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ΠΔΡΗΛΖΨΖ 
Η διδαζκαλία ζήμεπα απέσει από ηςποποιημένα ζσήμαηα, ανηίθεηα ηποποποιείηαι ανάλογα με ηοςρ 

ανηικειμενικούρ ηηρ ζηόσοςρ. Κςπίυρ αποθεύγεηαι η δαζκαλοκενηπική μοπθή ηηρ και ππουθείηαι 

εκείνη πος θέηει ζε ενέπγεια ηον ίδιο ηο μαθηηή. Γι αςηό μποπεί να πεπιλαμβάνει και άλλερ ενέπγειερ 

από ηην μεηάδοζη ηυν πληποθοπιών. Δίναι γνυζηό βέβαια όηι η διαδικαζία μάθηζηρ εξαπηάηαι από 

παπάγονηερ ζσεηικούρ με ηο άηομο όζο και από εξυηεπικούρ όπυρ ηο βοηθηηικό ςλικό, ή οι 

ενέπγειερ ηος διδάζκονηορ. Οι ηελεςηαίοι διαμοπθώνονηαι ανάλογα με ηην πεπίζηαζη. Τα δςναμικά 

λογιζμικά μποπούν να βοηθήζοςν ζηην καηανόηζη μαθημαηικών εννοιών. Η ζυζηή σπήζη ηοςρ 

οδηγεί ηοςρ μαθηηέρ ζηην αςηενέπγεια, ζηην έπεςνα βαζικών εννοιών. Βέβαια η ζςγγπαθή ηος 

ζεναπίος ππέπει να λαμβάνει ςπότη ηηρ κάποιερ πποϋποθέζειρ έηζι ώζηε ηα δςναμικά λογιζμικά να 

καηαζηούν επγαλεία μάθηζηρ. 

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: δςναμικό λογιζμικό, ζσεδιαζμόρ, κίνηηπο, μάθηζη, εκπαιδεςηικόρ, ζενάπιο 

 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 
Δίλαη γλσζηό όηη, ζηε ζεκεξηλή επνρή δελ κπνξνύκε λα κηινύκε πηα γηα ηππνπνηεκέλα ζρήκαηα 

θαη πνξείεο δηδαζθαιίαο. Απηό πνπ θαζνξίδεη ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί ζε θάζε κάζεκα 

είλαη ν θαζνξηζκόο ηνπ ηη επηδηώθεηαη, πξάγκα πνπ γίλεηαη ζήκεξα θαηά ηξόπν πνιύ 

ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθή κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αληηθεηκεληθώλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ θαη ηελ 

αλάιπζε ηνπ έξγνπ κάζεζεο πνπ πξέπεη λα επηηειεζζεί. Αλάινγε κεηαβνιή έρεη επέιζεη θαη ζηηο 

κνξθέο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα γηα ηελ πξνώζεζε ηεο κάζεζεο (Hoyles, 

1992). Ζ ίδηα κνξθή δηδαζθαιίαο δελ ζεσξείηαη ην ίδην θαηάιιειε γηα όια ηα είδε κάζεζεο πνπ 

επηδηώθνληαη. Ζ αληίιεςε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο σο κηαο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο θαη ε 

βαζκηαία κεηαηόπηζε από ηνλ δνκεηηζκό, έδσζε λέα ώζεζε ζηελ ζρεηηθή έξεπλα (Mevarech & 

Light, 1992) επεξεάδνληαο θαη ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηώλ (Hoyles 1992). Από ηελ έληνλα καζεηνθεληξηθή ζέζε ηνπ Papert 

(Papert, 1980) ε νπνία επηθέληξσλε ζην ππνινγηζηηθό πεξηβάιινλ δείρλνληαο λα αγλνεί ηνλ 

εθπαηδεπηηθό, νδεγνύκαζηε βαζκηαία ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ ξόινπ ηνλ νπνίν θαιείηαη λα 

δηαδξακαηίζεη ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο(Hoyles & Noss, 1992). Έηζη γηα 

λα επηηεπρζεί ε κάζεζε, κε ηελ έλλνηα ηεο κόληκεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, είλαη βέβαηα 

