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ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2 

Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο Μαζεκαηηθώλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

Ζ έλλνηα ηνπ εκβαδνύ θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθώλ θαη ηδηαίηεξα ηεο Γεσκεηξίαο. ηελ εξγαζία απηή 

παξνπζηάδνπκε δπν δηδαζθαιίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ 

θαη ζηε Β΄ Λπθείνπ. Δζηηάζακε ηελ δηδαζθαιία καο θπξίσο ζηελ 

πξνζζεηηθή ηδηόηεηα ηνπ εκβαδνύ. ην Γπκλάζην ζε αξρηθό επίπεδν Van 

Hiele (αλαγλώξηζε - αλάιπζε) ελώ ζν Λύθεην ζε αλώηεξν επίπεδν Van 

Hiele κε ζηόρν λα θηάζνπκε ζην 4
ν
 επίπεδν πνπ αθνξά ηελ θαηαλόεζε 

αμησκάησλ, νξηζκώλ, ζεσξεκάησλ θαη αληίιεςε ηεο παξαγσγηθήο κεζόδνπ. 

 

ABSTRACT 

The concept of “area” constitutes an important part of the subject of 

Maths and in particular Geometry. In this project we present two teaching 

sessions we carried out in the 2
nd

 Grade of High School and the 2
nd

 Grade of 

Lyceum. We mainly focused on the adding quality of area; In the High 

School at an elementary level Van Hiele (recognition – analysis) whereas in 

Lyceum at a higher level Van Hiele, aiming at reaching the 4
th

 level which 

concerns the understanding of axioms, definitions, theorems and conception 

of the productive method. 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Μία από ηηο πην δεκνθηιείο έλλνηεο πνπ ππάξρνπλ ζηα καζεκαηηθά 

είλαη θαη ε έλλνηα ηνπ εκβαδνύ ελόο ζρήκαηνο. ύκθσλα κε έξεπλα ησλ 

Μαιιηάθα - σηεξάθε (2011) έρεη «δπλακηθή» 12, δειαδή εκθαλίδεηαη ζε 

12 από ηα 15 ζρνιηθά βηβιία καζεκαηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γελ εκθαλίδεηαη ζαλ ιέμε, κόλν ζηηο ηξεηο 

πξώηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ, αιιά πάιη θαη εθεί ε έλλνηα ηνπ εκβαδνύ 



εκθαλίδεηαη έκκεζα (ηεηξαγσληζκέλν ραξηί ζηελ Α΄ δεκνηηθνύ, ε ιέμε 

επηθάλεηα ζηελ Β΄ θαη Γ΄ δεκνηηθνύ) θαη ζε δξαζηεξηόηεηεο παηγληώδνπο 

κνξθήο όπσο ην ηάλγθξακ θαη ην παδι, ή ζε δξαζηεξηόηεηεο κε 

πιαθνζηξώζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ζπκκεηξηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα κε 

θαηάιιειεο επηθάλεηεο θαη άιια. Πξνθαλώο θαη όια ηα ζρήκαηα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε όια ηα ζρνιηθά βηβιία εκπεξηέρνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

εκβαδνύ θαη ηεο εκβαδνκέηξεζεο ή ζύγθξηζεο κεγεζώλ.  

Όζν αλεβαίλνπκε ζρνιηθό επίπεδν γίλεηαη θαη πην ζεσξεηηθή ε έλλνηα 

ηνπ εκβαδνύ θπξίσο πνιπγσληθώλ επηθαλεηώλ ή επηθαλεηώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από θπθιηθέο επηθάλεηεο θαη ηέινο ζηε Γ΄ Λπθείνπ 

εκθαλίδεηαη ην εκβαδόλ ρσξίνπ κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ νινθιεξώκαηνο 

θαη ηελ ζύλδεζε κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο. 

ηα ιεμηθά ε ιέμε «εκβαδό» εξκελεύεηαη ζαλ ην κέηξν ηεο έθηαζεο 

κηαο επηθάλεηαο ή ην εμαγόκελν από ηε ζύγθξηζε ηεο επηθάλεηαο πνπ 

ζέινπκε λα κεηξήζνπκε κε κηα άιιε επηθάλεηα πνπ παίξλνπκε σο κνλάδα 

κέηξεζεο. Με πην απζηεξή γιώζζα «εκβαδό επηθάλεηαο» θαιείηαη ην κέηξν 

ηεο, δειαδή ν ιόγνο ηεο πξνο ηε κνλάδα κέηξεζεο επηθαλεηώλ πνπ 

ζπλήζσο ιακβάλεηαη ε επηθάλεηα ελόο ηεηξαγώλνπ πνπ έρεη πιεπξά ηελ 

κνλάδα κήθνπο. Δπίζεο βξίζθνπκε ηελ ιέμε «εκβαδνκέηξεζε» πνπ είλαη ην 

ζύλνιν ησλ ππνινγηζκώλ ζε έδαθνο ή ζε ζρέδην γηα ηελ αλεύξεζε ηνπ 

εκβαδνύ κηαο εδαθηθήο έθηαζεο θαη ην όξγαλν πνπ ππνινγίδεη ην εκβαδόλ 

επίπεδσλ ζρεκάησλ πνπ ιέγεηαη «εκβαδόκεηξν» ή «επηπεδόκεηξν». 

