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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηό όηη ηόζν ε θαζεκεξηλόηεηα ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

επηβάιιεηαη από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο όζν θαη νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ηνπ 

αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, δελ αθήλνπλ πεξηζώξηα γηα ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ, ηνλ πεηξακαηηζκό, αιιά θαη ηελ νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο, όπσο 

πξεζβεύνπλ νη ζύγρξνλεο επνηθνδνκεηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. Ωζηόζν, αλ νη 

εθπαηδεπηηθνί δηαθνξνπνηήζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο -πξνζαξκόδνληάο ηελ 

ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ-, ρξεζηκνπνηώληαο θύιια εξγαζίαο, 

νπηηθναθνπζηηθά πιηθά θαη αμηνπνηώληαο ηηο ΣΠΔ, ζα κπνξνύζαλ λα 

επηηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επηζηήκεο. 

ΣΙΣΛΟ ΔΝΑΡΙΟΤ 

«Σν καγηθό θιεηδί » 

εκείσζε: Ο ηίηινο είλαη εκπλεπζκέλνο από ηνλ R. Descartes (Καξηέζην), ν 

νπνίνο ζύλδεζε ηελ άιγεβξα κε ηελ γεσκεηξία, κέζα από κηα απιή 

θαηαζθεπή (γξαθηθή παξάζηαζε), ην γλσζηό «θαξηεζηαλό ζύζηεκα 

ζπληεηαγκέλσλ». Μηα θαηαζθεπή πνπ γηα ηνλ ίδην απνηέιεζε ην «καγηθό 

θιεηδί» πνπ ζα ηνπ άλνηγε ην δξόκν, αξγόηεξα, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αλαιπηηθήο γεσκεηξίαο.  

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΝΑΡΙΟΤ 

Γνωζηική πεπιοσή 
Οη παξαβνιέο: y = a x2, y = - a 𝑥2 θαη y = a x2 + b x + c, a ≠ 0 ζηελ Άιγεβξα Γ’ 

γπκλαζίνπ. 

Θέμα 
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην αθνξά ηε κειέηε ηεο ζπλάξηεζεο y = a 𝑥2 σο πξνο 

ηελ θακππιόηεηα, ηε ζπκκεηξία, θαζώο θαη ην κεηαζρεκαηηζκό ηεο y = a 𝑥2 

ζηελ y = a 𝑥2 + b x + c. Αθόκε, γίλεηαη αλαδήηεζε ησλ ξηδώλ, θαζώο θαη ησλ 

αθξόηαησλ ηηκώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο ηεο θάζε ζπλάξηεζεο, ελώ, 

ηαπηόρξνλα, παξνπζηάδεηαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ησλ ζπλαξηήζεσλ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ Geogebra 4.2 (ειιεληθή έθδνζε). 
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 ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΠΔΡΙΟΥΔ 

Μαζεκαηηθά (Άιγεβξα) Γ’ Γπκλαζίνπ 

Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) 

ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ 

Παξαβνιή, ζπλάξηεζε, θαξηεζηαλό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, γξαθηθή 

παξάζηαζε, ζπκκεηξία, δεπηεξνβάζκηα εμίζσζε, ξίδεο, δηαθξίλνπζα. 

ΚΔΠΣΙΚΟ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ 

Βαζική ιδέα 
Η ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζα δηεπθνιύλεη ηνπο καζεηέο, λα 

δηεξεπλήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζπλάξηεζεο y = 

a 𝑥2 σο πξνο ηελ θακππιόηεηα (κεηαβάιινληαο ην a) θαη ηε ζπκκεηξία, λα 

κειεηήζνπλ  ηηο αθξόηαηεο ηηκέο ηεο θαη ηέινο λα αλαθαιύςνπλ ην 

κεηαζρεκαηηζκό ηεο ζηελ y = a 𝑥2 + b x + c. Μέζα από ην κεηαζρεκαηηζκό 

απηό, ζα δηαπηζηώζνπλ όηη ε δηαθξίλνπζα κεηαβάιιεηαη θαη αιιάδεη ην 

ζύζηεκα αμόλσλ, ελώ νη ξίδεο ηεο θάζε δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο είλαη ηα 

ζεκεία ηνκήο ηνπ άμνλα x΄x κε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αληίζηνηρεο 

ζπλάξηεζεο. Η δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο κε ηα παξαδνζηαθά κέζα (πίλαθαο - 

θηκσιία) πζηεξεί ιόγσ έιιεηςεο αθξίβεηαο, αιιά θαη ηνπ ρξόλνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Αληίζεηα, ηα καζεκαηηθά ινγηζκηθά 

πξνζθέξνπλ ηόζν αθξίβεηα όζν θαη ηαρύηεηα ζηηο κεηξήζεηο θαη ζηηο 

θαηαζθεπέο. Δπίζεο, ηα ινγηζκηθά απηά παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο δπλαηόηεηεο 

θαηαζθεπήο πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ, θαζώο 

θαη ηελ ελ δπλάκεη επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζή ηνπο.  

 

Πποζηιθέμενη αξία 
Η επηπιένλ αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ είλαη όηη έρεη ζθνπό λα 

μεθύγεη από ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν (πιαίζην) δηδαζθαιίαο, επηδηώθνληαο 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νπηηθήο ησλ καζεηώλ γηα ηα καζεκαηηθά. Οη καζεηέο ζα 

ελζαξξπλζνύλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηηο θαηαζθεπέο, δνθηκάδνληαο ηηο δηθέο 

ηνπο ηδέεο θαη θαηαιήγνληαο ζε ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα επεμεξγαζηνύλ 

κεηά νκαδηθά. Έηζη ν καζεηήο παύεη λα είλαη έλαο παζεηηθόο δέθηεο γλώζεσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ θαη κε ηε ζπκβνιή ησλ ινγηζκηθώλ, ζα θαηαθέξεη λα 
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δηεξεπλήζεη ζε βάζνο ην αληηθείκελν πνπ ζα επεμεξγαζηεί. Σέινο, ζα 

αληηιεθζεί κέζσ ηεο ηερλνινγίαο όηη ηα καζεκαηηθά απνηεινύλ αληηθείκελν 

δηεξεύλεζεο θαη επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο θαη όρη κηαο απιήο παξάζεζεο 

γλώζεσλ θαη θαλόλσλ. 

