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Γιζαγωγή 

 

Θέμα ηεξ πανμφζαξ ενγαζίαξ είκαη ε πνήζε ηεξ ηεπκμιμγίαξ γηα ηε 

δηδαζθαιία εκκμηχκ ηεξ ζηαηηζηηθήξ ζηεκ Γ‟ δεμμηηθμφ.  

Ανπηθά, γίκεηαη πανμοζίαζε ημο ηζπφμκημξ θαη ημο κέμο ακαιοηηθμφ 

πνμγνάμμαημξ ακαθμνηθά με ημ ηη πνμβιέπεη ημ θαζέκα γηα ηε ζηαηηζηηθή θαη 

ζηε ζοκέπεηα ζφγθνηζε μεηαλφ ημοξ.  

ηε ζοκέπεηα, ακαθένμκηαη υια ηα εθανμμγήδηα πμο ζπεηίδμκηαη με ηε 

ζηαηηζηηθή θαη ηηξ πηζακυηεηεξ απυ ημ NLVM θαη ημ NCTM. Αθμιμοζεί 

πενηγναθεί υζςκ εθανμμγεδίςκ πνεζημμπμηήζαμε ζηηξ δναζηενηυηεηεξ μαξ. 

 Σέιμξ, πνμηείκμκηαη ηέζζενηξ δναζηενηυηεηεξ, μη μπμίεξ ιφκμκηαη μέζς 

ηεξ πνήζεξ ηςκ εθανμμγεδίςκ. Σειεηχκμκηαξ ζε θάζε δναζηενηυηεηα 

οπάνπεη ζπμιηαζμυξ γηα ηε πνεζημυηεηα ημοξ. Οη δναζηενηυηεηεξ ζπεηίδμκηαη 

θαη με ηε ζηαηηζηηθή θαη με ηηξ πηζακυηεηεξ, ζφμθςκα με ημ κέμ ακαιοηηθυ 

πνυγναμμα ζπμοδχκ (ΑΠ). Η ενγαζία μαξ μιμθιενχκεηαη με ηηξ ακαθμνέξ.  
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Α. Παροσζίαζη και αμάλσζη ηωμ προγραμμάηωμ ζποσδώμ 

 

Α.1. Παροσζίαζη ηοσ ιζτύομηος αμαλσηικού προγράμμαηος ζποσδώμ. 

 

Σμ ηζπφμκ ακαιοηηθυ πνυγναμμα πνμβιέπεη πέκηε (5) χνεξ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεξ ζηαηηζηηθήξ. Οη ζεμαηηθέξ εκυηεηεξ, πμο πνέπεη κα 

θαιοθζμφκ ζε αοηυκ ημ πνυκμ, είκαη ε οιιμγή θαη Γπελενγαζία δεδμμέκςκ– 

ηαηηζηηθή θαη ε ηαηηζηηθή. 

 Οη ζηυπμη πμο πνμβιέπμκηαη είκαη ε ζοιιμγή θαη θαηαγναθή δεδμμέκςκ, 

ε πηκαθμπμίεζε δεδμμέκςκ (θαηακμμέξ ζοπκμηήηςκ ζε πμζμζηά ή απυιοημοξ 

ανηζμμφξ απιχκ θαηακμμχκ, δηαγναμμάηςκ θαη γναθηθχκ, εηθμκυγναμμα, 

ναβδυγναμμα), ε μεηαηνμπή πνμθμνηθχκ ή γναπηχκ πενηγναθχκ δεδμμέκςκ 

ζε γναθηθέξ παναζηάζεηξ, θαη ακηίζηνμθα θαη ηέιμξ ε ηθακυηεηα εφνεζεξ ημο 

μέζμο υνμο δεδμμέκςκ.  

Σέιμξ, ζημ ΑΠ πνμηείκμκηαη θαη θάπμηεξ εκδεηθηηθέξ δναζηενηυηεηεξ. 

Όπςξ κα ακαιάβμοκ μη μαζεηέξ ηε δηενεφκεζε εκυξ πνμβιήμαημξ πμο 

πνμθφπηεη απυ ηεκ άμεζε εμπεηνία ημοξ. ηεκ ενγαζία αοηήκ μπμνμφκ μη 

μαζεηέξ κα ζοιιέλμοκ ηα θαηάιιεια δεδμμέκα θαη κα ηα πανμοζηάζμοκ µε ηε 

μμνθή ζηαηηζηηθχκ δηαγναμμάηςκ. Γπίζεξ κα πναγμαημπμηήζμοκ μηα ένεοκα 

γηα ημ πυζεξ θμνέξ γειμφκ ζηεκ ηάλε ή ζημ ζπίηη, υπμο κα θάκμοκ θαηαγναθή 

δεδμμέκςκ, γναθηθή πανμοζίαζε θαη εφνεζε ημο μέζμο υνμο (Γιχζζα, 

Κμηκςκηθή θαη Πμιηηηθή Αγςγή). 

 

 

 
Γικόμα 1: ηο κομμάηι ηοσ ιζτύομηος αμαλσηικού ποσ αμαθέρεηαι ζηη ζηαηιζηική. 
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Α.2. Παροσζίαζη ηοσ μέοσ αμαλσηικού προγράμμαηος. 

 

ε ακηίζεζε με ημ ηζπφμκ ακαιοηηθυ πνυγναμμα ημ κέμ πανμοζηάδεη 

θάπμηεξ δηαθμνέξ. Οη δηδαθηηθέξ χνεξ πμο πνμβιέπεη αολάκμκηαη ζηηξ δέθα 

(10), απ‟ ηηξ μπμίεξ μη έλη (6) αθηενχκμκηαη ζηε ζηαηηζηηθή θαη μη οπυιμηπεξ 

ηέζζενηξ (4) ζηηξ πηζακυηεηεξ. Σα βαζηθά ζέμαηα πμο ζπεηίδμκηαη με ηε 

ζηαηηζηηθή είκαη ηα δεδμμέκα, δειαδή ε ζοιιμγή, μνγάκςζε, ακαπανάζηαζε θαη 

ενμεκεία ημοξ, ηα μέηνα ζέζεξ, δειαδή ε μέζε ηημή, θαη ε μεηαβιεηυηεηα. Γκχ 

υζμκ αθμνά ηηξ πηζακυηεηεξ ελεηάδμκηαη ηα πεηνάμαηα ηφπεξ θαη ε 

πηζακυηεηα εκδεπμμέκςκ. 

