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Περίληψη 
 
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται ο απογευµατινός όµιλος µε τίτλο: 
«Μαθηµατική ∆ιερεύνηση µε το λογισµικό GeoGebra σε tablets», ο οποίος 
λειτουργεί στο Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος - Pierce το σχολικό έτος 2013 - 
2014 και στον οποίο συµµετέχουµε ως µαθητές. Επιπλέον, περιγράφεται το 
λογισµικό GeoGebra και εστιάζουµε στην εφαρµογή (app) GeoGebra για 
tablets και πιο συγκεκριµένα στις δυνατότητες και τους περιορισµούς της, και 
στον τρόπο που αξιοποιείται στο πλαίσιο του οµίλου, σύµφωνα µε τις εµπειρίες 
που έχουµε αποκτήσει από τις συναντήσεις µας. 
 

Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία έχει αλλάξει σε πολύ µεγάλο βαθµό 
τη ζωή µας. Τα κινητά τηλέφωνα που είχαµε, µετατράπηκαν σε έξυπνα κινητά, 
δηλαδή σε µικρούς πανίσχυρους υπολογιστές στην παλάµη µας. Οι 
υπολογιστές έγιναν υπερυπολογιστές µε απίστευτες ταχύτητες και δυνατότητες. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της σχολικής µας εκπαίδευσης, έχουν ενταχθεί στα 
µαθήµατα οι διαδραστικοί πίνακες, εκπαιδευτικά λογισµικά (π.χ. στα 
µαθηµατικά: GeoGebra, Geometer's Sketchpad, Χελωνόκοσµος), πλατφόρµες 
διαχείρισης µαθήµατος και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

Ταυτόχρονα, η ευρεία κυκλοφορία των tablets (78.45 εκατοµµύρια 
τεµάχια το τελευταίο τρίµηνο του 2013) έδωσε µία νέα ώθηση στην αγορά 



υπολογιστών, µε συνέπεια ένας πολύ µεγάλος αριθµός νοικοκυριών να διαθέτει 
tablets (Βλαχάκης, 2014). Έτσι, οι δηµιουργοί λογισµικού προχώρησαν στο 
επανασχεδιασµό ή την ανάπτυξη καινούργιων εφαρµογών (apps) για τα tablets. 
Στο πλαίσιο αυτό, το GeoGebra επανασχεδιάστηκε και από το Σεπτέµβριο του 
2013 είναι διαθέσιµο για iOs και Android (Hohenwarter, 2013). 

Στην εργασία αυτή, θα παρουσιαστεί το πλαίσιο και ο τρόπος 
αξιοποίησης των tablets και του λογισµικού GeoGebra κατά τη λειτουργία του 
οµίλου «Μαθηµατική ∆ιερεύνηση µε το λογισµικό GeoGebra σε tablets» 
(Mathematics with GeoGebra on Tablets, MathGeTa) το σχολικό έτος 2013-
2014 στο Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – Pierce και θα αναδειχτούν οι 
µαθηµατικοί πειραµατισµοί που πραγµατοποιήθηκαν. 
 

Μαθηµατικά µε χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 
 

Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη µαθηµατική τάξη, έχει 
συνεισφέρει τα τελευταία χρόνια στην τροποποίηση των ρόλων µαθητών/τριών 
και καθηγητών (Doukakis et al., 2013). Το ψηφιακό σχολείο, τα µαθηµατικά 
λογισµικά και τα µικροπειράµατα, έχουν επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που 
βλέπουµε, αντιλαµβανόµαστε και υιοθετούµε τα µαθηµατικά, τόσο στο πλαίσιο 
της σχολικής εκπαίδευσης όσο και στη ζωή γενικότερα.  