 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζην ζελάξην απηό ζηεξίδνληαη ζην 

επνηθνδνκεηηθό κνληέιν κάζεζεο, ζύκθσλα κε ην νπνίν, νη καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία κέζα από ηελ αλαθάιπςε θαη 

ηε δηεξεύλεζε πνπ νδεγεί ζηελ νηθνδόκεζε ηεο λέαο γλώζεο. Ωζηόζν, ν 

ξόινο ηνπ δαζθάινπ δελ είλαη ν παξαδνζηαθόο ηεο «απζεληίαο», αιιά 

θαζνδεγεηηθόο, ελζαξξπληηθόο θαη δηεπθνιπληηθόο γηα ηε κάζεζε.  

 

ΠΛΑΙΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ε ποιοςρ απεςθύνεηαι 
Σν ζελάξην απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Γ΄ γπκλαζίνπ ελώ, κε πεξαηηέξσ κειέηε, 

ζα κπνξνύζε λα αληαπνθξηζεί θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Α΄ ιπθείνπ. 

Υπόνορ ςλοποίηζηρ 
Η πινπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ απαηηεί πεξίπνπ 4 δηδαθηηθέο ώξεο θαη 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δπν θάζεηο ησλ 2 δηδαθηηθώλ σξώλ ε θάζε κηα.  

Υώπορ ςλοποίηζηρ 
Σν ζελάξην ζα δηεμαρζεί ζην εξγαζηήξην Η/Τ ηνπ ζρνιείνπ. 

Σεσνολογικά επγαλεία και ςλικοηεσνική ςποδομή 
Θα ρξεζηκνπνηεζεί: α) ην ινγηζκηθό GeoGebra ην νπνίν πξέπεη λα έρεη 

εγθαηαζηαζεί ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ ζα πινπνηεζεί ην 

ζελάξην θαη β) θύιια εξγαζίαο. 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ : 

i)  ην θαξηεζηαλό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, 

ii)  ηηο ζπληεηαγκέλεο ζεκείνπ θαη ηελ απεηθόληζε ζεκείνπ ζε ζύζηεκα 

αμόλσλ,  

iii) ηελ έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο θαη ηεο γξαθηθήο ηεο παξάζηαζεο,  
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iv) ηελ αμνληθή θαη ηελ θεληξηθή ζπκκεηξία, 

v) ηνπο ηύπνπο ηεο δηαθξίλνπζαο θαη ησλ ξηδώλ δεπηεξνβάζκηαο 

εμίζσζεο, θαζώο θαη ηελ επίιπζή ηεο θαη ηέινο,  

vi)  λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

GeoGebra. 

 

Γιδακηικοί ζηόσοι  
Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζελαξίνπ ζηνρεύνπλ, κέζσ πεηξακαηηζκώλ, 

αθελόο ζηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ ησλ ζπλαξηήζεσλ ηεο παξαβνιήο θαη 

αθεηέξνπ ζηε ζύλδεζε ηνπο κε ηηο γξαθηθέο ηνπο παξαζηάζεηο. Ωζηόζν, ν 

δηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ ζελαξίνπ έγηλε κε βαζηθή επηδίσμε ηελ πξόθιεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ, κέζσ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ εκπινθή ηνπο 

ζε δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθώλ 

ζηόρσλ. Ο ξόινο ηνπ δηδάζθνληα ζα είλαη βνεζεηηθόο θαη εκςπρσηηθόο γηα ηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Έηζη ν εθπαηδεπηηθόο, ελώ ζα έρεη θάλεη, εθ ησλ 

πξνηέξσλ, ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο, ζα ελζαξξύλεη ηνπο 

καζεηέο, ώζηε εθείλνη λα πεηξακαηίδνληαη, λα παξαηεξνύλ, λα εηθάδνπλ θαη λα 

δηαηππώλνπλ θαλόλεο, γεληθεύνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, ν 

θαζεγεηήο ζα εληζρύεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηώλ, παξέρνληαο βνήζεηα 

εθεί όπνπ ρξεηάδεηαη, κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο θαη επηζεκάλζεηο. Σέινο, 

ζεκαληηθό ξόιν παίδεη θαη ην ινγηζκηθό ην νπνίν έρεη επηιεγεί κε ζθνπό λα 

δεκηνπξγήζεη επλντθέο ζπλζήθεο γηα πεηξακαηηζκό, εμεξεύλεζε, παξαηήξεζε 

θαη δεκηνπξγία ππνζέζεσλ, νη νπνίεο ζα κπνξνύλ λα επαιεζεπζνύλ ή λα 

απνξξηθζνύλ, κε ζηόρν ηελ νηθνδόκεζε ηεο λέαο γλώζεο. Δπνκέλσο, ε 

δεκηνπξγία βησκαηηθήο κάζεζεο κέζα από ηνλ πεηξακαηηζκό θαη ηηο 

ζπιινγηθέο δξάζεηο, ζα εληζρύζεη ηε ινγηθν - καζεκαηηθή ζθέςε ησλ 

καζεηώλ. 

πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ (ΑΠ) 

ηνπ ππνπξγείνπ, νη δηδαθηηθνί ζηόρνη σο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν είλαη νη 

καζεηέο κεηά ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη: 

i) λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηε ζρέζε πνπ έρεη ν ζπληειεζηήο α κε ηελ 

θακππιόηεηα θαη ηε ζέζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο παξαβνιήο y 

= a x2 σο πξνο ηνλ άμνλα xx’, 
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ii) λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο 

y = a x2, αθνύ έρνπλ εκπεδώζεη όηη ε ζπλάξηεζε έρεη θνξπθή ηελ 

αξρή ησλ αμόλσλ O(0, 0) πνπ είλαη, ηαπηόρξνλα, θαη ην αθξόηαην ηεο y 

= a x2 (κέγηζην, αλ α <0 ή ειάρηζην, αλ α >0) θαη άμνλα ζπκκεηξίαο ηνλ 

άμνλα yy’,  

iii)  λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ, πξνζεγγηζηηθά, ηε ζπκκεηξηθή ηεο y = 

a x2, δειαδή, ηελ y = - a x2 θαη αληηζηξόθσο, έρνληαο θαηαιάβεη όηη ε 

κηα είλαη ζπκκεηξηθή ηεο άιιεο σο πξνο ηνλ άμνλα xx’,  

iv) λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ, δηαηζζεηηθά, από ηε γξαθηθή 

παξάζηαζε, ηελ εμίζσζε ηεο παξαβνιήο ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ε 

ζπλάξηεζε, 

v)  λα είλαη ηθαλνί λα δηαθξίλνπλ όηη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ζπλάξηεζεο y = a x2 + b x + c πξνθύπηεη από ηελ παξάιιειε 

κεηαηόπηζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο y = a x2 πξνο ηνπο άμνλεο, 

κε λέα θνξπθή ην ζεκείν Κ (
−𝛽

2𝛼
, 
−𝛥

4𝛼
 ) θαη ηέινο, 

vi)  λα κπνξνύλ λα ζρεδηάδνπλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο y = a 𝑥2 + b x 

+ c, δηαπηζηώλνληαο όηη νη ξίδεο ηεο εμίζσζεο y = a 𝑥2 + b x + c = 0 

είλαη ηα ζεκεία ηνκήο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ηειεπηαίαο 

ζπλάξηεζεο κε ηνπο άμνλεο.  

 

ΣΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΔΝΑΡΙΟ 

Οπγάνωζη ηηρ διδαζκαλίαρ 
Η κέζνδνο δηδαθηηθήο πνπ ζα εθαξκνζηεί ζα είλαη ηεο νκαδν - 

ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο κε βαζηθό εξγαιείν ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. 

Ωο ρώξνο δηδαζθαιίαο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην εξγαζηήξην ησλ ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ, όπνπ νη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε κηθξέο νκάδεο ησλ 2 καζεηώλ, 

ζα εξγάδνληαη κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή, αλαιακβάλνληαο δηαθνξεηηθνύο 

ξόινπο ν θαζέλαο (πιεθηξνιόγεζε - δηαρείξηζε πνληηθηνύ, ηήξεζε 

ζεκεηώζεσλ ζην ηεηξάδην ή ην θύιιν εξγαζίαο). Οη ξόινη απηνί είλαη δπλαηόλ 

λα ελαιιάζζνληαη. Δπίζεο, ζα ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο γηα ηελ θάζε 

δξαζηεξηόηεηα, ζα αλαπηύζζνπλ ππνζέζεηο θαη εηθαζίεο, ζα πεηξακαηίδνληαη 

κε ην ππνινγηζηηθό ζύζηεκα θαη ζα αμηνπνηνύλ ηα επξήκαηά ηνπο, θαζ’ όιε ηε 
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δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, ώζηε λα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ηηο καζεκαηηθέο 

έλλνηεο. 

Σν καζεζηαθό απηό πεξηβάιινλ δελ θαηαξγεί, εληειώο, ηε ρξήζε ησλ 

παξαδνζηαθώλ κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη εξγαζίαο ησλ καζεηώλ, αιιά ν 

θαζεγεηήο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ πίλαθα, αλ ρξεηαζηεί, ελώ νη 

καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκβνπιεύνληαη ην βηβιίν ηνπο θαη λα 

θξαηνύλ ζεκεηώζεηο ζην ηεηξάδηό ηνπο. Δπνκέλσο, ν θαζεγεηήο αλαιακβάλεη 

ην ξόιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηνπ εκςπρσηή, θάλνληαο δηδαθηηθή παξέκβαζε, 

είηε ζπιινγηθή είηε εμαηνκηθεπκέλε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ 

θάζε θνξά. Όκσο, ν εθπαηδεπηηθόο, ηαπηόρξνλα, ζα πξέπεη λα ελζαξξύλεη ηε 

δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο, κέζα από ηνλ πεηξακαηηζκό, ηελ πξσηνβνπιία θαη 

ηελ αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ. 

Πποεηοιμαζία  
Ο θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα έρεη δεκηνπξγήζεη από πξηλ θύιια 

εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο θαη ην εξγαζηήξην ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

λα είλαη πξνεηνηκαζκέλν θαηάιιεια. Γειαδή, ρξεηάδεηαη λα έρεη εγθαηαζηαζεί, 

πξνεγνπκέλσο, ην ινγηζκηθό ζην δίζθν θάζε ππνινγηζηή θαη λα έρεη 

ελεξγνπνηεζεί, ώζηε λα αξρίζεη ην κάζεκα ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. Ωζηόζν, νη 

καζεηέο είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ κόλν όηη έρεη αλαθεξζεί σο 

πξναπαηηνύκελε γλώζε. Σέινο, ζα δνζεί πξνζνρή ζηε δηαηύπσζε ησλ 

νδεγηώλ ζηα θύιια εξγαζίαο, γηα λα είλαη θαηαλνεηά θαη ζαθή όια όζα 

δεηνύληαη από ηνπο καζεηέο, ρσξίο ηελ απαίηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ, 

ηόζν γηα ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή όζν θαη ηνπ ινγηζκηθνύ. 