Σα πνμζδμθχμεκα μαζεζηαθά απμηειέζμαηα γηα ηε δηδαζθαιία ηςκ 

δεδμμέκςκ είκαη ε δηαηφπςζε ενςηεμάηςκ πμο μπμνμφκ κα απακηεζμφκ με 

δεδμμέκα (πμζμηηθά ζοκεπή δεδμμέκα), ε ζοιιμγή δεδμμέκςκ μέζς ενεοκχκ, 

μεηνήζεςκ ή πεηναμάηςκ θαη ε επέθηαζε ηςκ ηνυπςκ μνγάκςζεξ ημοξ θαη 

ηςκ απιχκ μμαδμπμηήζεςκ. Γπηπιέμκ, ε μεηαηνμπή απυ μία μμνθή 

ακαπανάζηαζεξ δεδμμέκςκ ζε άιιε θαη ηέιμξ  ε επηπεηνεμαημιμγία, ε μπμία 

ζα βαζίδεηαη ζηα δεδμμέκα. Γηα ημ δεφηενμ ζέμα, ηα μέηνα ζέζεξ θαη ηε 

μεηαβιεηυηεηα, ημ πνμζδμθχμεκμ μαζεζηαθυ απμηέιεζμα είκαη μ  

πνμζδημνηζμυξ παναθηενηζηηθχκ ηημχκ ηςκ δεδμμέκςκ (επηθναημφζα ηημή, 

δηάμεζμ) θαη ε δηενεφκεζε ηςκ παναθηενηζηηθχκ ημοξ.  Ακηίζημηπα, γηα ηα 

πεηνάμαηα ηφπεξ πνμζδμθάηαη ε δηενεφκεζε ηεξ ζπεηηθήξ ζοπκυηεηαξ 

εμθάκηζεξ εκυξ εκδεπμμέκμο θαηά ηεκ επακάιερε εκυξ πεηνάμαημξ. Σέιμξ, 

γηα ηεκ πηζακυηεηα εκδεπμμέκςκ ηα πνμζδμθχμεκα μαζεζηαθά απμηειέζμαηα 

είκαη μ οπμιμγηζμυξ ηεξ πηζακυηεηαξ εκυξ εκδεπμμέκμο πνεζημμπμηχκηαξ 

θιάζμαηα θαη ε ακαπανάζηαζε ζε θιίμαθα απυ 0 έςξ 1.  

Πνμηείκμκηαη δφμ εκδεηθηηθέξ δναζηενηυηεηεξ γηα ηα δεδμμέκα θαη ηεκ 

πηζακυηεηα εκδεπμμέκςκ. Η πνχηε δεηά απ‟ ημοξ μαζεηέξ κα θάκμοκ ένεοκεξ 

θαη κα εζηηάδμοκ θαη ζε πμζμηηθά ζοκεπή δεδμμέκα, εκχ ζηε δεφηενε κα 

εθθνάδμοκ ηεκ πηζακυηεηα εκυξ απιμφ εκδεπμμέκμο ςξ θιάζμα (εοκμσθέξ 

πενηπηχζεηξ) / (δοκαηέξ πενηπηχζεηξ). 

ε ακηίζεζε με ημ ηζπφμκ ακαιοηηθυ πνυγναμμα ημ κέμ πνμηείκεη θαη 

θάπμημ εθπαηδεοηηθυ οιηθυ. ηεκ πνμθεημέκε, υμςξ, πενίπηςζε παναπέμπεη 

ζε αζθήζεηξ ηςκ βηβιίςκ ηςκ μαζεμαηηθχκ ηεξ Γ΄ δεμμηηθμφ, γηα ημ ζέμα 

μέηνα ζέζεξ θαη ηε μεηαβιεηυηεηα. Πημ ζογθεθνημέκα, παναπέμπεη ζημ βηβιίμ 

ημο μαζεηή, θεθ. 21, ΟΓΔΒ, δναζηενηυηεηα: ακαθάιορε, ενγαζίεξ 1 θαη 2 θαη 

ζημ ηεηνάδημ ενγαζηχκ, θεθ.21, αζθήζεηξ: α, β, γ, δ θαη ε. 

ε έκακ επηπνυζζεημ πίκαθα εκδεηθηηθχκ δναζηενημηήηςκ ημο κέμο 

ακαιοηηθμφ, οπάνπμοκ δφμ δναζηενηυηεηεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηε ζηαηηζηηθή 

θαη ηηξ πηζακυηεηεξ. Αοηέξ μη δναζηενηυηεηεξ ακαθένμκηαη ζε θάπμηα απ‟ ηα 

βαζηθά ζέμαηα θαη επηδηχθμοκ κα επηηφπμοκ ηα ακηίζημηπα πνμζδμθχμεκα 

μαζεζηαθά απμηειέζμαηα.  
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ηεκ πνχηε, μη μαζεηέξ δηελάγμοκ μηα ένεοκα γηα ηηξ χνεξ λεθμφναζεξ 

θαη παηπκηδημφ πμο έπμοκ ηηξ θαζεμενηκέξ μη μαζεηέξ ηεξ Α΄ θαη ηεξ Γ΄ 

ηάλεξ. οιιέγμοκ δεδμμέκα, ηα μνγακχκμοκ θαη ηα ακαπανηζημφκ θαηάιιεια. 

οδεημφκ ζηεκ ηάλε γηα παναθηενηζηηθά πμο έπμοκ ηα δεδμμέκα θαη γηα 

παναθηενηζηηθέξ ηημέξ αοηχκ. οδεημφκ γηα ζέμαηα πμο πνμέθορακ απυ ηεκ 

ένεοκά ημοξ θαη ακ έπμοκ «ιμγηθή» ελήγεζε (π.π. γηαηί μη μαζεηέξ ηεξ Α΄ 

ηάλεξ έπμοκ πενηζζυηενεξ χνεξ παηπκηδημφ).  

(Η δναζηενηυηεηα αθμνά ηα δεδμμέκα, ηα μέηνα ζέζεξ θαη ηε 

μεηαβιεηυηεηα).  

ηε δεφηενε, μη μαζεηέξ εθθνάδμοκ ηεκ πηζακυηεηα γηα ηα παναθάης 

εκδεπυμεκα, υηακ νίπκμομε έκα δάνη: Η έκδεηλε είκαη 1, ε έκδεηλε είκαη άνηημξ 

ανηζμυξ, ε έκδεηλε είκαη πμιιαπιάζημ ημο 3, ε έκδεηλε είκαη δηαηνέηεξ ημο 6.  

(Η δναζηενηυηεηα αθμνά ηεκ πηζακυηεηα εκδεπμμέκμο). 

 
Γικόμα 2: ηο κομμάηι ηοσ μέοσ αμαλσηικού ποσ αμαθέρεηαι ζηα ζηοταζηικά μαθημαηικά. 
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Με ιίγα ιυγηα ζημ κέμ ακαιοηηθυ πνυγναμμα ζπμοδχκ μη χνεξ δηδαζθαιίαξ 

ηεξ ζηαηηζηηθήξ έπμοκ αολεζεί. Έπμοκ αολεζεί υμςξ θαη ηα πενηεπυμεκα. 