απαξαίηεηεο νη πιεξνθνξίεο αιιά ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο δελ αξθνύλ κόλν απηέο. Γηα ην ιόγν 

απηό ε δηδαζθαιία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πνιιέο άιιεο ελέξγεηεο, εθηόο από ηε κεηάδνζε 

πιεξνθνξηώλ, νη νπνίεο ζθνπό έρνπλ λα ππνβνεζήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  
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ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 
ύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο ε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ιακβάλεη ρώξα ε 

κάζεζε  πεξηιακβάλεη εζσηεξηθνύο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη, ε λνεκνζύλε, νη 

αληηιεπηηθνί κεραληζκνί, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ θαζελόο. ηνπο εμσηεξηθνύο 

παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε κάζεζε, ην ίδην ην 

πξνο κάζεζε πιηθό, νη ππνβνεζεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ δηδάζθνληα θαη άιια. To καζεζηαθό απηό 

πεξηβάιινλ ην δεκηνπξγεί ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθόο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο (Ράπηεο & 

Ράπηε, 2000). Μεξηθνί από ηνπο εμσηεξηθνύο απηνύο παξάγνληεο κπνξνύλ κε ηε δηδαζθαιία λα 

δηακνξθσζνύλ θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα παξέρεηαη ε κεγαιύηεξε δπλαηή βνήζεηα ζην άηνκν 

πνπ καζαίλεη. Δπλόεην είλαη όηη νη παξάγνληεο απηνί δελ είλαη νη ίδηνη, νύηε γηα όια ηα άηνκα, 

αιιά νύηε θαη γηα όια ηα είδε θαη ηηο πεξηπηώζεηο κάζεζεο. 

Σα δπλακηθά ινγηζκηθά καδί κε θαηάιιειεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πεξηβάιινλ ζηε ηάμε πνπ λα πξνάγεη θαη λα «θαηαζθεπάδεη»  γηα ηνπο 

καζεηέο ηελ θαηαλόεζε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ. Δίλαη ζπνπδαίν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα 

βξίζθνπλ ηξόπνπο λα δεκηνπξγνύλ πνηνηηθέο εξγαζίεο ώζηε νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

δηθαηνινγήζνπλ έλλνηεο θαη ηδέεο ζηα καζεκαηηθά.  

 

ΩΣΟ ΧΔΓΗΑΜΟ-ΣΟΧΟΗ 
Υξεζηκνπνηώληαο θαηάιιεια ην ινγηζκηθό επηηξέπεηο ζηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο ηθαλέο λα βνεζήζνπλ απηνύο πξώηα λα βξνπλ ηδηόηεηεο θαη δεύηεξν λα 

πείζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο όηη νη εηθαζίεο πνπ έθαλαλ κπνξνύλ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ απόδεημε 

ησλ πξνηάζεσλ ηνπο. Έηζη νη καζεηέο γίλνληαη ηθαλνί λα εξεπλήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο κε ηνλ θαιό 

ζρεδηαζκό. 

Ζ ζπγγξαθή ησλ ζελαξίσλ πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηα παξαθάησ: 

1. Σελ πνιππινθόηεηα ηεο παηδαγσγηθήο, δηδαθηηθήο θαη γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

δηδαζθόκελεο ελόηεηαο κε ηελ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ πξνηεηλόκελνπ 

ζελαξίνπ. 

2. Σελ άκεζε αληαπόθξηζε ησλ ζελαξίσλ ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, ηελ εμνκάιπλζε δπζθνιηώλ 

θαηαλόεζεο θαη ηελ καζεζηαθή επηθνηλσλία. Απηό επηηπγράλεηαη, αλ ν δηδάζθσλ κε ην 

ζρεδηαζκό πνπ ζα θάλεη ζηνρεύεη ζηα εμήο.     

Α) Να πξνάγεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα 

Β) Πξνβάιεη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο πξνζέγγηζεο θαη κειέηεο κηαο έλλνηαο 

Γ) Πξνθαιεί ην καζεηή λα θάλεη εηθαζίεο, λα ηηο πινπνηεί θαη λα ηηο ειέγρεη κε ζηόρν λα 

βγάδεη ηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα. 