ηόρνο ηεο εξγαζίαο καο είλαη ε κειέηε ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 

καζεηώλ ζε θαηλνηόκεο δηδαζθαιίεο κε παξάιιειε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηώλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαλόεζε δύζθνισλ 

γεσκεηξηθώλ δηαδηθαζηώλ όπσο γηα παξάδεηγκα νη θαηαζθεπέο πνπ 

απαηηνύληαη αιιά απνθεύγνληαη ιόγσ πξαθηηθώλ δπζθνιηώλ. 

Έηζη επηιέμακε ηελ έλλνηα ηνπ εκβαδνύ πνπ είλαη αξθεηά νηθεία ζε 

απηνύο αθνύ νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ έλλνηα απηή από ηελ Α΄ 

Γεκνηηθνύ έσο θαη ηελ Γ΄ Λπθείνπ κε πνηθίινπο ηξόπνπο, αιιά εκθαλίδεηαη 

θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή όισλ καο ζε όια ηα ζηάδηα ηεο δσήο καο. 

 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ύκθσλα κε ηνπο Van Hiele ππάξρνπλ πέληε επίπεδα ζηα νπνία 

κπνξεί λα βξίζθεηαη ν καζεηήο όζν αθνξά ηελ Γεσκεηξία.  

ην 1
ν
 αλαγλσξίδεη ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα αιιά ζαλ νιόηεηεο, 

δειαδή αλ είλαη ηξίγσλα, παξαιιειόγξακκα , ηξαπέδηα θ.α.  

ην 2
ν
 κπνξεί λα αλαιύεη ηηο ηδηόηεηεο ηνπο θαη λα ηηο πεξηγξάθεη 

αιιά όρη θνξκαιηζηηθά, γηα παξάδεηγκα ππνινγίδεη ην εκβαδόλ ελόο 



ηξηγώλνπ βιέπνληαο κηα πιεπξά ηνπ θαη ην αληίζηνηρν ύςνο αιιά δελ 

βιέπεη εθεί ηνλ ηύπν Δ = ½ α∙πα. 

ην 3
ν
 κπνξεί λα δηαηάζζεη, δειαδή λα πξνζδηνξίδεη ζρέζεηο κεηαμύ 

ηδηνηήησλ, λα ηαμηλνκεί ινγηθά ηηο ηδηόηεηεο θαη λα μεθαζαξίδεη ην ξόιν ηνπ 

νξηζκνύ. Υξεηάδεηαη όκσο ηελ βνήζεηα βηβιίνπ ή δαζθάινπ γηα αιιάδεη θαη 

ηε ζεηξά ηεο ζεσξίαο θαη ησλ πξνηάζεσλ. Ζ παξαγσγηθή κέζνδνο 

εκθαλίδεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ πεηξακαηηζκό. 

ην 4
ν
 επίπεδν θαηαλνεί ηελ νπζία ησλ αμησκάησλ, νξηζκώλ, 

ζεσξεκάησλ, αληηιακβάλεηαη ηελ παξαγσγηθή κέζνδν θαη ηηο δηαθνξεηηθέο 

δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο. 

ην 5
ν
 επίπεδν επηηπγράλεηαη αθαίξεζε θαη ε γεσκεηξία απνθηά 

γεληθό ραξαθηήξα θαη δηεπξπκέλεο εθαξκνγέο. 

Κάζε επίπεδν είλαη ε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ θαη είλαη ζεκαληηθή 

ε αλαγλώξηζε από ην δηδάζθνληα ηνπ επηπέδνπ ηνπ καζεηή ή ηνπ ηκήκαηνο. 

Σν 4
ν
 θαη ην 5

ν
 δελ εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Ο δάζθαινο γηα λα επηιέμεη ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξέπεη λα ππνζέηεη όηη ν 

καζεηήο έρεη μεπεξάζεη ηα πξνεγνύκελα επίπεδα, λα αληηιακβάλεηαη αλ 

ππάξρεη έιιεηςε ζπλνρήο ησλ γλσζηηθώλ δνκώλ επηπέδσλ ζθέςεο, λα 

εμαζθεί ηελ γιώζζα ζαλ εξγαιείν πεξηγξαθήο θαη ρεηξηζκνύ ησλ ελλνηώλ 

ώζηε λα κεηαβαίλεη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο κάζεζεο (Πεξδηθάξεο ., 1999). 

