώρας» 
 

«Στο λιβάδι» 
 

«Κάθετη διαίρεση» 
 

 

1.2.6 Φωτόδεντρο > Πολιτισμός              

 Είναι το Αποθετήριο του Πολιτισμού για την 
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φιλοξενεί 
μέχρι στιγμής 7500 περίπου μαθησιακά αντικείμενα που 
προέρχονται από ψηφιακούς πόρους πολιτισμικού 
περιεχομένου (π.χ. ψηφιακές συλλογές μουσείων) με στόχο 
την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/83?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/143?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/267?locale=el
http://photodentro.edu.gr/cultural/
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Μερικά παραδείγματα τέτοιων Μαθησιακών Αντικειμένων 
Πολιτισμού για το μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό 
σχολείο είναι τα εξής: 

«Κιλίμι», εικόνα 
 

«Λαχείο», κείμενο 
 

«Μαθη… μαγικά: Ο χρόνος κυλά», βίντεο 
 

 

  

http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/6536?locale=el
http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/6540?locale=el
http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/3586?locale=el
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2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  

2.1 Geogebra 

 To GeoGebra είναι ένα πρόγραμμα δυναμικών 
μαθηματικών που αναπτύχθηκε από τον Αυστριακό 
μαθηματικό Markus Hohenwarter ως βοήθημα για τη 
διδασκαλία των Μαθηματικών στα σχολεία. Ενσωματώνει 
Γεωμετρία, Άλγεβρα και Λογισμό σε ένα πακέτο εύκολο ως 
προς την χρήση. Έχει λάβει αρκετά διεθνή βραβεία 
εκπαιδευτικού λογισμικού στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής. 

 

Στη διδασκαλία των μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο μας 
δίνει την ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε ως λογισμικό 
δυναμικής Γεωμετρίας κάνοντας γεωμετρικές κατασκευές με 

https://www.geogebra.org/
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σημεία, διανύσματα, ευθύγραμμα τμήματα, ευθείες, 
κωνικές τομές, και στη συνέχεια να τα αλλάζουμε δυναμικά. 

Παραδείγματα έργων με το Geogebra 
 

Βοήθεια Geogebra, Εγχειρίδιο χρήσης 3.0 
 

Βοήθεια Geogebra, Εγχειρίδιο χρήσης 3.2 
 

Bιντεομαθήματα για το Geogebra 
 

 

 

2.2 The Geometer’s Sketchpad 

 Το The Geometer's Sketchpad είναι ένα ισχυρό 
εργαλείο για τη διδασκαλία της Γεωμετρίας, της Άλγεβρας 
και της Τριγωνομετρίας. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του 
στηρίχθηκαν σε πολύχρονες έρευνες στην περιοχή της 
διδακτικής των μαθηματικών. Είναι ένα διεθνώς 
δοκιμασμένο εργαλείο μάθησης για το οποίο υπάρχει 
πλούσια βιβλιογραφία και τεκμηρίωση.  

Πρόκειται για ένα ανοικτό περιβάλλον διερευνητικής 
μάθησης που επιτρέπει την άμεση διαχείριση των 
μαθηματικών αντικειμένων και σχημάτων καθώς και την 

https://tube.geogebra.org/search/perform/search/%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B1
http://static.geogebra.org/help/docuel.pdf
http://users.sch.gr/fergadioti1/Java_geogebra/help/html/
http://blogs.sch.gr/dyoin/category/%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/page/4/
http://e-yliko.minedu.gov.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=154:the-geometer-s-sketchpad-v4&Itemid=135
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επεξεργασία τους από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η 
δυνατότητα της κίνησης και της παρακολούθησης των 
αλλαγών των στοιχείων και των μεγεθών του σχήματος 
διευκολύνει την εικασία και τον πειραματισμό στα 
Μαθηματικά. 

 

Στο ψηφιακό αποθετήριο Φωτόδεντρο>Μαθησιακά 
αντικείμενα φιλοξενούνται πολλές δραστηριότητες που 
έχουν δημιουργηθεί με το Geometer's Sketchpad1. Μερικά 
παραδείγματα τέτοιων μαθησιακών αντικειμένων είναι τα 
εξής: 

«Εμβαδόν τραπεζίου» 
 

                                                           
1Για την αναπαραγωγή των δραστηριοτήτων απαιτείται το λογισμικό 

Geometer's Sketchpad. 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6875?locale=el
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«Διαμερίσεις-Ισοδύναμα κλάσματα (1)» 
 

«Ιδιότητες της ανάκλασης» 
 

 

Tutorials για τη χρήση του Geometer's 
Sketchpad (english) 

 

Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του Geometer's 
Sketchpad (english)  

 

 

  

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6506
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6872?locale=el
http://www.wiley.com/college/musser/CL_0471263796_S/sketchpad/sketchpad_tutorial/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=EP-AkvJtMWU
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3. «ΠΑΙΞΤΕ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Το διαδίκτυο βρίθει από ιστοσελίδες, κυρίως ξενόγλωσσες, 
που φιλοξενούν παιχνίδια, εφαρμογίδια και δραστηριότητες 
Μαθηματικών για παιδιά όλων των ηλικιών. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι χρήστες μπορούν να “παίξουν” 
online με αυτές τις εφαρμογές ενώ υπάρχουν και άλλες για 
τοπική μεταφόρτωση στον υπολογιστή. 

Οι θεματικές που προσεγγίζουν είναι πολλές: αρίθμηση, 
σειροθέτηση, ταξινόμηση, αντιστοίχιση, ομαδοποίηση, 
σύγκριση κ.ά.  