Έχουµε αποκτήσει έναν πιο ενεργό ρόλο στο µάθηµα, αφού ο καθηγητής 
µέσω ερωτήσεων µάς ζητά να ανακαλύψουµε ορισµούς και αποδείξεις. Αυτό 
µας κινεί το ενδιαφέρον, µε αποτέλεσµα  το µάθηµα να γίνεται πιο ουσιαστικό. 
Επίσης, έχουµε µεγαλύτερο κίνητρο να «βρούµε» τη σωστή απάντηση, καθώς 
το µάθηµα είναι «στα µέτρα µας», αφού αντιστοιχεί περισσότερο στις ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντά µας. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η συνεργασία για την 
επίτευξη των στόχων του µαθήµατος. Τέλος, αποκτούµε δεξιότητες και γνώσεις 
στη χρήση των υπολογιστών, αφού από τη µία γνωρίζουµε την τεχνολογία και 
από την άλλη µαθαίνουµε Μαθηµατικά. 
 

Το λογισµικό GeoGebra και η αξιοποίησή του 
 

Το λογισµικό GeoGebra πρωτοεµφανίστηκε το 2002 ως αποτέλεσµα της 
µεταπτυχιακής εργασίας του Markus Hohenwarter στη µαθηµατική εκπαίδευση 
και στην επιστήµη των υπολογιστών στο Πανεπιστήµιο Salzburg της Αυστρίας. 
Το όνοµα του λογισµικού προέρχεται από τις λέξεις Geometry και Algebra 



(GeoGebra). Στη συνέχεια υποστηρίχτηκε µε υποτροφία από την Ακαδηµία 
Επιστηµών της Αυστρίας και ακολούθησε η ανάπτυξη του λογισµικού ως 
µέρος της διδακτορικής διατριβής του στη µαθηµατική εκπαίδευση. Έχει 
κερδίσει πολλά διεθνή βραβεία και έχει µεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Το 
λογισµικό ανήκει στην κατηγορία των Ελεύθερων Λογισµικών, Λογισµικών 
Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), ενώ η ανάπτυξή του συνεχίζεται διεθνώς. Εκτός 
από τη χρήση του τοπικά, µπορεί όποιος επιθυµεί να δουλέψει µε το λογισµικό 
διαδικτυακά. Χρησιµοποιείται για την οπτικοποίηση και την αναπαράσταση 
µαθηµατικών εννοιών και για την ανάπτυξη πειραµάτων. Είναι κατάλληλο για 
όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης και συνδυάζει γεωµετρία, άλγεβρα, γραφικές 
απεικονίσεις, στατιστική, πίνακες και λογισµό (Hohenwarter, 2013). 
Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί δεκάδες ινστιτούτα διεθνώς (πάνω από 140 
ινστιτούτα σε 75 χώρες) που συνεισφέρουν στην πληρέστερη ενσωµάτωση του 
λογισµικού σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, έχει 
δηµιουργηθεί το Ινστιτούτο GeoGebra της Αθήνας, το οποίο εδρεύει στην 
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). 

Το GeoGebra, αποτελεί το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο λογισµικό για 
τα µαθηµατικά. Τον Οκτώβριο του 2011 διατέθηκε στην εκπαιδευτική 
κοινότητα το GeoGebraTube, ένα διαδικτυακό κανάλι, όπου χιλιάδες αρχεία 
GeoGebra έχουν αναρτηθεί από εκπαιδευτικούς και µαθητές. Η επιθυµία που 
αναδείχτηκε από την κοινότητα των χρηστών του GeoGebra για εφαρµογή του 
λογισµικού σε iPad και Android, οδήγησε τους δηµιουργούς στην εκπλήρωση 
της προσδοκίας. Αρχικά, το Νοέµβριο του 2012, αναπτύχθηκε µία html5 
έκδοση του λογισµικού, µε την οποία µπορούσε να εργαστεί κάποιος εν µέρει 
σε tablets που δεν διέθεταν Java. Ωστόσο, οι δηµιουργοί του λογισµικού 
επιθυµούσαν τη δηµιουργία µιας πραγµατικής εφαρµογής iPad και Android. 
Έτσι, µε τη δωρεά 10000 δολαρίων από ένα µεγάλο πλήθος δωρητών και την 
εντατική συνεισφορά των προγραµµατιστών, δόθηκε στην εκπαιδευτική 
κοινότητα από τις αρχές Σεπτεµβρίου του 2013 η εφαρµογή του GeoGebra για 
iPad και Android (Hohenwarter, 2013). Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, το 
λογισµικό έχει µεταφραστεί σε πάνω από 50 γλώσσες. Χρησιµοποιείται σε 190 
χώρες και µεταφορτώνεται από τον δικτυακό τόπο geogebra.org µισό 
εκατοµµύριο φορές κάθε µήνα (Hohenwarter, 2013). Τέλος, η επόµενη έκδοση 
του λογισµικού θα περιλαµβάνει δυνατότητες γεωµετρίας του χώρου. 
 