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΗΝ Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Ο Georg Alexander Pick ήηαλ έλαο Απζηξηαθόο καζεκαηηθόο 

εβξατθήο θαηαγσγήο πνπ γελλήζεθε ην 1859 ζηε Βηέλλε. ήκεξα είλαη 

πεξηζζόηεξν γλσζηόο γηα ην ζεώξεκα ηνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ εκβαδνύ ησλ πνιπγώλσλ πιέγκαηνο, δειαδή πνιύγσλα 

πνπ νη θνξπθέο ηνπο έρνπλ αθέξαηεο ζπληεηαγκέλεο. Σν εκβαδόλ ελόο 

ηέηνηνπ πνιπγώλνπ εμαξηάηαη από ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ ηνπ πιέγκαηνο 

πνπ ππάξρνπλ αθελόο ζην εζσηεξηθό ηνπ πνιπγώλνπ θαη αθεηέξνπ πάλσ 

ζηελ πεξίκεηξν ηνπ πνιπγώλνπ. πγθεθξηκέλα αλ Δ είλαη ην πιήζνο ησλ 

ζεκείσλ ζην εζσηεξηθό ηνπ πνιπγώλνπ θαη Π ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ ζηελ 

πεξίκεηξν ηνπ, ηόηε ην εκβαδόλ ηνπ πνιπγώλνπ δίλεηαη από ηελ ζρέζε 

Δκβαδόλ Δ Π/ 2 1   . 

Μπνξνύκε εύθνια λα δηαπηζηώζνπκε ηελ ηζρύ ηνπ ηύπνπ 

ζην δηπιαλό ζρήκα όπνπ έρνπκε Δ = 16, Π = 14 θαη 

Δκβαδόλ= 22. Παξά ηελ απιόηεηα ηεο δηαηύπσζεο ηνπ 

ην ζεώξεκα ηνπ Pick είλαη πνιύ δύζθνιν ζηε ζύιιεςή 

ηνπ. ηα ζύγρξνλα ζρνιηθά βηβιία ηνπ Γπκλαζίνπ θαη 

ηνπ Λπθείνπ δελ γίλεηαη θακία ζαθήο αλαθνξά ζ’ απηό ην ζεώξεκα. Μόλν 



ζην ζρνιηθό βηβιίν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ (Βιάκνο Π., Γξνύηζαο Π., Πξέζβεο 

Γ., Ρεθνύκεο Κ., 2007) ππάξρνπλ αζθήζεηο πνπ κέζα από ην ζρήκα ηνπο 

αθήλνπλ θάπνηεο ππνςίεο γηα πηζαλή ζύλδεζε ηνπ εκβαδνύ κε ην πιήζνο 

ησλ ζεκείσλ ηνπ πιέγκαηνο. Απηό ην δηαπηζηώζακε θαη ζηηο δηδαζθαιίεο 

πνπ θάλακε γηα ηξία ρξόληα (2008 - 2011) ζην 1
ν
 Γπκλάζην ηεο Ρόδνπ. 

Θέιακε λα δηαπηζηώζνπκε αλ ππήξρε πεξίπησζε θάπνηνο αλππνςίαζηνο 

καζεηήο ρσξίο θακηά εμσηεξηθή βνήζεηα λα εηθάζεη απιώο ηε ζπζρέηηζε 

ηνπ εκβαδνύ κε ηα ζεκεία ηνπ πιέγκαηνο, γηα πνιύγσλα πνπ είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ζην πιέγκα. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ πνπ 

ζαθέζηαηα θάλνπλ ρξήζε ηνπ πιέγκαηνο. Ο ζηόρνο βέβαηα ηεο 

ζπγγξαθηθήο νκάδαο ήηαλ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ πξνζζεηηθή 

ηδηόηεηα ηνπ εκβαδνύ. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε πξνζαξκόζακε θαη ηελ 