 

Πεπιγπαθή δπαζηηπιοηήηων 
Αξρηθά, ζα αθηεξσζεί έλα κέξνο από ηε δηδαθηηθή ώξα γηα ηελ 

εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ. ηε 

ζπλέρεηα, ζα δνζεί ην πξώην θύιιν εξγαζίαο, όπνπ ζα παξέρνληαη νδεγίεο 

γηα ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζεζνύλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ινγηζκηθνύ. Όζνλ αθνξά ην πξώην θύιιν εξγαζίαο, ζε πξώηε θάζε, ζα 

δεκηνπξγήζνπλ νη καζεηέο έλα δξνκέα a θαη θαηόπηλ ζα εηζάγνπλ ηε 

ζπλάξηεζε y = a 𝑥2 .  Έπεηηα, ζα ηνπο δεηεζεί λα κεηαβάιινπλ ην δξνκέα θαη 
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λα ζεκεηώζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θακππιόηεηα ηεο 

ζπλάξηεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

paravoli y=ax^2.ggb
 

Σν πιενλέθηεκα ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη όηη, ζε ειάρηζην ρξόλν θαη κε 

αθξίβεηα, νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα δνπλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ζπλάξηεζεο ζε δηάθνξεο ζέζεηο, θαζώο ην a παίξλεη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

ηηκέο. ηε ζπλέρεα, ζα δεηεζεί από ηνπο καζεηέο λα πάξνπλ ζεκεία πάλσ 

ζηελ y = a 𝑥2 θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηα ζπκκεηξηθά ηνπο σο πξνο άμνλα y y’. 

Δθείλε ηε ζηηγκή, ζα δηαπηζηώζνπλ όηη ηα ζπκκεηξηθά ζεκεία βξίζθνληαη 

πάλσ ζηελ y = a 𝑥2 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paravoli y=ax^2 s.symmetry.ggb
 

 

Μεηά, ζα δεηεζεί λα δεκηνπξγήζνπλ ηε ζπκκεηξηθή ηεο y = a 𝑥2 σο 

πξνο άμνλα y y’. ηε θάζε απηή, ζα δηαπηζηώζνπλ όηη νη δύν γξαθηθέο 
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παξαζηάζεηο ηαπηίδνληαη, νπόηε ζα ζπκπεξάλνπλ όηη ν άμνλαο y y’ είλαη 

άμνλαο ζπκκεηξίαο ηεο y = a 𝑥2. Έπεηηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εηζάγνπλ 

ηελ θνξπθή ηεο ζπλάξηεζεο y = a 𝑥2 θαη ζα ηνπο δεηεζεί λα παξαηεξήζνπλ 

ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο. Ιδηαίηεξα, λα παξαηεξήζνπλ ηελ ηεηαγκέλε (ηηκή γηα ηελ 

ζπλάξηεζε) ζε ζρέζε κε ηηο ηεηαγκέλεο (ηηκέο) ησλ άιισλ ζεκείσλ ηεο 

γξαθηθήο παξάζηαζεο θαη λα δηαηππώζνπλ ην ζρεηηθό ζπκπέξαζκα. ην 

ζεκείν απηό, ζα κπνξέζνπλ λα ππνζέζνπλ νη καζεηέο ην όλνκα (κέγηζην ή 

ειάρηζην) ηεο ηηκήο ηεο ζπλάξηεζεο ζηελ θνξπθή γηα a>0 θαη a<0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

paravoli y=ax^2 vertex.ggb
 

 
ην επόκελν βήκα ζα ρξεηαζηεί λα εηζάγνπλ ηε ζπλάξηεζε y = -  a 𝑥2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paravoli1 y=ax^2.ggb
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ηε ζπλέρεηα, είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγήζνπλ ηα ζπκκεηξηθά ησλ 

πξνεγνύκελσλ ζεκείσλ σο πξνο άμνλα xx’ θαη ηόηε ζα δηαπηζηώζνπλ όηη 

βξίζθνληαη πάλσ ζηελ y = -  a 𝑥2 . 

 

 

 

paravoli y=ax^2 symmetry.ggb
 

 

ηελ πνξεία, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηε ζπκκεηξηθή ηεο y = 

a 𝑥2 σο πξνο άμνλα xx’. Έηζη, ζα δηαπηζηώζνπλ όηη ε y = -  a 𝑥2  θαη ε 

ζπκκεηξηθή ηεο ηαπηίδνληαη, νπόηε ζα ζπκπεξάλνπλ όηη ε y = - a 𝑥2  είλαη ε 

ζπκκεηξηθή ηεο y = a 𝑥2 σο πξνο άμνλα ζπκκεηξίαο x x’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

paravoli2 y=ax^2.ggb
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Έπεηηα, ζα ρξεηαζηεί λα δεκηνπξγήζνπλ ηε ζπκκεηξηθή ηεο y = a 𝑥2 σο 

πξνο θέληξν ηελ θνξπθή ηεο ζπλάξηεζεο θαη ζα δηαπηζηώζνπλ όηη 

θαηαιήγνπλ ζηα ίδηα κε ηα πξνεγνύκελα ζπκπεξάζκαηα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paravoli3 y=ax^2.ggb  

Σέινο, ζα πξέπεη λα δηαηππώζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο γηα ηε 

ζπκκεηξία ηνπ ζρήκαηνο ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ ησλ ζπλαξηήζεσλ y = 

a 𝑥2 θαη y = - a 𝑥2 .  Η πνξεία όιεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο αθνινπζεί ην 

εμήο ζρήκα: Παξαηήξεζε – Τπόζεζε – πκπέξαζκα. 