Το λογισµικό GeoGebra στα tablets 
 

Η ανάπτυξη του GeoGebra για τα tablets, δεν πραγµατοποιήθηκε 
αποκλειστικά για να ικανοποιηθεί η επιθυµία των χρηστών, αλλά και από τα 
πλεονεκτήµατα που φαίνεται ότι προκύπτουν από τη χρήση των tablets σε 
σχέση µε τους υπολογιστές γραφείου (H/Y). Τα tablets, είναι µικροί 
υπολογιστές αφής, που προσφέρουν δυνατότητες µέσω των εφαρµογών (apps). 
Σύµφωνα µε την έρευνα του Harrison (2013), η χρήση των tablets στα σχολεία, 
ενισχύει τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών και βελτιώνει την απόδοσή τους 
µέσα στην τάξη. Επιπλέον, ο ερευνητής υποστηρίζει ότι αποτελούν ένα 
ασφαλές περιβάλλον για την περιήγησή τους στο διαδίκτυο και ευνοούν την 
άµεση διδασκαλία και τη συµµετοχή όλων των µαθητών σε αυτή. 

Στο πεδίο των µαθηµατικών, µε τις υπάρχουσες εφαρµογές, παρέχεται η 
ευκαιρία ανάπτυξης ικανοτήτων, καθώς έχουµε δυνατότητες αλλαγής θέσης σε 
αντικείµενα, µέτρησης και χειρισµού αντικειµένων σαν να ήταν πραγµατικά 
µπροστά µας. Ο χειρισµός των αντικειµένων µε αυτό τον τρόπο, συνεισφέρει 
στην ουσιαστική κατανόηση µιας µαθηµατικής έννοιας, µέσω δοκιµών και 
πειραµατισµού. Επίσης, οι εφαρµογές των µαθηµατικών στα tablets, παρέχουν 
την ευκαιρία για ανάπτυξη και διερεύνηση ιδεών, ελέγχου και απόρριψης ή 
αποδοχής µίας λύσης σε ένα πρόβληµα γρηγορότερα από άλλους τρόπους. 
Ταυτόχρονα, µπορούµε να κάνουµε µαθηµατικά και εκτός των τεσσάρων 
τοίχων της σχολικής τάξης, χωρίς τη χρήση χαρτιών και µολυβιών. 

Σύµφωνα µε έρευνα σε µαθητές όλων των τάξεων, φαίνεται ότι είναι 
ευχάριστη και διασκεδαστική η χρήση των tablets στα µαθήµατα, µε 
αποτέλεσµα οι µαθητές να δηλώνουν ικανοποίηση και διάθεση να τα 
χρησιµοποιήσουν ξανά στο πλαίσιο του µαθήµατος (Crichton et al., 2012). 
Επίσης, σύµφωνα µε τους ίδιους ερευνητές, οι µαθητές νιώθουν ότι µπορούν να 
µάθουν µαθηµατικές έννοιες µε µεγαλύτερη ευχέρεια µε τη χρήση των tablets. 

Ουσιαστικά, όπως υποστηρίζεται από την βιβλιογραφία, η πιο σηµαντική 
διαφορά των H/Y από τα tablets είναι η άµεση επαφή µε το αντικείµενο (Segal, 
2011). Αυτή η επαφή αποτελεί σηµαντική βοήθεια, αφού µας παρέχεται η 
ευκαιρία να ακουµπήσουµε απευθείας την οθόνη και να χειριζόµαστε µε άλλο 
τρόπο τα µαθηµατικά αντικείµενα και εργαλεία σε σχέση µε το πληκτρολόγιο 
και το ποντίκι. Τέλος, κάποια επιπλέον πλεονεκτήµατα των tablets στην 
εκπαίδευση είναι η εύκολη µεταφορά τους, η λειτουργική διάσταση της οθόνης 
τους, οι άφθονες εφαρµογές τους, η αξιοποίηση πολυµεσικών εφαρµογών, οι 



πολλαπλοί τρόποι πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπου όλα µαζί δίνουν άπειρες 
δυνατότητες για µάθηση και διδασκαλία (Kinash, Brand & Mathew, 2012). 