δηδαζθαιία καο. Υξεζηκνπνηήζακε θπξίσο δπν ηερληθέο πνπ ηηο νλνκάζακε 

«θόςε- ξάςε» θαη «πεξηθύθισζε». Ζ πξώηε ηερληθή αλαθέξεηαη ζηνλ 

ηεκαρηζκό ηνπ ζρήκαηνο θαη ηε κεηαθνξά θάπνησλ  θνκκαηηώλ ζε άιιε 

ζέζε κε ζηόρν ηελ δεκηνπξγία ηζνδπλάκνπ ζρήκαηνο κε γλσζηό ηύπν 

εκβαδνύ. Ζ δεύηεξε ηερληθή αλαθέξεηαη ζηελ εγγξαθή ηνπ ζρήκαηνο ζε 

έλα άιιν ζρήκα κε γλσζηό ηύπν εκβαδνύ. Καηόπηλ κε αθαηξέζεηο ησλ 

εκβαδώλ ησλ επηπιένλ θνκκαηηώλ είλαη εθηθηόο ν ππνινγηζκόο ηνπ 

εκβαδνύ ζην αξρηθό ζρήκα. Ννκίδνπκε όηη θαη νη δύν είλαη νη ζπλήζεηο 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ όινη νη Μαζεκαηηθνί ζηηο δηδαζθαιίεο ηνπο ζε 

απηό ην θνκκάηη ηεο ύιεο. Οη νλνκαζίεο πνπ επηιέμακε λνκίδνπκε ιίγν 

πνιύ ρξεζηκνπνηνύληαη από όινπο ηνπο Μαζεκαηηθνύο. Από ηα ζρήκαηα 

ησλ αζθήζεσλ θαίλεηαη όηη ε ρξήζε ηνπ πιέγκαηνο είλαη ζηε ινγηθή λα 

δηεπθνιύλεη ηνλ ηεκαρηζκό ησλ ζρεκάησλ ζε κνλαδηαία ηεηξάγσλα. Γελ 

έρεη ηε ινγηθή ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Pick. Από ηελ άιιε κεξηά, ε εθθώλεζε 

δίλεη ζαθή πξνζαλαηνιηζκό ζηε ρξήζε ησλ κνλαδηαίσλ ηεηξαγώλσλ, νπόηε 

ηα ζεκεία ηνπ πιέγκαηνο πεξλνύλ ηειείσο απαξαηήξεηα. 

ειίδα 115 

 



ειίδα 124     ειίδα 125 

 
Οη καζεηέο εύθνια κπνξνύζαλ λα αληηιεθζνύλ ηελ πξνζζεηηθή ηδηόηεηα 

ηνπ εκβαδνύ θαη αληηκεηώπηδαλ ηηο αζθήζεηο απηέο ζπλήζσο κε ηνλ 

ρσξηζκό ησλ ζρεκάησλ ζε απινύζηεξα ζρήκαηα κε γλσζηό ηύπν εκβαδνύ. 

Σν δεηνύκελν εκβαδόλ ππνινγηδόηαλ κε πξνζζαθαίξεζε επηκέξνπο 

εκβαδώλ. ε εξσηήζεηο καο ηεο κνξθήο «πηζηεύεηε όηη ην εκβαδόλ κπνξεί 

λα ππνινγηζζεί από ηα ζεκεία πνπ πεξηθιείεη ην ζρήκα;» νη απαληήζεηο 

ήηαλ αξλεηηθέο. Οη καζεηέο κπνξεί λα κπεξδεύνπλ ηηο έλλνηεο ηνπ εκβαδνύ 

θαη ηεο πεξηκέηξνπ, αιιά λα ζπλδέζνπλ ην εκβαδόλ κε ηελ έλλνηα ηνπ 

ζεκείνπ ηνπο ήηαλ εληειώο αδηαλόεην. Γηα ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ πνπ 

έρνπλ ηε κνξθή ηεο άζθεζεο 11/ζειίδα 125 αλαπηύμακε κηα ηερληθή πνπ 

ηελ νλνκάζακε «πεξηθύθισζε». Ζ επηινγή ηεο νλνκαζίαο απνδείρηεθε 

πνιύ θαιή γηα ηνπο καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο. Ζ ηδέα απηήο ηεο ηερληθήο 

καο ήξζε από ην πξώην ζρήκα ηεο άζθεζεο πνπ είλαη έλα νξζνγώλην. 

Παξνηξύλακε ηνπο καζεηέο λα «πεξηθπθιώζνπλ» ηα επόκελα ζρήκαηα από 

νξζνγώληα, ηξίγσλα, ηεηξάγσλα ή ηξαπέδηα πνπ νη θνξπθέο ηνπο ήηαλ 

ζεκεία ηνπ πιέγκαηνο. Απηό πνπ καο έθαλε εληύπσζε ήηαλ όηη νη καζεηέο 

πξνηηκνύζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ζαλ ζρήκαηα πεξηθύθισζεο ην ηεηξάγσλν 

θαη ην νξζνγώλην. Γηα λα γίλεη πεξηζζόηεξν θαηαλνεηό ζαο δίλνπκε 

δηάθνξεο «πεξηθπθιώζεηο» πνπ νη καζεηέο ηεο ζεσξνύζαλ επαξθείο θαη 

αλεπαξθείο ζηα ζρήκαηα 6, 7 θαη 8. 