Γ) Να δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην καζεηή λα εθθξάδεη ηηο δηαηζζεηηθέο αληηιήςεηο ηνπ, λα 

πεηξακαηίδεηαη κε απηέο θαη λα καζαίλεη από ηα ιάζε ηνπ. 

Δ)  Να επηηξέπεη ζην καζεηή λα ρξεζηκνπνηεί ηηο γλώζεηο πνπ έρεη απνθνκίζεη από ηε 

ζεσξεηηθή δηδαζθαιία θαη λα εθηηκά έηζη ηελ πξαθηηθή ηνπο αμία.    

Ε) Σν ζελάξην λα πξννξίδεηαη γηα νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε ή αηνκηθή αληηκεηώπηζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο. 

Ζ)  Κάζε ζελάξην αθνξά κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη ζθνπό ηελ εκπινθή καζεηώλ κε ηέηνην 

ηξόπν ώζηε θαηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ παξαηίζεηαη, λα αλαπηύμνπλ 

δξαζηεξηόηεηεο-πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ-θίλεηξα γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην γλσζηηθό ηνπο 

αληηθείκελν. 

Θ) Πξέπεη λα ζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηώλ γηα θαηαλόεζε θαη όρη γηα κεραληθή 

απνκλεκόλεπζε. 



 

395 

Η) Δηδηθά γηα ηα Μαζεκαηηθά- Φπζηθή-Υεκεία πξέπεη λα βνεζά λα εμειηρζεί ε δηδαζθαιία 

από κηα θνξκαιηζηηθή δηαδηθαζία απνδείμεσλ ζε κηα δπλακηθή επίιπζε θαηαζηάζεσλ 

πξνβιεκαηηζκνύ.   

3. Σνλ θαζνξηζκό ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ηόζν ζε επίπεδν γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ 

(Bloom, 1950).  Γηαηί ζήκεξα δελ κπνξνύκε λα κηινύκε πηα γηα ηππνπνηεκέλα ζρήκαηα θαη 

πνξείεο δηδαζθαιίαο. Απηό πνπ θαζνξίδεη ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί ζε θάζε κάζεκα 

είλαη ν θαζνξηζκόο ηνπ ηη επηδηώθεηαη, πξάγκα πνπ γίλεηαη ζήκεξα θαηά ηξόπν πνιύ 

ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθή κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αληηθεηκεληθώλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ θαη ηελ 

αλάιπζε ηνπ έξγνπ κάζεζεο πνπ πξέπεη λα επηηειεζηεί. 

Βέβαηα ηα δπλακηθά ινγηζκηθά έρνπλ ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, αλ ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά, λα δεκηνπξγήζνπλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθώκελεο παηδαγσγηθέο θαη καζεζηαθέο θαηαθηήζεηο.  

Ο ζρεδηαζκόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη βέβαηα εθείλνο πνπ ζα κεηαηξέςεη απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζε δπλακηθά εξγαιεία, πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηα 

άςπρα κεραλήκαηα ζε εξγαιεία γλσζηηθήο αλάπηπμεο (Ράπηεο & Ράπηε 2000). 

Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη όκσο απηόο ν ζσζηόο ζρεδηαζκόο, ν εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη καδί κε 

ηε γλώζε ηνπ ινγηζκηθνύ λα έρεη θαη ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία δηδαζθαιίαο ζην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν γηαηί αιιηώο ζα ζρεδηάδεη ρσξίο λα γλσξίδεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ.   

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε παξαδείγκαηα ζσζηνύ θαη κε ζρεδηαζκνύ δξαζηεξηνηήησλ 

(Κνληνγεώξγνο & Καηζηαλάο, 2002). 

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 1Ζ

  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Βήμα 1ο 

Κ1. Καηαζθεπάζηε ηξίγσλν ΑΒΓ .   

Κ2. Καηαζθεπάζηε ηελ εκηεπζεία ΒΑ θαη πάξηε ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΒΑ, ηκήκα ΑΓ ίζν κε ηελ 

ΑΓ. Σελ εκηεπζεία  ΓΑ θαη ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΓΑ πάξηε ηκήκα ΑΔ ίζν κε ηελ ΑΒ. 