Όλα τα παραπάνω και πρωτίστως η διαθεσιµότητα της εφαρµογής (app) 
για tablets υπήρξε η αφετηρία για να αναπτυχτεί στο πλαίσιο του σχολείου, ο 
όµιλος «Μαθηµατική ∆ιερεύνηση µε το λογισµικό GeoGebra σε tablets» 
(Mathematics with GeoGebra on Tablets, MathGeTa) για µαθητές και 
µαθήτριες από την α γυµνασίου µέχρι την Α Λυκείου. 
 

Η λειτουργία και οι στόχοι του Οµίλου MathGeTa 
 

Στο πλαίσιο του σχολείου, κάθε χρόνο δηµιουργούνται από τους 
καθηγητές επιστηµονικοί, λογοτεχνικοί, καλλιτεχνικοί και αθλητικοί όµιλοι. Οι 
µαθητές επιλέγουν και συµµετέχουν υποχρεωτικά σε έναν από αυτούς τους 
οµίλους που υλοποιούνται στο πλαίσιο του πρωινού σχολικού προγράµµατος, 
ενώ ταυτόχρονα και εφόσον επιθυµούν, συµµετέχουν σε απογευµατινούς 
οµίλους, όπου µετά την ολοκλήρωση του πρωινού προγράµµατος ασχολούνται 
µε θέµατα του ενδιαφέροντός τους. 

Το σχολικό έτος 2013-2014, αναπτύχθηκε ο όµιλος MathGeTa µε την 
ακόλουθη περιγραφή: 

Στον όµιλο MathGeTa οι µαθητές και οι µαθήτριες θα εµπλακούν µε τα 
Μαθηµατικά, χρησιµοποιώντας το εκπαιδευτικό λογισµικό ανοικτού 
κώδικα GeoGebra µέσω των tablets. Ο όµιλος απευθύνεται σε 
µαθητές/τριες που διαθέτουν και έχουν την δυνατότητα να φέρνουν το 
tablet στο σχολείο κατά την διάρκεια λειτουργίας του οµίλου. Μέσω του 
οµίλου, επιδιώκεται η διευκόλυνση της κατανόησης µαθηµατικών 
εννοιών, η εκµάθηση του δυναµικού λογισµικού GeoGebra, η ανάπτυξη 
πνεύµατος οµαδοσυνεργατικότητας µεταξύ των µαθητών/τριών, η 
απόκτηση θετικότερης στάσης απέναντι στα Μαθηµατικά και η σωστή 
χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων. 
Ο όµιλος MathGeTa λειτουργεί για πρώτη φορά στο σχολείο, και η 

λειτουργία έγκειται στη διαθεσιµότητα της εφαρµογής του GeoGebra για 
tablets. Ο όµιλος λειτουργεί µία φορά την εβδοµάδα και η κάθε συνάντηση 
διαρκεί µιάµιση ώρα. Οι συναντήσεις πραγµατοποιούνται σε χώρο εκτός της 
παραδοσιακής σχολικής τάξης, ενώ κατά την διάρκεια λειτουργίας υπάρχει 
πνεύµα αυτενέργειας, συνεργασίας και συµµετοχής. 