Μαο δεκηνπξγήζεθε ε απνξία γηα πνην ιόγν ήηαλ 

αλεπαξθείο νη «πεξηθπθιώζεηο» πνπ δίλνληαη παξαθάησ. ε 

ζρεηηθή εξώηεζε καο νη καζεηέο απάληεζαλ όηη δελ είραλ 

δπλαηόηεηα λα ππνινγίζνπλ ηα εκβαδά. Σελ πιήξε αλάδεημε 

ηεο αδπλακίαο ησλ καζεηώλ ηελ θαηαλνήζακε ζην ζρήκα 9. 

Δλώ είραλ θάλεη ηελ αλακελόκελε «πεξηθύθισζε», γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ 

εκβαδώλ ζπλέρηζαλ ηνλ ηεκαρηζκό ηνπ ζρήκαηνο, όπσο ζαο δείρλνπκε ζην 

δηπιαλό ζρήκα. ε εξώηεζε καο γηαηί ην έθαλαλ απηό καο απάληεζαλ όηη 



έηζη κπνξνύζαλ λα ππνινγίζνπλ ηα εκβαδά αθνύ κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

δεκηνπξγνύζαλ έλα ηεηξάγσλν θαη έλα νξζνγώλην ηξίγσλν. 

 

ΥΖΜΑ ΔΠΑΡΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΖ 

    

    

 
   

  

  

 

Σνπο είπακε κα γηαηί δελ ππνινγίδεηε ην εκβαδόλ ηνπ ηξαπεδίνπ θαη νη 

καζεηέο καο ξώηεζαλ πνύ είλαη ην ηξαπέδην; Γεληθά δηαπηζηώζακε όηη είραλ 

αδπλακία αλαγλώξηζεο ηνπ ηξαπεδίνπ. Ηδίσο αλ νη βάζεηο ηνπ ήηαλ όπσο 

ζην ζρήκα 9. Απηή ηελ αδπλακία ηελ επηβεβαηώζακε ζην ζρήκα 11 όπνπ 

ηνπο δώζακε ζαλ πεξηθύθισζε απηήλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

δηπιαλό ζρήκα. Γπζθνιεύηεθαλ αξθεηά κέρξη λα βξνπλ όηη 

έλαο ρξήζηκνο ηεκαρηζκόο ήηαλ απηόο πνπ ζα δεκηνπξγνύζε 

δπν νξζνγώληα ηξαπέδηα θαη έλα νξζνγώλην ηξίγσλν όπσο 

θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Μεηά όκσο από αξθεηά 

ζρήκαηα πνπ θάλακε ζηνλ πίλαθα νη καζεηέο εμνηθεηώζεθαλ θαη είραλ 

άλεζε ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ ηξαπεδίνπ. 

ε θακία όκσο πεξίπησζε δελ ζπλέδεζαλ ην εκβαδόλ κε ηα 

ζεκεία ηνπ πιέγκαηνο. Ούηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπο 

δίλακε ζρήκαηα κε έληνλε ππόδεημε ζηα ζεκεία ηνπ 

πιέγκαηνο. Μάιινλ ην ζεσξνύζαλ ζαλ επηπιένλ 

δηαθόζκεζε ή δηεπθόιπλζε ζηελ θαηακέηξεζε ησλ 

κνλαδηαίσλ ηεηξαγώλσλ. Πηζηεύνπκε πάλησο όηη είλαη εθηθηή ε αλαθνξά 

ηνπ ζεσξήκαηνο Pick θαη ζην Γπκλάζην θαη ζην Λύθεην αθνύ πεξηέρεη θαη 

έλλνηεο από άιιε πεξηνρή ησλ Μαζεκαηηθώλ (ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ) θαη 

κπνξνύλ λα παξαρζνύλ θαηάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο από ηνλ δηδάζθνληα. 



ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΗΝ Β΄ ΛΤΚΔΙΟΤ 

ηελ ελόηεηα ησλ εκβαδώλ, επηρεηξήζακε δηδαζθαιίεο κε ηελ βνήζεηα 

ηνπ ινγηζκηθνύ G. Sketchpad ζε έλα ηκήκα Β΄ Λπθείνπ ηνπ 1
νπ

 ΓΔΛ Ρόδνπ 

ην ζρνιηθό έηνο 2011-2012. Σν επίπεδν ηνπ ηκήκαηνο ήηαλ αξθεηά ςειό 

ζηελ Α΄ Λπθείνπ αθνύ γλσξίδακε ην ηκήκα θαη καο πξνβιεκάηηζε ε πηώζε 

ηεο απόδνζεο ηνπ ζηελ Β΄ Λπθείνπ θαη θπξίσο ζην κάζεκα ηεο Γεσκεηξίαο. 

