
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη 
Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

& 
Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 

 
 
 

Κυνηγός Χ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ. & Κεΐσογλου Στ. 

 
 

Σεπτέμβριος 2010 
 
 
 



«ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»  

 

Κυνηγός Χ., Καθηγητής ΕΚΠΑ,  

Ψυχάρης Γ., Λέκτορας,  

Γαβρίλης Κ., Δρ. Μαθηματικός,  

Κεΐσογλου Στ., Δρ. Μαθηματικός 

 
Το υλικό αυτό αφορά σε εκπαιδευτικά σενάρια που αξιοποιούν το διαδραστικό πίνακα στη 
διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο (Β’ Τάξη). Τα σενάρια που παρουσιάζονται είναι 
ενδεικτικά διαφορετικών τρόπων αξιοποίησης του πίνακα (πχ. με χρήση εκπαιδευτικού 
λογισμικού, με αξιοποίηση μόνο των εργαλείων του πίνακα), ενώ ένα από αυτά αποτελεί 
παράδειγμα προσαρμογής ήδη υπάρχοντος σεναρίου από το υλικό επιμόρφωσης β’ 
επιπέδου, για να αξιοποιηθεί σε τάξη με διαδραστικό πίνακα. 
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Η ζννοια του εμβαδοφ επίπεδων γεωμετρικϊν  ςχημάτων με 

λογιςμικό δυναμικήσ γεωμετρίασ και αλληλεπιδραςτικό 

πίνακα 

Κ. Γαβρίλθσ 

1. Προκαταρτικά 

 
Γνωςτική περιοχή 

Μακθματικά Β’ Γυμναςίου 
Θ ζννοια του εμβαδοφ επίπεδων ςχθμάτων. 
Θ μζτρθςθ κα ο υπολογιςμόσ των εμβαδϊν απλϊν γεωμετρικϊν ςχθμάτων. 
  

Το θζμα 
 
Οι μακθτζσ τθσ Β’ Γυμναςίου καλοφνται να ςυγκρίνουν δυο ευκ. ςχιματα ωσ προσ 
τθν ζκταςθ που καταλαμβάνουν ςτο επίπεδο, να ςυγκρίνουν τθν ζκταςθ που 
καταλαμβάνουν διάφορα ευ. ςχιματα ςε ςχζςθ με ζνα ςτακερό ευκ. ςχιμα και 
τζλοσ να βρουν τθν ςχζςθ που ζχει το εμβαδόν ενόσ απλοφ γεωμετρικοφ ςχιματοσ 
με τα μικθ των πλευρϊν και των υψϊν του.   
 

Τεχνολογικά εργαλεία 

Το ςενάριο κα διεξαχκεί εξ’ ολοκλιρου ςτθν τάξθ με τθ βοικεια ενόσ υπολογιςτι, 

του αλλθλεπιδραςτικοφ πίνακα και του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ δυναμικισ 

γεωμετρίασ, Geogebra.  

2. Το ςκεπτικό 
 

Η βαςική ιδζα του ςεναρίου 

Θ διδαςκαλία των  εμβαδϊν των επίπεδων ςχθμάτων τθσ Β’ γυμναςίου που 

προτείνεται ςε αυτό το ςενάριο να γίνει ςτθν τάξθ με τθν παρουςία ενόσ 

υπολογιςτι και του αλλθλεπιδραςτικοφ πίνακα, βαςίηεται ςτισ δυνατότθτεσ που 

προςφζρουν τα λογιςμικά τθσ δυναμικισ γεωμετρίασ  και ςτθν αλλθλεπίδραςθ τθσ 

τάξθσ ενιςχυμζνθ με τθν παρουςία του αλλθλεπιδραςτικοφ πίνακα.    

Συγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο τθσ λφςθσ ενόσ προβλιματοσ ςφγκριςθσ δυο επίπεδων 

ςχθμάτων,  οι μακθτζσ κα εμπλακοφν ςε δραςτθριότθτεσ που αφοροφν, τθν ζννοια 

του εμβαδοφ επίπεδων ςχθμάτων, τθ διαδικαςία ςφγκριςθσ και τον υπολογιςμό του 

εμβαδοφ τουσ μζςω των γραμμικϊν μεγεκϊν του, μικοσ και απόςταςθ.   

Θ παρουςία του λογιςμικοφ δυναμικισ γεωμετρίασ αναμζνεται να δϊςει ςτουσ 

μακθτζσ τθν δυνατότθτα να κάνουν πειράματα και εξερευνιςεισ.  Θ παρουςία του 
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αλλθλεπιδραςτικοφ πίνακα κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ να εμπλακοφν ςε 

ςυηθτιςεισ πλοφςιεσ ςε ιδζεσ, νοιματα και διαδικαςίεσ, προςφζροντασ ο κακζνασ 

τισ ατομικζσ του εμπειρίεσ.  

Θ οργάνωςθ των πλθροφοριϊν και των ςυμπεραςμάτων τθσ τάξθσ που κα 

προκφψουν κα αποτελζςουν τθν κοινωνικι πλευρά τθσ μάκθςθσ.   

Γνωςτικά και διδακτικά προβλήματα.   

Θ ζννοια του εμβαδοφ επιπζδων ςχθμάτων ςτα μακθματικά τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ζχει τθν ζννοια τθσ μζτρθςθσ τθσ ζκταςθσ που καταλαμβάνει ζνα 

επίπεδο ςχιμα. Θ μζτρθςθ ςε αυτι τθν περίπτωςθ, είναι μια διαδικαςία ςφγκριςθ 

τθσ ζκταςθσ που καταλαμβάνει το ςχιμα με τθν ζκταςθ που καταλαμβάνει ζνα 

δεφτερο ςχιμα, που ενϊ αρχικά λαμβάνεται αυκαίρετα ςτθ ςυνζχεια γίνεται κοινό 

για όλεσ τισ περιπτϊςεισ και λαμβάνεται ωσ μονάδα μζτρθςθσ. Το αποτζλεςμα τθσ 

ςφγκριςθσ αυτισ δίνει το εμβαδόν τθσ επιφάνειασ του γεωμετρικοφ ςχιματοσ. Σε 

ζνα επόμενο επίπεδο, θ μζτρθςθ του εμβαδοφ των επίπεδων ςχθμάτων γίνεται με 

τθν βοικεια αλγεβρικϊν τφπων ςτουσ οποίουσ εμπλζκονται τα μικθ ςυγκεκριμζνων 

πλευρϊν ι αποςτάςεων του μετροφμενου ςχιματοσ.   

Οι δυο αυτζσ πτυχζσ τθσ μάκθςθσ των εμβαδϊν, δθλαδι τθσ διαδικαςίασ ςφγκριςθσ 

και τθσ χριςθσ τφπων για τθ μζτρθςθ των εμβαδϊν, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζννοια 

τθσ μονάδασ μζτρθςθσ και τθν ζννοια τθσ διατιρθςθσ του εμβαδοφ κατά τθν 

μεταβολι των μονάδων, είναι πθγζσ προβλθμάτων ςτθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του 

εμβαδοφ. Τα προβλιματα αυτά επιτείνονται κακϊσ οι μακθτζσ ζχουν λίγεσ 

ευκαιρίεσ για δράςθ κατά τθν παραδοςιακι διδαςκαλία εξαιτίασ κυρίωσ τθσ 

παρουςίασ ςτατικϊν μζςων. Αυτό ζχει ςαν ςυνζπεια οι μακθτζσ να υποχρεϊνονται 

να κάνουν, όταν κάνουν, μετριςεισ μθχανικά ι να εφαρμόηουν τφπουσ που τουσ 

ζχουν αποςτθκίςει χωρίσ να μποροφν να δϊςουν νόθμα ςτισ ενζργειεσ που κάνουν. 

Μια επίπτωςθ αυτισ τθσ κατάςταςθσ είναι θ χριςθ τθσ μονάδασ μζτρθςθσ και θ 

ςφνδεςι τθσ με τον αρικμό που εκφράηει το αποτζλεςμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

μονάδασ. Όταν δεν ζχουν κατανοιςει τθν ςφνδεςθ τθσ μονάδασ μζτρθςθσ με το 

αποτζλεςμα τθσ μζτρθςθσ ζχουν δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ των μετατροπϊν του 

αποτελζςματοσ ςε άλλθ μονάδα κτλ. Μια ακόμα επίπτωςθ τθσ παρουςίασ των 

ςτατικϊν μζςων και των λίγων ευκαιριϊν μζτρθςθσ που δίνεται ςτουσ μακθτζσ 

είναι το γεγονόσ ότι θ διαδικαςία αυτισ τθσ μζτρθςθσ δεν ολοκλθρϊνεται 

ικανοποιθτικά  ςε αντικείμενο, δθλαδι ςε ζνα τφπο. Αυτό γίνεται φανερό όταν οι 

μακθτζσ καλοφνται να εφαρμόςουν ζνα τφπο για να μετριςουν το εμβαδόν ενόσ 

ςχιματοσ. Από τα ςυνικθ λάκθ που κάνουν (π.χ., μπερδεφουν το φψοσ που 

αντιςτοιχεί ςτθ βάςθ ι επιλζγουν λάκοσ τφπο) γίνεται φανερι θ ζλλειψθ 

κατανόθςθσ των τφπων που υπολογίηουν το εμβαδόν αλλά και τθσ βακιάσ ςφνδεςθσ 

τθσ διαδικαςίασ μζτρθςθσ με τθν λειτουργία των τφπων.     
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Καινοτομίεσ που ειςάγονται 

Θ παρουςία του αλλθλεπιδραςτικοφ πίνακα (IWB) διαμορφϊνει ζνα νζο περιβάλλον 

τάξθσ, κακϊσ ςυνδυάηει ζνα ελκυςτικό μζςο παρουςίαςθσ (μποροφν να 

παρουςιάηονται διαφάνειεσ, κείμενο, εικόνεσ, βίντεο, ιςτοςελίδεσ κτλ) και ζνα 

κατάλλθλο εκπαιδευτικό λογιςμικό με το οποίο μπορεί κάποιοσ να κάνει πειράματα 

και διερευνιςεισ με τα μακθματικά αντικείμενα μπροςτά ςε όλθ τθ τάξθ.  Κακϊσ ο 

αλλθλεπιδραςτικόσ πίνακασ ςτθν πραγματικότθτα είναι θ οκόνθ του υπολογιςτι 

τάξθσ, ο εκπαιδευτικόσ αλλά και κάκε μακθτισ τθσ τάξθσ μπορεί να χειρίηεται τα 

γεωμετρικά αντικείμενα που δθμιουργεί ο ίδιοσ ςτο περιβάλλον ενόσ  λογιςμικοφ 

δυναμικισ γεωμετρίασ, να κάνει πειράματα, να δοκιμάηει τισ ιδζεσ του και γενικά να 

αλλθλεπιδρά με τισ γεωμετρικζσ του γνϊςεισ ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ τάξθσ.  Θ 

απλότθτα των χειριςμϊν (ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ το δάκτυλο γίνεται το ποντίκι 

του υπολογιςτι ι θ κιμωλία του πίνακα) κάνει τον πίνακα προςιτό ςε κάκε μακθτι 

με ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ ςτουσ υπολογιςτζσ και τον κακιςτά ωσ μια ςφγχρονθ 

ψθφιακι εκδοχι  του μαυροπίνακα.    

Θ αλλθλεπίδραςθ τθσ τάξθσ μεγιςτοποιείται όταν ο εκπαιδευτικόσ ι ζνασ μακθτισ 

τοποκετείται ςτον υπολογιςτι, μερικοί μακθτζσ δρουν ςτον  πίνακα και οι 

υπόλοιποι μακθτζσ τθσ τάξθσ, εργαηόμενοι ςτο κρανίο τουσ  ςε φφλλο εργαςίασ ι 

ςτον προςωπικό τουσ υπολογιςτι (notebook) διατυπϊνουν  προτάςεισ και ιδζεσ ςε 

ςχζςθ με όςα παρουςιάηονται ςτον πίνακα και τισ δικζσ αντιλιψεισ ι ιδζεσ. Οι 

ερμθνείεσ των μακθτϊν ςτα αποτελζςματα των αποκρίςεων του υπολογιςτι τθσ 

τάξθσ κατά τα πειράματα των μακθτϊν μεγιςτοποιοφν τον διάλογο  ςτθν τάξθ 

κακϊσ αυτόσ οργανϊνονται ςε νζεσ δομζσ αλλθλεπίδραςθσ ςε ςχζςθ με τθν 

παραδοςιακι τάξθ.  

3. Πλαίςιο εφαρμογήσ 
 

Σε ποιουσ απευθφνεται 
 
Το ςενάριο απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ τθσ Β’ Γυμναςίου. 
 

Χρόνοσ υλοποίηςησ 
 
Για τθν εφαρμογι του ςεναρίου κα απαιτθκοφν 3- 4 διδακτικζσ ϊρεσ.   
 

Χϊροσ υλοποίηςησ 
 
Το ςενάριο προτείνεται να διεξαχκεί εξ’ ολοκλιρου ςτθν τάξθ με τθ βοικεια ενόσ 
υπολογιςτι και του αλλθλεπιδραςτικοφ πίνακα. 
 

Προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ 
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Οι μακθτζσ που κα εμπλακοφν με το προτεινόμενο ςενάριο κα πρζπει να 
γνωρίηουν: 

 Τα βαςικά γεωμετρικά ςχιματα, τετράγωνο, τρίγωνο, ορκογϊνιο 
παραλλθλόγραμμο, πλάγιο παραλλθλόγραμμο, ρόμβο και τραπζηιο κακϊσ 
και τισ ιδιότθτζσ τουσ.  

 Τθ μζτρθςθ του μικουσ ευκ. τμθμάτων και τθσ απόςταςθσ ςθμείων.  

 Τισ απαιτοφμενεσ λειτουργικότθτεσ και τουσ χειριςμοφσ του προγράμματοσ 
Geogebra.  

 
Απαιτοφμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία   

 
Οι μακθτζσ πρζπει να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ φφλλο εργαςίασ, το ςχολικό βιβλίο, 
τετράδιο ςθμειϊςεων και διαφανζσ και τετραγωνιςμζνο χαρτί.  
 

 
Κοινωνική ενορχήςτρωςη τησ τάξησ 

 
Οι μακθτζσ καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςε μια διερεφνθςθ ολόκλθρθσ τθσ τάξθσ θ 
οποία κακοδθγείται από τον εκπαιδευτικό και φφλλο εργαςίασ. Στο πλαίςιο αυτισ 
τθσ διερεφνθςθσ οι μακθτζσ ζχουν να εξερευνιςουν ςυγκεκριμζνα ςχιματα ςτον 
αλλθλεπιδραςτικό πίνακα είτε ςτον υπολογιςτι τθσ τάξθσ, να διατυπϊςουν 
ςυγκεκριμζνεσ εικαςίεσ ι υποκζςεισ και να τισ ελζγξουν είτε ςτο χαρτί τουσ είτε 
ςτον αλλθλεπιδραςτικό πίνακα είτε ςε ςυνδυαςμό και των δυο. Για να υπάρχει 
κοινόσ ςτόχοσ, οι μακθτζσ πρζπει να εργαςτοφν ςε κοινό φφλλο εργαςίασ, ο 
εκπαιδευτικόσ κα κάνει ςυγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ και κα δϊςει ςυγκεκριμζνεσ 
οδθγίεσ.   

Στο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ μάκθςθσ που κατά κανόνα ςυντελείται ςε μια 
ςφγχρονθ ςχολικι τάξθ ςτθν οποία κυριαρχεί θ κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ ςτθ 
μάκθςθ, θ διδαςκαλία πρζπει να δίνει ευκαιρίεσ ςε κάκε μακθτι να αναπτφςςει 
εικαςίεσ, να διατυπϊνει υποκζςεισ και να τισ εκκζτει ςτθν τάξθ. Ακόμα, πρζπει να 
«φζρνει όλθ τθν τάξθ μαηί», να προςφζρει πλοφςιεσ ςε μακθματικά νοιματα 
ςυηθτιςεισ, να δθμιουργεί ςυνκικεσ για κατάλλθλα δομθμζνθ αλλθλεπίδραςθ 
μεταξφ μακθτϊν, μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικοφ και να δίνει αρκετζσ ευκαιρίεσ 
ςτθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ μακθτϊν και του υπολογιςτικοφ μικρόκοςμου που 
χρθςιμοποιεί ςτον πίνακα.  Κακϊσ θ κοινωνικι μάκθςθ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ 
με τθν ατομικι μάκθςθ, θ εξαςφάλιςθ ευκαιριϊν για ενεργό  ςυμμετοχι κάκε 
μακθτι ατομικά ςτα δρϊμενα τθσ τάξθσ, κάτω από τθν κακοδιγθςθ του 
εκπαιδευτικοφ και τθν φπαρξθ κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, μπορεί να 
εξαςφαλίςει πλοφςιεσ ςυηθτιςεισ μεταξφ των μακθτϊν που βαςίηονται ςτισ 
εμπειρίεσ τουσ αλλά και ςτθν ανάλυςθ, ςφνκεςθ και δόμθςθ των πλθροφοριϊν που 
αντλοφν από τουσ πόρουσ τθσ ρφκμιςθσ με αποτζλεςμα κάκε μακθτισ να 
αναπτφςςει νοιματα ςχετικά με το κζμα διδαςκαλίασ.     
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Στο πλαίςιο τθσ ςχολικισ τάξθσ με τθν ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ,  ο ρόλοσ του 
εκπαιδευτικοφ είναι ςθμαντικόσ υπό τθν ζννοια ότι πρζπει να λειτουργεί ωσ ο 
εμψυχωτισ κάκε μακθτι για ςυμμετοχι, ωσ ο ςυνεργάτθσ κάκε μακθτι που 
επιχειρεί να διατυπϊςει και να ελζγξει εικαςίεσ ι υποκζςεισ, ωσ ο κακοδθγθτισ για  
διερευνιςεισ ολόκλθρθσ τθσ τάξθσ. Ωσ ο άνκρωποσ που μπορεί να ςτζκεται πίςω 
από τον υπολογιςτι τθσ τάξθσ, εξαςφαλίηει διαδικαςίεσ και κίνθτρα για τθ 
ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν,  κζτει τον τόνο και τθν εςτίαςθ των ςυηθτιςεων και 
δομεί το περιεχόμενό των αλλθλεπιδράςεων τθσ τάξθσ. Ακόμα, φροντίηει να 
εκμεταλλεφεται όλεσ τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει ο αλλθλεπιδραςτικόσ πίνακασ 
προκειμζνου όλοι οι μακθτζσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ και ςτισ 
διαπραγματεφςεισ. Μπορεί, ακόμα να αποκθκεφει, να τυπϊνει και να μοιράηει ςε 
όλουσ τουσ μακθτζσ όςα διατυπϊκθκαν και γράφτθκαν ςτον πίνακα ςε κάκε φάςθ 
ϊςτε να μποροφν να τα ανακαλζςουν ανά πάςα ςτιγμι οι μακθτζσ. Σε καμία 
περίπτωςθ δεν  ςυμπεριφζρεται ωσ αυκεντία ςτθ γνϊςθ, δεν  επιχειρεί να διδάξει 
με μακρόςυρτουσ μονολόγουσ, αγνοϊντασ τισ δυνατότθτεσ που προςφζρουν τα 
ςφγχρονα μζςα,  κάνοντασ π.χ. χριςθ του πίνακα ωσ κλαςικόσ μαυροπίνακα.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, ο εκπαιδευτικόσ που κα διδάξει με τθ βοικεια του 
αλλθλεπιδραςτικοφ πίνακα πρζπει να λάβει υπόψθ του ότι τα νοιματα που 
αναμζνεται να αναπτφξει ατομικά κάκε μακθτισ προζρχονται τισ αλλθλεπιδράςεισ 
μεταξφ των  εικόνων ι των αναπαραςτάςεων που εμφανίηονται ςτον πίνακα, των 
δράςεων που κάνει ςτο κρανίο του με το φφλλο εργαςίασ και των νοθτικϊν εικόνων 
που χρθςιμοποιεί ι αναπτφςςει.   
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Θ ςφνδεςθ των αναπαραςτάςεων του πίνακα με τισ νοθτικζσ εικόνεσ των 
μακθτϊν αναμζνεται να παίξουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ εικαςιϊν και 
υποκζςεων για τα μακθματικά αντικείμενα του ςεναρίου από κάκε μακθτι. Οι 
δραςτθριότθτεσ ςτο κρανίο, ςτο χαρτί με το μολφβι  (ι ενδεχομζνωσ ςτον 
προςωπικό υπολογιςτι - notebook) κάκε μακθτι, αναμζνεται να ςυνδεκοφν και με 
τισ αναπαραςτάςεισ του πίνακα αλλά και με τισ εικαςίεσ και υποκζςεισ που 
καταςκεφαςε, τισ οποίεσ μπορεί να ελζγξει ατομικά ι ςε ςυνεργαςία με τον 
ςυμμακθτι του, είτε με τθ βοικεια ολόκλθρθσ τθσ τάξθσ. Θ αμφίδρομθ ςχζςθ που 
δθλϊνεται με τα βζλθ, ςτο παραπάνω ςχιμα, αναφζρεται ςτθν δυνατότθτα να 
ελζγξει τισ εικαςίεσ του με τθν βοικεια του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιείται ςτον 
πίνακα και άρα ςτο πλαίςιο αλλθλεπίδραςθσ ολόκλθρθσ τθσ τάξθσ.  