Η γνώση του λογισµικού GeoGebra δεν ήταν προαπαιτούµενη, µε 
αποτέλεσµα στην πρώτη συνάντηση να εστιάσουµε σε πολύ βασικά θέµατα 



που σχετίζονταν µε το λογισµικό και τα tablets, όπως ο τρόπος εγκατάστασης, 
το αποθετήριο των δοµηµάτων µας, το κανάλι geogebratube και τι µπορούµε να 
δούµε σε αυτό κ.α. Επιπλέον, στην πρώτη συνάντηση, γνωριστήκαµε µεταξύ 
µας και περιγράψαµε τους λόγους συµµετοχής µας στον όµιλο. Άµεσα 
διαπιστώσαµε ότι συγκροτούσαµε µία οµάδα από µαθητές και των τεσσάρων 
τάξεων (από α γυµνασίου µέχρι Α λυκείου) που όλοι ενδιαφερόµασταν για τα 
µαθηµατικά. Ωστόσο, µας φάνηκε «περίεργο» το ότι δεν θα είχαµε όλοι τις 
ίδιες γνώσεις στα µαθηµατικά. Μέχρι τώρα όµως, το διαφορετικό µαθηµατικό 
υπόβαθρο επηρεάζει θετικά τη λειτουργία της οµάδας, αφού οι µαθητές 
µεγαλύτερων τάξεων προσφέρουν βοήθεια στους υπόλοιπους. 

Σε κάθε συνάντηση λαµβάνουµε ένα φύλλο εργασίας, το οποίο 
µελετούµε και δουλεύουµε συνεργατικά. Στις µέχρι σήµερα συναντήσεις 
έχουµε εστιάσει στις µαθηµατικές έννοιες που φαίνονται στον Πίνακα 1, ενώ 
στη συνέχεια θα ασχοληθούµε και µε θέµατα άλγεβρας. 
 
Πίνακας 1. Συναντήσεις του οµίλου 

Συνάντηση Μαθηµατικό Περιεχόµενο 
2η συνάντηση ∆υναµικά σηµεία, γραµµές και κύκλοι 

• Αναπαραστάσεις σηµείων, ευθειών, ηµιευθειών, 
ευθυγράµµων τµηµάτων και κύκλων 

• Εξαρτήσεις 
3η Συνάντηση ∆ιερευνώντας τα τρίγωνα και τα τετράγωνα 

• ∆υναµικά τρίγωνα και τετράγωνα 
• Ισοσκελές τρίγωνο και εξαρτήσεις 

4η Συνάντηση Κατασκευή Εξαρτήσεων (κάθετες, παράλληλες κ.α.) 
• Κατασκευή κάθετων και παράλληλων ευθειών και 

µέσου ευθύγραµµου τµήµατος µε το ισοδύναµο του 
κανόνα και του διαβήτη 

• Κατασκευή ορθογωνίου τριγώνου 
5η Συνάντηση Μετασχηµατισµός σχηµάτων 

• Κατασκευή σχηµάτων µέσω του «άκαµπτου 
µετασχηµατισµού» 

• Μεταφορά, στροφή και συµµετρία 
6η Συνάντηση ∆ιερευνώντας το άθροισµα των γωνιών πολυγώνου 

• Άθροισµα γωνιών τριγώνου 
• Στροφή 
• ∆ροµέας 



7η Συνάντηση και 
8η Συνάντηση 

Χριστουγεννιάτικες δυναµικές κατασκευές 
• Χριστουγεννιάτικα ∆έντρα και αστέρια 
• Χιονάνθρωποι 

9η Συνάντηση και 
10η Συνάντηση 

Προετοιµασία για τη ∆ιεθνή Μαθηµατική Εβδοµάδα 

 
Σε κάθε συνάντηση, εκτός από την χρήση των tablets και του λογισµικού 

GeoGebra, συζητούµε τις µαθηµατικές έννοιες που ήδη γνωρίζουµε ή 
προσεγγίζουµε τις νέες έννοιες µε την απαραίτητη βοήθεια. Επιπλέον, όπου 
είναι δυνατό, οι µαθηµατικές έννοιες συνδυάζονται µε τµήµατα από τα 
Στοιχεῖα Εὐκλείδου (Εικόνα 1). 
 