πλερίδνληαο κε ην δεύηεξν θύιιν εξγαζίαο, ζα δεηεζεί από ηνπο 

καζεηέο λα αλνίμνπλ λέν ζρέδην (Αξρείν θαη λέν παξάζπξν) θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ δξνκείο a, b, c θαη ηα εμαξηεκέλα αληηθείκελα m = - b / 2 a, n = 

- (𝑏2– 4 a c) / 4 a. Καηόπηλ, ζα πξέπεη λα εηζάγνπλ ηηο ζπλαξηήζεηο y = 

a 𝑥2 θαη y = a(𝑥 − 𝑚)2, λα κεηαβάιινπλ ηνλ δξνκέα b θαη λα ζεκεηώζνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο. Με απηό ηνλ ηξόπν, ζα δηαπηζηώζνπλ όηη ε y = 

a 𝑥2 κεηαθηλείηαη νξηδόληηα (αξηζηεξά – δεμηά). 
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paravoli y=ax^2 horiz.move.ggb
 

Οκνίσο, έπεηηα, αλ εηζάγνπλ ηε ζπλάξηεζε y = a 𝑥2 +  𝑛, κεηαβάιινπλ 

ην δξνκέα c θαη ζεκεηώζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, ηόηε, ζα δηαπηζηώζνπλ ε 

y = a 𝑥2 λα κεηαθηλείηαη θαηαθόξπθα (πάλσ – θάησ).  

 

 

 

 

 

  

 

 

paravoli y=ax^2 vert.move.ggb
 

Σέινο, αλ εηζάγνπλ ηε ζπλάξηεζε y = a 𝑥2 + b x + c, κεηαβάιινπλ ηνπο 

δξνκείο b θαη c θαη ζεκεηώζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, ηόηε ζα δηαπηζηώζνπλ 

όηη ε πεξίπησζε απηή κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηηο πξνεγνύκελεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

paravoli y=ax^2+bx+c.ggb
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ην επόκελν βήκα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα απνθξύςνπλ όιεο ηηο 

πξνεγνύκελεο ζπλαξηήζεηο, εθηόο ηεο y = a 𝑥2 + b x + c θαη λα εηζάγνπλ ην 

αλεμάξηεην αληηθείκελν D=𝑏2– 4 a c θαη ην εμαξηεκέλν αληηθείκελν Ρίδα [ y = 

a 𝑥2 + b x + c ]. Ύζηεξα, είλαη απαξαίηεην λα κεηαβάιινπλ ηνπο δξνκείο b θαη 

c θαη λα ζεκεηώζνπλ ηιρ παξαηεξήζεηο ηνπο. Δθείλε ηε ζηηγκή, ζα 

δηαπηζηώζνπλ όηη νη ξίδεο είλαη ηα ζεκεία ηνκήο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο 

ζπλάξηεζεο κε ηνλ άμνλα xx’ θαη όηη ε ύπαξμή ηνπο εμαξηάηαη από ηηο ηηκέο 

ηεο D= 𝑏2- 4a c.  

 

 

 

 

 

paravoli y=ax^2+bx+c rizes.ggb
 

paravoli y=ax^2+bx+c radical.ggb
 

 

Γηα επηβεβαίσζε, ζα κπνξνύλ λα ππνινγίζνπλ (ζην ηεηξάδην ηνπο) ηηο 

ξίδεο ηεο εμίζσζεο a 𝑥2 + b x + c = 0, γηα ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ησλ a, b θαη c. 

Ακέζσο, κεηά, νη καζεηέο ζα εηζάγνπλ ηηο επζείεο y = n, x = m θαη ηελ θνξπθή, 

Κ ηεο y = a 𝑥2 + b x + c, ελώ απνθξύπηνληαο ηνπο άμνλεο, ζα παξαηεξήζνπλ 

όηη νη επζείεο y = n θαη x = m, γηα ηε ζπλάξηεζε y = a 𝑥2 + b x + c, παίδνπλ ην 

ξόιν πνπ έπαηδαλ νη άμνλεο xx’, yy’ γηα ηελ y = a 𝑥2. 
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paravoli y=ax^2+bx+c al.ax.ggb
 

ε απηό ην ζεκείν, ην ινγηζκηθό ζα έρεη πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο κεηαζρεκαηηζκνύο ηεο y = a 𝑥2 + b x + c, κε 

ηνπο νπνίνπο, ζα επηβεβαηώζνπλ όηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε πξνέξρεηαη 

από δύν κεηαηνπίζεηο ηεο y = a 𝑥2, κηαο νξηδόληηαο θαη κηαο θαηαθόξπθεο. ην 

ηέινο, απηήο ηεο δηεξεύλεζεο, ζα θαηαιήμνπλ ζηελ αλάγθε αιιαγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμόλσλ. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Η αμηνιόγεζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο, ώζηε λα δηαπηζησζεί ν βαζκόο 

επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ πνπ είρακε ζέζεη αξρηθά, ζα γίλεη ηόζν κε εξσηήζεηο 

όζν θαη κε παξαηεξήζεηο ηνπ ηξόπνπ εξγαζίαο ησλ καζεηώλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ζα θαηαγξαθνύλ, ρξεζηκνπνηώληαο e-

portfolio γηα ηνλ θάζε καζεηή. 
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1
ο
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

“ Η μελέηη ηων ζςναπηήζεων y = a 𝑥2, y = - a 𝑥2, a ≠ 0 και ηων 

ζςμμεηπιών ηοςρ ” 

 

 

ΣΑΞΗ: ...........................ΣΜΗΜΑ: ..................... Υ. ΔΣΟ: ................... 

ΟΝΟΜ/ ΜΟ ΜΑΘΗΣΗ: ………………………………….……………… 

 

1ε Γξαζηεξηόηεηα 

Να επηιέμεηε, αξρηθά, ην εηθνλίδην «Άιγεβξα θαη γξαθηθά» θαη ζην πεδίν 

«Δηζαγσγή», λα πιεθηξνινγήζεηε όπνπ a, a = 2 θαη λα παηήζεηε enter. 