Δίκεηαη μεκ έμθαζε ζηε ζοιιμγή, μνγάκςζε, ακαπανάζηαζε δεδμμέκςκ αιιά 

πνμζηίζεκηαη αθυμε ε μειέηε ζογθεθνημέκςκ ηημχκ ηςκ δεδμμέκςκ υπςξ ε 

επηθναημφζα ηημή θαη ε δηάμεζμξ αιιά θαη ηςκ παναθηενηζηηθχκ ημοξ. 

Γπηπιέμκ υμςξ πνμζηέζεθε θαη ε μειέηε ηςκ πηζακμηήηςκ. «Ο βαζηθυξ 

ιμηπυκ ζθμπυξ ηεξ δηδαζθαιίαξ ηςκ ζημπαζηηθχκ μαζεμαηηθχκ ζημ κέμ 

ακαιοηηθυ πνυγναμμα ζπμοδχκ είκαη κα ακαπηοπζεί ε ηθακυηεηα ημο μαζεηή-

μειιμκηηθμφ πμιίηε-κα αλημιμγεί θνηηηθά πιενμθμνίεξ, κα ελάγεη 

ζομπενάζμαηα, κα θάκεη πνμβιέρεηξ θαη κα ιαμβάκεη απμθάζεηξ θάης απυ 

αβέβαηεξ ζοκζήθεξ.» (Νέμ ΑΠ, 2011:26). 
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Β. Πανμοζίαζε εθανμμγεδίςκ(applets-illuminations) ζηε ζηαηηζηηθή.  

 

ηεκ εκυηεηα αοηή ζα βνεη θακείξ πενηγναθέξ θαη θνηηηθέξ θάπμηςκ 

εθανμμγεδίςκ, ακαθμνά άιιςκ θαζχξ θαη ημοξ ζπεηηθμφξ ζοκδέζμμοξ γηα 

αμεζυηενε πνυζβαζε. Σα εθανμμγήδηα αοηά πνμένπμκηαη απυ δφμ 

δηαθμνεηηθμφξ ηζηυημπμοξ, υπςξ θαίκεηαη θαη ζηε ζοκέπεηα.  

 

 Γθανμμγήδηα απυ ημ NLVM (Nation Library of Virtual Manipulates), 

http://nlvm.usu.edu/ 

 

  1) Bar Chart     

 

Ακμίγμκηαξ θακείξ ημ Bar Chart, ζα εμθακηζηεί έκαξ πίκαθαξ με έκακ 

θαηαθυνοθμ θαη έκακ θάζεημ άλμκα ζημκ μπμίμ δεμημονγμφκηαη γναμμέξ θαη 

ζηήιεξ. Ο θάζεημξ άλμκαξ είκαη ανηζμεμέκμξ με ηηξ ηημέξ πμο μπμνεί κα 

πανμοζηάζεη ημ ελεηαδυμεκμ 

οπμθείμεκμ, μη μπμίεξ μπμνεί 

κα είκαη απυ πέκηε ςξ είθμζη. 

ημκ μνηδυκηημ άλμκα, 

δεμημονγμφκηαη ζηήιεξ απυ 

ηνείξ ςξ δχδεθα, ακάιμγα με 

ημκ ανηζμυ ηςκ οπμθεημέκςκ. 

Ακάιμγα με ηηξ ηημέξ ηςκ 

οπμθεημέκςκ ημο 

πνμβιήμαημξ, μ πνήζηεξ 

επηιέγεη ημ φρμξ ηεξ θάζε 

ζηήιεξ. Έηζη δεμημονγμφκηαη μπάνεξ δηαθμνεηηθμφ πνχμαημξ (ηοπαία- δεκ 

μπμνεί μ πνήζηεξ κα επηιέλεη ημ πνχμα πμο ζέιεη), ηηξ μπμίεξ μπμνεί θαη κα 

μκμμάζεη. Αθυμε μπμνεί ακ ζέιεη κα μκμμάζεη θαη ημ δηάγναμμά ημο. Όια ηα 

παναπάκς γίκμκηαη υηακ μ πνήζηεξ είκαη ζηε ζέζε “Standard”.  

Ακ επηιέλεη ηε ζέζε “Totals” μη ηημέξ ημο θάζεημο άλμκα ελαθακίδμκηαη 

θαη εμθακίδμκηαη πάκς ζηε μπάνα δειχκμκηαξ πάιη ημκ ανηζμυ ημο 

οπμθεημέκμο.  

Ακ επηιέλεη ηε ζέζε “Percentages” εμθακίδεηαη μ ανηζμυξ ηςκ 

οπμθεημέκςκ ζε πμζμζηά. Η θάζε ζέζε αιιάδεη μυκμ ημκ ηνυπμ με ημκ μπμίμ 

ζα εμθακηζημφκ μη ηημέξ θαη υπη ηε δηαδηθαζία θαηαζθεοήξ ημο γναθήμαημξ.  

Κάζε θμνά πμο επηιέγεη ηε ζέζε “clear” μπμνεί κα δηαγνάθεη ημ 

γνάθεμα θαη κα ημ θαηαζθεοάδεη εθ κέμο υζεξ θμνέξ ζέιεη. Η γιχζζα πμο 

πνεζημμπμηείηαη ζημ εθανμμγήδημ είκαη ε αγγιηθή.    

    

 

http://nlvm.usu.edu/
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Κνηηηθή  

- Πενημνίδεη ημ πνήζηε ζημκ ανηζμυ ηςκ οπμθεημέκςκ πμο μπμνεί κα εηζάγεη 

ζημ γνάθεμα.  

- Πενημνίδεη ημ εφνμξ ηςκ ηημχκ πμο μπμνεί κα πάνεη θάζε οπμθείμεκμ.  

- Δε δίκεη ηε δοκαηυηεηα ζημ πνήζηε κα απεηθμκίζεη ηα μέηνα ζέζεξ ζημ 

γνάθεμα ημο.  

- Δεκ πνμζθένεη άιιεξ μμνθέξ γναθεμάηςκ, υπςξ πίηα, ηζηυγναμμα, νάβδμη 

θιπ. 

- Θεηηθυ είκαη ημ γεγμκυξ υηη μπμνμφμε εφθμια θαη γνήγμνα κα έπμομε 

απεηθυκηζε ηςκ δεδμμέκςκ. 

- Πανυιμ πμο δίκεη μηα μμνθή μυκμ γναθήμαημξ, απεηθμκίδεη με ηνεηξ 

δηαθμνεηηθμφξ ηνυπμοξ ηηξ ηημέξ ηςκ οπμθεημέκςκ (Standard, Totals, 

Percentages) θαη δεκ ημκ πενημνίδεη ζε μηα επηιμγή.  