Θ ενορχιςτρωςθ τθσ τάξθσ επομζνωσ πρζπει να λάβει υπόψθ τθσ τα παραπάνω 
ϊςτε θ χρθςιμοποίθςθ του αλλθλεπιδραςτικοφ πίνακα να μθν είναι μια ακόμα 
εκδοχι του παραδοςιακοφ πίνακα και τθσ παραδοςιακισ ςχολικισ τάξθσ.  
 

Στόχοι που εξυπηρετοφνται 
 
Οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ ςε ςυνδυαςμό με τισ προβλεπόμενεσ μεκόδουσ 
διδαςκαλίασ που προτείνονται ζχουν ςκοπό να παρζχουν τθν δυνατότθτα ςτουσ 
μακθτζσ, από τθν πλευρά του γνωςτικοφ αντικειμζνου: 

 Να κατανοιςουν τθν ζννοια του εμβαδοφ. 

 Να κατανοιςουν τθν μζτρθςθ του εμβαδοφ ωσ διαδικαςία ςφγκριςθσ τθσ 
ζκταςθσ που καταλαμβάνει ζνα ςχιμα ςε ςχζςθ με ζνα άλλο που 
λαμβάνεται ωσ μονάδα. 

 Να κατανοιςουν τθν διαδικαςία υπολογιςμοφ του εμβαδοφ των απλϊν 
ςχθμάτων με τθ βοικεια των γραμμικϊν του μεγεκϊν (μικθ πλευρϊν και 
υψϊν) 

Από παιδαγωγικι πλευρά: 

 Να μάκουν να αναπτφςςουν εικαςίεσ και υποκζςεισ ςχετικζσ με τισ ζννοιεσ 
και τισ διαδικαςίεσ του ςεναρίου. 

 Να μάκουν να ελζγχουν τισ υποκζςεισ τουσ ατομικά είτε μπροςτά ςε όλθ τθν 
τάξθ, με τθν βοικεια του αλλθλεπιδραςτικοφ πίνακα. 

 Να μάκουν να υπεραςπίηονται τα ςυμπεράςματά τουσ ςε όλθ τθν τάξθ.  

 Να  μάκουν να ςυμμετζχουν ςτον διάλογο όλθσ τθσ τάξθσ και να 
ςυνειςφζρουν με τισ ιδζεσ και τισ εκτιμιςεισ τουσ. 

 Να οικοδομοφν κϊδικεσ επικοινωνίασ ϊςτε να γίνονται αντιλθπτοί από τουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ και τον κακθγθτι τουσ.  

 

4. Ανάλυςη ςεναρίου 
 
Α’ φάςη: Σφγκριςθ μεταξφ των εκτάςεων που καταλαμβάνουν δυο ςχιματα. 
 
Πρόβλθμα:  

Στουσ μακθτζσ δίνεται το ακόλουκο ςχιμα ςτο φφλλο εργαςίασ και ηθτείται να 
ςυγκρίνουν τθν ζκταςθ που καταλαμβάνουν τα δυο ςχιματα ςτο επίπεδο. 
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Ζκταςθ (ΑΒΓΔ)     ;    Ζκταςθ (ΕΗΘ) 

 
Οδθγίεσ του εκπαιδευτικοφ ςτθν τάξθ:  

Από τον εκπαιδευτικό αναλφεται το πρόβλθμα, το φφλλο εργαςίασ και ο τρόποσ 
που μποροφν να εργαςτοφν οι μακθτζσ είτε ατομικά, είτε ομαδικά (ςε μικρζσ 
ομάδεσ) ςτο κρανίο τουσ. Αναλφει ακόμα τον τρόπο χριςθσ του πίνακα και του 
υπολογιςτι τάξθσ από τον ίδιο ι τουσ μακθτζσ.  Σε ςχζςθ με το πρόβλθμα, 
δίνονται από τον εκπαιδευτικό οι αναγκαίεσ διευκρινιςεισ και θ οδθγία ότι 
μποροφν να κάνουν τθν εκτίμθςι τουσ και να τθν ελζγξουν με όποιο τρόπο 
νομίηουν κατάλλθλο.  

Αλλθλεπίδραςθ ςτθν τάξθ:  
Ο εκπαιδευτικόσ καλεί τουσ μακθτζσ να ανακοινϊςουν ςτθν τάξθ το 
αποτζλεςμα τθσ ςφγκριςθ και να περιγράψουν ποφ βαςίςτθκαν για να 
καταλιξουν ςτο ςυγκεκριμζνο ςυμπζραςμα.  

Πικανζσ πτυχζσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ:   
 Οι μακθτζσ, όλοι ι μερικοί, δεν ζχουν τρόπο να ςυγκρίνουν τισ  εκτάςεισ των 

δυο ςχθμάτων.  
 Μακθτζσ που ζχουν ςκεφτεί ζνα τρόπο, τον ανακοινϊςουν ςτθν τάξθ είτε 

προφορικά, είτε τον παρουςιάηουν ςτον πίνακα.  
 Ο εκπαιδευτικόσ παροτρφνει τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν κριτικι και 

διάλογο μεταξφ τουσ και μεταξφ μακθτϊν και του ιδίου,  για τθν ορκότθτα, 
τθν αποτελεςματικότθτα κτλ, του τρόπου ι των  τρόπων που 
ανακοινϊνονται ςτθν τάξθ.   

 Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να χρθςιμοποιιςουν 
τετραγωνιςμζνο χαρτί  ι να ςχεδιάςουν ςε διαφανζσ χαρτί ζνα άλλο 
κατάλλθλο ςχιμα και με αυτό να προςπακιςουν να καλφψουν  κάκε ζνα 
από τα δυο ςχιματα ι να ςκεφτοφν κάποιο άλλθ ςχετικι μζκοδο.  

Πικανά επιτεφγματα από τθν  αλλθλεπίδραςθ:  
Οι μακθτζσ αναμζνεται με αυτζσ τισ παρεμβάςεισ να κάνουν κάποιου είδουσ 
ςφγκριςθ τθσ ζκταςθσ που καταλαμβάνουν τα δυο ςχιματα.  
Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να ανακοινϊςουν τθν εκτίμθςι τουσ 
ςτθ τάξθ και να εξθγιςουν τθν διαδικαςία και το αποτζλεςμα τθσ ςφγκριςθσ 
που ανακοίνωςαν.  Ο ίδιοσ ι κάποιοσ μακθτισ καταγράφει ςτον 
αλλθλεπιδραςτικό πίνακα, ςε ζνα πίνακα που κα δθμιουργιςει ςτο Word ι 
ςτο  Excel, όπωσ τον παρακάτω, τθ μζκοδο που ακολοφκθςε κάκε μακθτισ και 
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το αποτζλεςμα τθσ ςφγκριςθσ προκειμζνου να διευκολφνει τθν περαιτζρω 
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μακθτϊν. Παράλλθλα ηθτά από τουσ μακθτζσ να 
ςχολιάηουν τα αποτελζςματα των ςυγκρίςεων.  

 

Μακθτισ 
  

Ζκταςθ 
ςχιματοσ 

 

Σχζςθ Ζκταςθ 
ςχιματοσ  

 

Μζκοδοσ 

>, =, <   

  ΑΒΓΔ    ΕΗΘ    

   >>    >>   

   >>    >>   

   >>    >>   
 
 Οι μακθτζσ ςυγκρίνουν τθν μζκοδο που ακολοφκθςαν με αυτι των 

ςυμμακθτϊν τουσ ωσ προσ τθν πλθρότθτα, τθν αξιοπιςτία και τθν ορκότθτα.   
 Όςοι μακθτζσ διαπιςτϊνουν ότι δεν ζχουν κάνει ςωςτι εκτίμθςθ ι ςωςτι 

διαδικαςία ςφγκριςθσ κάνουν τισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ, 
επαναπροςδιορίηοντασ τθν διαδικαςία και το αποτζλεςμα.      

Συμπεράςματα και ανακεφαλαίωςθ:  
Ο εκπαιδευτικόσ κακοδθγεί τουσ μακθτζσ να αποκτιςουν μια ςυνολικι εικόνα 
για τον τρόπο ςφγκριςθσ των εκτάςεων που καταλαμβάνουν τα δυο ςχιματα. 
Ζτςι:  
 Οι μακθτζσ αναμζνεται να αποκτιςουν τθν αντίλθψθ ότι τα δυο ςχιματα 

δεν είναι εφκολο να ςυγκρικοφν άμεςα ωσ προσ τθν ζκταςθ που 
καταλαμβάνουν. 

 Θ ςφγκριςθ των ςχθμάτων μπορεί να γίνει με τθ βοικεια τετραγωνιςμζνου 
χαρτιοφ ι μζςω άλλου ςχιματοσ που να «ταιριάηει» ςτα δυο ςχιματα.  

Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ  να ςχολιάςουν: 
 Τον περιςςότερο κατάλλθλο τρόπο ςφγκριςθσ των δυο ςχθμάτων.  
 Τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν είναι αξιόπιςτθ οποιαδιποτε άμεςθ 

ςφγκριςθ των εκτάςεων δυο ςχθμάτων. 
 Τισ  δυςκολίεσ που ςυνάντθςαν όταν ζκαναν τθν ζμμεςθ ςφγκριςθ με τθ 

βοικεια κάποιου καταλλθλότερου ςχιματοσ.  
 
Προεκτάςεισ: Η διάκριςθ μεταξφ ιςότθτασ και ιςοδυναμίασ δυο ςχθμάτων 
 
Στον αλλθλεπιδραςτικό πίνακα, ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει το αρχείο geogebra με 
τα δυο ςχιματα. Στθ ςυνζχεια ςχεδιάηει ζνα διάνυςμα και κάνει μεταφορά του ενόσ 
ςχιματοσ (π.χ. του τριγϊνου) κατά το διάνυςμα αυτό.  Στθ ςυνζχεια, αφοφ εξθγεί 
λεκτικά ότι με αυτόν τον τρόπο ζφτιαξε μια εικόνα του ςχιματοσ, ρωτά τουσ 
μακθτζσ να προβλζψουν αν το αρχικό και το νζο ςχιμα καταλαμβάνουν τθν ίδια 
ζκταςθ.  
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Αφοφ ακοφει τισ προβλζψεισ των μακθτϊν μεταβάλει το διάνυςμα ζωσ ότου τα δυο 
ςχιματα ταυτιςτοφν. Εξθγεί ότι «δυο ςχιματα που ταυτίηονται  είναι ίσα. Αυτά 
ακόμα καταλαμβάνουν τθν ίδια ζκταςθ».  Στθ ςυνζχεια, ρωτά τουσ μακθτζσ του να 
προβλζψουν αν υπάρχουν ςχιματα που ενϊ δεν ταυτίηονται, δθλαδι δεν είναι ίςα, 
καταλαμβάνουν τθν ίδια ζκταςθ. Οι μακθτζσ, αξιοποιϊντασ τισ εμπειρίεσ που 
απόκτθςαν ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, αναμζνεται να απαντιςουν κετικά.  Ο 
εκπαιδευτικόσ μπορεί τότε να εξθγιςει ςτουσ μακθτζσ ότι ςτθ γεωμετρία θ ζννοια 
τθσ ταφτιςθσ δυο ςχθμάτων ζχει το ίδιο νόθμα με τθν ζννοια τθσ ιςότητασ. Επιπλζον 
θ ιςότθτα τθσ ζκταςθσ που καταλαμβάνουν δυο ςχιματα ςτο επίπεδο ζχει τθν 
ζννοια τθσ ιςοδυναμίασ και όχι τθσ ιςότθτασ.   
Στθ ςυνζχεια τουσ καλεί ςκαφτοφν και να απαντιςουν ςτο εξισ ερϊτθμα:   
 Υπάρχει μια κοινι μζκοδοσ με τθ οποία να μποροφν να ςυγκρίνουν τθν 

ζκταςθ που καταλαμβάνουν ςτο επίπεδο δυο γεωμετρικά ςχιματα;  
Κακϊσ δεν αναμζνεται από τουσ μακθτζσ θ διατφπωςθ μιασ ςαφοφσ διαδικαςίασ, ο 
εκπαιδευτικόσ κα ςυηθτιςει με τουσ μακθτζσ τθν περίπτωςθ τθσ ζμμεςησ 
ςφγκριςησ των δυο ςχθμάτων με τθ βοικεια ενόσ κατάλλθλου μικρότερου 
ςχιματοσ.  Το κζμα αυτό αποτελεί το αντικείμενο διδαςκαλίασ τθσ β’ φάςθσ. 
 
Β’ φάςη: Έμμεςθ ςφγκριςθ με ζνα τετράγωνο 
 
Πρόβλθμα - κατάςταςθ:  

Στον αλλθλεπιδραςτικό πίνακα ο εκπαιδευτικόσ εμφανίηει το λογιςμικό 
δυναμικισ γεωμετρίασ (εδϊ το Geogebra) και το αρχείο με το ίδιο ςχιμα που 
ζδωςε αρχικά ςτουσ μακθτζσ του. Στθ ςυνζχεια εμφανίηει το πλζγμα ςε 
ορκοκανονικό ςφςτθμα αξόνων, επιλζγει τουσ άξονεσ και κάνει απόκρυψθ 
αυτϊν. Ζτςι εμφανίηεται το παρακάτω ςχιμα.   
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Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ: 
1) Να μετριςουν το πλικοσ των τετραγωνιδίων τα οποία περιζχονται ςε  κάκε 

ςχιμα.   
2) Να ςυγκρίνουν τθν ζκταςθ που καταλαμβάνουν τα δυο ςχιματα και να 

επιβεβαιϊςουν τθν ςφγκριςθ που ζκαναν ςτθν Α’ φάςθ.  
Οδθγίεσ από τον εκπαιδευτικό:  

Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να μετριςουν προςεκτικά τα ολόκλθρα 
τετραγωνίδια που περιζχονται ςε κάκε ςχιμα και να εκτιμιςουν πόςα 
ολόκλθρα τετραγωνίδια αντιςτοιχοφν ςτα υπόλοιπα μζρθ των τετραγωνιδίου 
κάκε ςχιματοσ.    

Αλλθλεπίδραςθ ςτθν τάξθ:  
Ο εκπαιδευτικόσ καλεί τουσ μακθτζσ να ανακοινϊςουν ςτθν τάξθ τα ευριματά 
τουσ  κακϊσ και τθν ςφγκριςθ των εκτάςεων που καταλαμβάνουν τα δυο 
ςχιματα.  Καταγράφει δε τα αποτελζςματα ςτον πίνακα που χρθςιμοποίθςε 
ςτθν πρϊτθ φάςθ προςκζτοντασ δυο ακόμα ςτιλεσ με τα τετραγωνίδια που 
περιζχει κάκε ςχιμα.  

Μακθτισ 
  

Ζκταςθ 
ςχιματοσ 

Σχζςθ Ζκταςθ 
ςχιματοσ  

Τετραγωνίδια 
ςτο ςχιμα 

Τετραγωνίδια 
ςτο ςχιμα 

>, =, < ΑΒΓΔ  ΕΗΘ 

  ΑΒΓΔ    ΕΗΘ    

   >>   >>     

   >>    >>    

 >>  >>   
 

Πικανζσ πτυχζσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ:   
 Οι μακθτζσ ζχουν διαφορετικά αποτελζςματα από τθν μζτρθςθ του 

πλικουσ των τετραγωνιδίων που καλφπτουν κάκε ςχιμα.  
 Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν και να προτείνουν 

τρόπουσ για να μποροφν κάνουν καλφτερθ μζτρθςθ των τετραγωνιδίων 
και τελικά να κάνουν πιο αξιόπιςτθ ςφγκριςθ των εκτάςεων των δυο 
ςχθμάτων. 

Πικανά επιτεφγματα από τθν  αλλθλεπίδραςθ:  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, Επιμορφωτικό υλικό - ΠΕ03                                   12



 

Οι μακθτζσ αναμζνεται να ςκεφτοφν τθ χριςθ τετραγωνιδίων με πλευρά 
μικρότερου μικουσ. Αν αυτό δεν γίνει από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ κα το 
προτείνει ο εκπαιδευτικόσ. Συγκεκριμζνα κα τουσ προτείνει να ςκεφτοφν τι κα 
αλλάξει ςτισ μετριςεισ τουσ  αν μεταβάλλουν τθν πλευρά των τετραγωνιδίων.   

Αλλθλεπίδραςθ με τον πίνακα:   
Ο εκπαιδευτικόσ ι ζνασ μακθτισ ςτον πίνακα ι ςτον υπολογιςτι επιλζγει με 
δεξί κλικ τθν επιφάνεια εργαςίασ ςτο Geogebra και εκεί επιλζγει «προβολι 
γραφικϊν» και εν ςυνεχεία «Σφςτθμα ςυντεταγμζνων με πλζγμα». Εκεί επιλζγει 
το «απόςταςθ ςτο χ:» 0.5 αντί 1 και ςτο ψ επίςθσ 0.5 αντί 1. Ακολοφκωσ 
επιλζγει «Εφαρμογι» και «κλείςε». Ζτςι ζχει μια εικόνα όπωσ θ παρακάτω. 

 
Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να προςδιορίςουν τϊρα το πλικοσ των 
τετραγωνιδίων που περιζχονται ςε κάκε ςχιμα και ςτθ ςυνζχεια να ςυγκρίνουν 
τθν ζκταςθ που καταλαμβάνουν.  

Πικανά επιτεφγματα από τθν  αλλθλεπίδραςθ:  
Οι μακθτζσ μποροφν τϊρα να μετριςουν τα τετραγωνίδια και να ςυγκρίνουν 
τθν ζκταςθ που καταλαμβάνουν τα δυο ςχιματα.  

Αλλθλεπίδραςθ με τον πίνακα:   
Ο εκπαιδευτικόσ ι ζνασ μακθτισ ςτον πίνακα ι ςτον υπολογιςτι μεταβάλλει 
ξανά το μικοσ τθσ πλευράσ των τετραγωνιδίων επιλζγοντασ «προβολι 
γραφικϊν», «ςφςτθμα ςυντεταγμζνων με πλζγμα και «απόςταςθ ςτο χ:» 0.3 
αντί 0.5 και ςτο ψ επίςθσ 0.3 αντί 0.5.  Ο εκπαιδευτικόσ καλεί όςουσ μακθτζσ 
κζλουν να κάνουν και άλλα πειράματα είτε ςτον υπολογιςτι τάξθσ είτε ςτον 
πίνακα με το Geogebra, μεταβάλλοντασ κατάλλθλα το μικοσ τθσ πλευράσ των 
τετραγωνιδίων.  