 

3.1 Παιχνίδια Μαθηματικών online 
Παίξτε online με τα παιχνίδια και τις εφαρμογές που 
μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο. Παρακάτω προτείνονται 
ενδεικτικά τέτοιες ιστοσελίδες: 

Jele 

 

Math is Fun 
 

Who wants to be a Mathionaire?  
 

Δημιουργικά Μαθηματικά 
 

http://www.jele.gr/
http://www.mathsisfun.com/index.htm
http://www.subtangent.com/maths/mathionaire.php
http://creativemathpathways.sch.gr/
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Αριθμομηχανή 
 

e-Manipulatives 

 

Virtual Manipulatives 

 

Math Games 

 

Fun 4 the brain: Παιχνίδια πρόσθεσης 
 

Fun 4 the brain: Παιχνίδια αφαίρεσης 

 

Fun 4 the brain: Παιχνίδια πολλαπλασιασμού 

 

Fun 4 the brain: Παιχνίδια διαίρεσης 

 

Μαθαίνω Μαθηματικά 
 

Χιονοπροπαίδεια 
 

 

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/BigCalculator.html
http://www.eduplace.com/kids/mw/manip/mn_4.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
http://www.topmarks.co.uk/maths-games/5-7-years/counting
http://www.fun4thebrain.com/addition.html
http://www.fun4thebrain.com/subtraction.html
http://www.fun4thebrain.com/mult.html
http://www.fun4thebrain.com/division.html
http://www.edaskalos.gr/mathematicslessons.html
http://11dim-evosm.thess.sch.gr/html/games/xioni/xion.html


Ευάγγελος Κελεσίδης – Ιωάννα Μανάφη 

 
18 

3.2 Παιχνίδια Μαθηματικών για μεταφόρτωση 
3.2.1 Πρόγραμμα Μαθηματικών 2+2 

 Το 2+2 είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα Μαθηματικών 
για μικρά παιδιά. Τα βοηθάει να μάθουν τις απλές πράξεις 
μαθηματικών: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και 
διαίρεση. Διαθέτει 21 διαφορετικές και ενδιαφέρουσες 
ασκήσεις και ο χρήστης καθοδηγείται από φωνητικές 
εντολές. 

 

 

http://www.dwrean.net/2014/02/22.html
http://funnymathforkids.com
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3.2.2 Sebran 

 Το Sebran's ABC με τις πολύχρωμες εικόνες του, την 
ευχάριστη μουσική και τα εύκολα παιχνίδια, διδάσκει σε 
παιδιά ηλικίας 4-9 ετών, εκτός από γράμματα, αριθμούς και 
απλές μαθηματικές πράξεις. Το πρόγραμμα διατίθεται 
δωρεάν και υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα.  

 

Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του Sebran 
(english) 

 

 

http://online.seterra.net/en/p/sebran
https://www.youtube.com/watch?v=0QE2UOjlXIY
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3.2.3 GCompris                                                                       

 Το GCompris είναι μια σουίτα εκπαιδευτικού 
λογισμικού και αποτελείται από ένα μεγάλο πλήθος 
δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών. 

Μεταξύ των άλλων θεματικών υπάρχουν και 
δραστηριότητες μαθηματικών: πίνακας μνήμης, αρίθμηση, 
πίνακας διπλής καταχώρησης, είδωλα γεωμετρικών 
σχημάτων κ.ά. 

 

Tutorial για τη χρήση του GCompris (english) 
 

http://gcompris.net/index-el.html
https://docs.kde.org/trunk5/en/extragear-edu/gcompris/gcompris.pdf
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Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του GCompris 
(english)  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FVit1pcMeVQ
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

4.1 Αίσωπος 

 Η πλατφόρμα “Αίσωπος” αναπτύχθηκε από το 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί ένα 
πρωτοποριακό εργαλείο ανάπτυξης, σχεδίασης, συγγραφής 
και παρουσίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων σε ένα 
σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον. 

Το έργο βρίσκεται ακόμα στη φάση της υποβολής νέων 
διδακτικών σεναρίων και ο αριθμός αυτών που έχουν ήδη 
υποβληθεί και αξιολογηθεί είναι πολύ μικρός. Σε κάθε 
περίπτωση όμως υπάρχει η δυνατότητα μελέτης των 
υποδειγματικών σεναρίων που έχουν αναρτηθεί στην 
πλατφόρμα για το μάθημα των Μαθηματικών. Μερικά 
παραδείγματα τέτοιων σεναρίων είναι: 

«Τα μοτίβα στην καθημερινή μας ζωή» 
 

«Καθετότητα - Ύψη τριγώνου» 
 

«Σύγκριση – Διάταξη κλασμάτων» 
 

 

  

http://aesop.iep.edu.gr/
http://aesop.iep.edu.gr/node/6912
http://aesop.iep.edu.gr/node/20634
http://aesop.iep.edu.gr/node/20869
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Οπισθόφυλλο 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εργαλεία υπάρχουν πολλά, τα eργαλεία όμως τα κατάλληλα 

να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των μαθηματικών με στόχο 

την υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης και την 

καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές, όπως η συνεργασία, 

η επικοινωνία, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα, 

πρέπει να τα διαλέξουμε προσεκτικά!  

Ένας μικρός «ταξιδιωτικός οδηγός» στη χώρα των 

eργαλείων Μαθηματικών. 

 
 
 
  