 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_323_g_2_t_5.html 

 

2) Pie Chart         

 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_183_g_2_t_5.html 

 

3)  Spinners – Δμοιεφμκηαξ με ημ „‟spinners‟‟ μαζαίκεη θακείξ ημοξ 

ανηζμμφξ θαη ηηξ πηζακυηεηεξ. 

 http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_186_g_2_t_5.html 

 

4)     Histogram – πνεζημμπμηχκηαξ αοηυ ημ ενγαιείμ ζοκμρίδεη 

θακείξ δεδμμέκα μέζς ηζημγνάμμαημξ. 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_174_g_2_t_5.html 

 

 

 

 

 

 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_323_g_2_t_5.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_183_g_2_t_5.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_183_g_2_t_5.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_186_g_2_t_5.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_174_g_2_t_5.html
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 Γθανμμγήδηα απυ ημ Illuminations NCTM, http://illuminations.nctm.org/ 

  

1) Adjustable Spinner 

 

Ακμίγμκηαξ ημ εθανμμγήδημ, εμθακίδεηαη έκαξ ηνμπυξ πηζακμηήηςκ 

πςνηζμέκμξ ζε ημήμαηα, ηα μπμία έπμοκ δηαθμνεηηθυ πνχμα. Ο ηνμπυξ μπμνεί 

κα πςνηζηεί ημ ακχηενμ ζε 12 θμμμάηηα. Σμ πνχμα ημοξ είκαη δηαθμνεηηθυ θαη 

μνίδεηαη αοηυμαηα. Μπμνεί θακείξ κα «γονίζεη» ημκ ηνμπυ απυ μηα ςξ εθαηυ 

πηιηάδεξ θμνέξ(1 ςξ 100.000), δίκμκηαξ ημκ ανηζμυ ζημ θμοηάθη πμο ιέεη 

“number of spins”.  

Κάης απ‟ ημκ ηνμπυ εμθακίδεηαη μηα ζηήιε με ηα πνχμαηα, ε μπμία 

δείπκεη ημ πμζμζηυ πμο θαηαιαμβάκεη θάζε πνχμα-ημήμα ζημκ ηνμπυ. Δίκεηαη 

ε δοκαηυηεηα ζημ πνήζηε κα αολήζεη ή κα μεηχζεη ημ πμζμζηυ ημο θάζε 

πνχμαημξ.  

Παηχκηαξ ημ θμομπί 

“spin” λεθηκά ε δηαδηθαζία θαη 

εμθακίδμκηαη ηα απμηειέζμαηα 

ζημκ πίκαθα πηζακμηήηςκ πμο 

οπάνπεη. ηεκ πνχηε ζηήιε ημο 

πίκαθα θαίκμκηαη ηα πνχμαηα, 

ζηε δεφηενε μη μεηνήζεηξ πμο 

ακηηζημηπμφκ ζημ θάζε πνχμα, 

ζηεκ ηνίηε ηα πμζμζηά 

πηζακμηήηςκ θαη ζηεκ ηέηανηε 

οπάνπμοκ ηα πμζμζηά ηςκ 

πνςμάηςκ, πμο είπε δχζεη ζηεκ 

ανπή μ πνήζηεξ.  

Οοζηαζηηθά, ζημκ πίκαθα αοηυ θαίκμκηαη εθηυξ απυ ηα πνχμαηα θαη ηηξ 

μεηνήζεηξ πμο ακηηζημηπμφκ ζημ θαζέκα, μη εμπεηνηθέξ πηζακυηεηεξ πμο 

πνμθφπημοκ αθμφ μ πνήζηεξ επηιέλεη κα θάκεη “spin” αιιά θαη μη ζεςνεηηθέξ 

πηζακυηεηεξ πμο πνμθφπημοκ ζηεκ μοζία απυ ημ πμζμζηυ πμο θαηαιαμβάκεη 

θάζε πνχμα-ημήμα ζημκ ηνμπυ.  

Αθυμα, παηχκηαξ ημ “show results frame” εμθακίδεηαη έκα κέμ 

πανάζονμ πμο απεηθμκίδεη ημ πχνμ πμο θαηαιαμβάκμοκ ηα πνχμαηα, αθμφ 

έπεη γίκεη ημ “spin”, πςνίξ κα δείπκεη ηα πμζμζηά. 

Σέιμξ, θάζε θμνά πμο θάκεη ηεκ επηιμγή ημο “new experiment”, μ 

πνήζηεξ μπμνεί κα επακαιάβεη ηε δηαδηθαζία. Η γιχζζα ημο εθανμμγεδίμο 

είκαη θαη πάιη ε αγγιηθή.    

 

 

 

http://illuminations.nctm.org/
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Κνηηηθή  

- Γπηηνέπεηαη μεγάιμξ ανηζμυξ ζηνμθχκ ημο ηνμπμφ (ςξ 100.000) δειαδή, 

μεγαιχκεη ημ δείγμα, γη αοηυ πιεζηάδμοκ ηα απμηειέζμαηα ζηε ζεςνεηηθή 

πηζακυηεηα.  

- Βμεζεηηθυ γηα ημ πνήζηε είκαη πμο οπάνπεη μ ζογθεκηνςηηθυξ πίκαθαξ ηςκ 

πηζακμηήηςκ.   

 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=79 

 

2)    Box Plotter  - Δεμημονγεί θακείξ έκα Box Plot με 

δηθά ημο δεδμμέκα ή εμθακίδεη έκα Box Plot πανμοζηάδμκηαξ δεδμμέκα πμο 

πνμτπάνπμοκ. 

 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=77 

 

3)     Random drawing tool-individual trials 

 

ε αοηυ ημ εθανμμγήδημ ελενεοκάηαη ε ζπέζε μεηαλφ ζεςνεηηθχκ θαη 

πεηναμαηηθχκ πηζακμηήηςκ. Ο πνήζηεξ βιέπεη έκα πιαίζημ πςνηζμέκμ ζε 

ηέζζενεηξ δηαθμνεηηθμφξ πχνμοξ δνάζεξ. ηεκ άθνε ανηζηενά οπάνπεη έκα 

«θμοηί» με ανηζμμφξ απυ ημ μεδέκ (0) ςξ ημ έκηεθα (11). Ο θάζε ανηζμυξ 

ζομβμιίδεηαη θαη απυ έκα πνχμα. Γπηιέγμκηαξ θάζε θμνά έκακ ανηζμυ ημκ 

εηζάγεηξ ζημ δηπιακυ θμοηί. ημ δεφηενμ αοηυ θμοηί μπμνεί θακείξ κα 

ημπμζεηήζεη μέπνη εηθμζηέκα (21) ανηζμμφξ. Ο θάζε ανηζμυξ μπμνεί κα 

εηζαπζεί υζεξ θμνέξ επηζομεί μ πνήζηεξ. Παηχκηαξ ημ “start” λεθηκά ε νήρε 

ηςκ ανηζμχκ ζηε γναμμή “numbers of draws”. Οη νήρεηξ ζηαμαημφκ μυκμ ακ μ 

πνήζηεξ παηήζεη ημ πιήθηνμ “pause”. ημκ πίκαθα παναθάης εμθακίδμκηαη 

ζε μμνθή γναθήμαημξ μη πεηναμαηηθέξ πηζακυηεηεξ ημο θάζε δείγμαημξ. Η 

θάζε ζηήιε είκαη πνςμαηηζμέκε ζφμθςκα με ημκ ανηζμυ πμο ζομβμιίδεη.      