Πικανά επιτεφγματα από τθν  αλλθλεπίδραςθ:  
Κάκε μακθτισ μπορεί τϊρα να μετριςει τα τετραγωνίδια και να ςυγκρίνει ξανά 
τθν ζκταςθ που καταλαμβάνουν τα δυο ςχιματα.  

Αλλθλεπίδραςθ ςτθν τάξθ:  
Ο εκπαιδευτικόσ καλεί τουσ μακθτζσ να ανακοινϊςουν ςτθν τάξθ τα ευριματά 
τουσ  κακϊσ και τθν ςφγκριςθ των εκτάςεων που καταλαμβάνουν τα δυο 
ςχιματα.  Καταγράφει δε τα αποτελζςματα ςτον πίνακα Excel που 
χρθςιμοποίθςε ςτθν πρϊτθ φάςθ προςκζτοντασ μια ακόμα ςτιλθ με το μικοσ 
τθσ πλευράσ των τετραγωνιδίων.  
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Μακθτισ 
  

Μικοσ 
πλευράσ 

τετραγωνιδίων 

Ζκταςθ 
ςχιματοσ 

Σχζςθ 

Ζκταςθ 
ςχιματοσ  

Τετραγωνίδια 
ςτο ςχιμα 

Τετραγωνίδια 
ςτο ςχιμα 

>,  
=,  
< 

ΑΒΓΔ  ΕΗΘ 

   ΑΒΓΔ    ΕΗΘ    

    >>   >>     

    >>    >>    

  >>  >>   
 

Πικανζσ πτυχζσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ςτθν τάξθ:   
 Κάκε μακθτισ ςυγκρίνει τα αποτελζςματα των νζων μετριςεων με τα 

αποτελζςματα των προθγοφμενων μετριςεων που ζκανε και με τα 
αποτελζςματα των άλλων μακθτών ςυμβουλευόμενοσ τουσ πίνακεσ που 
ςυμπλιρωςε θ τάξθ και εμφανίηονται ςτον αλλθλεπιδραςτικό πίνακα.   

Πικανά επιτεφγματα από τθν  αλλθλεπίδραςθ:  
Οι μακθτζσ ζχουν τϊρα καλφτερεσ προςεγγίςεισ ςτθ μζτρθςθ των 
τετραγωνιδίων που περιζχονται ςε κάκε ςχιμα και άρα πιο ςίγουρθ εκτίμθςθ 
τθσ ςφγκριςισ τουσ ωσ προσ τθν ζκταςθ που καταλαμβάνουν.  Ακόμα, 
αναμζνεται να ζχουν πλζον  αποκτιςει τθν αντίλθψθ ότι όςο πιο μικρό είναι το 
τετραγωνίδιο τόςο καλφτερθ ςφγκριςθ  τθσ ζκταςθσ που καταλαμβάνουν τα 
δυο ςχιματα μποροφν να κάνουν.   

Συμπεράςματα και ανακεφαλαίωςθ:  
Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να ςχολιάςουν τα αποτελζςματα τθσ 
ςφγκριςθσ των δυο ςχθμάτων ςτισ διάφορεσ περιπτϊςεισ πλευράσ 
τετραγωνιδίων. Μεταξφ των άλλων τουσ ηθτά να απαντιςουν ςτα εξισ 
ερωτιματα: 
 Σε ποια περίπτωςθ ζχουν καλφτερα αποτελζςματα ςφγκριςθσ. 
 Σε ποιεσ περιπτϊςεισ  μποροφν να ζχουν ακριβι μζτρθςθ των 

τετραγωνιδίων που περιζχονται ςτο ςχιμα;  
 

Γ’ φάςη: Σχεδίαςθ ςχιματοσ με ςυγκεκριμζνο εμβαδόν 
 
Πρόβλθμα - κατάςταςθ:   

Στον διαδραςτικό πίνακα εμφανίηεται θ επιφάνεια εργαςίασ του Geogebra με 
πλζγμα και χωρίσ άξονεσ. Όπωσ ςτθν παρακάτω εικόνα 
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Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να αξιοποιιςουν το τετραγωνιςμζνο 
χαρτί τουσ και να ςχεδιάςουν διάφορα ςχιματα που να περιζχουν ακριβϊσ 12 
τετραγωνίδια.  
 

Οδθγίεσ από τον εκπαιδευτικό:  
Ο εκπαιδευτικόσ ενθμερϊνει τουσ μακθτζσ ότι μποροφν να εργαςτοφν ομαδικά, 
ανά δυο και ότι μποροφν βρουν περιςςότερα από ζνα διαφορετικά ςχιματα 
που να περιζχουν ακριβϊσ 12 τετραγωνίδια. Ακόμα τουσ ενθμερϊνει ότι 
μποροφν να ςχεδιάηουν τα ςχιματα που βρικαν και ςτον πίνακα. 

Αλλθλεπιδράςεισ ςτθν ομάδα.    
Οι μακθτζσ κάκε ομάδασ πικανόν να βρουν περιςςότερα από ζνα ςχιματα – 
ςυνικωσ ορκογϊνια – τα οποία περιζχουν 12 τετραγωνίδια.  
Ο εκπαιδευτικόσ παρακολουκεί τισ ομάδεσ από κοντά, τουσ ενκαρρφνει να 
βρουν περιςςότερα ςχιματα και αν είναι δυνατόν και διαφορετικά ςχιματα. 

Πικανζσ πτυχζσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ: 
 Μερικοί μακθτζσ ίςωσ βρουν μόνο ορκογϊνια ςχιματα.  Ο εκπαιδευτικόσ κα 

τουσ προτρζψει να βρουν και άλλου τφπου ςχιματα, όπωσ πλάγια 
παραλλθλόγραμμα ι ορκογϊνια τρίγωνα. 
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Αλλθλεπίδραςθ ςτον πίνακα: 

Οι μακθτζσ καλοφνται να ςχεδιάςουν και ςτον πίνακα μπροςτά ςτθν τάξθ τα 
ςχιματα που βρικαν. Με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ ςχεδιάηουν ςτον 
αλλθλεπιδραςτικό πίνακα ι ςτον υπολογιςτι τάξθσ και ςτο geogebra τα 
ςχιματα που βρικαν. 

Πικανά επιτεφγματα από τθν  αλλθλεπίδραςθ:  
Οι μακθτζσ προτρζπονται να ςχεδιάςουν ςτο τετραγωνιςμζνο τουσ χαρτί τα 
υπόλοιπα ςχιματα που ςχεδίαςαν οι ςυμμακθτζσ τουσ.  

Αλλθλεπίδραςθ ςτθν τάξθ: 
Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ:  
 Να παρουςιάςουν τον τρόπο που ςκζφτθκαν για να ςχεδιάςουν τα 

ςυγκεκριμζνα ςχιματα. 
Πικανζσ πτυχζσ: 
 Οι μακθτζσ αναμζνεται να εξθγιςουν τον ρόλο ζπαιξαν οι αρικμοί που ζχουν 

γινόμενο 12 (1 και 12, 2 και 6 ι 3 και 4) ςτθ ςχεδίαςθ των ςχθμάτων αυτϊν. 
 Για τα άλλα ςχιματα (ιςοςκελζσ τρίγωνο, πλάγιο παραλλθλόγραμμο) αν δεν 

υπάρχει μακθτισ που ζχει ςχεδιάςει τζτοια ςχιματα ο εκπαιδευτικόσ 
ςχεδιάηει ςτον geogebra ςχιματα όπωσ τα παρακάτω και ηθτά από τουσ 
μακθτζσ να ερευνιςουν να είναι τα ηθτοφμενα και να εξθγιςουν τα 
ςυμπεράςματά τουσ.    

 
 Οι μακθτζσ αναμζνεται να εξθγιςουν ότι τα τμιματα των τετραγωνιδίων 

που περιζχονται ςτα ςχιματα ανά δυο κάνουν ολόκλθρα τετραγωνίδια.     
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 Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να επαναλάβουν το προθγοφμενο 
πρόβλθμα για ςχιματα που περικλείουν 6 ι 8 ι  10 τετραγωνίδια. 

 Οι μακθτζσ αναμζνεται να επαναλάβουν τθν προθγοφμενθ διαδικαςία και 
να ςυνδζςουν τα μικθ των πλευρϊν (ςτθν περίπτωςθ των ορκογωνίων) και  
των υψϊν (ςτθν περίπτωςθ πλάγιου παραλλθλογράμμου ι ορκογωνίου 
τριγϊνου) με το πλικοσ των τετραγωνιδίων που περιζχονται ςτα ςχιματα.  

 Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν τον παρακάτω 
πίνακα και να ςχεδιάςουν το ανάλογο ςχιμα. 

 

Πλευρά Πλευρά/ Φψοσ Εμβαδόν 

2 8  

4  16 

3  15 

 4 20 

Συμπεράςματα, ανακεφαλαιώςεισ και επεκτάςεισ:  
Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να ςχολιάςουν τον τρόπο που 
ςυμπλιρωςαν τον πίνακα και αν χρθςιμοποίθςαν κάποιο κανόνα. Στθν 
περίπτωςθ που δεν υπάρχει ανταπόκριςθ ςε κανόνα, ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από 
τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν και να εξθγιςουν γιατί επζλεξαν τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ αρικμοφσ για να ςυμπλθρϊςουν τον πίνακα.  Για να ενιςχφςει 
τισ αναμενόμενεσ εξθγιςεισ καλεί κάποιον μακθτι ςτον πίνακα και κάνει το εξισ 
πείραμα: 
 Σχεδιάηει ζνα ορκογϊνιο με διαςτάςεισ 5 και 2. Ηθτά από τουσ μακθτζσ να 

μετριςουν τα ορκογϊνια που περιζχει. Στθ ςυνζχεια διπλαςιάηει τθ μια 
πλευρά του και από 2 τθν κάνει 4. Ηθτά από τουσ μακθτζσ να υπολογίςουν 
το νζο πλικοσ των ορκογωνίων που περιζχονται και να εξθγιςουν γιατί 
διπλαςιάςτθκαν. Επαναλαμβάνει το πείραμα και με άλλεσ μεταβολζσ των 
πλευρϊν του ορκογωνίου.  

 Οι μακθτζσ αναμζνεται να ςυνδζςουν τα μικθ των πλευρϊν του ορκογωνίου 
με το πλικοσ των τετραγωνιδίων που περιζχονται.  

 Ο εκπαιδευτικόσ επαναλαμβάνει το ίδιο πείραμα και για το ορκογϊνιο 
τρίγωνο και για το πλάγιο παραλλθλόγραμμο. 

 Ο εκπαιδευτικόσ ηθτεί από τουσ μακθτζσ να επαναλάβουν τα προθγοφμενα 
ςε ορκογϊνιο πλζγμα με το μιςό μικοσ πλευράσ, να μετριςουν τα 
τετραγωνίδια που περιζχονται ςε κάκε ςχιμα και να ςυγκρίνουν τα 
αποτελζςματα με τα προθγοφμενα. Επίςθσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να 
εξθγιςουν τισ διαφορζσ των αποτελεςμάτων.  

 
Καλεί τουσ μακθτζσ να ανακεφαλαιϊςουν αυτά που ζκαναν και ςκζφτθκαν ςτθν 
γ’ φάςθ. Με κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ ςτοχεφει όλοι οι μακθτζσ να αποκτιςουν 
μια κοινι αντίλθψθ για τον τρόπο υπολογιςμοφ των τετραγωνιδίων ςτα 
ςυγκεκριμζνα ςχιματα.  
 

Δ’ φάςη: Τφποι υπολογιςμοφ του εμβαδοφ ςχθμάτων 
 

Προβλιματα:  
Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να βρουν πόςα τετραγωνίδια περιζχει:  
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 Ζνα ορκογϊνιο με μια πλευρά 8 μονάδεσ (πλευρά τετραγωνιδίου) και άλλθ 
πλευρά 4 μονάδεσ. 

 Ζνα ορκογϊνιο τρίγωνο με μια κάκετθ πλευρά 6 μονάδεσ και άλλθ κάκετθ 8 
μονάδεσ. 

 Ζνα πλάγιο παραλλθλόγραμμο του οποίου θ μια πλευρά είναι 10 μονάδεσ 
και θ απζναντί τθσ είναι ςε απόςταςθ (φψοσ) 4 μονάδεσ.   

Οδθγίεσ:  
Ο εκπαιδευτικόσ δίνει οδθγίεσ ςτουσ μακθτζσ να χρθςιμοποιιςουν τον πίνακα ι 
τον υπολογιςτι τάξθσ προκειμζνου να κάνουν πειράματα και να επαλθκεφςουν 
τουσ υπολογιςμοφσ τουσ.  

Αλλθλεπιδράςεισ ςτθν τάξθ: 
Οι μακθτζσ ανακοινϊνουν τισ λφςεισ των προβλθμάτων ςτθν τάξθ κακϊσ και τον 
τρόπο που δοφλεψαν και τισ ςκζψεισ που ζκαναν. 
Κανόνεσ: 
Ο εκπαιδευτικόσ καλεί τουσ μακθτζσ να εκφράςουν λεκτικά κυρίωσ αλλά και 
αρικμθτικά τουσ κανόνεσ που χρθςιμοποίθςαν για να βρουν το εμβαδόν. Για να 
διευκολφνει τθν ζκφραςθ εξθγεί ςτουσ μακθτζσ τι καλοφμε φψοσ και τι βάςη ςτα 
ςυγκεκριμζνα ςχιματα και τουσ παροτρφνει να χρθςιμοποιοφν αυτοφσ τουσ 
όρουσ ςτθν ζκφραςθ των κανόνων.  
Ωσ φψοσ ςτα παραλλθλόγραμμα ορίηει τθν απόςταςθ τθσ βάςθ από τθν απζναντι 
παράλλθλθ πλευρά. Ωσ φψοσ ςτο ορκογϊνιο τρίγωνο ορίηει τθν απόςταςθ τθσ 
κορυφισ από τθν  απζναντι βάςθ.     

Προβλιματα:  
Ο εκπαιδευτικόσ καλεί ςτθ ςυνζχεια τουσ μακθτζσ να υπολογίςουν το εμβαδόν 
ορκογωνίων και πλαγίων παραλλθλογράμμων χωρίσ τθν παρουςία του 
πλζγματοσ, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.  
 

Πλευρά Πλευρά/ Φψοσ Εμβαδόν 

3 5  

2  8 

4  15 

 4 18 

 
Οδθγίεσ.   

Καλεί τουσ μακθτζσ να εφαρμόςουν τουσ κανόνεσ που διατφπωςαν ςτθν 
προθγοφμενθ φάςθ και ςτθ ςυνζχεια να επαλθκεφςουν τα αποτελζςματα με τθ 
βοικεια του πλζγματοσ.  

Αλλθλεπιδράςεισ:  
Οι μακθτζσ ανακοινϊνουν τα αποτελζςματα των υπολογιςμϊν τουσ ςτθν τάξθ. 
Στον πίνακα επαναλαμβάνουν τουσ υπολογιςμοφσ που ζκαναν και παρουςιάηουν 
όλεσ τισ ςκζψεισ τουσ ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ.  

Επαναφορά ςτο αρχικό πρόβλθμα: 
Ο εκπαιδευτικόσ επαναφζρει ςτον πίνακα το αρχικό πρόβλθμα και ηθτά από τουσ 
μακθτζσ να εξετάςουν αν τα δυο ςχιματα είναι ιςοδφναμα.   
Οι μακθτζσ εφαρμόηουν πλζον τουσ κανόνεσ που βρικαν και επαλθκεφουν τα 
αποτελζςματα μζςω των τετραγωνιδίων του πλζγματοσ αλλά και μεταξφ των 
αποτελεςμάτων τθσ τάξθσ.  
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Ανακεφαλαιϊςεισ: 
Ο εκπαιδευτικόσ ανακεφαλαιϊνει τθν προβλθματικι που αναπτφχκθκε ςτθν 
τάξθ, τθν διαδικαςία που ακολοφκθςαν οι μακθτζσ, τα μζςα που 
χρθςιμοποίθςαν και τα ςυμπεράςματα που κατζλθξαν.  

  

5. Επεκτάςεισ 
Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να εμπλζξει τουσ μακθτζσ του ςε περιςςότερεσ 
αλλθλεπιδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ με τθ βοικεια λογιςμικϊν που υπάρχουν 
ελεφκερα ςτο διαδίκτυο. 
Το παρακάτω λογιςμικό (num_itp_area_2_2, τθσ National Numeracy Strategy) 
επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να εμπλακοφν ςε μια ςειρά δραςτθριοτιτων ςχετικϊν με 
το εμβαδόν επίπεδων ςχθμάτων. Για παράδειγμα, μποροφν να ςχεδιάςουν δυο 
τετράγωνα ζνα με πλευρά 1 μονάδα και το δεφτερο με πλευρά 2 μονάδεσ. Στθ 
ςυνζχεια μποροφν να μεταβάλλουν τισ κορυφζσ των δυο ςχθμάτων ζτςι ϊςτε (1) να 
διατθρείται το εμβαδόν τουσ, ι (2) να διπλαςιάηεται το εμβαδόν τουσ, ι (3) να 
μεταςχθματίηουν τα ςχιματα ςε άλλα ιςοδφναμα, όπωσ ορκογϊνια, τρίγωνα, 
πλάγια παραλλθλόγραμμα κτλ. 
 

 
 

6. Αξιολόγηςη 
 

Ωσ προσ τισ επιδιώξεισ του ςεναρίου: 
Ο εκπαιδευτικόσ ελζγχει κατά πόςο επιτεφχκθκαν οι ςτόχοι του ςεναρίου και 
εξετάηει του λόγουσ για τουσ οποίουσ κάποιοι δεν επιτεφχκθκαν ϊςτε να 
παρζμβει ανάλογα ςτο ςενάριο. 
 
Ωσ προσ τα εργαλεία: 
Ο εκπαιδευτικόσ ελζγχει τθν ευκολία με τθν οποία οι μακθτζσ αξιοποίθςαν ςτισ 
δράςεισ τουσ και ςτισ ςυηθτιςεισ τουσ τα δρϊμενα ςτον αλλθλεπιδραςτικό 
πίνακα. Ελζγχει αν και πωσ τα εργαλεία του προτεινόμενου λογιςμικοφ ςε 
ςυνδυαςμό με τθν ςαφινεια των οδθγιϊν του και των περιγραφϊν των φφλλων 
εργαςίασ διευκόλυναν ςτθν ανάπτυξθ των νοθμάτων των μακθτϊν. Αφοφ 
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αξιολογιςει  τα δεδομζνα του  επεμβαίνει ανάλογα ςτο ςενάριο για τθν 
επόμενθ εφαρμογι. 
 
Ωσ προσ τθν διαδικαςία υλοποίθςθσ 
Ο εκπαιδευτικόσ αξιολογεί τθν διαδικαςία υλοποίθςθσ του ςεναρίου 
αξιολογϊντασ τα ςτοιχεία που δεν δοφλεψαν καλά και προςαρμόηει το ςενάριο. 
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνει ςτισ δικζσ του παρεμβάςεισ και αξιολογεί κατά πόςο 
αυτζσ διευκόλυναν τον διάλογο και τθν αλλθλεπίδραςθ ςτθν τάξθ.  
 