Εικόνα 1. Η προσέγγιση της µαθηµατικής έννοιας από το 300 π.Χ. (Ευκλείδης, 
στο 2013 µ.Χ. (σήµερα) και στο GeoGebra 

 
 

Το GeoGebra στα tablets 
 

Οι λειτουργίες που παρέχονται µέσω εικονιδίων είναι περιορισµένες σε 
σχέση µε το λογισµικό για υπολογιστές γραφείου (H/Y), ενώ ταυτόχρονα 
υπάρχουν µικρές διαφορές και µεταξύ των εφαρµογών για iPad και Android, 
τόσο ως προς την υλοποίηση των λειτουργιών, όσο και στην οπτική τους. 
Ωστόσο, όλες σχεδόν οι λειτουργίες υλοποιούνται και στις δύο εφαρµογές 
(apps), µε διαφορετική προσέγγιση, παρότι όπως αναφέρουν οι δηµιουργοί του 
λογισµικού, οι δύο εφαρµογές στηρίζονται πάνω στον ίδιο κώδικα (Εικόνα 2). 

Ωστόσο, οι περιορισµένες λειτουργίες που παρέχονται µέσω των 
εικονιδίων, επηρεάζει τον τρόπο που εργαζόµαστε σε σχέση µε τον H/Y. 
Παρότι, αρκετές λειτουργίες της εφαρµογής του GeoGebra για H/Y µπορούν να 



πραγµατοποιηθούν µε την χρήση εντολών, απαιτούν βαθύτερη γνώση και 
µεγαλύτερη ενασχόληση σε σχέση µε το λογισµικό για H/Y. 
 
Εικόνα 2. Η εφαρµογή σε iPad (αριστερά) και σε Android (δεξιά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μία ακόµα σηµαντική διαφοροποίηση είναι ότι τα εικονίδια στα tablets 
δεν έχουν επεξηγήσεις για τη λειτουργία τους, µε αποτέλεσµα να απαιτείται 
εµπειρία ώστε να µπορέσει κάποιος να επιλέξει το κατάλληλο εικονίδιο για το 
δόµηµα που αναπτύσσει (Εικόνα 3). 
 
Εικόνα 3. Βασικά εικονίδια και επιµέρους εικονίδια του σηµείου 

 
 
 
 
 

Επίσης, οι υπολογιστικές δυνατότητες των tablets είναι περιορισµένες σε 
σχέση µε τους Η/Υ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, κάποια δοµήµατα και 
µικροπειράµατα τόσο από τα ψηφιακά βιβλία, όσο και από το geogebratube να 
µην µπορούν να φορτώσουν στα tablets ή να καθυστερούν να φορτώσουν. 
Επιπλέον, υπήρξαν φορές που η εφαρµογή έκλεισε, ενώ δουλεύαµε στα tablets, 
λόγω των υπολογιστικών απαιτήσεων (Εικόνα 4). 
 



Εικόνα 4. Μία κατασκευή µε µεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις για tablets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τέλος, στην app του GeoGebra για tablets δεν έχει υλοποιηθεί ακόµα το 
Σύστηµα Υπολογιστικής Άλγεβρας (Computer Algebra System, CAS) και το 
υπολογιστικό φύλλο (worksheet). Αυτή τη στιγµή η εφαρµογή υποστηρίζει την 
προβολή Γραφικών και Άλγεβρας, ενώ συνδέεται µε το geogebratube και 
επιτρέπει την άµεση ενσωµάτωση του δοµήµατος σε email για αποστολή. 
 
Εικόνα 5. Εικόνες από την εφαρµογή σε iPad (αριστερά) και Android (δεξιά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Συµπεράσµατα 
 

Η αξιοποίηση των tablets και της εφαρµογής GeoGebra στον όµιλο 
«Μαθηµατική ∆ιερεύνηση µε το λογισµικό GeoGebra σε tablets», αποτελεί ένα 
ευχάριστο και συνάµα ενδιαφέρον πλαίσιο µάθησης µαθηµατικών. 

Το δέσιµο της σύγχρονης τεχνολογίας µε τα µαθηµατικά, η συνεργασία 
και η διαδικτυακή σύνδεση µε µαθηµατικές κατασκευές άλλων ατόµων, αλλά 
και η άνεση στη µεταφορά και στον τρόπο εργασίας λόγω της φορητότητας των 
tablets, αποτελούν στοιχεία που ενισχύουν την καταλληλότητα τους για την 
εκπαίδευση και στην παραδοσιακή τάξη. 
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