Οη ιόγνη πάλσ θάησ είλαη γλσζηνί ζε όινπο καο αιιά ζέιακε λα θάλνπκε 

κηα πξνζπάζεηα ώζηε λα βειηηώζνπκε ηελ θαηάζηαζε. Οη καζεηέο απηνί 

ήηαλ αξθεηά εμνηθεησκέλνη ζε δηδαζθαιίεο κε ηελ βνήζεηα ινγηζκηθώλ 

δπλακηθήο γεσκεηξίαο από ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά θαη αηζηνδνμνύζακε 

όηη ζα αιιάδακε έηζη ην θιίκα.  

Αξρηθά έγηλε ζπδήηεζε πνπ αθνξνύζε ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ 

αμησκάησλ ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο θαη ησλ θνηλώλ ελλνηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζε ν Δπθιείδεο πξνζαξκνζκέλα ζηελ έλλνηα ηνπ εκβαδνύ θαη 

αξγόηεξα ζε θάζε βήκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεηξαγσληζκνύ πνιπγώλνπ 

εληνπίδακε ηηο έλλνηεο απηέο. Γηα παξάδεηγκα ηνλίζακε όηη δύν ίζα ζρήκαηα 

είλαη ηζεκβαδηθά (ρσξίο λα ηζρύεη ην αληίζηξνθν όκσο), ή όηη ην άζξνηζκα 

θαη ε δηαθνξά ηζεκβαδηθώλ ζρεκάησλ νξίδεη ηζεκβαδηθά ζρήκαηα. 

ηηο πξώηεο δηδαθηηθέο ώξεο νη καζεηέο έπξεπε λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

δηαδηθαζία ησλ απνδείμεσλ ησλ ηύπσλ γηα ηνπο ππνινγηζκνύο εκβαδώλ 

βαζηθώλ ζρεκάησλ θαη λα ηνληζηεί ε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεηξάο 

απνδείμεσλ θαη ε ηερληθή ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζρήκαηνο ζε ζρήκα κε 

γλσζηό εκβαδό. «Η απόδεημε δελ ζεσξείηαη κόλν έλα κέζν γηα λα πείζεη 

αιιά θαη έλα εξγαιείν γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε. Η πην ζπνπδαία ιεηηνπξγία 

ηεο απόδεημεο είλαη ε επεμεγεκαηηθή ή δηαζαθεληζηηθή αθνύ πξνζθέξεη 

άθζνλε νπηηθή πιεξνθνξία» (Hanna, 1998). 

ηελ απόδεημε γηα ην νξζνγώλην ηνλίζακε ηε γεσκεηξηθή ζεκαζία ηεο 

αιγεβξηθήο ηαπηόηεηαο (α + β)
2
 = α

2
 + 2αβ + β

2
. Αθνινύζεζε ε πνξεία 

κεηαηξνπήο πιάγηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ζε νξζνγώλην θαη ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ ελλνηώλ – αμησκάησλ κε παξάιιειε βνήζεηα από ην 

ινγηζκηθό. «Τα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο βνεζνύλ ηνπο καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο γεσκεηξηθέο απνδείμεηο πξνζθέξνληαο ηνπο επίζεο ηελ 

δπλαηόηεηα λα θάλνπλ γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο κε πςειό βαζκό αθξίβεηαο. 

Έηζη δηαπηζηώλνπλ θαη ηελ ζεκαζία ησλ πξνηάζεσλ πνπ απνδεηθλύνπλ ή 

ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ απόδεημε ελόο άιινπ ζεσξήκαηνο. Επίζεο κε ηελ 

βνήζεηα ησλ ινγηζκηθώλ κπνξνύλ λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρνπλ εηθαζίεο ή λα 

αλαθαιύςνπλ λέεο ηδηόηεηεο ζρεκάησλ. Χξεηάδεηαη βέβαηα θαη πξνζνρή λα 

κελ απνκαθξπλζνύκε ή λα εθθπιίζνπκε ηελ αλαιπηηθή απόδεημε πνπ πεξηέρεη 

απζηεξόηεηα πνπ απαηηνύλ ηα Μαζεκαηηθά» (Σνπκάζεο Μ., 1999). 