Ωσ προσ τθν προςαρμογι και επεκταςιμότθτα 
Θ δυνατότθτα επζκταςθσ του ςεναρίου και θ ευκολία προςαρμογισ ςε ζνα 
ςχολικό περιβάλλον ι ςτθν διδακτικι ατηζντα ενόσ εκπαιδευτικοφ ι ςτθν 
κουλτοφρα μιασ ςχολικισ τάξθσ είναι ζνα από τα ςτοιχεία που το κακιςτοφν 
ςθμαντικό. Ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να λάβει ςοβαρά υπόψθ του αυτζσ τισ 
παραμζτρουσ και να προςαρμόςει το ςενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν 
εφαρμόςει το ςενάριο πολλζσ φορζσ και ςε διαφορετικζσ τάξεισ ι ανταλλάξει 
ιδζεσ με άλλουσ ςυναδζλφουσ του κα ζχει δεδομζνα με τα οποία κα μπορεί να 
κάνει ουςιαςτικζσ προςαρμογζσ. 
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Logo - διερεφνηςη των κανονικών πολυγώνων ςε τάξη με 
αλληλεπιδραςτικό πίνακα 

Κ. Γαβρίλθσ 

1. Προκαταρτικά 

 

Γνωςτική περιοχή 

Μακθματικά Β’ Γυμναςίου 

Η ζννοια των κανονικϊν πολυγϊνων. 

Ιδιότθτεσ των κανονικϊν πολυγϊνων. 

Η ζννοια τθσ κάλυψθσ του επιπζδου με κανονικά πολφγωνα. 

  

Το θζμα 

Οι μακθτζσ τθσ Β’ Γυμναςίου καλοφνται να διερευνιςουν τα κανονικά πολφγωνα 
και τισ βαςικζσ ιδιότθτζσ τουσ. Ακόμα, καλοφνται να καταςκευάςουν ςφνκετα 
ςχιματα με τθ βοικεια κανονικϊν πολυγϊνων με τα οποία να καλφπτουν τθν 
επίπεδθ επιφάνεια. 

 

Τεχνολογικά εργαλεία 

Το ςενάριο κα διεξαχκεί υπό τθ μορφι project, αξιοποιϊντασ το εργαςτιριο 
υπολογιςτϊν, τον Χελωνόκοςμο και τθ ςχολικι τάξθ με τον διαδραςτικό πίνακα.  

 

2. Το ςκεπτικό 

 

Η βαςική ιδζα του ςεναρίου 

Η διδαςκαλία των κανονικϊν πολυγϊνων ζχει δυο πλευρζσ εξίςου ενδιαφζρουςεσ. 
Η πρϊτθ αφορά τθν μελζτθ των κανονικϊν πολυγϊνων ωσ γεωμετρικά ςχιματα του 
επιπζδου. Αυτι θ πλευρά εξετάηει κάκε κανονικό πολφγωνο ξεχωριςτά ωσ προσ το 
πλικοσ (και το μικοσ) των πλευρϊν του και τον τρόπο που αυτζσ ςυνδζονται με τισ 
γωνίεσ του, τθν περίμετρό του, το εμβαδόν  του και τισ διαδικαςίεσ καταςκευισ του. 
Η δεφτερθ αφορά τθν αξιοποίθςθ των κανονικϊν πολυγϊνων ςτθν κάλυψθ 
επίπεδων περιοχϊν (πλακόςτρωτα, χαλιά, κτλ).  

Οι δφο πλευρζσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ κακϊσ θ δεφτερθ τροφοδοτεί τθν 
πρϊτθ δθμιουργϊντασ πρόςκετα κίνθτρα διερεφνθςθσ από τουσ μακθτζσ, ενϊ θ 
πρϊτθ τροφοδοτεί τθν δεφτερθ πλευρά με διαδικαςίεσ καταςκευισ και κάλυψθσ 
του επιπζδου.   

Στθν παραδοςιακι τάξθ των μακθματικϊν οι δυο αυτζσ πλευρζσ, με τα ςτατικά 
ςχιματα και τισ διαδικαςίεσ χριςθσ του χάρακα και του διαβιτθ ςτεροφν από τουσ 
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μακθτζσ τισ δυνατότθτεσ, τθσ διερεφνθςθσ των κανονικϊν πολυγϊνων ωσ 
γεωμετρικϊν ςχθμάτων, τθσ κατθγοριοποίθςθσ αυτϊν ανάλογα με τισ ιδιότθτζσ 
τουσ, τθσ ςφνκεςθσ πολφπλοκων ςχθμάτων με δομικοφσ λίκουσ τα κανονικά 
πολφγωνα για τθν κάλυψθ επιπζδου και μιασ ςειράσ άλλων παραμζτρων που 
κακιςτοφν μια καταςκευι ελκυςτικι. Η παρουςία λογιςμικϊν ςυμβολικισ 
ζκφραςθσ και προγραμματιςμοφ (Χελωνόκοςμοσ) επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να 
διερευνοφν τισ ιδιότθτεσ πολλϊν κανονικϊν πολυγϊνων και να καταλιγουν οι ίδιοι 
ςε υποκζςεισ και ςυμπεράςματα για τα κανονικά πολφγωνα.  

Τζλοσ, θ φπαρξθ του διαδραςτικοφ πίνακα  και θ παρουςίαςθ μζςω αυτοφ των 
καταςκευϊν ςτθν τάξθ αςκεί μεγαλφτερθ διάκεςθ για διάλογο και αλλθλεπίδραςθ 
ςτθν τάξθ.    

Στο παρϊν ςενάριο,  μακθτζσ τθσ Β’ τάξθσ, αφοφ χωριςτοφν ςε ομάδεσ, καλοφνται 
να μελετιςουν τα κανονικά πολφγωνα και τισ ιδιότθτζσ τουσ, να αναπτφξουν 
διαδικαςίεσ καταςκευισ τουσ και να καταςκευάςουν ψθφιακά τεχνουργιματα με 
αυτά.  Τζλοσ καλοφνται να παρουςιάςουν τα ευριματά τουσ ςτθν τάξθ.  

Γνωςτικά και διδακτικά προβλήματα.   

Η ζρευνα αλλά και θ προςωπικι εμπειρία ζχει αναδείξει μια ςειρά από δυςκολίεσ 
ςτθ διαπραγμάτευςθ των κανονικϊν πολυγϊνων που αφοροφν:  

 Τισ ςυνδζςεισ μεταξφ του αρικμοφ των πλευρϊν των κανονικϊν πολυγϊνων, 
των γωνιϊν και του εμβαδοφ των.  

 Τισ ςυνδζςεισ ανάμεςα ςτο μικοσ των πλευρϊν των κανονικϊν πολυγϊνων 
και του μικουσ των διαγωνίων τουσ. 

 Τθν καταςκευι κανονικϊν πολυγϊνων, και των εςωτερικϊν γωνιϊν τουσ με 
κανόνα και ζνα  διαβιτθ. 

 Τθν καταςκευι των διαφόρων κανονικϊν πολυγϊνων ενϊνοντασ τετράγωνα, 
κορυφι με κορυφι. 

 Τθν ςφνδεςθ μεταξφ των κανονικϊν πολυγϊνων και τθσ κεντρικισ τουσ 
γωνίασ. 

Καινοτομίεσ που ειςάγονται 

Η βαςιηόμενθ ςτο project διδακτικι προςζγγιςθ ζχει ςτόχο να δϊςει ςτουσ μακθτζσ 
κίνθτρα και εμπειρίεσ μάκθςθσ που ςυνδζονται με κζματα και προκλιςεισ από τον 
πραγματικό κόςμο. Η ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ υποςτθρίηει τθν εργαςία ςε ομάδεσ 
και άρα απαιτεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ να αναπτφξουν δεξιότθτεσ 
αυτοκακοδθγοφμενθσ μάκθςθσ και αυτοεκτίμθςθσ των ίδιων των ενεργειϊν τουσ.  

Οι εργαςίεσ ςτισ οποίεσ εμπλζκονται οι μακθτζσ είναι ςφνκετεσ και βαςίηονται 
ςε ερωτιματα τα οποία οδθγοφν τθν εργαςία τουσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν 
μποροφν να απαντθκοφν χωρίσ να πραγματοποιθκεί νζα μάκθςθ.  

Η χριςθ κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ (Χελωνόκοςμοσ) και θ 
παρουςία του αλλθλεπιδραςτικοφ πίνακα (IWB) διαμορφϊνει ζνα νζο περιβάλλον 
τάξθσ, κακϊσ ςυνδυάηει ζνα ελκυςτικό μζςο παρουςίαςθσ (μποροφν να 
παρουςιάηονται διαφάνειεσ, κείμενο, εικόνεσ, βίντεο, ιςτοςελίδεσ κτλ) και ζνα 
κατάλλθλο εκπαιδευτικό λογιςμικό με το οποίο μπορεί κάποιοσ να κάνει πειράματα 
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και διερευνιςεισ με τα μακθματικά αντικείμενα μπροςτά ςε όλθ τθ τάξθ.  Κακϊσ ο 
αλλθλεπιδραςτικόσ πίνακασ ςτθν πραγματικότθτα είναι θ οκόνθ του υπολογιςτι 
τάξθσ, ο εκπαιδευτικόσ αλλά και κάκε μακθτισ τθσ τάξθσ μπορεί να χειρίηεται τα 
γεωμετρικά αντικείμενα που δθμιουργεί ο ίδιοσ ςτο περιβάλλον ενόσ  λογιςμικοφ 
ςυμβολικισ ζκφραςθσ και προγραμματιςμοφ, να κάνει πειράματα, να δοκιμάηει τισ 
ιδζεσ του και γενικά να αλλθλεπιδρά με τισ γεωμετρικζσ του γνϊςεισ ςτο πλαίςιο 
τθσ ςχολικισ τάξθσ. Η απλότθτα των χειριςμϊν (ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ το 
δάκτυλο γίνεται το ποντίκι του υπολογιςτι ι θ κιμωλία του πίνακα) κάνει τον 
πίνακα προςιτό ςε κάκε μακθτι με ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ ςτουσ υπολογιςτζσ και τον 
κακιςτά ωσ μια ςφγχρονθ ψθφιακι εκδοχι του μαυροπίνακα.    

Η αλλθλεπίδραςθ τθσ τάξθσ μεγιςτοποιείται όταν ο εκπαιδευτικόσ ι ζνασ 
μακθτισ τοποκετείται ςτον υπολογιςτι, μερικοί μακθτζσ δρουν ςτον  πίνακα και οι 
υπόλοιποι μακθτζσ τθσ τάξθσ διατυπϊνουν  προτάςεισ και ιδζεσ ςε ςχζςθ με όςα 
παρουςιάηονται ςτον πίνακα και τισ δικζσ τουσ αντιλιψεισ ι ιδζεσ. Οι ερμθνείεσ των 
μακθτϊν ςτα αποτελζςματα των αποκρίςεων του υπολογιςτι τθσ τάξθσ κατά τα τθν 
διάρκεια των πειραμάτων μεγιςτοποιοφν τον διάλογο  ςτθν τάξθ κακϊσ αυτόσ 
μπορεί να οργανϊνονται ςε νζεσ δομζσ αλλθλεπίδραςθσ ςε ςχζςθ με τθν 
παραδοςιακι τάξθ.  

Η δθμιουργία και αξιοποίθςθ από τουσ μακθτζσ ενόσ ιςτοχϊρου παρουςίαςθσ 
ιδεϊν και ανάπτυξθσ διαλόγου  μεταξφ των εμπλεκομζνων μεγιςτοποιεί τθν 
αξιοποίθςθ των διακζςιμων εργαλείων και κάνει περιςςότερο τα αποτελεςματικι 
τθν ςυγκεκριμζνθ διδακτικι προςζγγιςθ.  

    

3. Πλαίςιο εφαρμογήσ 

 

Σε ποιουσ απευθφνεται 

Το ςενάριο απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ τθσ Β’ Γυμναςίου. 

 

Χρόνοσ υλοποίηςησ 

Για τθν εφαρμογι του ςεναρίου κα απαιτθκοφν 1- 2 εβδομάδεσ ι 4 – 6 διδακτικζσ 
ϊρεσ.    

 

Χώροσ υλοποίηςησ 

Το ςενάριο προτείνεται να διεξαχκεί εναλλάξ ςτθν τάξθ και ςτο εργαςτιριο 
υπολογιςτϊν. Στθν τάξθ απαιτείται θ παρουςία ενόσ υπολογιςτι και του 
αλλθλεπιδραςτικοφ πίνακα. 

 

Προαπαιτοφμενεσ γνώςεισ 

Οι μακθτζσ που κα εμπλακοφν με το προτεινόμενο ςενάριο κα πρζπει να 
γνωρίηουν: 
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 Τα βαςικά γεωμετρικά ςχιματα, τετράγωνο, ιςόπλευρο τρίγωνο, κφκλοσ, 
τόξο, γωνία και τισ ιδιότθτζσ τουσ.  

 Τισ απαιτοφμενεσ λειτουργικότθτεσ και τουσ χειριςμοφσ του προγράμματοσ 
Χελωνόκοςμοσ.  

 

Απαιτοφμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία   

Οι μακθτζσ πρζπει να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ φφλλο εργαςίασ, το ςχολικό βιβλίο 
και τετράδιο ςθμειϊςεων. Επίςθσ πρζπει να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ υπολογιςτζσ 
με πρόςβαςθ ςτο Internet. 

 

Κοινωνική ενορχήςτρωςη τησ τάξησ 

 

Οι ρόλοι των μακθτϊν. 

Οι μακθτζσ, αφοφ χωριςτοφν ςε μικρζσ ομάδεσ, καλοφνται, ανά ομάδα να 
μελετιςουν τα κανονικά πολφγωνα και τθ ςχζςθ τουσ με τα ανκρϊπινα 
τεχνουργιματα (ψθφιδωτά, πλακόςτρωτα, κ.ά.). Κάκε ομάδα αναλαμβάνει να 
μελετιςει 3 κανονικά πολφγωνα και να ςχεδιάςει με αυτά ζνα ψθφιδωτό ι ζνα 
πλακόςτρωτο και να το παρουςιάςει ςτθν τάξθ.  

    

Όλοι οι μακθτζσ και οι ομάδεσ τουσ εγγράφονται ςε ζνα ιςτοχϊρο ανταλλαγϊν 
(απόψεων, ιδεϊν, κειμζνων, αρχείων λογιςμικοφ, ιςτοςελίδων κ.α.) τον οποίο ζχει 
δθμιουργιςει ο εκπαιδευτικόσ. Στον χϊρο αυτό οι μακθτζσ ενθμερϊνονται από τον 
εκπαιδευτικό, παρακολουκοφν τθν πορεία των άλλων ομάδων, κάνουν κριτικι ςτισ 
ιδζεσ και ςτισ αντιλιψεισ των ςυμμακθτϊν τουσ, εκκζτουν τισ απόψεισ τουσ, 
ανακοινϊνουν τισ εργαςίεσ τουσ κτλ.   

Κάκε ομάδα εργάηεται ανεξάρτθτα από τισ άλλεσ. Στθ διάρκεια τθσ διερεφνθςθσ 
οι ομάδεσ ςυναντϊνται ανά τακτά διαςτιματα ςτθν τάξθ, παρουςιάηουν τθν μζχρι 
εκείνθ τθ ςτιγμι πρόοδο που ζχουν κάνει και διαπραγματεφονται τισ ιδζεσ τουσ με 
τουσ ςυμμακθτζσ τουσ.  

 

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ. 

Ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει το κζμα ςτουσ μακθτζσ, δίνει οδθγίεσ πϊσ κα 
εργαςτεί κάκε ομάδα, αναφζρει τισ υποχρεϊςεισ των ομάδων και των μακθτϊν ςτισ 
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τακτικζσ ςυναντιςεισ τουσ με τον ίδιο αλλά και με τθν τάξθ κακϊσ και τα 
παραδοτζα κάκε ομάδασ.   

Ο ίδιοσ παρακολουκεί κάκε ομάδα πολφ ςτενά και παρεμβαίνει ςτα δρϊμενα 
τθσ ομάδασ. Ιδιαίτερθ προςοχι δίνει ςτο κζμα που διαπραγματεφεται κάκε ομάδα, 
ςτον τρόπο που εργάηονται τα μζλθ τθσ, ςτο τι ανακοινϊνει ςτον ιςτοχϊρο, ςτισ 
δυςκολίεσ που ζχουν με το λογιςμικό, ςτισ πθγζσ πλθροφόρθςθσ που ζχουν κτλ. 
Σκοπόσ του να είναι ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να ολοκλθρϊνουν τισ διερευνιςεισ 
τουσ, να διατυπϊνουν τισ υποκζςεισ τουσ ςτον ιςτοχϊρο, να αλλάηει τθν εςτίαςθ 
των ομάδων αν εκτρζπονται από τα κζματα που μελετοφν κτλ.  

Για να υπάρχει κοινόσ ςτόχοσ μάκθςθσ, οι μακθτζσ εργάηονται ςε κοινό φφλλο 
εργαςίασ, ςτο οποίο ο εκπαιδευτικόσ κα δίνει ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ για κάκε 
φάςθ.   

Στο πλαίςιο των ςυναντιςεων των ομάδων ςτθν τάξθ, πρζπει να κυριαρχεί θ 
κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ ςτθ μάκθςθ και να δίνονται ευκαιρίεσ ςε κάκε 
ομάδα και ςε μακθτι να αναπτφςςει τισ υποκζςεισ που ζχει κάνει και να 
επιχειρθματολογεί γι’ αυτζσ ςτθν τάξθ.  

Η διδαςκαλία και θ γενικότερθ ςτάςθ του εκπαιδευτικοφ πρζπει να «φζρνει 
όλθ τθν τάξθ μαηί», να δθμιουργεί ςυνκικεσ για κατάλλθλα δομθμζνθ 
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ μακθτϊν, εκπαιδευτικοφ και του υπολογιςτικοφ 
μικρόκοςμου που χρθςιμοποιεί κάκε ομάδα.  Η εξαςφάλιςθ ευκαιριϊν για ενεργό  
ςυμμετοχι κάκε μακθτι ατομικά ςτα δρϊμενα τθσ τάξθσ, μπορεί να εξαςφαλίςει, 
με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ, πλοφςιεσ ςυηθτιςεισ μεταξφ των μακθτϊν 
που βαςίηονται ςτισ εμπειρίεσ τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ υποκζςεισ που ζχουν 
κάνει ςτθν ομάδα τουσ, το περιεχόμενο των ανταλλαγϊν ςτον ιςτόχωρο, αλλά και 
ςτθν ανάλυςθ, ςφνκεςθ και δόμθςθ των πλθροφοριϊν που αντλοφν από τουσ 
πόρουσ τθσ ρφκμιςθσ με αποτζλεςμα κάκε μακθτισ να αναπτφςςει νοιματα 
ςχετικά με το κζμα διδαςκαλίασ.     

Ο ρόλοσ του διαδραςτικοφ πίνακα. 

Ο εκπαιδευτικόσ και οι μακθτζσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν τον διαδραςτικό 
πίνακα ωσ εξισ:   

 Ο εκπαιδευτικόσ, για να παρουςιάςει τουσ ςτόχουσ και τισ ρυκμίςεισ τθσ 
εργαςίασ. 

 Ο εκπαιδευτικόσ, για να παρουςιάηει τθν πρόοδο των εργαςιϊν των ομάδων. 

 Ο εκπαιδευτικόσ, για να παρουςιάςει τα εκπαιδευτικά λογιςμικά, 
Χελωνόκοςμοσ ςε ςχζςθ με τθν εργαςία τθσ τάξθσ. 

 Ο εκπαιδευτικόσ, για να παρουςιάςει τον ιςτοχϊρο τθσ τάξθσ και τισ 
διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ κα μποροφν οι μακθτζσ να κάνουν ανακοινϊςεισ 
και να ςυμμετζχουν ςε ςυηθτιςεισ ςε αυτόν.   