Κ3. Βξείηε ην ζεκείν ηνκήο ησλ επζεηώλ ΓΔ θαη ΒΓ. 

Κ4. Καηαζθεπάζηε όπνηα άιιε γξακκή ζεσξείηε ζεκαληηθή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 2ο  

Καηαγξάςηε κε πξνζνρή όια ηα δεδνκέλα ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπώλ θαη ρξεζηκνπνηείζηε 

ρξώκαηα γηα λα ηα επηζεκάλεηε ζην ζρήκα. 

Βήμα 3ο  

Δ1. Παξαηεξείζηε ην ζρήκα θαη θάληε εηθαζίεο γηα ίζα  επζύγξακκα ηκήκαηα, ίζεο γσλίεο, ίζα 

ηξίγσλα  (ηοςλάσιζηον ηέζζεπιρ εικαζίερ)  

Δ2. Μεηαθηλείζηε ηα ζηνηρεία ηνπ ζρήκαηνο θαη παξαηεξείζηε αλ νη εηθαζίεο ζαο θαίλεηαη όηη 

δηαηεξνύληαη  ζε θάζε κεηαθίλεζε . 

Δ3. Κάληε κεηαθηλήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρήκαηνο ζε αθξαίεο ζέζεηο. Ση ζπκπεξαίλεηε; 

ΓΒ

Α

Δ

Γ

Ε
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Βήμα 4ο  

Πξνζπαζήζηε ρξεζηκνπνηώληαο πξνηάζεηο ηνπ βηβιίνπ λα δηθαηνινγήζεηε γηαηί νη εηθαζίεο πνπ 

θάλαηε παξακέλνπλ αλαιινίσηεο (όζερ παπαμένοςν), ζε θάζε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ζρήκαηνο. 

Βήμα 5ο 

Γηα θάζε ππόζεζε  πνπ δηθαηνινγήζαηε , δηαηππώζηε κηα πξόηαζε ηεο κνξθήο : 

« Αλ … ηόηε …» ρξεζηκνπνηώληαο ηα αξρηθά ζαο δεδνκέλα γηα «Αλ» θαη ηελ εηθαζία πνπ 

δηθαηνινγήζαηε γηα «ηόηε». 

 

Παραηηρήζεις 

Α)  Ζ θαηαζθεπή είλαη απιή θαη ηα ίζα ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα επηζεκαλζνύλ είλαη πνιιά. Έηζη 

θάζε καζεηήο κπνξεί λα νδεγεζεί ζε κηα εηθαζία. Ζ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, 

κέζσ κηαο ή πεξηζζόηεξσλ εηθαζηώλ, δίλεη ηε δπλαηόηεηα  ζην καζεηή, λα έξζεη ζε επαθή, όρη 

κόλν κε έλα κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ είλαη ε ιύζε ηνπ, αιιά κε νιόθιεξε ηε δνκή ηνπ 

(δεδνκέλα – εηθαζίεο – δηαηύπσζε εξσηήκαηνο – δηακόξθσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε πξόηαζε) 

Β) Ζ παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηα επηιέρηεθε θαη γηαηί παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζε 

αθξαίεο ζέζεηο. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2Ζ
 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ην πξόγξακκα Sketchpad  αλνίμηε ην αξρείν κε ηίηιν « ίζα ηξίγσλα». Δκθαλίδεηαη έλα 

πεξίεξγν ζρήκα.  

ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη πέληε ηξίγσλα πνπ απνζπάζακε από πέληε νξζνγώληα πιαίζηα, λα 

ηα ρξσκαηίζνπκε θαη λα ηα επαλαηνπνζεηήζνπκε ζηε ζέζε ηνπο. ηελ πξνζπάζεηα λα ηα 

ρξσκαηίζνπκε ηνπνζεηήζεθε ην έλα πάλσ ζην άιιν έηζη ώζηε λα θνιιήζνπλ κεηαμύ ηνπο. Μεξηθά 

απ’ απηά ζρίζηεθαλ ζε νξηζκέλα κέξε ηνπο . 