Γπηιέγμκηαξ ηε ζέζε “show theoretical probability” εμθακίδεηαη ζηε ζηήιε 

θάζε ανηζμμφ μηα γναμμή πμο ζομβμιίδεη ηε ζεςνεηηθή πηζακυηεηα πμο είπε 

ημ δείγμα. Παηχκηαξ ημ πιήθηνμ “clear” μ πνήζηεξ μπμνεί κα επακαιάβεη 

υζεξ θμνέξ επηζομεί ηε δηαδηθαζία. Η γιχζζα ημο εθανμμγεδίμο είκαη ε 

αγγιηθή.  

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=79
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=77
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Κνηηηθή  

- Σμ εθανμμγήδημ αοηυ δείπκεη με λεθάζανμ ηνυπμ ηε ζπέζε μεηαλφ 

ζεςνεηηθχκ θαη πεηναμαηηθχκ πηζακμηήηςκ.  

-  Ωζηυζμ μη νήρεηξ δεκ γίκμκηαη γνήγμνα, αθμφ μ πνήζηεξ ζα πνέπεη κα 

πενημέκεη χζηε κα θηάζεη ζημκ ανηζμυ νίρεςκ πμο ζέιεη. Δεκ μπμνεί ζηεκ 

μοζία, κα ηηξ νοζμίζεη θαη κα πναγμαημπμηεζμφκ αοηυμαηα υπςξ ζε άιια 

εθανμμγήδηα.  

 

 http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=67 

 

 

4) Histogram tool- μπμνεί θακείξ κα δεμημονγήζεη 

πνμζανμμζμέκμ ηζηυγναμμα με ηα δεδμμέκα ημο ή με δεδμμέκα πμο ήδε 

οπάνπμοκ ζημ εθανμμγήδημ.   

 

http://illuminations.nctm.org/Activi

tyDetail.aspx?ID=78 

 

5)   Data Grapher      

 

ημ εθανμμγήδημ “Data 

Grapher” ακμίγμκηαξ ημ εμθακίδμκηαη 

ηέζζενηξ επηιμγέξ. Μπμνεί δειαδή 

θακείξ κα ακαιφζεη δεδμμέκα με γναθήμαηα μπάναξ, γναμμήξ, πίηαξ θαη 

εηθυκαξ. Γμείξ αζπμιεζήθαμε με ηα γναθήμαηα μπάναξ θαη πίηαξ, ηα μπμία ζα 

ακαιοζμφκ παναθάης.  

ημ γνάθεμα μπάναξ ανπηθά εμθακίδμκηαη ηνία πιαίζηα ζηα μπμία μ 

πνήζηεξ μπμνεί κα γνάρεη ημκ ηίηιμ ημο γναθήμαημξ, κα μκμμάζεη ημκ άλμκα π 

θαη ημκ άλμκα ρ. ημ εθανμμγήδημ δίκεηαη ε δοκαηυηεηα ζημ πνήζηε κα 

αολήζεη ηηξ ζηήιεξ ημο άλμκα ρ απυ μία ςξ έλη θαη κα ηηξ πνςμαηίζεη υπςξ 

ημο ανέζεη. Γπίζεξ, μπμνεί κα αολήζεη ηηξ γναμμέξ ημο άλμκα π απυ μία ςξ 

πίιηεξ. Κάης απυ ημκ πίκαθα ηςκ δεδμμέκςκ οπάνπμοκ δφμ θμοηηά ζηα μπμία 

μ πνήζηεξ ζομπιενχκεη ηεκ ειάπηζηε θαη ηε μέγηζηε ηημή.  

Αθμφ μ πνήζηεξ ζομπιενχζεη ηα δεδμμέκα ημο, γηα κα ηα ακαπαναζηήζεη 

υια μαδί ζε γνάθεμα, πνέπεη κα επηιέλεη ηηξ ζηήιεξ θαη κα παηήζεη ηεκ 

επηιμγή “preview”. Συηε ζα εμθακηζηεί ημ γνάθεμα ημο. 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=67
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=78
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=78
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ημ γνάθεμα οπάνπμοκ 

δηάθμνεξ δοκαηυηεηεξ. ηεκ 

επηιμγή “Data Labels” μ πνήζηεξ 

μπμνεί κα εμθακίζεη ηηξ ηημέξ ηςκ 

δεδμμέκςκ, ηα πμζμζηά ηεξ θάζε 

θαηεγμνίαξ αιιά θαη ημο ζοκυιμο, 

εκχ επηιέγμκηαξ ηε ζέζε “Legend” 

εμθακίδεηαη ημ οπυμκεμα ημο 

γναθήμαημξ δεληά ή ανηζηενά.  

Σέιμξ, ημ γνάθεμα γίκεηαη κα 

πανμοζηαζηεί θαηαθυνοθα θαη μνηδυκηηα. Ακ ζέιεη κα θηηάλεη θαηκμφνημ 

γνάθεμα επηιέγεη ηε ζέζε “new” θαη λεθηκάεη απ‟ ηεκ ανπή ηε δηαδηθαζία. Η 

γιχζζα ημο εθανμμγεδίμο είκαη θαη πάιη ε αγγιηθή.    

       Γηα κα θηηάλεη μ πνήζηεξ ημ γνάθεμα πίηαξ επηιέγεη ηε ζέζε “Pie”. 

Ανπηθά, πνέπεη κα δχζεη ηίηιμ ζημ γνάθεμα ημο θαη ζηεκ πμνεία κα αολήζεη 

ηηξ ζηήιεξ θαη ηηξ γναμμέξ, υπςξ θαη ζημ γνάθεμα μπάναξ. ημ εθανμμγήδημ 

αοηυ μ πνήζηεξ μπμνεί ακ πνεηαζηεί κα αιιάλεη ηα πνχμαηα ηςκ γναμμχκ. 