Έπεηηα, λα επηιέμεηε ην εξγαιείν «Γξνκέαο» θαη λα εθαξκόζεηε αξηζηεξό θιηθ 

πάλσ ζηελ ηειεία πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά ζην ειεύζεξν αληηθείκελν a, ή δεμί 

θιηθ πάλσ ζην a θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεηε ην «δείμηε ην αληηθείκελν», 

ώζηε λα δεκηνπξγεζεί δξνκέαο. ην επόκελν βήκα, ζην πεδίν «Δηζαγσγή», 

λα πιεθηξνινγήζεηε y=a*x^2 (ην ζύκβνιν  ^  ζεκαίλεη δύλακε θαη ην  *  

πνιιαπιαζηαζκόο) θαη κεηά λα παηήζεηε enter. Σέινο, λα επηιέμεηε ην 

εξγαιείν «Μεηαθίλεζε» θαη λα ζύξεηε ην a από ην πεδίν ηεο άιγεβξαο ζην 

πεδίν ησλ γξαθηθώλ. Ση παξαηεξείηε; 

…………………...................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

2ε Γξαζηεξηόηεηα 

Να επηιέμεηε ην εξγαιείν «εκείν» θαη λα νξίζεηε ηα ηπραία ζεκεία Α, Β, Γ, Γ 

πάλσ ζηε γξαθηθή παξάζηαζε. Έπεηηα, λα βξείηε ηα ζπκκεηξηθά ηνπο σο 

πξνο άμνλα yy’, επηιέγνληαο ην εξγαιείν «πκκεηξία αληηθεηκέλνπ σο πξνο 

επζεία». (Αξρηθά λα επηιέμεηε ην εξγαιείν «ζπκκεηξία αληηθεηκέλνπ σο πξνο 
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άμνλα», ζηε ζπλέρεηα, λα εθαξκόζεηε αξηζηεξό θιηθ ζε έλα ζεκείν θαη έπεηηα 

πάλσ ζηνλ άμνλα yy’. Δπαλαιακβάλεηε ηα δπν ηειεπηαία βήκαηα γηα θάζε 

ζεκείν).Ση παξαηεξείηε ; 

…………………...................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

3ε Γξαζηεξηόηεηα 

ύκθσλα κε ηελ πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν, 

αθνινπζώληαο ηε ζεηξά: «πκκεηξία αληηθεηκέλνπ σο πξνο άμνλα» - 

αληηθείκελν – άμνλαο, λα βξείηε ηε ζπκκεηξηθή ηεο y = a 𝑥2 σο πξνο άμνλα 

ζπκκεηξίαο ηνλ άμνλα yy’. Ση παξαηεξείηε; 

…………………...................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

4ε Γξαζηεξηόηεηα 

ην ίδην ζρέδην, λα εθαξκόζεηε δεμί θιηθ πάλσ ζηε ζπκκεηξηθή ηεο y = a x2 

πνπ βξίζθεηαη ζην πεδίν ησλ γξαθηθώλ. Έπεηηα, επηιέγνληαο «Ιδηόηεηεο», λα 

ρξσκαηίζηε ην γξάθεκα. Ύζηεξα, κε αξηζηεξό θιηθ πάλσ ζηελ ηειεία πνπ 

βξίζθεηαη δίπια ζηε ζπκκεηξηθή ηεο y = a 𝑥2, λα ηελ απνθξύςεηε. Με ηνλ ίδην 

ηξόπν, λα απνθξύςεηε ηα ζπκκεηξηθά ησλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ . Έπεηηα, ζην 

πεδίν «Δηζαγσγή», λα πιεθηξνινγήζεηε Δ= Κνξπθή [ y=a*x^2 ] θαη κεηά λα 
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παηήζεηε enter. Έηζη ζα εκθαλίζεηε ην ζεκείν Δ. ην ζεκείν απηό, λα 

παξαηεξήζεηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ. πγθεθξηκέλα, λα παξαηεξήζεηε ηελ 

ηεηαγκέλε ηνπ ζεκείνπ Δ (ηηκή γηα ηε ζπλάξηεζε), ζε ζρέζε κε ηηο ηεηαγκέλεο 

ησλ άιισλ ζεκείσλ ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο, όηαλ κεηαβάιεηε ην a. Ση 

παξαηεξείηε; 

…………………………………………………………………..………………........ 

 ……………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5ε Γξαζηεξηόηεηα 

Με βάζε ηελ πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα, πώο ζα κπνξνύζαηε λα 

νλνκάζεηε ηελ ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο ζηελ θνξπθή Δ όηαλ a>0 θαη όηαλ a<0; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..…………….. 

………………………………………………………………………..……………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

6ε Γξαζηεξηόηεηα 

ην ίδην παξάζπξν, ζην πεδίν «Δηζαγσγή», λα πιεθηξνινγήζεηε y= - a*x^2 

θαη πζηέξα λα παηήζεηε enter. Ύζηεξα, λα επηιέμεηε ην εξγαιείν «πκκεηξία 

αληηθεηκέλνπ σο πξνο επζεία» θαη λα βξείηε, κε ην γλσζηό ηξόπν, ηα 

ζπκκεηξηθά ησλ πξνεγνπκέλσλ ζεκείσλ σο πξνο άμνλα ζπκκεηξίαο ηνλ 

άμνλα. x x’. Ση παξαηεξείηε; 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

7ε Γξαζηεξηόηεηα 

Να ρξσκαηίζηε ηελ y = a 𝑥2 θαη θαηόπηλ λα απνθξύςεηε ην γξάθεκα. Έπεηηα, 

λα βξείηε, νκνίσο, ην ζπκκεηξηθό ηεο y = a 𝑥2  σο πξνο άμνλα ζπκκεηξίαο ηνλ 

άμνλα xx’, επηιέγνληαο ην εξγαιείν «ζπκκεηξία αληηθεηκέλνπ σο πξνο επζεία» 

Ση παξαηεξείηε ; 

…………………...................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

8ε Γξαζηεξηόηεηα 

Να ρξσκαηίζηε ηε λέα ζπκκεηξηθή γξαθηθή παξάζηαζε θαη θαηόπηλ λα ηελ 

απνθξύςεηε. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζώληαο ηε ίδηα δηαδηθαζία, λα βξείηε ην 

ζπκκεηξηθό ηεο y = a 𝑥2  σο πξνο θέληξν ζπκκεηξίαο ην ζεκείν Δ, 

επηιέγνληαο, απηή ηε θνξά, ην εξγαιείν «ζπκκεηξία σο πξνο ζεκείν». Ση 

παξαηεξείηε; 

…………………...................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................



