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Αναπαπιζηώνηαρ ηα Μαθημαηικά
με Ψηθιακά Μέζα

Οι ζςνεπγαζόμενερ ομάδερ:

Το Δυ.Ψηφ.Ε “Casyopée”

Οθηψ επξσπατθέο νκάδεο ζπλεξγάζηεθαλ γηα ην
έξγν, ε θάζε κία κε ηε δηθή ηεο ζεσξεηηθή
πιαηζίσζε θαη ηερλνγλσζία ζηνπο αληίζηνηρνπο
κε ην έξγν ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Η
ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ ηνπ ReMath μεθίλεζε
κέζα απφ ην δίθηπν αξηζηείαο “Kaleidoscope”
NoE,
http://www.noe-kaleidoscope.org/pub/,
ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ δεκηνχξγεζαλ κία
Δπξσπατθή Οκάδα Έξεπλαο (European Research
Team/ERT) πνπ θχξην ζηφρν είρε ην ζπγθεξαζκφ
ηεο γλψζεο θαη ηε ζέζπηζε καθξνρξφληαο θνηλήο
έξεπλαο ζην αληηθείκελν ηεο αμηνπνίεζεο ησλ
Νέσλ
Σερλνινγηψλ
ζηε
δηδαζθαιία
ησλ
Μαζεκαηηθψλ (Technology Enhanced Learning in
Mathematics/TELMA).
Istituto Tecnologie Didattiche, Ιηαιία

Τεσνολογίερ ηηρ Κοινυνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ
- Information Society Technologies (IST)

http://www.itd.cnr.it/
Επγαζηήπιο Εκπαιδεςηικήρ Τεσνολογίαρ,
Εθνικό & Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο
Αθηνών, Διιάδα
http://etl.ppp.uoa.gr/
Απιθμόρ Έπγος: IST4-26751

Talent Α.Ε, Διιάδα
http://www.talent.gr/
Università degli Studi di Siena, Ιηαιία
http://www.unisi.it/
Το Δυ.Ψηφ.Ε “MaLT”

Σςνηονιζηήρ έπγος:
Επεςνηηικό Ακαδημαφκό Ινζηιηούηο
Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών, (ΕΑΙΤΥ),
Σνκέαο eLearning
Κηίξην "Γ. Μαξίηζαο", Ν. Καδαληδάθε,
Παλεπηζηεκηνχπνιε Παηξψλ, 26 500, Ρίν
http://www.cti.gr
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de

Grenoble,

http://lig.imag.fr/
Université Paris 7 Denis Diderot, Γαιιία
http://www.didirem.math.jussieu.fr/didirem
University of London, Institute of Education
- London Knowledge Lab, Ηλ. Βαζίιεην
http://www.lkl.ac.uk/

Ιζηόηοπορ Έπγος: http://remath.cti.gr

δηαζέηεη, είηε ζε ζρέζε κε ην πψο κπνξνχλ απηέο
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή θαη ηα δχν. Σα Γπ.Φεθ.Δ.
δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ εγγχηεηά
ηνπο ζηα παξαδνζηαθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα.

Διεξαγυγή εμπειπικών επεςνών

Αναπαπιζηώνηαρ ηα Μαθημαηικά
με Ψηθιακά Μέζα
Σςνύθανζη Θευπηηικών Πλαιζίυν
Η
αλαδπφκελε
γλψζε
ζηνλ
ηνκέα
ηεο
αμηνπνίεζεο
ησλ
Νέσλ
Σερλνινγηψλ
ζηε
Γηδαθηηθή
ησλ
Μαζεκαηηθψλ
είλαη
θαηαθεξκαηηζκέλε. ηφρνο ηνπ έξγνπ ReMath
ήηαλ
ε
αλάπηπμε
ελφο
ζπγθεξαζκέλνπ
ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα δηαζχλδεεη θαη ζα
πξναγάγεη ηε ζπλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ πνηθίισλ
ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ θαη δνκεκάησλ πνπ
απαληψληαη ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. Σν πιαίζην απηφ
ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη
εζηίαζε
ζηηο
ηδηαίηεξεο
επαηζζεζίεο
ηεο
πξνζέγγηζεο ηεο θάζε νκάδαο θαη ζηελ δηδαθηηθή
ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ.
Γνκήζεθε κέζα απφ ηελ εκπεηξία πνπ απνθφκηζαλ
νη νκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ην νπνίν
ζηεξίρζεθε ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν ζρεδηαζκνχ
θαη
αλάπηπμεο
ςεθηαθψλ
εξγαιείσλ
θαη
εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ
θαη
ρηαζηί
αλάιπζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα
δεκηνπξγεζνχλ καζεκαηηθά λνήκαηα ζηελ ηάμε.