Αθμφ ζομπιενχζεη υια ηα δεδμμέκα, παηχκηαξ ημ “Preview”, ζα 

εμθακηζηεί ημ γνάθεμα πίηαξ. ημ γνάθεμα πνμζθένμκηαη πάιη πμιιέξ 

δοκαηυηεηεξ. ηεκ επηιμγή “Data Labels” μ πνήζηεξ μπμνεί κα εμθακίζεη ηηξ 

ηημέξ ηςκ δεδμμέκςκ, ηα πμζμζηά ημο ζοκυιμο, ηηξ μκμμαζίεξ ηςκ 

δεδμμέκςκ, ηηξ ηημέξ μαδί με ηηξ μκμμαζίεξ θαη ηηξ μκμμαζίεξ με ηα πμζμζηά 

ημο ζοκυιμο. Σέιμξ, επηιέγμκηαξ ηε ζέζε “Legend” εμθακίδεηαη ημ οπυμκεμα 

ημο γναθήμαημξ δεληά ή ανηζηενά. 

 

Κνηηηθή  

-Σμ εθανμμγήδημ “Data Grapher” δίκεη ηεκ εοθαηνία ζημ πνήζηε κα 

θαηαζθεοάζεη πμιιά είδε γναθεμάηςκ (μπάναξ, γναμμήξ, πίηαξ θαη εηθυκαξ). 

Αοηή ηε δοκαηυηεηα δεκ ηεκ πνμζθένεη θακέκα άιιμ εθανμμγήδημ.   

-Θεηηθυ είκαη ημ γεγμκυξ υηη μπμνμφμε εφθμια θαη γνήγμνα κα έπμομε 

απεηθυκηζε ηςκ δεδμμέκςκ. 

-Ωθέιημμ είκαη υηη μπμνμφμε κα απεηθμκίδμομε πμιιά δεδμμέκα μαδί (ζημ 

γνάθεμα μπάναξ) θαη κα θάκμομε μεμμκςμέκα ζογθνίζεηξ (ζημ γνάθεμα 

πίηαξ).  

-Ο ανηζμυξ ηςκ γναμμχκ μπμνεί κα είκαη πμιφ μεγάιμξ (ςξ 1000). 

 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=204 

 

 

 

 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=204


«ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΗΝ Γ‟ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ: ΣΙ ΠΡΟΒΛΓΠΓΙ ΣΟ ΑΠ ΚΑΙ ΥΡΗΗ 
ΝΓΩΝ ΣΓΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ». 

 

 

- 14 - 

Γ. Δναζηενηυηεηεξ ζηε ζηαηηζηηθή με πνήζε εθανμμγεδίςκ.  

 

1ε δναζηενηυηεηα 

 

Ρςηήζαμε 50 μαζεηέξ δφμ ηάλεςκ πμημ είκαη ημ αγαπεμέκμ θαγεηυ ημοξ. Οη 

απακηήζεηξ πμο πνυεθορακ  ήηακ μη ελήξ1: 

 

Παζηίηζημ  6                            

Πίηζα 14 

Μπνηδυια με παηάηεξ 15 

Μαθανυκηα 8 

Φάνη 3 

Φαθέξ 1 

Αναθάξ 3 

 

Μεηαβείηε ζημ εθανμμγήδημ “bar chart” ημ μπμίμ είκαη ακμηπηυ ζημοξ 

οπμιμγηζηέξ ζαξ. 

 Γηα κα ιφζεηε ηεκ άζθεζε, αθμιμοζήζηε ηα παναθάης βήμαηα. 

1. ημκ άλμκα ηςκ π ημπμζεηήζηε ηα θαγεηά  

2. Ροζμίζηε ζημκ άλμκα ρ πυζεξ ζεηνέξ (=rows) ζα πνμζζέζεηε ακάιμγα 

με ηα δεδμμέκα ζαξ.  

3. Βνείηε πμηα είκαη ε επηθναημφζα ηημή ημο δείγμαημξ. 

4. Έπεηηα, βνείηε ζε πμηα ζέζε «Standard, Totals, Percentages» πνέπεη 

κα είζηε, πνμθεημέκμο κα εμθακηζημφκ ηα πμζμζηά.  

5. Σέιμξ, ζομπιενχζηε ημκ παναθάης πίκαθα. 

 

Φαγηηά  Υρώμαηα  Ποζοζηά 

(%) 

Παζηίηζημ    

Πίηζα   

Μπνηδυια με παηάηεξ   

Μαθανυκηα   

Φάνη   

Φαθέξ   

Αναθάξ   

 

                                                 
1
 Ο δάζκαλορ μποπεί ανηί να δώζει έηοιμα ηα δεδομένα, να πωηήζει ηοςρ μαθηηέρ ηος. Έηζι ο μαθηηήρ 

ζςνδιαμοπθώνει ηην άζκηζη ωρ ένα βαθμό και ςπάπσει μεγαλύηεπη αλληλεπίδπαζη μεηαξύ μαθηηών 

και εκπαιδεςηικού.  
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ηε ζοκέπεηα, μεηαβείηε ζηε δεφηενε ακμηπηή θανηέια υπμο είκαη ακμηπηυ ημ 

εθανμμγήδημ «Adjustable Spinner». 

Αθμιμοζήζηε πάιη ηα βήμαηα… 

 

1. Ροζμίζηε πυζα ζα είκαη ηα ημήμαηα ημο ηνμπμφ. Με λεπκάξ υηη ημ θάζε 

ημήμα, ζα ζομβμιίδεη θαη έκα θαγεηυ. Καη υηη θάζε ημήμα ζομβμιίδεηαη θαη 

απυ έκα πνχμα.  

2. Ροζμίζηε ηα πνχμαηα με βάζε ηηξ ζεμεηχζεηξ πμο θναηήζαηε απυ ημ  

πνμεγμφμεκμ εθανμμγήδημ. 

3. Με βάζε ηα πμζμζηά πμο θαηαγνάραηε πνηκ, αολμμεηχζηε ημ πμζμζηυ ημο 

θάζε πνχμαημξ θαη παηήζηε «update». 

 

Μπμνείηε κα πνμβιέρεηε πμημ θαγεηυ ζα έπεη ηηξ πενηζζυηενεξ πηζακυηεηεξ 

κα «πηοπεζεί» ζημκ ηνμπυ; 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  

4. ημ θμοηάθη “numbers of spin” πιεθηνμιμγήζηε ημκ ανηζμυ 1000. 

5. Παηήζηε ημ πιήθηνμ “spin” γηα κα λεθηκήζεη μ ηνμπυξ. 