Δηδηθά γηα ην ηξαπέδην νη καζεηέο δηεξεύλεζαλ θαη άιινπο ηξόπνπο 

απόδεημεο γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εμαζθεζνύλ ζηελ ηερληθή 

«ηεκαρηζκνύ» ή ηνπ «θόςε – ξάςε». Πξνηείλακε αθόκε ηελ δηεξεύλεζε γηα 

εύξεζε ηύπνπ εκβαδνύ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ δηάκεζν ηξαπεδίνπ ή ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο πιεπξέο ηνπ κόλν, ζύκθσλα κε ηηο ηδέεο πνπ πξνθύπηνπλ 

από ηα παξαθάησ ζρήκαηα. 

 

Δπαλήιζακε ζηελ ελόηεηα ηνπ ηεηξαγσληζκνύ πνιπγώλσλ όπνπ έλα 

κεγάιν πνζνζηό ησλ καζεηώλ απηώλ εληππσζηάζηεθε κε ηελ Γεσκεηξία 

θαη ηνλ ηξόπν ζθέςεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

ινγηζκηθώλ απηώλ. Μάιηζηα είπαλ θάπνηνη: «απηή είλαη γεσκεηξία…». 

Σν πξώην ζηάδην ήηαλ ε κεηαηξνπή 

ηπραίνπ ηεηξαπιεύξνπ ζε ηζνδύλακν 

ηξίγσλν κε ρξήζε θαη ηεο πξόηαζεο 37 ησλ 

«ηνηρείσλ» πνπ αλαθέξεη όηη δύν ηξίγσλα 

πνπ έρνπλ ίδηα βάζε θαη θνξπθέο ζε επζεία 

παξάιιειε ζηελ επζεία ηεο βάζεο, έρνπλ 

ίζα εκβαδά. 

Φέξακε από ην Α παξάιιειε ζηελ ΒΓ θαη πξνεθηείλακε ηελ ΓΓ νπόηε: 

(ΑΒΓΓ) = (ΑΒΓ) + (ΒΓΓ) = (ΒΓΔ)  + (ΒΓΓ) = (ΒΓΔ) 

Οη καζεηέο πξόηεηλαλ λα γίλεη αλάινγε ελέξγεηα από άιιε θνξπθή. Ζ 

θαηαζθεπή γηλόηαλ κε ινγηζκηθό θαη ζε επόκελα παξαδείγκαηα νη καζεηέο 

θαζόξηδαλ ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζνύζακε θαη πεξηέγξαθαλ αθξηβώο ηηο 

θηλήζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ έπξεπε λα γίλνπλ θαη εμεγνύζαλ θαη ηνλ ιόγν. 

Απηά γηλόληνπζαλ θαη ζηα επόκελα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεηξαγσληζκνύ 
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πνιπγώλνπ. πδεηήζεθε επίζεο ε γελίθεπζε κεηαηξνπήο λ-γώλνπ ζε 

ηζνδύλακν (λ-1)-γσλν. 

ην επόκελν ζηάδην αθνινύζεζε ε κεηαηξνπή ηξηγώλνπ ζε ηζνδύλακν 

παξαιιειόγξακκν. Αλ Μ θαη Κ κέζα δύν πιεπξώλ θαη ΜΒΓΛ 

παξαιιειόγξακκν έρνπκε: 

(ΑΒΓ) = (ΑΜΚ) + (ΜΒΓΚ) =(ΚΛΓ) + (ΜΒΓΚ) 

= (ΜΒΓΛ) 

Δδώ ζπδεηήζεθε ε ηζόηεηα ηξηγώλσλ θαη θάπνηνη 

ζπκήζεθαλ ζε απηό ην ζρήκα ηελ απόδεημε ηνπ 

ζεσξήκαηνο γηα ην ηκήκα πνπ ζπλδέεη ηα κέζα 

δύν πιεπξώλ ηξηγώλνπ από ηελ Α΄ Λπθείνπ. 

 

Μεηά θάλακε ηελ κεηαηξνπή πιάγηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ζε 

ηζνδύλακν νξζνγώλην. Καη εδώ ζπδεηήζεθε ε 

ηζόηεηα ηξηγώλσλ θαη νη ζρεηηθέο έλλνηεο ηνπ 

Δπθιείδε θαη έγηλε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ 

θίλεζεο, απόθξπςεο – εκθάληζεο ηνπ 

ινγηζκηθνύ. Οπζηαζηηθά επαλέιαβαλ ηελ 

απόδεημε γηα ηνλ ηύπν εκβαδνύ 

παξαιιεινγξάκκνπ. 

Δίλαη: (ΑΒΓΓ) = (ΑΒΓΔ) + (ΑΔΓ) = (ΑΒΓΔ)  + (ΒΓΕ) = (ΑΒΕΔ) 

 

Σειεπηαίν βήκα ν ηεηξαγσληζκόο 

ηνπ νξζνγσλίνπ. Μεηαηνπίζακε ην ΒΓ 

ζην ΓΛ κε δηαβήηε (θύθιν). 