20 

 

........................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

9ε Γξαζηεξηόηεηα 

ην ζρέδηό ζαο λα εκθαλίζεηε κόλν ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ 

ζπλαξηήζεσλ y = a 𝑥2  θαη y = - a 𝑥2 . (ην πεδίν ηεο Άιγεβξαο, λα εθαξκόζεηε 

αξηζηεξό θιηθ πάλσ ζηελ ηειεία πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά ηεο θάζε 

ζπλάξηεζεο, ώζηε λα ηελ εκθαλίζεηε ή λα ηελ απνθξύςεηε). Να δηαηππώζεηε 

ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο γηα ηε ζπκκεηξία ηνπ ζρεδίνπ. 

 ………………………………………………………………....…………………….. 

……………………………………………………………..…..…………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
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2
ο
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

“ Οι ζςνάπηηζερ y = a( 𝑥 − 𝑚)2, y = a 𝑥2 − 𝑛 και  y = a 𝑥2 + b x + c, a ≠ 0 ” 
 

ΣΑΞΗ: ...........................ΣΜΗΜΑ: ..................... Υ. ΔΣΟ: ................... 

ΟΝΟΜ/ ΜΟ ΜΑΘΗΣΗ: ………………………………….……………… 

 

1ε Γξαζηεξηόηεηα 

Να δεκηνπξγήζεηε λέν ζρέδην, επηιέγνληαο «Αξρείν» θαη «Νέν παξάζπξν». 

ηε ζπλέρεηα, ζην πεδίν «Δηζαγσγή», λα πιεθηξνινγήζεηε ηηο εληνιέο: a = 1, 

b = - 5, c = 4, m = - b/(2*a), n = - (b^2-4*a*c)/(4*a) θαη λα παηήζεηε enter κεηά 

από θάζε κηα εληνιή. ην επόκελν βήκα, λα επηιέμεηε ην εξγαιείν «Γξνκέαο» 

θαη λα παηήζεηε αξηζηεξό θιηθ ζηελ ηειεία πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά ζε θάζε 

έλα από ηα ειεύζεξα αληηθείκελα a, b, c ζην πεδίν ηεο Άιγεβξαο, ώζηε λα 

δεκηνπξγεζνύλ νη δξνκείο. Έπεηηα, ζην πεδίν «Δηζαγσγή», λα 

πιεθηξνινγήζεηε y = a*x^2 θαη λα παηήζηε enter. ηε ζπλέρεηα, ζην πεδίν 

«Δηζαγσγή», λα πιεθηξνινγήζεηε y = a*(x-m)^2 θαη λα παηήζεηε enter. 

Σέινο, λα επηιέμεηε ην εξγαιείν «Μεηαθίλεζε» θαη λα κεηαθηλήζεηε ην b. Ση 

παξαηεξείηε; 

…………………...................................................................................................

............................................................................................................................

........................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

2ε Γξαζηεξηόηεηα 

Να ρξσκαηίζηε θαη θαηόπηλ λα απνθξύςεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε πνπ 

πξόεθπςε από ηελ ηειεπηαία ελέξγεηά ζαο. ηε ζπλέρεηα, ζην πεδίν 

«Δηζαγσγή», λα πιεθηξνινγήζεηε y = a*x^2+n θαη λα παηήζεηε enter. Σέινο, 

λα επηιέμεηε ην εξγαιείν «Μεηαθίλεζε» θαη λα κεηαθηλήζεηε ην c. Ση 

παξαηεξείηε; 
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…………………...................................................................................................

........................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

3ε Γξαζηεξηόηεηα 

Να ρξσκαηίζηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο 

θαη θαηόπηλ λα ηελ απνθξύςεηε. Έπεηηα, ζην πεδίν «Δηζαγσγή», λα 

πιεθηξνινγήζεηε y=a*x^2+b*x+c θαη λα παηήζεηε enter. Σέινο, λα επηιέμεηε 

ην εξγαιείν «Μεηαθίλεζε» θαη λα κεηαθηλήζεηε ηα b θαη c. Ση παξαηεξείηε; 

…………………...................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

4ε Γξαζηεξηόηεηα 

ην ίδην παξάζπξν, ζην πεδίν «Δηζαγσγή», λα πιεθηξνινγήζεηε ηηο εληνιέο: 

D=b^2-4*a*c, Ρίδα [a*x^2+b*x+c] θαη λα παηήζεηε enter κεηά από θάζε κηα 

εληνιή. ηε ζπλέρεηα, λα επηιέμεηε ηo εξγαιείν «Μεηαθίλεζε» θαη λα 

κεηαθηλήζεηε ηα b θαη c. Ση παξαηεξείηε γηα ηηο ηηκέο ηεο D ζε ζρέζε κε ηηο 

ξίδεο θαη ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο y = a 𝑥2 + b x + c. 

…………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 



23 

 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

5ε Γξαζηεξηόηεηα 

Να ππνινγίζεηε ηηο ξίδεο ηεο εμίζσζεο a 𝑥2 + b x + c = 0 γηα ζπγθεθξηκέλεο 

ηηκέο ησλ a, b θαη c θαη λα ηηο επαιεζεύζηε ζην γξάθεκα. 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

6ε Γξαζηεξηόηεηα 

ην πεδίν «Δηζαγσγή», λα πιεθηξνινγήζεηε ηηο εληνιέο: y = n, x = m, Κ= 

Κνξπθή[y=a*x^2+b*x+c] θαη λα παηήζεηε enter κεηά από θάζε κηα εληνιή. ηε 

ζπλέρεηα, λα επηιέμεηε «Πξνβνιή» θαη «Άιγεβξα» θαη λα εθαξκόζεηε 

αξηζηεξό θιηθ πάλσ ζην εκθαληδόκελν εηθνλίδην γηα ηνπο άμνλεο, ώζηε λα 

απνθξύςεηε ηνπο άμνλεο .Ση ξόιν παίδνπλ νη επζείεο y = n θαη x = m γηα ηελ y 

= a 𝑥2 + b x + c; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



24 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Δλληνόθωνη 
 

ΓΔΠΠ - Π. Ι. (2003) Έπεςνερ – Ππογπάμμαηα: ‘ΓΔΠΠ – ΑΠ Μαθημαηικών’. 