 

Παναηενήζηε θαη ενμεκεφζηε ηα απμηειέζμαηα ημο πίκαθα θαη έπεηηα 

ζογθνίκεηε ηα με ηηξ ανπηθέξ ζαξ πνμβιέρεηξ.  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Πυζμ βμεζμφκ ηειηθά ηα εθανμμγήδηα ζηεκ άζθεζε: 

Όζμ ακαθμνά ημ “bar chart”, ακ θαη ζα μπμνμφζε μ μαζεηήξ κα θάκεη 

αθνηβχξ ηα ίδηα  βήμαηα θαη ζημ ηεηνάδημ, επηιέγμομε κα πνεζημμπμηήζμομε 

ημ εθανμμγήδημ γηα κα ελμηθμκμμήζμομε πνυκμ θαη γηαηί εμθακίδεη αοηυμαηα 

ηα πμζμζηά (ζπεηηθέξ ζοπκυηεηεξ). 

Σμ  «Adjustable Spinner» μαξ βμήζεζε ανθεηά αθμφ μπμνμφμε κα 

δχζμομε μεγάιμ δείγμα θαη κα δμφμε άμεζα ηα απμηειέζμαηα ηςκ 

πηζακμηήηςκ. Καη ζηηξ δφμ πενηπηχζεηξ ηα εθανμμγήδηα βμεζμφκ ημοξ 

μαζεηέξ κα ελμηθεηςζμφκ με ηεκ ηεπκμιμγία.   

 

-> Η δναζηενηυηεηα αοηή ζα δηκυηακ αθμφ ζα είπακ θαιοθζεί ηα βαζηθά 

ζέμαηα (ζεςνία θαη αζθήζεηξ) ζφμθςκα με ημ κέμ ακαιοηηθυ πνυγναμμα 

ζπμοδχκ (ΑΠ). 

**** 
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2ε δναζηενηυηεηα 

 

Η Μανία, μ Κχζηαξ, ε Γιέκε, ε Καηενίκα, μ Γηάκκεξ, μ Θμδςνήξ θαη ε 

Άκκα ηεκ επυμεκε μένα ηςκ βαζμχκ, δεημφζακ πςξ ηα πήγακ ζηα μαζήμαηά 

ημοξ. Απυ ηε ζοδήηεζε πνμέθορακ μη αθυιμοζεξ βαζμμιμγίεξ. 

 

 Γιχζζα  Μαζεμαηηθά  Φοζηθή  Μμοζηθή  Θνεζθεοηηθά  Γομκαζηηθή  

Μανία  10 9 9 10 10 10 

Κχζηαξ 9 9 9 9 8 9 

Γιέκε 10 8 8 10 10 9 

Καηενίκα 9 7 7 8 9 10 

Γηάκκεξ 10 10 10 10 10 10 

Θμδςνήξ  9 9 9 9 9 9 

Άκκα  5 5 7 9 9 9 

 

 ημ εθανμμγήδημ “Data Grapher”  πμο είκαη ακμηπηυ ζημοξ οπμιμγηζηέξ 

ζαξ, πενάζηε ηα παναπάκς δεδμμέκα, μκμμάζηε ημ δηάγναμμα θαη ημοξ 

άλμκεξ, εηζάγεηε ηε μέγηζηε θαη ηεκ ειάπηζηε ηημή θαη αιιάληε ακ πνεηαζηεί ηα 

πνχμαηα.  

 Δεμημονγήζηε έκα γνάθεμα ζημ μπμίμ κα θαίκμκηαη μη βαζμμιμγίεξ ηςκ 

μαζεηχκ ζε υια ηα μαζήμαηα.  

 Γηαηί ζηεκ Άκκα ηα μαζήμαηα πμο εμθακίδμκηαη είκαη ιηγυηενα; 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 Ακ ημ δηάγναμμά ζαξ γίκεη ζηε ζέζε “horizontal”, ζα αιιάλεη θάηη ζημκ 

ηνυπμ πμο ημ «δηαβάδεηε»; 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 Δεμημονγήζηε έκα γνάθεμα πίηαξ γηα κα θακεί ε βαζμμιμγία ηςκ μαζεηχκ 

ζηε Γιχζζα θαη άιιμ έκα υπμο ζα θαίκεηαη ε βαζμμιμγία ηεξ Φοζηθήξ.  

 Με βάζε ηα δεδμμέκα ηεξ άζθεζεξ κα βνείηε ηα μέηνα ζέζεξ (ηε μέζε 

ηημή, ηεκ επηθναημφζα ηημή θαη ηε δηάμεζμ). 

 Απυ ηα μέηνα μεηαβιεηυηεηαξ κα βνείηε ημ εφνμξ θαη ηεκ ηοπηθή 

απυθιηζε. Να ιάβεηε οπυρε ζαξ ηε δηαζπμνά πμο είκαη 1,50.  

 

Πυζμ βμεζμφκ ηειηθά ηα εθανμμγήδηα ζηεκ άζθεζε: 

Σμ εθανμμγήδημ μαξ βμεζάεη ζηε δεμημονγία ηςκ γναθεμάηςκ (ζηήιεξ 

θαη πίηα), αθμφ ιυγς ημο μεγέζμοξ ημο δείγμαημξ, ζα ήηακ πημ δφζθμιμ γηα 

ημοξ μαζεηέξ κα ηα απμηοπχζμοκ ζημ πανηί.   
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Σμ “Data Grapher”  δεκ έπεη θάπμηα επηιμγή γηα αοηυμαηε εμθάκηζε ηςκ 

μέηνςκ ζέζεξ θαη μεηαβιεηυηεηαξ, ςζηυζμ δεκ απμηειεί απαναίηεηα 

ανκεηηθυ παναθηενηζηηθυ ημο, αθμφ μη μαζεηέξ έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα 

ελμηθεηςζμφκ με ηηξ πνάλεηξ θαη ηηξ απαναίηεηεξ δηαδηθαζίεξ θάκμκηαξ ηεξ 

μυκμη ημοξ.    

 

-> Η δναζηενηυηεηα αοηή ζα δηκυηακ αθμφ ζα είπε θαιοθζεί ε ζεςνία ηεξ 

ζηαηηζηηθήξ ζφμθςκα με ημ κέμ ΑΠ. 

 

**** 

3ε δναζηενηυηεηα 

 

ε μηα ηάλε είθμζη (20) μαζεηχκ/ηνηχκ δίκμομε ηεκ αθυιμοζε δναζηενηυηεηα. 

Ανπηθά υμςξ, ημοξ δεηάμε κα μεηαβμφκ ζημ εθανμμγήδημ “Random Drawing 

Tool” πμο είκαη ακμηπηυ ζημκ οπμιμγηζηή ημοξ θαη ημοξ εκεμενχκμομε υηη, γηα 

κα ιφζμοκ ημ πνυβιεμα, πνέπεη κα αθμιμοζήζμοκ ηα παναθάης βήμαηα.  