 Ο εκπαιδευτικόσ για να οργανϊςει  τουσ ςτόχουσ τθσ εργαςίασ κάκε ομάδασ 
και τθν ςυηιτθςθ ςτθν ομάδα. 
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 Ο εκπαιδευτικόσ ι οι μακθτζσ για να παρουςιάςουν ηθτιματα από τθν  
ςυηιτθςθ που ζχει αναπτυχκεί ςτον ιςτοχϊρο με ςκοπό τθν παροχι 
διευκρινιςεων και αποςαφθνίςεων.  

 Κάκε ομάδα μακθτϊν, για να παρουςιάηει τθν πρόοδο των εργαςιϊν τθσ, 
τουσ επιμζρουσ ςτόχουσ τθσ, τα παραγόμενα από τθν δράςθ τθσ κτλ.  

 Κάκε ομάδα μακθτϊν, για να παρουςιάηει τα ςυμπεράςματά  τθσ και να 
επιχειρθματολογεί γι’ αυτά με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 
ςτθν τάξθ.   

 Κάκε μακθτισ για να παρουςιάςει τισ απόψεισ του, τισ ιδζεσ του, τισ 
εικαςίεσ του και τα ςυμπεράςματά  του και να επιχειρθματολογεί γι’ αυτά 
με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ ςτθν τάξθ.   

Η ενορχιςτρωςθ τθσ τάξθσ επομζνωσ πρζπει να λάβει υπόψθ τθσ τα παραπάνω 
ϊςτε θ χρθςιμοποίθςθ του αλλθλεπιδραςτικοφ πίνακα να μθν είναι μια ακόμα 
εκδοχι του παραδοςιακοφ πίνακα και τθσ παραδοςιακισ ςχολικισ τάξθσ.  

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ των μακθματικϊν ςτθν ομάδα και ςτθν 
τάξθ. 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό λογιςμικό, Χελωνόκοςμοσ, επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ 
κάκε ομάδασ να πειραματιςτοφν ςτο εργαςτιριο υπολογιςτϊν με τα κανονικά 
πολφγωνα και να αναπτφξουν διαδικαςίεσ καταςκευισ κανονικϊν πολυγϊνων με τθ 
βοικεια μεταβλθτϊν, εμπλζκοντασ τθν γωνία και το πλικοσ των πλευρϊν τουσ. 
Ακόμα, επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να πειραματιςτοφν με τα χαρακτθριςτικά των 
πολυγϊνων και  να αναπτφξουν μια υπερδιαδικαςία με τθν οποία να καλφψουν τθν 
επιφάνεια εργαςίασ με ζνα ψθφιδωτό ι ζνα πλακόςτρωτο.  

Οι μακθτζσ μποροφν να παρουςιάηουν ςτον διαδραςτικό πίνακα τισ ιδζεσ που 
ανζπτυξαν ςτο εργαςτιριο με τθ βοικεια του Χελωνόκοςμου.  

 Μποροφν να επιδείξουν ςε όλθ τθν  με τθ βοικεια του Χελωνόκοςμου τθν 
διαδικαςία που ανζπτυξαν για να καταςκευάςουν ζνα κανονικό πολφγωνο. 

 Μποροφν να επιδείξουν ςε όλθ τθν τάξθ τθν διαδικαςία που ακολοφκθςαν 
για να διερευνιςουν τισ ιδιότθτεσ του κανονικοφ πολυγϊνου ςτον 
Χελωνόκοςμο. 

 Μποροφν να παρουςιάςουν και να τρζξουν ςε όλθ τθν τάξθ, τθν 
υπερδιαδικαςία με τθν οποία καταςκεφαςαν το τεχνοφργθμά τουσ 
(ψθφιδωτό, πλακόςτρωτο κτλ.).    

 Μποροφν να ανακεωριςουν τθν διαδικαςία ςτο πλαίςιο τθσ 
αλλθλεπίδραςθσ τθσ τάξθσ. 

 Μποροφν να αποκθκεφςουν τθν ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ τθσ διαδικαςίασ.  

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ των μακθματικϊν (Χελωνόκοςμοσ), 
είναι κακοριςτικόσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ μάκθςθσ ςτθν τάξθ. Με τθ 
βοικεια του αλλθλεπιδραςτικοφ πίνακα τα μακθματικά νοιματα που αναμζνεται 
να αναπτφξει ατομικά κάκε μακθτισ ςτθν ομάδα του, παρουςιάηονται  δυναμικά 
ςτον αλλθλεπιδραςτικό πίνακα, διευκολφνοντασ ζτςι τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ τθσ 
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τάξθσ να αναπτφξουν ανάλογεσ νοθτικζσ εικόνεσ και νοιματα για το ίδιο 
μακθματικό αντικείμενο. Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ μποροφν να εντάςςουν τα 
νοιματα αυτά ςτισ εργαςίεσ τθσ ομάδασ τουσ, με αποτζλεςμα, ςταδιακά οι ομάδεσ 
να ςυγκλίνουν ςτο ηθτοφμενο μακθςιακό αντικείμενο και ςτουσ ςτόχουσ τθσ 
εργαςίασ.    

 

Η αμφίδρομθ ςχζςθ που δθλϊνεται με τα βζλθ, ςτο παραπάνω ςχιμα, δθλϊνει 
τισ δυνατότθτεσ  που προςφζρει ςτθ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ θ παρουςία ςτου 
εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ των μακθματικϊν (Χελωνόκοςμοσ) ςτον  διαδραςτικό 
πίνακα τθσ τάξθσ.  

 

Στόχοι που εξυπηρετοφνται 

Οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ ςε ςυνδυαςμό με τισ προβλεπόμενεσ μεκόδουσ 
διδαςκαλίασ που προτείνονται ζχουν ςκοπό να παρζχουν τθν δυνατότθτα ςτουσ 
μακθτζσ, από τθν πλευρά του γνωςτικοφ αντικειμζνου: 

 Να κατανοιςουν τθν ζννοια των κανονικϊν πολυγϊνων. 

 Να κατανοιςουν τθν ςχζςθ μεταξφ του πλικουσ των πλευρϊν ενόσ 
κανονικοφ πολυγϊνου και του μεγζκουσ τθσ γωνίασ του. 

 Να κατανοιςουν τθν διαδικαςία κάλυψθσ του επιπζδου με κανονικά 
πολφγωνα. 

Από παιδαγωγικι πλευρά: 

 Να δθμιουργοφν τεχνουργιματα με τθ βοικεια των γνϊςεων που 
απζκτθςαν.  

 Να μάκουν να εργάηονται αυτόνομα και με αυτοκακοδθγοφμενο τρόπο.  

 Να μάκουν να αναπτφςςουν εικαςίεσ και υποκζςεισ ςχετικζσ με τισ ζννοιεσ 
και τισ διαδικαςίεσ του ςεναρίου και να τισ ελζγχουν. 

 Να μάκουν να επιχειρθματολογοφν για τα ςυμπεράςματά τουσ ςε όλθ τθν 
τάξθ.  

 Να  μάκουν να ςυμμετζχουν ςτον διάλογο όλθσ τθσ τάξθσ και να 
ςυνειςφζρουν με τισ ιδζεσ και τισ εκτιμιςεισ τουσ. 

 Να οικοδομοφν κϊδικεσ επικοινωνίασ ϊςτε να γίνονται αντιλθπτοί από τουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ και τον κακθγθτι τουσ.  

 

4. Ανάλυςη ςεναρίου 

 

Α’ φάςη: Στθν τάξθ / Κακοριςμόσ του ςκοποφ ζργου. 
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 Οργάνωςθ τθσ τάξθσ ςε ομάδεσ 
 

Ο εκπαιδευτικόσ χωρίηει τθν τάξθ ςε ομάδεσ μακθτϊν και να εξαςφαλίηει ότι οι 
ομάδεσ αυτζσ αποτελοφνται από μακθτζσ με διαφορετικζσ ικανότθτεσ. 
 

 Παρουςίαςθ του κζματοσ ςτουσ μακθτζσ. 

Ο εκπαιδευτικόσ αρχικά, παρουςιάηει εικόνεσ όπωσ οι παρακάτω και εξθγεί ςτουσ 
μακθτζσ τι είναι τα τεχνουργιματα τθσ λαϊκισ τζχνθσ (θ αριςτερι εικόνα είναι ζνα 
πάπλωμα με ςυνκζςεισ από κανονικά πολφγωνα). Επίςθσ τουσ παρουςιάηει 
ψθφιδωτά και πλακόςτρωτα με ςυνκζςεισ κανονικϊν πολυγϊνων (δεξιά ςχιμα).   

    

Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηει ςτουσ μακθτζσ τα κανονικά πολφγωνα που 
εμπλζκονται ςτα ςυγκεκριμζνα τεχνουργιματα. Συγκεκριμζνα, παρουςιάηει τα 
κανονικά πολφγωνα με 3, 4, 5, 6, 7, 8, … πλευρζσ και τουσ καλεί να διερευνιςουν τισ 
ιδιότθτεσ των κανονικϊν πολυγϊνων.  
 

 
 

Ακόμα, τουσ παρουςιάηει τον Χελωνόκοςμο, τισ βαςικζσ εντολζσ τθσ logo 
κακϊσ και τισ απλζσ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ θ χελϊνα δθμιουργεί  γεωμετρικά 
ςχιματα. 

Τζλοσ, παρουςιάηει τα ερωτιματα τθσ εργαςίασ και καλεί τουσ μακθτζσ κάκε 
ομάδασ να επιλζξουν και να μελετιςουν 3 ςυγκεκριμζνα πολφγωνα μεταξφ των 
πολυγϊνων με 3, 4, 6, 8 και 12 πλευρϊν.  Πιο ςυγκεκριμζνα, καλεί τουσ μακθτζσ 
μζςω φφλλου εργαςίασ να απαντιςουν ςτα παρακάτω ερωτιματα: 

- Ποιεσ ξεχωριςτζσ ιδιότθτεσ ζχει κάκε κανονικό πολφγωνο; 
- Ποια ςχζςθ ζχει το άνοιγμα των γωνιϊν κάκε πολυγϊνου με το πλικοσ των 

πλευρϊν τουσ. 
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- Ποια είναι θ διαδικαςία καταςκευισ κάκε κανονικοφ πολυγϊνου με τον 
Χελωνόκοςμο. 

- Ποια είναι θ διαδικαςία κάλυψθσ του επιπζδου με ζνα ι περιςςότερα 
πολφγωνα με τον Χελωνόκοςμο. 
 

 Συηιτθςθ ςτθν τάξθ 
 

Οι μακθτζσ ςυηθτοφν ςτθν τάξθ τουσ για το κζμα και τα ερωτιματα που τζκθκαν. 
Ανταλλάςςουν απόψεισ  και ιδζεσ και αποςαφθνίηουν τα κζματα που ζχουν 
αναλάβει. Ο εκπαιδευτικόσ παρζχει ανατροφοδότθςθ ςχετικά με τισ απόψεισ των 
μακθτϊν. 
 

Β’ φάςη:  Στθν τάξθ / Προγραμματιςμόσ των εργαςιϊν 

Οι μακθτζσ ςε κάκε ομάδα οργανϊνουν τισ εργαςίεσ τουσ και ςυηθτοφν για τον 
τρόπο που κα εργαςτοφν για κάκε μια ξεχωριςτά. Κάκε μζλοσ αναλαμβάνει  
ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ και αρμοδιότθτεσ, ανάλογεσ με τισ εμπειρίεσ του και τισ 
ικανότθτζσ του. Ο δάςκαλοσ παρεμβαίνει ςε κάκε ομάδα και κατευκφνει τα μζλθ 
τθσ ϊςτε να αποφευχκοφν πικανζσ παρεξθγιςεισ. 

 

Φάςη 3: Οι εργαςίεσ κάκε ομάδασ  

 Στο εργαςτιριο υπολογιςτϊν / Πειράματα ςτον Χελωνόκοςμο για απλζσ 
καταςκευζσ κανονικϊν πολυγϊνων 

 
Τα μζλθ κάκε ομάδασ ςυηθτοφν ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ τθν διαδικαςία 
καταςκευισ των κανονικϊν πολυγϊνων ςτον καμβά με τθν χελϊνα.  

Ο εκπαιδευτικόσ προτείνει πρϊτα να ςχεδιάςουν ςτο χαρτί τθν διαδικαςία, 
επιλζγοντασ με προςοχι τισ κατάλλθλεσ εντολζσ και τθν ςειρά με τθν οποία κα 
εκτελεςτοφν. Μπορεί να προτείνει μάλιςτα, ζνα από τα μζλθ να «παίξει» τθν 
χελϊνα ςτο επίπεδο ζδαφοσ, δθλαδι να εκτελεί τισ εντολζσ τθσ ομάδασ με ςκοπό να 
ςχεδιάςει ζνα κανονικό πολφγωνο. 

Μπορεί επίςθσ να κατευκφνει τουσ μακθτζσ να πειραματιςτοφν με τθν εντολι 
«επανάλαβε» πλθκτρολογϊντασ με τθ ςειρά το πόςεσ φορζσ  να επαναλάβουν μια 
ςειρά εντολϊν. Μπορεί να τουσ δϊςει τθν εξισ εντολι:  

επανάλαβε 4 [ δ 90 μ 100] 

και να ηθτιςει να τθν τρζξουν.  

Οι μακθτζσ μποροφν να κάνουν πειράματα μεταβάλλοντασ τισ τιμζσ των εντολϊν  

  αντικακιςτϊντασ το 4 με 3 ι 5 ι 6 ι 7 ι 8 ι 9 ι 10 κ.ο.κ. 
  αντικακιςτϊντασ τθν τιμι τθσ γωνίασ 90 με άλλεσ τιμζσ 
  αντικακιςτϊντασ τθν τιμι τθσ πλευράσ με άλλεσ τιμζσ. 

Οι μακθτζσ αναμζνεται να ςυνδζςουν το πλικοσ των πλευρϊν, αρχικά με τισ 
εξωτερικζσ γωνίεσ του πολυγϊνου και ςτθ ςυνζχεια με τισ (εςωτερικζσ) γωνίεσ του.  
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Ο εκπαιδευτικόσ παροτρφνει τουσ μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν τον παρακάτω 
πίνακα. 

Πλικοσ πλευρϊν Γωνία πολυγϊνου Μικοσ πλευράσ 

3   

4   

5   

6   

7   

8   

   

   

   

Αναμζνεται να διαπιςτϊςουν ότι θ τιμι τθσ γωνίασ του πολυγϊνου είναι 
παραπλθρωματικι τθσ  εξωτερικισ γωνίασ και ότι αυτι εξαρτάται από το πλικοσ 
των πλευρϊν τθσ.   

 Στθν τάξθ / Διάλογοσ και ανάδραςθ 

Κάκε ομάδα μακθτϊν παρουςιάηει τα αποτελζςματα των πειραμάτων τθσ που 
μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι κάνει ςτθν τάξθ για τα κανονικά πολφγωνα που ζχει 
αναλάβει. Παρουςιάηει τισ logo διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ ςχεδίαςαν κανονικά 
πολφγωνα αλλά και τον πίνακα με τα ςχετικά κανονικά πολφγωνα.  

Οι μακθτζσ τθσ ομάδασ απαντοφν ςτισ ερωτιςεισ / παρατθριςεισ των άλλων 
μακθτϊν και του κακθγθτι τουσ για τισ δικζσ τουσ καταςκευζσ και 
επιχειρθματολογοφν για τισ επιλογζσ τουσ και τα ςυμπεράςματά τουσ. Ακόμα, οι 
μακθτζσ ι ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηουν ςτθν τάξθ τισ παρεμβάςεισ που ζκαναν 
ςτον ιςτοχϊρο και επιχειρθματολογοφν γι’ αυτζσ. 

 Στο εργαςτιριο υπολογιςτϊν / Πειράματα ςτον Χελωνόκοςμο με μεταβλθτζσ 

Ο εκπαιδευτικόσ παροτρφνει τουσ μακθτζσ να χρθςιμοποιιςουν γράμματα για τισ 
τιμζσ των εντολϊν ςτθν διαδικαςία  

επανάλαβε 4 [ δ 90 μ 100] 

Οι μακθτζσ μποροφν να αντικαταςτιςουν τθν παραπάνω διαδικαςία με τθν  

για πολφγωνο :ν :κ :α 
επανάλαβε :ν [ μ :α δ :κ] 

τζλοσ  
πολφγωνο  4 90 100 
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Στθ ςυνζχεια μποροφν να πειραματιςτοφν με τισ τιμζσ των ν, κ και α.  

Αναμζνεται να επεκτείνουν τον παραπάνω πίνακα με περιςςότερα πολφγωνα. Στθ 
φάςθ αυτι ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να κζςει ερωτιματα για το άκροιςμα των 
εξωτερικϊν γωνιϊν και τθν περίμετρο των διαφόρων κανονικϊν πολυγϊνων και να 
ηθτιςει από τουσ μακθτζσ να επεκτείνουν τισ ςτιλεσ του προθγοφμενου πίνακα ωσ 
εξισ:     

Πλικοσ 
πλευρϊν 

Γωνία 
πολυγϊνου 

Μικοσ 
πλευράσ 

Άκροιςμα 
εξωτερικϊν 

γωνιϊν 

Άκροιςμα 
γωνιϊν 

πολυγϊνου 

Περίμετροσ 

3      

4      

5      

6      

7      

8      

      

      

      

      

Οι μακθτζσ αναμζνεται να καταλιξουν ςτο ςυμπζραςμα ότι το άκροιςμα των 
εξωτερικϊν γωνιϊν είναι πάντοτε 360ο και ότι το άκροιςμα των εςωτερικϊν γωνιϊν 
εξαρτάται από το πλικοσ των πλευρϊν του. 

 Στθν τάξθ / Διάλογοσ και ανάδραςθ 

Κάκε ομάδα μακθτϊν παρουςιάηει ςτθν τάξθ, με τθ βοικεια του διαδραςτικοφ 
πίνακα, τισ διαδικαςίεσ ςχεδίαςθσ των κανονικϊν πολυγϊνων που ζχει αναλάβει με 
τθ βοικεια μεταβλθτϊν. Παρουςιάηει τον πίνακα με τα ςχετικά κανονικά πολφγωνα  
και τα ςυμπεράςματά τθσ για τθ ςχζςθ μεταξφ των ςτοιχείων των κανονικϊν 
πολυγϊνων.  

Οι μακθτζσ απαντοφν ςτισ ερωτιςεισ / παρατθριςεισ των άλλων μακθτϊν και του 
κακθγθτι τουσ για τισ δικζσ τουσ καταςκευζσ και επιχειρθματολογοφν για τισ 
επιλογζσ τουσ και τα ςυμπεράςματά τουσ. Ακόμα, οι μακθτζσ ι ο εκπαιδευτικόσ 
παρουςιάηουν ςτθν τάξθ τισ παρεμβάςεισ που ζκαναν ςτον ιςτοχϊρο και 
επιχειρθματολογοφν γι’ αυτζσ. 

 Στο εργαςτιριο υπολογιςτϊν / Πειράματα ςτον Χελωνόκοςμο για τθν κάλυψθ 
του επιπζδου με κανονικά πολφγωνα γφρω από ζνα ςθμείο. 
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Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να κακοδθγιςει τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν μια 
διαδικαςία ςχεδίαςθσ κανονικϊν πολυγϊνων για κάλυψθ του επιπζδου γφρω από 
μια κορυφι. 