[Online]. Γηαζέζηκν ζην:  

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ 

(Αλαθηήζεθε: 20/ 2/ 2014) 

 

Αλδξεαδάθεο, . θ.ά. (2011) ΆΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α’ 

ΛΤΚΔΙΟΤ, ΥΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ. Αζήλα: ΟΔΓΒ. 

 

Αξγπξάθεο, Γ. θ.ά. (2008) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Γ’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ, ΥΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ. 

Αζήλα: ΟΔΓΒ. 

 

Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ Β’ επηπέδνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή 

ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε ηνπ Δ.Π.: «εθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε», 

ΔΠΑ (2007 - 2013). Τιηθό Δπηκόξθσζεο: ‘ Παξαδείγκαηα Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ’. [Online]. Γηαζέζηκν ζην:  

http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/edu-material-m/edu-scenarios-m 

 (Αλαθηήζεθε: 20/ 2/ 2014) 

 

Γαβξίιεο, Κ. & Κεΐζνγινπ, η. (2008) ελάξηα θαη εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό γηα 

ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ03 ζηελ δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ. 

1ν Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθό πλέδξην Ηκαζίαο. 

 

Clawson, C. C. (2005) Ο Σαξιδεςηήρ ηων Μαθημαηικών: η εξεπεύνηζη ηηρ 

ενηςπωζιακήρ ιζηοπίαρ ηων απιθμών. Μεηάθξαζε από ηελ Δ. Αιεμνπνύινπ. 

Αζήλα: Κέδξνο. 

 

Κεΐζογλος, . (2008) ΜΑΘΗMAΣΙΚΑ ΜΔ ΣO GeoGebra Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ, ΒΙΒΛΙΟ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ. Αζήλα: ΤΠΔΠΘ/ Π. Ι. - Γ’ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗΡΙΞΗ: 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/edu-material-m/edu-scenarios-m


25 

 

«Οινθιεξσκέλε Αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία». 

[Online]. Γηαζέζηκν ζην:  

http://www.intracom-

schools.gr/downloads/likeio/mathimatika_me_tin_geogebra_a_g/biblio_kathigi

ti/a_likeiou.pdf 

(Αλαθηήζεθε: 23/ 2/ 2014) 

 

ΟΔΠΔΚ (2012). Σ.Π.Δ. ζηελ Δθπαίδεπζε. Τιηθό: ‘ Δθπαηδεπηηθό Τιηθό ’ (ΔΑΔΠ 

800 Οινήκεξα Γεκνηηθά). [Online]. Γηαζέζηκν ζην:  

http://www.oepek.gr/pdfs/tpe_eaep_800sch.pdf 

(Αλαθηήζεθε: 20/ 02/ 2014). 

 

θνύξαο, Α. & Πνιύδνο, Γ. (2001) Σα Μαζεκαηηθά ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ζηελ 

ηέρλε θαη ζηνλ πνιηηηζκό. Οδεγόο ηεο επέιηθηεο δώλεο θαηλνηόκσλ δξάζεσλ, 

Βηβιίν θαζεγεηή. Αζήλα: ΤΠΔΠΘ - Π.Ι. 

 

Σνπκάζεο, Μ. & Αξβαλίηεο, Σ. (2003) Γηδαζθαιία Μαζεκαηηθώλ κε ρξήζε 

Η/Τ. Αζήλα: αββάια. 

 

Φηιίππνπ, Γ. & Υξίζηνπ, Κ. (2002) Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ. Αζήλα: 

Γαξδαλόο. 

 

Φισξεληίλνο, . & Καιιηγάο, Υ. (2001) Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ κε ηε 

βνήζεηα δξαζηεξηνηήησλ. Πξαθηηθά 5 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε Γηεζλή 

πκκεηνρή, κε ηίηιν «Γιδακηική ηων Μαθημαηικών και Πληποθοπική ζηην 

εκπαίδεςζη», Θεζζαινλίθε.  

 

Υηνλίδνπ, Μ. (1999) Δπηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην θνλζηξνπθηηβηζηηθό 

κνληέιν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ καζεκαηηθώλ. Αζήλα: Παηδαγσγηθό 

Ιλζηηηνύην. 

 

 

http://www.intracom-schools.gr/downloads/likeio/mathimatika_me_tin_geogebra_a_g/biblio_kathigiti/a_likeiou.pdf
http://www.intracom-schools.gr/downloads/likeio/mathimatika_me_tin_geogebra_a_g/biblio_kathigiti/a_likeiou.pdf
http://www.intracom-schools.gr/downloads/likeio/mathimatika_me_tin_geogebra_a_g/biblio_kathigiti/a_likeiou.pdf
http://www.oepek.gr/pdfs/tpe_eaep_800sch.pdf


26 

 

Ξενόγλωζζη 
 

Kynigos, C. (2007) ‘Half-baked Microworlds in use in Challenging Teacher 

Educators’ Knowing’: international Journal of Computers for Mathematical 

Learning. Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 12 (2), 87-111.  

 

Makri, K. & Kynigos, C. (2007). ‘The Role of Blogs in Studying the Discourse 

and Social Practices of Mathematics Teachers’. Educational Technology & 

Society, 10 (1), 73-84. 

 

Ponte, J. (2008) Mathematics teacher education and professional 

development. ICMI Symposium Rome  

 

Ruthven, K. (2004). Linking researching with teaching: Towards synergy of 

scholarly and craft knowledge. The 10th ICME, Copenhagen, Denmark. 

 

Wittmann, E. (2001). ‘Developing Mathematics Education in a systemic 

process’. Educational Studies in Mathematics 48: 1–20, 2001. 