γηα αλάγλσζε απφ εξεπλεηέο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ
Μαζεκαηηθψλ έρνπλ επαλαδηαηππσζεί ψζηε λα
είλαη θαηαλνεηά απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη είλαη
δηαζέζηκα ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ έξγνπ ζηα ειιεληθά,
αγγιηθά, γαιιηθά, ηηαιηθά θαη αξαβηθά.

Το Δυ.Ψηφ.Ε “Cruislet”

Ανάπηςξη 13 Σεναπίυν
Γεθαηξία ρέδηα Γξαζηεξηνηήησλ (ελάξηα) κε
θνηλή ηεξαξρηθή δνκή αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ
εθπαηδεπηηθή ρξήζε ησλ έμη ινγηζκηθψλ. Σν θάζε
έλα απφ απηά πεξηέρεη πεδία πνπ αλαθέξνληαη
ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ην ζθεπηηθφ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, ζηα ζρέδηα δξάζεο θαη ζηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ππνζηήξημε
εξεπλεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.

Έμη εξεπλεηηθέο νκάδεο, ε θάζε κηα κε ηε δηθή
ηεο ζεσξεηηθή πιαηζίσζε δηεμήγαγαλ εκπεηξηθέο
έξεπλεο ζε πξαγκαηηθέο ζρνιηθέο ηάμεηο. Κάζε
νκάδα ρξεζηκνπνίεζε ηφζν ην ινγηζκηθφ ζηελ
αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ είρε άκεζα εκπιαθεί, φζν
θαη
ηνπιάρηζηνλ
έλα
απφ
εθείλα
πνπ
αλαπηχρζεθαλ απφ άιιεο νκάδεο. Ο ρηαζηί
πεηξακαηηζκφο κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ
ππήξμε ξεηφ κέξνο ηεο κεζφδνπ γηα ηελ
αλάπηπμε
ηνπ
ζπγθεξαζκέλνπ
ζεσξεηηθνχ
πιαηζίνπ πνπ ζηφρν είρε λα ζπλεηζθέξεη ζηε
ζπλχθαλζε ησλ πξνυπαξρφλησλ.

Ανάπηςξη ενόρ τηθιακού σώπος
Σν έξγν είρε σο ζηφρν λα ζπλεηζθέξεη θαη ζε
επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ηεο
αλάπηπμεο ελφο εληαίνπ πνιχγισζζνπ δηθηπαθνχ
ρψξνπ κάζεζεο γηα ηα Μαζεκαηηθά (Math.Di.L.S.
Σν ζχζηεκα παξέρεη κία βηβιηνζήθε αξρείσλ
ζρεηηθψλ κε ην έξγν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κειψλ ηνπ έξγνπ.
Σαπηφρξνλα, απεπζχλεηαη ζην επξχηεξν θνηλφ
δηαζέηνληαο φια ηα πξντφληα ηνπ έξγνπ.

Σσεδιαζμόρ και ανάπηςξη 6 λογιζμικών
Έμη λέα Γπλακηθά Φεθηαθά Δξγαιεία (Γπ.Φεθ.Δ.)
γηα ηελ αλαπαξάζηαζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ
ζρεδηάζηεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Τπνζηεξίδνπλ κηα πνηθηιία
ελλνηψλ απφ ηελ Άιγεβξα, ηελ Αλάιπζε, ηελ
Δπηπεδνκεηξία
θαη
ηε
ηεξενκεηξία
θαη
εθαξκνγψλ ησλ καζεκαηηθψλ απφ ηε Νεπηψληα
Φπζηθή θαη ηελ Πινήγεζε ζε Γεσγξαθηθφ Υψξν.
Σν θάζε ινγηζκηθφ απνηειεί θαηλνηνκία είηε ζε
ζρέζε κε ηηο ίδηεο ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ

Equations given to the ball:

Εικόνα από τον Pedagogical Plan Manager
http://ppm.itd.cnr.it
Όια ηα ζελάξηα, ηα νπνία αξρηθά πξννξίδνληαλ

y(ME,0) = 422
x(ME,0) = 225
x(ME,t) = x(ME,t−1) + Vx(ME,t)
Vx(ME,0) = 3
Vx(ME,t)= Vx(ME,t-1) + Ax(ME,t)
Ax(ME,t) = 0
y(ME,t) = y(ME,t−1) + Vy(ME,t)
Vy(ME,0) = 9
Ay(ME,t) = -.098
appearance(ME,t) = Circle
greenColourPen(ME,t) = 100

Το Δυ.Ψηφ.Ε. “MoPiX”