Οι μακθτζσ αναμζνεται να αναπτφξουν τισ παρακάτω διαδικαςίεσ: 

για τετράγωνο  
επανάλαβε 4 [ μ 80 δ 90] 
τζλοσ 
επανάλαβε 4 [α 90 τετράγωνο]   

 

για τρίγωνο 
επανάλαβε 3 [ μ 80 δ 120] 
τζλοσ 
επανάλαβε 6 [α 60 τρίγωνο] 

 

για εξάγωνο  
    επανάλαβε 6 [ μ 80 δ 60] 
τζλοσ 
επανάλαβε 3 [α 120  εξάγωνο] 

 

για πεντάγωνο  
  επανάλαβε 5 [ μ 80 δ 72] 
  τζλοσ 
  επανάλαβε 3 [α 108  πεντάγωνο] 

 

 

Η τελευταία  περίπτωςθ δείχνει ότι με πεντάγωνα δεν μπορεί να γίνει κάλυψθ 

του επιπζδου γφρω από ζνα ςθμείο.  Ανάλογα ςυμπεράςματα κα προκφψουν με τα 

επτάγωνα, οκτάγωνα κτλ.  
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Πειραματιηόμενοι οι μακθτζσ με ςυνδυαςμοφσ κανονικϊν πολυγϊνων 

αναμζνεται να καταλιξουν ςε καταςκευζσ ανάλογεσ με τισ παρακάτω. 

για ςχθμα34 
  τρίγωνο  δ 60  
  τετράγωνο δ 90 
  τρίγωνο δ 60 
  τετράγωνο δ 90 
  τρίγωνο 
  δ 60 
  τζλοσ 
ςχθμα34 

 

 
για ςχιμα346 
  τετράγωνο δ 90 
  εξάγωνο δ 120 
  τετράγωνο δ 90 
  τρίγωνο δ 60 
τζλοσ 
ςχιμα346 

 

  

  

  

Γενικότερα, αναμζνεται οι πίνακεσ τθσ προθγοφμενθσ διερεφνθςθσ να βοθκιςουν 
ςτουσ πειραματιςμοφσ τουσ μακθτζσ για να καλφψουν το επίπεδο γφρω από ζνα 
ςθμείο με ςυνδυαςμοφσ κανονικϊν πολυγϊνων. 

Οι μακθτζσ μποροφν να ςυμπλθρϊςουν με τον ίδιο τρόπο τον παρακάτω πίνακα 
αλλά και να τον επεκτείνουν με τισ δικζσ τουσ επιλογζσ.  

Κάλυψθ γφρω από μια κορυφι 
Κανονικά 

Πολφγωνα 
Άκροιςμα των γωνιϊν των 

πολυγϊνων 

 

4 Τετράγωνα 4 Χ 90 = 360 
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6 τρίγωνα  6 Χ 60 = 360 

 

3 εξάγωνα 3 Χ 120 = 360 

 

3 πεντάγωνα 3 Χ 108 = 324 

 

2 τετράγωνα  

3 τρίγωνα 
2 Χ 90 + 3 Χ 60 = 360 

 

1 εξάγωνο 

2 τετράγωνα 

1 τρίγωνο 

120 + 2 Χ 90 + 60 = 360 

   

   

   

 Στθν τάξθ / Διάλογοσ και ανάδραςθ  
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Κάκε ομάδα μακθτϊν παρουςιάηει ςτθν τάξθ, με τθ βοικεια του διαδραςτικοφ 
πίνακα, τισ διαδικαςίεσ κάλυψθσ του επιπζδου γφρω από ζνα ςθμείο κακϊσ και 
τουσ πίνακεσ ςυμπλθρωμζνουσ. Παρουςιάηει ακόμα τα ςυμπεράςματά τθσ για τθ 
ςχζςθ μεταξφ των ςτοιχείων των κανονικϊν πολυγϊνων που καλφπτουν τθν 
περιοχι γφρω από ζνα ςθμείο.  

Οι μακθτζσ απαντοφν ςτισ ερωτιςεισ / παρατθριςεισ των άλλων μακθτϊν και του 
κακθγθτι τουσ για τισ δικζσ τουσ καταςκευζσ και επιχειρθματολογοφν για τισ 
επιλογζσ τουσ και τα ςυμπεράςματά τουσ. Ακόμα, οι μακθτζσ ι ο εκπαιδευτικόσ 
παρουςιάηουν ςτθν τάξθ τισ παρεμβάςεισ που ζκαναν ςτον ιςτοχϊρο και 
επιχειρθματολογοφν γι’ αυτζσ. 

 Στο εργαςτιριο υπολογιςτϊν / Τεχνουργιματα με κανονικά πολφγωνα. 

Οι προθγοφμενεσ διερευνιςεισ και ςυμπεράςματα μποροφν να κατευκφνουν τουσ 
μακθτζσ να δθμιουργιςουν διάφορα ψθφιδωτά και πλακόςτρωτα 
χρθςιμοποιϊντασ ωσ δομικζσ μονάδεσ τθν κάλυψθ του επιπζδου γφρω από ζνα 
ςθμείο.   

Οι μακθτζσ μποροφν να δθμιουργιςουν ψθφιδωτά όπωσ τα παρακάτω 
καλφπτοντασ μια κορυφι και μετακινϊντασ τθν χελϊνα ςτθν επόμενθ.  

   

 Διάλογοσ και ανάδραςθ ςτθν τάξθ 

Κάκε ομάδα μακθτϊν παρουςιάηει ςτθν τάξθ, με τθ βοικεια του διαδραςτικοφ 
πίνακα, τα τεχνουργιματα που ανζπτυξε.  

Οι μακθτζσ απαντοφν ςτισ ερωτιςεισ / παρατθριςεισ των άλλων μακθτϊν και του 
κακθγθτι τουσ για τισ δικζσ τουσ καταςκευζσ και επιχειρθματολογοφν για τισ 
επιλογζσ τουσ και τα ςυμπεράςματά τουσ. 

 

Φάςη 4: Στθν τάξθ  

 Παρουςίαςθ των ςυνολικϊν αποτελεςμάτων. 

Κάκε ομάδα μακθτϊν παρουςιάηει ςυνολικά τα αποτελζςματα των πειραμάτων τθσ 
που μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι κάνει μετά τθν ανάδραςθ που είχε από τισ ενδιάμεςεσ 
ςυηθτιςεισ.  

Κάκε ομάδα παρουςιάηει ςτθν τάξθ: (1) Τισ logo διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ ςχεδίαςε 
τα κανονικά πολφγωνα. (2) Τισ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ ςχεδίαςαν τα κανονικά 
πολφγωνα γφρω από μια περιοχι. (3) Τα τεχνουργιματα με τα οποία κάλυψαν μια 
επίπεδθ περιοχι. (4) Τουσ πίνακεσ ςυμπλθρωμζνουσ. (5) Τα ςυμπεράςματά τουσ 
ςχετικά με τθ ςχζςθ των γωνιϊν και των πλευρϊν ςε κάκε κανονικό πολφγωνο και 
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τα ςυμπεράςματά τουσ για το είδοσ των πολυγϊνων που πρζπει να 
χρθςιμοποιθκοφν για να καλυφκεί τι επίπεδο γφρω από μια κορυφι. 

Οι μακθτζσ απαντοφν ςτισ ερωτιςεισ / παρατθριςεισ των άλλων μακθτϊν και του 
κακθγθτι τουσ για τισ δικζσ τουσ καταςκευζσ και επιχειρθματολογοφν για τισ 
επιλογζσ τουσ και τα ςυμπεράςματά τουσ. 

 Συηιτθςθ / Ανάδραςθ 

Ο εκπαιδευτικόσ παροτρφνει τουσ μακθτζσ να ςυηθτιςουν για τθ ςχζςθ των 
πλευρϊν και των γωνιϊν των κανονικϊν πολυγϊνων και να τουσ κακοδθγιςει να 
διατυπϊςουν με κάποιο τρόπο τθ γενικι ςχζςθ ω =180 – 360/ν.  

Οι μακθτζσ ςχεδιάηουν όλοι μαηί ζνα πίνακα με τουσ ςυνδυαςμοφσ των κανονικϊν 
πολυγϊνων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να καλυφκεί το επίπεδο γφρω 
από μια κορυφι. 

Φάςη 5: Αξιολόγθςθ των εργαςιϊν 

Ο εκπαιδευτικόσ αξιολογεί τισ εργαςίεσ που δθμιοφργθςαν οι ομάδεσ των μακθτϊν 
και ανακοινϊνει ςτθν τάξθ τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ. Αξιολογεί επίςθσ τισ 
παρεμβάςεισ των μακθτϊν ςτον ιςτοχϊρο και ανακοινϊνει τον ρόλο που ζπαιξε θ 
αςφγχρονθ αυτι ανταλλαγι ιδεϊν ςτο να αναπτυχκεί καλφτερα ο διάλογοσ μεταξφ 
των μακθτϊν.   

5. Επεκτάςεισ 
Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να εμπλζξει τουσ μακθτζσ του ςε νζεσ δραςτθριότθτεσ ωσ 
επζκταςθ αυτϊν που προθγικθκαν. Ενδεικτικά, μπορεί να προτείνει ςτουσ μακθτζσ: 

 Να χρθςιμοποιιςουν μεταβλθτζσ για τισ καταςκευζσ που ζκαναν ϊςτε να 
ζχουν δυναμικό χειριςμό των κανονικϊν πολυγϊνων και των 
τεχνουργθμάτων τουσ. 

 Να ςυνδζςουν τα κανονικά πολφγωνα με τον κφκλο και τθ μζτρθςι του. 

 Να ηθτιςει από τουσ μακθτζσ να χρθςιμοποιιςουν  λογιςμικά δυναμικισ 
γεωμετρίασ για να μελετιςουν τα κανονικά πολφγωνα ςε ςχζςθ με τθν 
κεντρικι τουσ γωνία και τον περιγρεγραμμζνο κφκλο. 

 

6. Αξιολόγηςη 
 

Ωσ προσ τισ επιδιϊξεισ του ςεναρίου: 
Ο εκπαιδευτικόσ ελζγχει κατά πόςο επιτεφχκθκαν οι ςτόχοι του ςεναρίου και 
εξετάηει του λόγουσ για τουσ οποίουσ κάποιοι δεν επιτεφχκθκαν ϊςτε να 
παρζμβει ανάλογα ςτο ςενάριο. 
 
Ωσ προσ τα εργαλεία: 
Ο εκπαιδευτικόσ ελζγχει τθν ευκολία με τθν οποία οι μακθτζσ αξιοποίθςαν ςτισ 
δράςεισ τουσ και ςτισ ςυηθτιςεισ τουσ τα δρϊμενα ςτον αλλθλεπιδραςτικό 
πίνακα. Ελζγχει αν και πωσ τα εργαλεία του προτεινόμενου λογιςμικοφ ςε 
ςυνδυαςμό με τθν ςαφινεια των οδθγιϊν του και των περιγραφϊν των φφλλων 
εργαςίασ διευκόλυναν ςτθν ανάπτυξθ διερευνιςεων των μακθτϊν για τα 
κανονικά πολφγωνα και τθν εξαγωγι των πειραμάτων τουσ. Αφοφ αξιολογιςει  
τα δεδομζνα του  επεμβαίνει ανάλογα ςτο ςενάριο για τθν επόμενθ εφαρμογι.  
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Ωσ προσ τθν διαδικαςία υλοποίθςθσ 
Ο εκπαιδευτικόσ αξιολογεί τθν διαδικαςία υλοποίθςθσ του ςεναρίου 
αξιολογϊντασ τα ςτοιχεία που δεν δοφλεψαν καλά και προςαρμόηει το ςενάριο. 
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνει ςτισ δικζσ του παρεμβάςεισ και αξιολογεί κατά πόςο 
αυτζσ διευκόλυναν τον διάλογο και τθν αλλθλεπίδραςθ ςτθν τάξθ.  
 
Ωσ προσ τθν προςαρμογι και επεκταςιμότθτα 
Η δυνατότθτα επζκταςθσ του ςεναρίου και θ ευκολία προςαρμογισ ςε ζνα 
ςχολικό περιβάλλον ι ςτθν διδακτικι ατηζντα ενόσ εκπαιδευτικοφ ι ςτθν 
κουλτοφρα μιασ ςχολικισ τάξθσ είναι ζνα από τα ςτοιχεία που το κακιςτοφν 
ςθμαντικό. Ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να λάβει ςοβαρά υπόψθ του αυτζσ τισ 
παραμζτρουσ και να προςαρμόςει το ςενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν 
εφαρμόςει το ςενάριο πολλζσ φορζσ και ςε διαφορετικζσ τάξεισ ι ανταλλάξει 
ιδζεσ με άλλουσ ςυναδζλφουσ του κα ζχει δεδομζνα με τα οποία κα μπορεί να 
κάνει ουςιαςτικζσ προςαρμογζσ. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ                

∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

Τίτλος: ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Σηµείωση: Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί παράδειγµα αξιοποίησης του 

διαδραστικού πίνακα χωρίς την χρήση άλλου εκπαιδευτικού λογισµικού. 

Επιπλέον αποτελεί παράδειγµα τρόπου παρουσίασης και επέκτασης 

περιεχοµένου του σχολικού εγχειριδίου. 

Βασική ιδέα:  

Η λύση ενός πραγµατικού προβλήµατος αποτελεί διδακτικό εργαλείο για 

την ανάπτυξη σηµαντικών δεξιοτήτων όπως η οργάνωση δεδοµένων, η 

χρήση µεταβλητών η µεταφορά ενός κειµένου από την φυσική γλώσσα 

στον χώρο των µαθηµατικών κ.λ.π. Η διαµεσολάβηση του διαδραστικού 

πίνακα στην λύση προβλήµατος µέσα στην τάξη προσφέρει νέες ευκαιρίες 

στον διδάσκοντα ώστε οι παραπάνω δεξιότητες να εκδηλωθούν µέσα σε 

ένα πλούσιο σε αναπαραστάσεις περιβάλλον.  

Που απευθύνεται η δραστηριότητα. 

Η δραστηριότητα αφορά στους µαθητές της Β΄ Γυµνασίου στο µάθηµα της 

Άλγεβρας στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην λύση προβλήµατος.  

Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι 2 διδακτικές ώρες από τις οποίες η 

πρώτη θα περιλαµβάνει την λύση ενός προβλήµατος ενώ η δεύτερη την 

µαθηµατική επέκταση της δραστηριότητας και την συνοπτική της 

παρουσίαση. 

Οι στόχοι της δραστηριότητας. 

• Γνωστικοί  

Να διακρίνουν και να οργανώνουν οι µαθητές τα σηµαντικά δεδοµένα ενός 

λεκτικού προβλήµατος. 

Να εισάγουν και να χειρίζονται µεταβλητές στην θέση ενός αγνώστου 

ποσού. 

Να διακρίνουν προβλήµατα που έχουν την ίδια δοµή. 

Να γενικεύουν τον τρόπο λύσης ενός προβλήµατος. 

• Τεχνολογικοί 

Να µπορούν να χρησιµοποιούν τις βασικές λειτουργικότητες του note book 

του διαδραστικού πίνακα όταν εµπλέκονται σε λύση προβλήµατος. 

• Κοινωνικοί 

Να διαπραγµατεύονται τις ιδέες τους µε βάση τις αναπαραστάσεις που 

προβάλλονται µέσα στην αίθουσα. 

Να συνεργάζονται τόσο σε επίπεδο οµάδας όσο και σε επίπεδο τάξης.  
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Να αναλαµβάνουν ρόλους οι οποίοι υπαγορεύονται από τα τεχνολογικά 

εργαλεία που διαθέτουν (π.χ παρουσιαστής, σχολιαστής κ.λ.π) 

Τα τεχνολογικά εργαλεία και η οργάνωση της τάξης 

Η δραστηριότητα µπορεί να υλοποιηθεί σε αίθουσα µέσα στην οποία 

υπάρχει διαδραστικός πίνακας. Η αίθουσα αυτή θα µπορούσε να είναι το 

εργαστήριο υπολογιστών. Ένας υπολογιστής είναι συνδεδεµένος µε τον 

πίνακα η δε οθόνη του έχει προσαρµοστεί στον διαδραστικό πίνακα. 

Κάθε ζεύγος έχει την δυνατότητα, εφόσον ζητηθεί από τους ίδιους ή τον 

διδάσκοντα, να επέµβει στον διαδραστικό πίνακα ώστε να πειραµατιστεί, να 

ελέγξει και να παρουσιάσει τις ιδέες του. 

Ο διδάσκων προκαλεί διαπραγµάτευση για τα θέµατα που έχει 

προγραµµατίσει να παρουσιαστούν και παρέχει τεχνική ή µαθηµατική 

υποστήριξη στους µαθητές που αλληλεπιδρούν µε τον πίνακα. 

Συνοπτικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι ρόλοι τους οποίους υποδύονται 

οι µαθητές και ο διδάσκων σε περιβάλλον που υποστηρίζεται από 

διαδραστικό πίνακα είναι: 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΡΟΛΟΙ 

∆ιδάσκων 

• Παρουσιαστής 

• Συντονιστής 

• Εµψυχωτής 

Τάξη 
• Κοινότητα 

• Εργαστήριο 

Ζεύγος 

• Συνεργάτες 

• Ερευνητές 

• Σχολιαστές 

• Παρουσιαστές 

Μαθητής 

• Ερευνητής 

• Σχολιαστής 

• Παρουσιαστής 

 

Προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες. 

Ως προς τα µαθηµατικά οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν  

• την έννοια της µεταβλητής. 

• την λύση εξίσωσης πρώτου βαθµού.  

Ως προς την τεχνολογία οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν 

• Βασικές λειτουργικότητες του διαδραστικού πίνακα όπως η χρήση 

πένας, η χρήση του note book, η αποθήκευση εικόνων. 
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Ροή της δραστηριότητας. 

Α΄ Μέρος. 

 

Αρχικά ο διδάσκων θα πρέπει να έχει γράψει ένα πρόβληµα στην πρώτη 

σελίδα ενός αρχείου του note book. Για παράδειγµα θα µπορούσε να 

γράψει το πρόβληµα 8 (µε τις αµοιβές) από το σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ 

Γυµνασίου ΄πως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
Σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυµνασίου 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει ο διδάσκων να διακρίνει εκείνες τις προτάσεις 

που αποτελούν ανεξάρτητα δεδοµένα και για κάθε µία να γράψει ένα 

ανεξάρτητο κείµενο. 

 

 
Η ανάλυση του κειµένου της άσκησης 8 

 

Στην συνέχεια µε κατάλληλη µεταφορά συνθέτει το κείµενο σε ένα ενιαίο 

σώµα. Ο στόχος της κατασκευής αυτής είναι να παρασχεθεί η δυνατότητα 
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στον µαθητή που θα χειριστεί τον διαδραστικό πίνακα να µπορεί να σύρει 

κάθε πρόταση σε έναν άλλο χώρο, π.χ σε έναν πίνακα. 

Στην αρχή της διαπραγµάτευσης µε την τάξη ο διδάσκων ζητά από τους 

µαθητές να µελετήσουν προσεκτικά το κείµενο του προβλήµατος και να 

εντοπίσουν τα δεδοµένα και το ζητούµενο. Τέλος ζητά από έναν µαθητή να 

‘αποδοµήσει’ το κείµενο και να σύρει κάθε πρόταση σε έναν πίνακα 

δεδοµένων και ζητούµενου. 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να προκύψει το συµπέρασµα ότι τα αριθµητικά 

δεδοµένα του προβλήµατος είναι τα βασικά. 

 

 

Β΄ Μέρος. 

 

Στο δεύτερο µέρος της δραστηριότητας ο διδάσκων µεταβαίνει στην 

επόµενη σελίδα του αρχείου που έχει ετοιµάσει, στην οποία σελίδα 

εµφανίζονται δύο αντρικές φιγούρες και ένα νόµισµα των 2 ευρώ. Στους 

µαθητές απευθύνονται οι ερωτήσεις:  

«Ποια σύµβολα θα πρέπει να τοποθετηθούν µεταξύ των εικόνων της και 

του νοµίσµατος ώστε το αποτέλεσµα να είναι σύµφωνο µε τα δεδοµένα;» 

«Πως µπορούµε να εκφράσουµε τα ωροµίσθια των δύο εργαζόµενων 

συναρτήσει της µεταβλητής χ;» 

Ένας µαθητής στον πίνακα καταγράφει τις απαντήσεις των συµµαθητών 

του ή τις δικές του και το αναµενόµενο αποτέλεσµα φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. 
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ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ 

 

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτή είναι η σταδιακή, οπτικοποιηµένη 

µετάβαση από τα αντικείµενα του πραγµατικού κόσµου στα µαθηµατικά 

σύµβολα. 