 

 Σμπμζεηήζηε ζημ θμοηί δίπια απυ ημοξ ανηζμμφξ μηα θμνά ημκ ανηζμυ έκα, 

δφμ ημκ ανηζμυ δφμ, ηνείξ ημκ ανηζμυ ηνία, ηέζζενηξ ημκ ανηζμυ ηέζζενα, 

πέκηε ημκ ανηζμυ πέκηε θαη έλη ημκ ανηζμυ έλη.  

 

ημ θμοηί οπάνπμοκ πενηζζυηενα ελάνηα απυ θάζε άιιμ ανηζμυ. Αοηυ 

ζεμαίκεη υηη μ πνχημξ ανηζμυξ πμο ζα πέζεη ζηε γναμμή “Numbers of 

Draws” ζα είκαη ημ έλη; Γθθνάζηε ηεκ πηζακυηεηα ημο εκδεπμμέκμο ημο έλη με 

θιάζμα. _________________________________________________ 

 

 

 Ξεθηκήζηε ηε δηαδηθαζία παηχκηαξ ημ θμομπί “spin”. Πμημξ ήηακ μ πνχημξ 

ανηζμυξ πμο έπεζε μέζα ζηε γναμμή “Numbers of Draws”; Μήπςξ ήηακ ημ 

έλη;____________________________________________________ 

 

 

  «Ο ανηζμυξ έλη έπεη ηε μεγαιφηενε ζεςνεηηθή πηζακυηεηα κα πέζεη 

πνχημξ μέζα ζηε γναμμή “Numbers of Draws”».  

 

Ρςηήζηε ημοξ ζομμαζεηέξ/ηνηέξ ζαξ πυζμη απυ αοημφξ πήνακ έλη ηεκ πνχηε 

θμνά πμο έπεζε μ ανηζμυξ μέζα ζηε γναμμή. Να ζεμεηχζεηε ηα μκυμαηα ηςκ 

ζομμαζεηχκ/ηνηχκ ζαξ θαη ηηξ απακηήζεηξ ημοξ ζημκ αθυιμοζμ πίκαθα. Με 

βάζε ηηξ απακηήζεηξ ηςκ ζομμαζεηχκ/ηνηχκ ζαξ, επηβεβαηχκεηαη 

πεηναμαηηθά ε παναπάκς άπμρε;  

 



Οκυμαηα  Απακηήζεηξ  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.   

 

 

Ακ μη νίρεηξ ήηακ 100, πμημξ ανηζμυξ πενημέκεηε υηη ζα εμθακηζηεί ηηξ 

πενηζζυηενεξ θαη πμημξ ηηξ ιηγυηενεξ θμνέξ; Γηαηί;  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Πυζμ βμεζμφκ ηειηθά ηα εθανμμγήδηα ζηεκ άζθεζε: 

Η δναζηενηυηεηα έπεη πνμζανμμζηεί ζηηξ δοκαηυηεηεξ πμο πνμζθένεη ημ 

εθανμμγήδημ. Ακ δεκ είπαμε ημ εθανμμγήδημ, δε ζα μπμνμφζαμε κα έπμομε ηε 

ζογθεθνημέκε δναζηενηυηεηα.  

Ακ είπαμε κα ζεμεηχζμομε θάηη γηα ηε θφζε ημο εθανμμγεδίμο είκαη υηη 

είκαη ανθεηά ανγυ ςξ πνμξ ηηξ νίρεηξ ηςκ ανηζμχκ.  

 

-> Η δναζηενηυηεηα αοηή ζα δηκυηακ αθμφ ζα είπε θαιοθζεί ε ζεςνία ηςκ 

πηζακμηήηςκ ζφμθςκα με ημ κέμ ΑΠ. 

  
**** 

 

 

4ε δναζηενηυηεηα 

 

Έκα ηαληδηςηηθυ πενημδηθυ νχηεζε 200 ακζνχπμοξ γηα πμημοξ ιυγμοξ 

ζα επηζθέπημκηακ ηα παναθάης κεζηά: Κνήηε, Ρυδμξ, θηάζμξ, Κένθονα. ημ 

άνζνμ μη απακηήζεηξ δυζεθακ με ηε μμνθή γναθεμάηςκ πίηαξ υπςξ θαίκεηαη 

παναθάης. 

 

                  

Οκυμαηα  Απακηήζεηξ  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  
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 Γνμεκεφζηε ηα παναπάκς γναθήμαηα, έηζη χζηε ζημ εθανμμγήδημ “Data 

Grapher”  ημ μπμίμ είκαη ακμηπηυ ζημκ οπμιμγηζηή ζαξ, κα θαηαζθεοάζεηε έκα 

γνάθεμα με ζηήιεξ, υπμο κα θαίκμκηαη ζογθεκηνςηηθά ηα κεζηά θαη μη ιυγμη 

επηιμγήξ ημοξ απυ ημοξ επηζθέπηεξ.  

 

Πυζμ βμεζμφκ ηειηθά ηα εθανμμγήδηα ζηεκ άζθεζε: 

Σμ “Data Grapher”  μαξ βμήζεζε ζημ κα θαηαζθεοάζμομε μεμμκςμέκα 

γναθήμαηα πίηαξ γηα θάζε κεζί. Σαοηυπνμκα, υμςξ,  βμεζάεη ηα παηδηά κα 

ελμηθεηςζμφκ με ηεκ ενμεκεία, ζοιιμγή, μνγάκςζε θαη ακαπανάζηαζε ηςκ 

δεδμμέκςκ θαηαζθεοάδμκηαξ θηυιαξ έκα κέμ γνάθεμα ζηειχκ.  

 

-> Η δναζηενηυηεηα αοηή ζα δηκυηακ αθμφ ζα είπε θαιοθζεί ε ζεςνία ηεξ 

ζηαηηζηηθήξ ζφμθςκα με ημ κέμ ΑΠ. 

    

****



«ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΗΝ Γ‟ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ: ΣΙ ΠΡΟΒΛΓΠΓΙ ΣΟ ΑΠ ΚΑΙ ΥΡΗΗ 
ΝΓΩΝ ΣΓΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ». 

 

 

- 20 - 

Αμαθορές- Ιζηόηοποι 

 

 ογγναθηθή μμάδα, (2003), Ακαιοηηθυ Πνυγναμμα πμοδχκ, Αζήκα: 

Παηδαγςγηθυ Ικζηηημφημ. 

 ογγναθηθή μμάδα, (2011), Ακαιοηηθυ Πνυγναμμα πμοδχκ, Αζήκα: 

Παηδαγςγηθυ Ικζηηημφημ.  

 

 

 http://illuminations.nctm.org/ 

 http://nlvm.usu.edu/ 

 http://digitalschool.minedu.gov.gr/ 

 

 

http://illuminations.nctm.org/
http://nlvm.usu.edu/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/

