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Ππορ 

Το Εποπηικό Επιζηημονικό Σσμβούλιο 

ηοσ 1οσ Προηύποσ Πειραμαηικού Λσκείοσ Αθήνας - Γεννάδειοσ.                

 

 Αθήνα 8, Οκηωβρίοσ 2013 

ΦΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΑ 

ΔΚΠ/ΚΩΝ 
Καψάλας Νικόλαος, Κοζπενηάρης Γεώργιος 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ03 (Μαζεκαηηθνί) 

ΣΙΣΛΟ ΟΜΙΛΟΤ 
Αντίλητη σώπος – Γευμετπικοί μετασσηματισμοί –

Στατιστική επεξεπγασία 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ 

ΟΜΙΛΟΤ 

 

 Οι γευμεηπικοί μεηαζσημαηιζμοί ζηο επίπεδο και ζηο σώπο 

και η αναλςηική ηοςρ επεξεπγαζία: Πνηνη είλαη νη βαζηθνί 

γεσκεηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί, πώο παξηζηάλνληαη ζην 

ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ (αλαιπηηθή έθθξαζε), πξάμεηο κε 

κεηαζρεκαηηζκνύο.  

 

 Ικανόηηηερ ανηίλητηρ σώπος (Υυπικέρ ικανόηηηερ): Πνηεο 

είλαη, πώο κεηξώληαη ζηελ παξάδνζε ηεο έξεπλαο ζηελ 

ςπρνινγία, ε ζεκαζία ηνπο ζηελ επίδνζε ζηηο επηζηήκεο θαη 

ηελ ηερλνινγία, αηνκηθέο δηαθνξέο (γπλαίθεο-άλδξεο) θαη νη 

θνηλσληθέο επηπηώζεηο ηνπο. Μέηξεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο 

λνεηήο ζηξνθήο (mental rotation) κε ζπγθεθξηκέλν ηεζη.  

 

 ηαηιζηική επεξεπγαζία δεδομένυν: Καηαγξαθή ησλ 

πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ, βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζηαηηζηηθήο, 

ρξήζε ζηαηηζηηθώλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ εληνπηζκό δηαθνξώλ 

κεηαμύ πεηξακαηηθώλ νκάδσλ.  

 

 

ΣΑΞΗ Α - Β - Γ (Λπθείνπ) 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

20 μαθηηέρ 
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ΣΟΥΟΙ 

ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ, νη καζεηέο ζα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα: 

 Να γλσξίζνπλ ηελ αλαιπηηθή έθθξαζε ησλ ζεκειησδώλ 

γεσκεηξηθώλ κεηαζρεκαηηζκώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο απιέο 

πξάμεηο πηλάθσλ θαη δηαλπζκάησλ. Να πεηξακαηηζηνύλ κε 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ηέηνησλ κεηαζρεκαηηζκώλ.  

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζε 

ππνινγηζηηθό πεξηβάιινλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο θαη ηηο επηπιένλ 

δπλαηόηεηεο πνπ δίλεη γηα ηε δηαηύπσζε θαη επαιήζεπζε εηθαζηώλ 

ζρεηηθά κε ηηο θηλήζεηο ζην ρώξν κε άκεζν ηξόπν.  

 Να θαηαλνήζνπλ πώο ε αλαιπηηθή επεμεξγαζία ησλ δηαθόξσλ 

κεηαζρεκαηηζκώλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξάζηαζε θηλήζεσλ 

θαη άιισλ νπηηθώλ εθέ ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. 

 Να γλσξίζνπλ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο πεηξακαηηθήο δηεξεύλεζεο 

ηεο αληίιεςεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο θαηνπηξηθήο ζπκκεηξίαο 

θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηεο ζε θνηλσληθά δεηήκαηα (δηαθνξέο κεηαμύ 

ησλ δύν θύισλ, επίδξαζε ζηε γεληθή επθπΐα). 