Καηαζθεπάζακε εκηθύθιην κε δηάκεηξν 

ΓΛ. Βξήθακε ην ζεκείν ηνκήο ηεο ΓΒ 

θαη ηνπ εκηθπθιίνπ απηνύ θαη 

θαηαζθεπάζακε ην νξζνγώλην ηξίγσλν 

ΓΛΡ (ε εγγεγξακκέλε γσλία πνπ βαίλεη ζε εκηθύθιην είλαη νξζή). 

Δθαξκόζακε κεηξηθή ζρέζε ζε νξζνγώλην ηξίγσλν (επαλάιεςε 

ζεσξεκάησλ ηνπ πξνεγνύκελνπ θεθαιαίνπ). Καηαζθεπάζακε ην ηεηξάγσλν 

κε πιεπξά ΓΡ πνπ ηθαλνπνηεί ην πξόβιεκα. 

Άξα: (ΑΒΓΓ) = ΒΓ∙ΓΓ = ΓΛ∙ΓΓ = ΓΡ
2
 = (ΓΡΕΔ). 

ηελ πνξεία θάλακε απόθξπςε θαη γξακκώλ πνπ δελ ρξεηάδνληαλ γηα λα 

κελ κπεξδεύνληαη νη καζεηέο (πιενλέθηεκα ησλ ινγηζκηθώλ δπλακηθήο 

γεσκεηξίαο). πδεηήζεθαλ ελαιιαθηηθέο θαηαζθεπέο ηεο κέζεο αλαιόγνπ 

ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ νξζνγσλίνπ, δειαδή ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο ρ, 

ηέηνηνπ ώζηε ρ
2
 = α∙β πνπ είλαη θαη ε πιεπξά ηνπ δεηνύκελνπ ηεηξαγώλνπ 
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ρξεζηκνπνηώληαο θαη άιιε κεηξηθή ζρέζε ή θαη δηαθνξεηηθέο κεηαθνξέο 

ηκεκάησλ ζε άιια ζεκεία ηνπ ζρήκαηνο αιιά θαη δηάθνξνη ηξόπνη 

θαηαζθεπήο ηεηξαγώλνπ κε γλσζηή πιεπξά. Γηα επαιήζεπζε κεηξνύζακε 

θαη ηα εκβαδά ησλ ζρεκάησλ πνπ ρξεηαδόκαζηαλ. Δπίζεο πξνέθπςε θαη 

ζπδήηεζε γηα ηνλ ηεηξαγσληζκό ηνπ θύθινπ θαη ελεκεξώζακε 

αλαιπηηθόηεξα ηνπο καζεηέο γηα ην δεκνθηιέο απηό «άιπην πξόβιεκα» θαη 

ηνπο πιεξνθνξήζακε όηη ζα ην μαλαζπλαληήζνπκε θαη ζην επόκελν 

θεθάιαην. Πξνηείλακε αθόκε λα γίλεη πξναηξεηηθά θαη εξγαζία ζην ζπίηη 

πάλσ ζηελ θαηαζθεπή απηή ή θάπνησλ επηκέξνπο θαηαζθεπώλ αιιά κε 

θαλόλα θαη δηαβήηε ζε θόιια ζρεδίνπ. Αξθεηνί αληαπνθξίζεθαλ θαη 

θάπνηνη πνπ είραλ ην ινγηζκηθό εμαζθήζεθαλ κε απηή ηελ δξαζηεξηόηεηα 

θαη εθηύπσζαλ ηα αλάινγα ζρήκαηα κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. Γεληθά 

θάλακε ρξήζε ηερληθήο «θόςε – ξάςε», αμησκάησλ θαη θνηλώλ ελλνηώλ, 

ρξήζε κεηξηθώλ ζρέζεσλ, ηύπσλ εκβαδώλ, κεηαηόπηζε ηκεκάησλ θαη από 

όια απηά θαίλεηαη μεθάζαξα ε ηεξάζηηα παηδαγσγηθή αμία ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο απηήο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Ζ έλλνηα ηνπ εκβαδνύ είλαη απισκέλε ζηελ ύιε όισλ ησλ ηάμεσλ ζε 

όιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο κε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηόζν 

πξαθηηθέο όζν θαη ζεσξεηηθέο. Πξνζθέξεηαη ινηπόλ ζαλ έλλνηα πάλσ ζηελ 

νπνία κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηλνηόκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα 

αλαδείμνπλ ηελ νκνξθηά ηεο Γεσκεηξίαο θαη επηβάιινληαη ηέηνηεο 

πξσηνβνπιίεο ζηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη αδίθσο πεξηέιζεη ην κάζεκα. 
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