 

Γ΄ Μέρος. 

 

Μετά την πρώτη εισαγωγή του συµβόλου χ σειρά έχει η σταδιακή 

δηµιουργία της εξίσωσης του προβλήµατος. Σε αυτή την κατεύθυνση ο 

διδάσκων ζητά από τους µαθητές να εκφράσουν µε µαθηµατικά σύµβολα 

κάθε πρόταση του ‘αποδοµηµένου’ προβλήµατος. 

Κάθε µαθητής έχει την δυνατότητα να σηµειώσει στον διαδραστικό πίνακα 

τις συµβολικές εκφράσεις που αντιστοιχούν σε κάθε κελί του πίνακα. Ο 

στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η ταυτόχρονη προβολή στον 

πίνακα τόσο της λεκτικής έκφρασης στην φυσική γλώσσα όσο και της 

τυπικής µαθηµατικής έκφρασης µέσω συµβόλων. 

Στην εικόνα που ακολουθεί προβάλλεται το πιθανό αποτέλεσµα των 

σηµειώσεων των µαθητών πάνω στον πίνακα. 
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ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Γ΄ ΦΑΣΗΣ 

 

∆΄ Μέρος. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της λύσης του προβλήµατος θα µπορούσε να γίνει 

µία επέκταση της δραστηριότητας προς µία πολύ σηµαντική κατεύθυνση. 

Συγκεκριµένα ο διδάσκων έχει γράψει σε µία σελίδα του αρχείου του note 

book ένα πρόβληµα το οποίο έχει την ίδια δοµή µε αυτό που λύθηκε στην 

τάξη. Ένα τέτοιο πρόβληµα είναι και το επόµενο. 

 
Ένα όµοιο πρόβληµα  
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Στην συνέχεια ζητά από τους µαθητές να λύσουν το πρόβληµα 

ακολουθώντας τα ίδια βήµατα όπως και το προηγούµενο, δηλαδή αρχικά 

θα κάνουν  µεταφορά των δεδοµένων στα κελιά του πίνακα. Όταν πλέον 

έχει ολοκληρωθεί η λύση του νέου προβλήµατος ένας µαθητής µεταφέρει 

στην ίδια σελίδα (µε κλωνοποίηση ή αντιγραφή) τον πίνακα του 

προηγούµενου προβλήµατος δίπλα στον πίνακα του νέου προβλήµατος. Το 

αποτέλεσµα φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

 
Οι πίνακες ‘αποδόµησης’ των δύο προβληµάτων. 

 

Η δραστηριότητα αυτή έχει στόχο να δηµιουργηθεί ένας πυρήνας 

συζήτησης µεταξύ των µαθητών για τις οµοιότητες και τα διαφορές που 

παρουσιάζουν τα δύο προβλήµατα. Ο διδάσκων µπορεί πλέον να υποδείξει 

στους µαθητές να θεωρούν σηµαντικές τις δοµικές οµοιότητες, δηλαδή 

αυτές που αναφέρονται στο µαθηµατικό περιεχόµενο. 

Στην συνέχεια ένας µαθητής αναλαµβάνει να λύσει το νέο πρόβληµα 

σηµειώνοντας την λύση κάτω από τον αντίστοιχο πίνακα και να σηµειώσει 

και την λύση του προηγούµενου προβλήµατος στην ίδια σελίδα. Τώρα 

πλέον οι µαθητές µπορούν να διακρίνουν και να διαπραγµατευτούν τις 

οµοιότητες και τις διαφορές των δύο προβληµάτων σε επίπεδο 

µαθηµατικών. 

Τέλος ο διδάσκων ζητά από τους µαθητές να εισάγουν επιπλέον µεταβλητές 

(παραµέτρους) ώστε να γράψουν σε γενικευµένη µορφή την µαθηµατική 

δοµή που έχει προκύψει από την σύγκριση των λύσεων των δύο 

προβληµάτων. 

Στην παρακάτω εικόνα προβάλλονται οι δύο πίνακες ανάλυσης των 

προβληµάτων. Κάτω από κάθε πίνακα υπάρχει η λύση του προβλήµατος 
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και µεταξύ των δύο λύσεων υπάρχει η γενικευµένη µορφή των λύσεων 

των δύο προβληµάτων. 

  

 

Οι λύσεις των δύο προβληµάτων και η γενίκευση. 

 

Μία διδακτικά σηµαντική δραστηριότητα που θα µπορούσε να ζητηθεί από 

τους µαθητές είναι να κατασκευάσουν δικά τους προβλήµατα τα οποία να 

έχουν την ίδια δοµή µε αυτήν που προέκυψε κατά την γενίκευση. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ 

1) Να προτείνετε συµπληρώσεις, αλλαγές ή οτιδήποτε άλλο 

πιστεύετε ότι µπορεί να βελτιώσει το προηγούµενο σενάριο. Οι 

αλλαγές µπορεί να αφορούν τόσο την βασική ιδέα όσο και τα 

τεχνολογικά εργαλεία του διαδραστικού πίνακα. 

2) Να εντοπίσετε τους ρόλους του διδάσκοντα και των µαθητών 

κατά την διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου. 

3) Να επιλέξετε ένα άλλο λεκτικό πρόβληµα από το σχολικό 

εγχειρίδιο ή από αλλού και να κατασκευάσετε ένα σενάριο  όµοιο µε 

το παραπάνω.  

4) Να διαπραγµατευτείτε την δυνατότητα χρήσης του διαδραστικού 

πίνακα όχι µόνο στην λύση λεκτικών προβληµάτων στην Β΄ 

Γυµνασίου αλλά και στην λύση µαθηµατικών προβληµάτων σε άλλη 

τάξη του Γυµνασίου ή του Λυκείου. 

5) Να περιγράψετε την προστιθέµενη αξία της δραστηριότητας. 

Συγκεκριµένα να εντοπίσετε τα σηµεία στα οποία η χρήση του 

διαδραστικού πίνακα βελτιώνει την διδακτική διαδικασία σε σχέση µε 

τον απλό πίνακα της τάξης. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, Επιμορφωτικό υλικό - ΠΕ03                                   46



Όνομα αρχείου: Δραστηριότητα ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ_SB 

Κατάλογος: C:\Documents and Settings\User\Τα έγγραφά μου 

Πρότυπο: C:\Documents and Settings\User\Application 

Data\Microsoft\Πρότυπα\Normal.dotm 

Τίτλος: Γραμμική_SB 
Θέμα:  Σενάριο για διαδραστικό πίνακα 

Συντάκτης: ΚΕΪΣΟΓΛΟΥ 

Λέξεις - κλειδιά:  

Σχόλια:  

Ημερομηνία δημιουργίας: 7/8/2010 12:09:00 μμ 

Αριθμός αλλαγής: 45 

Τελευταία αποθήκευση: 19/8/2010 9:21:00 μμ 

Τελευταία αποθήκευση από: user 

Συνολικός χρόνος επεξεργασίας: 1.110 Λεπτά 

Τελευταία εκτύπωση: 19/8/2010 9:21:00 μμ 
Στοιχεία εγγράφου όπως καταγράφηκαν την τελευταία φορά που εκτυπώθηκε 

πλήρως 

 Αριθμός σελίδων: 9 

 Αριθμός λέξεων: 1.429 (περίπου) 

 Αριθμός χαρακτήρων: 7.720 (περίπου) 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ                

∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

Τίτλος: Τα λάθη του πωλητή. 

Σηµείωση: Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί παράδειγµα προσαρµογής ενός 

σεναρίου από τις σηµειώσεις των ΚΣΕ ώστε να είναι συµβατό µε την ύλη 

της Β΄ Γυµνασίου και συγχρόνως να προτείνει τρόπους αξιοποίησης του 

διαδραστικού πίνακα. Το σενάριο που προσαρµόστηκε είναι αυτό που 

αναφέρεται στην γραµµική συνάρτηση y=α.x και την y=α.x+β. 

Βασική ιδέα:  

Όταν κατασκευάζουµε την γραφική παράσταση των τιµών δύο ποσών που 

είναι ανάλογα τότε προκύπτουν στο Καρτεσιανό επίπεδο συνευθειακά 

σηµεία. Αν ο πίνακας τιµών εκτός από τα ζεύγη των τιµών των δύο 

αναλόγων ποσών περιέχει και άλλα ζεύγη, των οποίων οι συντεταγµένες 

δεν συνδέονται µε την ίδια σχέση όπως τα αρχικά, τότε προκύπτει 

γράφηµα στο οποίο ένα η περισσότερα σηµεία βρίσκονται εκτός ευθείας. Το 

γεγονός αυτό µπορεί να αποτελέσει κριτήριο για το αν οι τιµές στις στήλες 

των δύο ποσών προέρχονται από δύο µόνο ανάλογα ποσά. Το κριτήριο 

αυτό θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ‘γεωµετρικό’.                                                      

Ένα άλλο κριτήριο για τον έλεγχο των τιµών των στηλών είναι και το 

κριτήριο του λόγου. Συγκεκριµένα αν κατασκευάσουµε µία στήλη µε τον 

λόγο των αντιστοίχων τιµών των δύο ποσών τότε οι τιµές που θα 

προκύψουν µπορούν να µας υποδείξουν αν όλα τα ζεύγη προέρχονται 

όντως από δύο ανάλογα ποσά. Το κριτήριο αυτό θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί αριθµητικό.                                                                   

Με βάση το προηγούµενο µαθηµατικό περιεχόµενο έχουµε την δυνατότητα 

να δηµιουργήσουµε ένα πρόβληµα µε προοπτική την διδακτική αξιοποίησή 

του. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να αναφέρεται στον  πωλητή ενός 

προϊόντος ο οποίος καταγράφει την ποσότητα του προϊόντος που πουλά και 

δίπλα τα χρήµατα που εισέπραξε για κάθε πώληση. Ο υπεύθυνος 

πωλήσεων µπορεί τώρα να ελέγξει, και µάλιστα µε δύο τρόπους, αν ο 

πωλητής εισέπραξε σε κάθε πώληση το σωστό ποσόν. 

Που απευθύνεται η δραστηριότητα. 

Η δραστηριότητα αφορά στους µαθητές της Β΄ Γυµνασίου στο µάθηµα της 

Άλγεβρας στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην συνάρτηση ψ=αχ. 

Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι 2 διδακτικές ώρες από τις οποίες η 

πρώτη θα περιλαµβάνει την λύση ενός προβλήµατος ενώ η δεύτερη την 

µαθηµατική επέκταση της δραστηριότητας και την συνοπτική της 

παρουσίαση. 
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Οι στόχοι της δραστηριότητας. 

• Γνωστικοί  

Να συνδέσουν οι µαθητές τα ανάλογα ποσά µε την γραφική παράσταση 

ευθείας, δηλαδή µε την ευθύγραµµη διάταξη των σηµείων. 

Να συνδέσουν την απόκλιση σηµείων από την ευθεία µε την απόκλιση από 

τον σταθερό λόγο των αναλόγων ποσών. 

Να µπορούν να αναγνωρίζουν την ίδια έννοια τόσο σε αριθµητικά δεδοµένα 

όσο και στο γράφηµα µιας σχέσης. 

• Τεχνολογικοί 

Να µπορούν να δηµιουργούν στήλες στον πίνακα τιµών µε έναν τύπο. 

Να δηµιουργούν ακολουθία σηµείων στον χώρο του γραφήµατος. 

Να µπορούν να κατασκευάζουν γραφικές παραστάσεις. 

Να χρησιµοποιούν τις κατάλληλες λειτουργικότητες του διαδραστικού 

πίνακα (σηµειώσεις, αποθήκευση κ.λ.π) όπου αυτά είναι αναγκαία. 

• Κοινωνικοί 

Να διαπραγµατεύονται τις ιδέες τους µε βάση τις αναπαραστάσεις που 

προβάλλονται µέσα στην αίθουσα. 

Να συνεργάζονται τόσο σε επίπεδο οµάδας όσο και σε επίπεδο τάξης.  

Να αναλαµβάνουν ρόλους οι οποίοι υπαγορεύονται από τα τεχνολογικά 

εργαλεία που διαθέτουν (π.χ παρουσιαστής, σχολιαστής κ.λ.π) 

Τα τεχνολογικά εργαλεία και η οργάνωση της τάξης 

Η δραστηριότητα µπορεί να υλοποιηθεί σε αίθουσα µέσα στην οποία 

υπάρχει διαδραστικός πίνακας. Η αίθουσα αυτή θα µπορούσε να είναι το 

εργαστήριο υπολογιστών. Ένας υπολογιστής είναι εφοδιασµένος µε το 

λογισµικό function probe η δε οθόνη του έχει προσαρµοστεί στον 

διαδραστικό πίνακα. 

Οι µαθητές σε ζεύγη διαθέτουν ένα κοινό φύλλο εργασίας µε ερωτήσεις τις 

οποίες θα διαπραγµατευτούν καθώς εξελίσσεται η δραστηριότητα. 

Κάθε ζεύγος έχει την δυνατότητα, εφόσον ζητηθεί από τους ίδιους ή τον 

διδάσκοντα, να επέµβει στον διαδραστικό πίνακα ώστε να πειραµατιστεί, να 

ελέγξει και να παρουσιάσει τις ιδέες του. 

Ο διδάσκων προκαλεί διαπραγµάτευση για τα θέµατα που έχει 

προγραµµατίσει να παρουσιαστούν και παρέχει τεχνική ή µαθηµατική 

υποστήριξη στους µαθητές που αλληλεπιδρούν µε τον πίνακα. 

Συνοπτικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι ρόλοι τους οποίους υποδύονται 

οι µαθητές και ο διδάσκων σε περιβάλλον που υποστηρίζεται από 

διαδραστικό πίνακα είναι: 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΡΟΛΟΙ 

∆ιδάσκων 

• Παρουσιαστής 

• Συντονιστής 

• Εµψυχωτής 

Τάξη 
• Κοινότητα 

• Εργαστήριο 

Ζεύγος 

• Συνεργάτες 

• Ερευνητές 

• Σχολιαστές 

• Παρουσιαστές 

Μαθητής 

• Ερευνητής 

• Σχολιαστής 

• Παρουσιαστής 

 

Προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες. 

Ως προς τα µαθηµατικά οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν  

• την έννοια του Καρτεσιανού επιπέδου και της γραφικής παράστασης 

ζεύγους τιµών.  

•  πότε δύο ποσά είναι ανάλογα καθώς και την έννοια του λόγου. 

Ως προς την τεχνολογία οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν 

• βασικές δυνατότητες του λογισµικού fp όπως για παράδειγµα την 

αλλαγή κλίµακας, την δηµιουργία µίας στήλης πίνακα την αποστολή 

ζευγών από τον πίνακα στο γράφηµα, την κατασκευή γραφικής 

παράστασης, την αποκοπή σηµείων. 

• Βασικές λειτουργικότητες του διαδραστικού πίνακα όπως η χρήση 

πένας, η χρήση του note book, η αποθήκευση εικόνων. 

 

Ροή της δραστηριότητας. 

Α΄ Μέρος. 

Ο διδάσκων συζητά µε τους µαθητές την έννοια ‘Ανάλογα ποσά’ φέρνοντας 

παραδείγµατα αναλόγων ποσών αλλά και ζητώντας από τους µαθητές να 

αναφέρουν τέτοια παραδείγµατα. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι η 

σταθερότητα του λόγου των αντιστοίχων τιµών στα ανάλογα ποσά. 

Επιπλέον θα πρέπει να γίνει µία σύντοµη αναφορά στην γραφική 

απεικόνιση σηµείων στο καρτεσιανό επίπεδο. Είναι σηµαντικό να τονιστεί η 

1-1 αντιστοιχία των ζευγών αριθµών µε τα σηµεία του επιπέδου.  

Οι παραπάνω δραστηριότητες θα µπορούσαν να υλοποιηθούν στον 

διαδραστικό πίνακα στον οποίο θα προβάλλονται oι αντίστοιχες σελίδες ή 

απόσπασµα από την ηλεκτρονική έκδοση του σχολικού βιβλίου (αρχείο  

pdf). Τα αποσπάσµατα αυτά προβάλλονται µέσα από το note book του 

πίνακα σε έναν ιδιαίτερο φάκελο µε κατάλληλο τίτλο. Ο διδάσκων 

υπογραµµίζει ή κυκλώνει τις σηµαντικές εκφράσεις του σχολικού 

εγχειριδίου που αναφέρονται στις έννοιες στις οποίες κάνει επανάληψη.  
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Αναµενόµενες δράσεις πρώτου µέρους. 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση ο ρόλος του διδάσκοντα είναι αρχικά ρόλος 

παρουσιαστή και συντονιστή καθώς: 

• χειρίζεται τον πίνακα και καθορίζει αυστηρά το µαθηµατικό 

περιεχόµενο που θα προκύψει στο τέλος της φάσης αυτής.  

• ζητά από τους µαθητές να εντοπίσουν τα σηµαντικά σηµεία του 

κειµένου που προβάλλεται στον πίνακα και τα υπογραµµίζει ή 

διαγράφει τυχόν άστοχες επιλογές των µαθητών. 

• ζητά από τους µαθητές να δώσουν παραδείγµατα αναλόγων ποσών. 

Ο ρόλος της τάξης είναι αυτός της κοινότητας καθώς οι µαθητές: 

• διατυπώνουν ορισµούς και παραδείγµατα τα οποία µπορεί να 

συµπληρωθούν ή να διορθωθούν από άλλους µαθητές. 

• σχολιάζουν και δίνουν τις δικές τους εκτιµήσεις για τα σηµαντικά 

σηµεία του κειµένου που προβάλλεται στον πίνακα.  

Μία ενδεχόµενη εικόνα που µπορεί να προκύψει στον πίνακα στο τέλος του 

πρώτου µέρους είναι η παρακάτω.   

Η πρώτη ολοκληρωµένη εικόνα στον διαδραστικό πίνακα 

 
Εικόνα από το σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Γυµνασίου µε 

υπογραµµίσεις βασικών σηµείων και τις απαραίτητες συµπληρώσεις. 
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Στο τέλος ο διδάσκων θα ζητήσει από τους µαθητές να σηµειώσουν τον 

ορισµό των αναλόγων ποσών µε έµφαση στον σταθερό λόγο των 

αντιστοίχων τιµών τους και θα αποθηκεύσει το συνολικό περιεχόµενο της 

οθόνης. 

 

Β΄ Μέρος. 

Ο διδάσκων δίνει στους µαθητές το παρακάτω φύλλο εργασίας. 

Φύλλο εργασίας 

Ο πωλητής ενός προϊόντος έχει εντολή να καταγράφει την ποσότητα του 

προϊόντος σε κάθε πώληση και δίπλα το ποσόν που εισέπραξε από την 

πώληση. Έτσι για 10 συνεχόµενες πωλήσεις δηµιούργησε τον παρακάτω 

πίνακα.  

ποσότητα τιµή 

4,8 7.2 

1,2 1.8 

9,6 14.4 

3,4 6 

6 9 

7,2 10 

8,8 13.2 

10,4 15.6 

6,8 10.2 

5,2 7.8 

Ο στόχος µας είναι να ελέγξουµε αν ο πωλητής εισέπραξε το σωστό ποσό 

σε κάθε πώληση όταν είναι γνωστό ότι ο πωλητής ποτέ δεν υπερβαίνει τα 1 

έως 2 λάθη στο σύνολο των πωλήσεων. 