 Να γλσξίζνπλ ην πώο δηελεξγείηαη έλα πείξακα κε ςπρνκεηξηθό 

ηεζη θαη λα ζπκκεηάζρνπλ νη ίδηνη ζηε δηεμαγσγή ηνπ.   

 Να γλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζηαηηζηηθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ εληνπηζκό δηαθνξώλ κεηαμύ νκάδσλ. 

 Να εμνηθεησζνύλ κε ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό ειεθηξνληθνύ 

ππνινγηζηή (GEOGEBRA, MATH DESKTOP, EXCEL OFFICE, 

PSPP). 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

/ΓΡΑΔΩΝ 

 

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2013: 

  Καηαγξαθή ηνπ ρξόλνπ απόθξηζεο θαη ηεο νξζόηεηαο ηεο 

νπηηθήο δηάθξηζεο ηεο αλάθιαζεο γεσκεηξηθνύ αληηθεηκέλνπ ζηνλ 

ππνινγηζηή από ηνπο καζεηέο.   

 Γηαλύζκαηα: αλαπαξαζηάζεηο ζην θαξηεζηαλό επίπεδν θαη 

βαζηθέο πξάμεηο.  

  Η έλλνηα ηνπ πίλαθα-Πξόζζεζε θαη πνιιαπιαζηαζκόο 

πηλάθσλ.  

 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013: 

 

  Πεηξακαηηζκόο κε επνπηηθή εθαξκνγή κεηαζρεκαηηζκώλ ζε 

πεξηβάιινλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο  

 Ο κεηαζρεκαηηζκόο σο γηλόκελν πίλαθα επί δηάλπζκα. 

 Μεηαζρεκαηηζκόο κεηαθνξάο  

 Μεηαζρεκαηηζκόο ζηξνθήο  

 

 

 

 

 

 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ - ΜΑΡΣΙΟ 2013: 

 

 Μεηαζρεκαηηζκόο αλάθιαζεο 
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 Μεηαζρεκαηηζκόο νκνηνζεζίαο 

  Δπαλάιεςε ηνπ πεηξάκαηνο θαηαγξαθήο ηνπ ρξόλνπ απόθξηζεο -

νξζόηεηαο ηεο νπηηθήο δηάθξηζεο ηεο αλάθιαζεο, γηα λα ειεγρζεί ε 

επίδξαζε ηεο γεσκεηξηθήο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε ζηελ νπηηθή 

αληίιεςε.  

 

ΑΠΡΙΛΙΟ 2013: 

 

 Μέηξα ζέζεο- Καλνληθή θαηαλνκή- ηαηηζηηθά θξηηήξηα γηα 

έιεγρν ππνζέζεσλ. 

 Δηζαγσγή ζηελ εθαξκνζκέλε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία κε ρξήζε 

ινγηζκηθνύ PSPP – ΔΥCEL. Σα ηεζη ANOVA θαη t-test. 

 

ΜΑΙΟ 2013: 

 

 Δθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

πεηξακαηηθά δεδνκέλα ηεο θαηαγξαθήο πνπ έγηλε. 

 πκπεξάζκαηα -  πδήηεζε. 

 

ΩΡΔ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΩ 
2 ώπερ (                   &             2.00-2.45 κ.κ.) 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 Γηδαθηηθό, Δπνπηηθό πιηθό: παξνπζηάζεηο power point,  

ζεκεηώζεηο ησλ  ππεπζύλσλ θαζεγεηώλ ηνπ Οκίινπ.  

 Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό: 

1. Geogebra  

2. Excel Office 

3. M@th Desktop 

4. PSPP 

 Πεηξακαηηθό ινγηζκηθό: FLXLab 2.4 

 Τπεξζύλδεζκνη  

o Freudenthal Institute http://www.fisme.science.uu.nl 

o Transform calculator Wolfram Alpha 

http://www.wolframalpha.com  

 

 

  

 

ΟΙ ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΔ 

 

Κατάλαρ Νικόλαορ Κοζπενηάπηρ Γεώπγιορ 

 

http://www.fisme.science.uu.nl/
http://www.wolframalpha.com/