1) Να δώσετε µία εξήγηση γιατί τα δύο ποσά (ποσότητα-τιµή) είναι 

ανάλογα. 

 
2) Στο λογισµικό fp στο µενού ‘Πίνακας’ υπάρχουν εργαλεία 

υπολογισµού. Ποιο από αυτά θα µπορούσε να µας βοηθήσει στο 

συγκεκριµένο πρόβληµα; Να εξηγήσετε γιατί.  
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3) Ποιες ενδείξεις υπάρχουν στην γραφική παράσταση των σηµείων ότι  

έγιναν ή δεν έγιναν σωστά όλες οι πωλήσεις; Τι συµπέρασµα θα 

µπορούσε να προκύψει για την γραφική παράσταση των αναλόγων 

ποσών; 

 
4) Να διορθώσετε τις πωλήσεις που έγιναν λάθος. Με πόσους τρόπους 

µπορεί να γίνει αυτό; 

 
 

Στον διαδραστικό πίνακα εµφανίζεται η εικόνα ενός πωλητή και από κάτω η 

περιγραφή ενός προβλήµατος. Επιπλέον προβάλλεται µόνο ο πίνακας 

τιµών του fp στον οποίο θα υπάρχουν καταχωρηµένες οι τιµές του πίνακα 

της πρώτης ερώτησης.  

∆ράσεις του διδάσκοντα: Η όλη διαπραγµάτευση στη φάση αυτή θα 

περιστραφεί γύρω από ερωτήµατα του διδάσκοντα προς τους µαθητές. 

Μερικά από αυτά θα µπορούσαν να είναι τα εξής: 

• «Γιατί τα δύο ποσά είναι ανάλογα;» Μία ερώτηση που έχει στόχο να 

αναγνωρίσουν οι µαθητές ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση ισχύουν 

τα συµπεράσµατα και οι επισηµάνσεις του Α΄ µέρους, δηλαδή της 

επανάληψης. 

• «Ποια λειτουργικότητα του λογισµικού (στον πίνακα τιµών)  µπορεί 

να µας βοηθήσει στα ανάλογα ποσά;» 

• «Πως προκύπτει από την στήλη του λόγου των δύο ποσών ότι 

υπάρχουν λάθος πωλήσεις;» 

• «Τι εκφράζει ο λόγος τ/π σε προβλήµατα που αναφέρονται σε 

πώληση ενός προϊόντος;»  

Οι παραπάνω ερωτήσεις έχουν στόχο να εστιάσουν οι µαθητές σε 

αριθµητικές µεθόδους µελέτης των δεδοµένων.  

Αναµενόµενες δράσεις των µαθητών: Η όλη διαπραγµάτευση µε τις 

ερωτήσεις του διδάσκοντα αναµένεται να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι 

είναι ανάγκη να ελεγχθούν οι λόγοι των αντιστοίχων τιµών των δύο 

ποσών. 
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• Ένας µαθητής αναλαµβάνει να συµπληρώσει την τρίτη στήλη του 

πίνακα µε τον λόγο λ=π/τ. Η συµπλήρωση µπορεί να γίνει µε το 

εικονικό πληκτρολόγιο του διαδραστικού πίνακα οπότε προκύπτει η 

τρίτη στήλη πάνω στην οποία θα εξελιχτεί µία σηµαντική 

διαπραγµάτευση και θα διατυπωθούν συµπεράσµατα.  

• Οι µαθητές σχολιάζουν δύο τιµές του λ οι οποίες δεν συµφωνούν µε 

την πλειοψηφία των άλλων τιµών και εικάζουν ότι πρόκειται για τις 

λάθος πωλήσεις. 

• Ο µαθητής – παρουσιαστής κυκλώνει τις δύο τιµές και ο διδάσκων 

προτείνει να τις χαρακτηρίσει ως λάθος στις πωλήσεις. 

• Οι µαθητές σχολιάζουν την τιµή του λ που φαίνεται να είναι η 

σωστή και µε την βοήθεια του διδάσκοντα συµπεραίνουν ότι αυτή 

είναι η τιµή πώλησης της µονάδας του προϊόντος.   

Τα τελικά συµπεράσµατα µπορούν να καταχωρηθούν υπό µορφή 

σηµειώσεων πάνω στον πίνακα ώστε να περιέχεται σε µία εικόνα το σύνολο 

των πληροφοριών.  

Η δεύτερη ολοκληρωµένη εικόνα στον διαδραστικό πίνακα 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

Ο πωλητής ενός προϊόντος 

έχει εντολή να καταγράφει 

την ποσότητα του 

προϊόντος σε κάθε πώληση 

και δίπλα το ποσόν που 

εισέπραξε από την πώληση. 

Έτσι για 10 συνεχόµενες 

πωλήσεις δηµιούργησε τον 

διπλανό πίνακα.  

Το ζητούµενο είναι να 

ελέγξουµε αν έγιναν 

πωλήσεις µε λάθος ποσά 

είσπραξης.  

   

Τα αποτελέσµατα του αριθµητικού ελέγχου των πωλήσεων. 
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Οι ρόλοι στο δεύτερο µέρος ποικίλουν.  

Ο διδάσκων είναι συντονιστής κάθε φορά που απευθύνει ένα από 

ερωτήµατα προς την τάξη. Κατά την διάρκεια της διερεύνησης εκ µέρους 

των µαθητών είναι εµψυχωτής καθώς παροτρύνει τους µαθητές να 

µελετήσουν, να διαπραγµατευτούν να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους. 

Η τάξη αρχικά αποτελεί ένα εργαστήριο µέχρις ότου προκύψουν και 

ανακοινωθούν οι πρώτες ιδέες και ευρήµατα. Τα ζεύγη και οι µαθητές είναι 

ερευνητές. Ο µαθητής ή οι µαθητές που θα αναλάβουν να εργαστούν στον 

πίνακα έχουν τον ρόλο του παρουσιαστή ενώ οι υπόλοιποι µαθητές 

σχολιάζουν τα τεκταινόµενα στον πίνακα.  

 

Αναµενόµενες δράσεις  δεύτερου µέρους 

 

Στο τέλος και πάλι ο διδάσκων θα αποθηκεύσει ως εικόνα την οθόνη του 

πίνακα ως δεύτερη σελίδα στο αρχείο του note book του πίνακα. 

 

Γ΄ Μέρος. 

Μέχρι τώρα η επεξεργασία του προβλήµατος έχει παραµείνει σε καθαρά 

αριθµητικό επίπεδο. Από το σηµείο αυτό θα αρχίσει µία σταδιακή µεταφορά 

από το αριθµητικό πλαίσιο στο πλαίσιο του γραφήµατος. Σε πρώτη φάση 

θα µεταφερθούν οι ακραίες αριθµητικές τιµές του προβλήµατος στα άκρα 

των αξόνων. 

∆ράσεις του διδάσκοντα:  

• εµφανίζει και το παράθυρο του γραφήµατος στον διαδραστικό 

πίνακα το οποίο µεταφέρει δίπλα στο παράθυρο του πίνακα και  

• εξηγεί την σηµασία και ισοδυναµία των δύο παραστάσεων 

(αριθµητική – γεωµετρική). 

Η όλη διαπραγµάτευση στη φάση αυτή θα περιστραφεί γύρω από το 

παρακάτω ερώτηµα του διδάσκοντα προς τους µαθητές.  

• «Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στην κλίµακα των αξόνων ώστε 

όλα τα ζεύγη του πίνακα να εµφανιστούν σαν σηµεία στο καρτεσιανό 

σύστηµα;» 
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Αναµενόµενες δράσεις των µαθητών:  

• µελετούν τις τιµές στις δύο στήλες και εντοπίζουν τις ακραίες. 

•  ένας µαθητής αναλαµβάνει να συνδέσει τις ακραίες τιµές του πίνακα 

µε τα ακραίες τιµές πάνω στους άξονες(παρουσιαστής). Ο στόχος 

της ενέργειας αυτής είναι η έναρξη της µεταφοράς των αριθµητικών 

παραστάσεων από το περιβάλλον του πίνακα τιµών στο καρτεσιανό 

σύστηµα αξόνων.  

• Ο µαθητής στον πίνακα αλλάζει τις ακραίες τιµές ενώ αναµένεται να 

προτείνουν οι µαθητές ακέραια άκρα όπως [0, 12] για το χ και [0, 

17] για το ψ (σχολιαστές). Έτσι προκύπτει ένα κατάλληλο σύστηµα 

αξόνων που είναι έτοιµο να ‘υποδεχτεί’ τις τιµές των ζευγών από τον 

πίνακα και στον πίνακα εµφανίζεται πλέον η παρακάτω εικόνα. 

 

Η τρίτη ολοκληρωµένη εικόνα στον διαδραστικό πίνακα 

 
Οι ακραίες τιµές των δύο ποσών καθορίζουν τα άκρα των αξόνων. 

 

Η εικόνα αυτή θα αποθηκευτεί στο αρχείο που έχουν αποθηκευτεί και οι 

προηγούµενες. 
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∆ράσεις του διδάσκοντα:  

• ζητά από άλλον µαθητή να χειριστεί τον πίνακα και να στείλει τα 

ζεύγη του πίνακα τιµών του λογισµικού στο γράφηµα. Η διάταξη 

των σηµείων είναι τώρα ο κεντρικός πυρήνας διαπραγµάτευσης 

στην τάξη. 

Απευθύνει ερωτήµατα στο σύνολο των µαθητών τα οποία θα οδηγήσουν 

την διαπραγµάτευση(συντονιστής). Μερικά από αυτά θα µπορούσαν να 

είναι: 

• «Υπάρχει κάποια γραµµή πάνω στην οποία φαίνεται να ανήκουν τα 

περισσότερα σηµεία;» 

• «Μπορείτε να κατασκευάσετε την γραµµή αυτή στον πίνακα;» Στο 

σηµείο αυτό ένας µαθητής αναλαµβάνει να σύρει µία γραµµή πάνω 

στην οποία φαίνεται να ανήκουν τα περισσότερα σηµεία. 

• «Τι σχέση έχουν τα σηµεία που δεν ανήκουν στην γραµµή µε τις 

τιµές του πίνακα;»  

Αναµενόµενες δράσεις των µαθητών:  

• Αναγνωρίζουν ότι τα δύο σηµεία που αποκλίνουν από την γραµµή 

συνδέονται µε τα ζεύγη του πίνακα των οποίων ο λόγος αποκλίνει 

από τον 1,5.  

• διαπραγµατεύονται πλέον σε ζεύγη την τρίτη ερώτηση του φύλλου 

εργασίας που αναφέρεται ακριβώς στην διάταξη των σηµείων. 

(ερευνητές) 

• ένας µαθητής επιχειρεί να συνδέσει τα υποτιθέµενα σωστά σηµεία 

µε µία ευθεία χρησιµοποιώντας µία από τις πένες του πίνακα. Στην 

συνέχεια αποθηκεύει την εικόνα της οθόνης σε άλλη σελίδα του 

αρχείου. 

• προστίθεται η σηµείωση ότι τα ζεύγη που έχουν κοινό λόγο 

ψ/χ=1,5 παριστάνονται µε συνευθειακά σηµεία πάνω σε ένα 

σύστηµα αξόνων και στον πίνακα εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα 
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Η τέταρτη ολοκληρωµένη εικόνα στον διαδραστικό πίνακα 

 
Η σύνδεση των αριθµητικών δεδοµένων µε το γράφηµα και τα 

συµπεράσµατα. 

 

∆΄ Μέρος. 

Μετά την µελέτη των δεδοµένων και τον εντοπισµό των εσφαλµένων 

πωλήσεων µε δύο τρόπους σειρά έχει η διαπραγµάτευση του τελευταίου 

ερωτήµατος που αναφέρεται στην διόρθωση του πίνακα. 

Η διόρθωση θα µπορούσε και πάλι να πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους, 

αριθµητικά και γραφικά. 

∆ράσεις του διδάσκοντα:  

• διαγράφει όλες οι σηµειώσεις που έχουν γραφεί στην επιφάνεια του 

πίνακα  

• θέτει κατάλληλα ερωτήµατα µε τα οποία θα οδηγήσει τους µαθητές 

στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του fp. Για παράδειγµα η 

ερώτηση: «Ποιος τύπος µας δίνει την τιµή τ που θα πρέπει να 

πληρώσει κάποιος που αγοράζει ποσότητα π από το συγκεκριµένο 

προϊόν;»   

Αναµενόµενες δράσεις των µαθητών:  

• δηµιουργούν τον τύπο τ=1,5π ώστε µέσω αυτού να συµπληρωθεί 

σωστά ο πίνακας τιµών. 
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• στον διαδραστικό πίνακα τώρα ένας µαθητής δηµιουργεί νέα στήλη 

στον πίνακα του λογισµικού οπότε εµφανίζονται οι σωστές τιµές 

πώλησης του προϊόντος.  

∆ράσεις του διδάσκοντα:  

• θέτει στους µαθητές το ερώτηµα αν «µε τις λανθασµένες πωλήσεις 

η επιχείρηση ωφελήθηκε ή ζηµιώθηκε;».  

• προτείνει στους µαθητές να ερευνήσουν την απάντηση αρχικά µέσω 

του πίνακα τιµών και στην συνέχεια µε το γράφηµα. 

• ζητά από άλλον µαθητή να κατασκευάσει την γραφική παράσταση 

της σχέσης ψ=1,5χ και µε βάση αυτή να επιβεβαιώσει τα 

συµπεράσµατα της διαπραγµάτευσης του προηγούµενου 

ερωτήµατος.  

Αναµενόµενες δράσεις των µαθητών:  

• οι µαθητές µελετούν τον πίνακα τιµών και συγκρίνουν τις 

λανθασµένες τιµές από τις κανονικές. Αποφαίνονται µέσα από 

αριθµητικές συγκρίσεις αν η επιχείρηση ζηµιώθηκε ή ωφελήθηκε. 

• ο µαθητής στον πίνακα συνοψίζει τα συµπεράσµατα της τάξης 

κυκλώνοντας στον πίνακα την λανθασµένη και την σωστή τιµή και 

γράφοντας την διαφορά τους µε το κατάλληλο πρόσηµο. 

• ένας άλλος µαθητής µε την βοήθεια του εικονικού πληκτρολόγιου  

κατασκευάζει την γραφική παράσταση της ψ=1,5χ.  

• οι µαθητές σχολιάζουν τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να απαντηθεί 

το ερώτηµα του διδάσκοντα µέσω της γραφικής παράστασης 

αποκλειστικά.  

• αναµένεται να συµπεράνουν ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει 

στον πίνακα είναι να σύρει ο συµµαθητής τους κατακόρυφες 

γραµµές από τα δύο λανθασµένα σηµεία προς την γραφική 

παράσταση και να εκτιµήσει ποια από τις δύο αποστάσεις είναι η 

µεγαλύτερη. Στον πίνακα εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, Επιμορφωτικό υλικό - ΠΕ03                                   59



Η πέµπτη ολοκληρωµένη εικόνα στον διαδραστικό πίνακα 

 
Η διόρθωση της απόκλισης των τιµών στον πίνακα και στο γράφηµα. 

 

Ε΄ ΜΕΡΟΣ 

Σε αυτή τη φάση ο διδάσκων βοηθά τους µαθητές να επεκτείνουν την 

δραστηριότητα ώστε να αξιοποιηθούν διδακτικά όσο το δυνατόν 

περισσότερα τεχνολογικά εργαλεία. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε δύο παραδείγµατα – προτάσεις επέκτασης από τις 

οποίες η µία αφορά το µαθηµατικό περιεχόµενο και το άλλο αφορά τα 

τεχνολογικά εργαλεία ιδιαίτερα του πίνακα. 

 

1) Ο διδάσκων ζητά από τους µαθητές να βρουν τρόπους ώστε µε την 

βοήθεια των εργαλείων που διαθέτουν να κατασκευάσουν έναν πίνακα για 

τον πωλητή ώστε να µην κάνει πλέον λάθη. 

Η δραστηριότητα αυτή αναµένεται αρχικά να προκαλέσει συζήτηση για την 

έκταση του πίνακα, δηλαδή για τις ακραίες τιµές του. Ένα άλλο θέµα που 

θα πρέπει να συζητηθεί είναι η ακρίβεια των τιµών του πίνακα και το βήµα, 

δηλαδή η διαφορά µεταξύ δύο διαδοχικών τιµών. 

Είναι χρήσιµο να ανατεθεί σε ορισµένους µαθητές να υλοποιήσουν την 

δραστηριότητα αυτή αποκλειστικά µε τον πίνακα τιµών και σε άλλους 

αποκλειστικά και µόνο µε το γράφηµα. Στην δεύτερη περίπτωση οι µαθητές 

θα πρέπει να αποκόψουν σηµεία από την γραφική παράσταση της ευθείας 

ψ=1,5χ. 
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2) Καθώς οι µαθητές έχουν αποθηκεύσει τις εικόνες οθόνης της 

δραστηριότητας στο note book του πίνακα υπάρχει η δυνατότητα να γίνει 

συνοπτική παρουσίαση και σχολιασµός των εικόνων από την πρώτη µέχρι 

και την τελευταία. 

Συγκεκριµένα υποτίθεται ότι έχουν αποθηκευτεί έξι τουλάχιστον 

ολοκληρωµένες εικόνες µε σχόλια και υπογραµµίσεις. Ο διδάσκων ανοίγει 

τον φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευµένες οι εικόνες και ζητά να γίνει 

σχολιασµός, ανάλυση ή και µεταβολή σε κάθε µία από αυτές τις εικόνες. Η 

όλη διαδικασία προσοµοιάζει µε παρουσίαση ppt καθώς το λογισµικό του 

πίνακα παρέχει αυτήν την δυνατότητα. 

 Η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί απλά µία επανάληψη αλλά παρέχει 

ευκαιρία για δύο σηµαντικές διδακτικές δράσεις. 

• Κατ αρχήν δίνει ευκαιρίες αναστοχασµού των µαθητών πάνω στις 

δράσεις που προηγήθηκαν και εποµένως βαθύτερη κατανόηση. 

• Μία άλλη σηµαντική µαθησιακή διαδικασία η οποία θα εκδηλωθεί 

είναι η αποκωδικοποίηση των συµπυκνωµένων πληροφοριών που 

υπάρχουν σε κάθε διαφάνεια και η οργάνωσή τους, µέσα βεβαίως 

από την διαπραγµάτευση που αναµένεται να  προκληθεί. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ 

1) Να προτείνετε συµπληρώσεις, αλλαγές ή οτιδήποτε άλλο 

πιστεύετε ότι µπορεί να βελτιώσει το προηγούµενο σενάριο. Οι 

αλλαγές µπορεί να αφορούν τόσο την βασική ιδέα όσο και τα 

τεχνολογικά εργαλεία του διαδραστικού πίνακα. 

2) Να εντοπίσετε τους ρόλους του διδάσκοντα και των µαθητών 

κατά την διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου ιδιαίτερα στις 

φάσεις που δεν αναφέρονται ρητά. 

3) Να διαπραγµατευτείτε την δυνατότητα χρήσης του διαδραστικού 

πίνακα όχι µόνο στην διδασκαλία  της γραµµικής συνάρτησης στην 

Β΄ Γυµνασίου αλλά και σε άλλες συναρτήσεις σε άλλη τάξη του 

Γυµνασίου ή του Λυκείου. 

4) Να περιγράψετε την προστιθέµενη αξία της δραστηριότητας. 

Συγκεκριµένα να εντοπίσετε τα σηµεία στα οποία η χρήση του 

διαδραστικού πίνακα βελτιώνει την διδακτική διαδικασία σε σχέση µε 

τον απλό πίνακα της τάξης. 
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