Θέινπκε, παίξλνληαο όηη ζηνηρεία απέκεηλαλ απ’ ην θαζέλα λα αλαθαηαζθεπάζνπκε ηα ηξίγσλα 

θαη λα ηα ηνπνζεηήζνπκε ζηε ζέζε ηνπο. Δίλαη πηζαλόλ, ζε κέξε πνπ δελ θαίλνληαη, θάπνηα απ’ 

απηά λα έρνπλ αλαδηπισζεί.  Όζεο απ’ ηηο θνξπθέο ησλ ηξηγώλσλ  θαίλνληαη είλαη ηα ζεκεία πνπ 

ζην ζρήκα έρνπλ γξάκκα γηα όλνκα. 
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Βήμα 1ο  

Κ1. Δπηιέμηε έλα ηξίγσλν  (π.ρ. ην ΓΔΕ ρξώκαηνο κπιε). Πξνζπαζήζηε λα δηαπηζηώζεηε πνηα απ’ 

ηα θύξηα ζηνηρεία απηνύ ηνπ ηξηγώλνπ (πλεςπέρ ή γυνίερ), ζαο είλαη γλσζηά θαη δελ έρνπλ 

αιινησζεί. 

Κ2.  Καηαγξάςηε ηα ζηνηρεία απηά κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζρήκα. 

Κ3.  Με ηε βνήζεηα ησλ βαζηθώλ θαηαζθεπώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ρξεζηκνπνηώληαο  ηα 

ζηνηρεία  ηνπ ηξηγώλνπ πνπ δηαπηζηώζαηε όηη ζαο είλαη γλσζηά, πξνζπαζήζηε λα θαηαζθεπάζεηε 

έλα θαηλνύξγην ηξίγσλν.  

Κ4. Σα θαηαθέξαηε ζηελ θαηαζθεπή; Αλ λαη, ηόηε ζπλερίζηε ζηα επόκελα. Αλ όρη  θάληε δηπιό 

θιηθ ζην <Καηαζθεπή Σξηγώλνπ>. 

Βήμα 2ο   

Μ1  Πόζα ηξίγσλα  κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΓΔΕ θηηάμαηε; Έλα κόλν; Σώξα πνπ κάζαηε ηνλ ηξόπν 

θηηάμηε  θη’ άιιν έλα ή πεξηζζόηεξα.  Μπνξεί λα ζαο ρξεηαζηνύλ !!! 

Ση  παξαηεξείηε  ζ’ απηά  ηα ηξίγσλα; 

Μ2.  Μεηαθηλείζηε ηελ θάζε θνξπθή ηνπ ηξηγώλνπ. Ση παξαηεξείηε ζηηο κεηαθηλήζεηο απηέο, ζην 

ζρήκα θαη ζην κέγεζνο ηνπ ηξηγώλνπ; 

Μ3.  Αλνίμηε ηώξα κε δηπιό θιηθ ζην <Καηαζθεπή Σξηγώλνπ> ην καγηθό νξζνγώλην πιαίζην λα 

δηαπηζηώζεηε αλ θηηάμαηε ην ηξίγσλν πνπ ρξεηαδόκαζηε. Γελ μέξεηε ηνλ ηξόπν λα ην 

δηαπηζηώζεηε; Αξπάμηε από ην απηί (από μια κοπςθή) ην ηξίγσλν πνπ θηηάμαηε θαη ηνπνζεηήζηε 

ην ζην θνκκέλν ηξίγσλν ηνπ πιαηζίνπ. Δθαξκόδεη αθξηβώο; 

Βήμα 3ο  

1. ηελ Κ1 θαηαγξάςαηε ηα θύξηα ζηνηρεία ηνπ ηξηγώλνπ πνπ θαηαζθεπάζαηε θαη κε ηε ζεηξά 

πνπ είλαη ζην ζρήκα . ηε Μ3 ηνπνζεηήζαηε ην ηξίγσλν πνπ θαηαζθεπάζαηε ζην αξρέηππό ηνπ. 

Σώξα κπνξείηε λα δηαηππώζεηε κηα πξόηαζε ζηε κνξθή  «Αλ … ηόηε…» πνπ λα αθνξά ζηα 

παξαπάλσ. 

2. Πόζα δηαθνξεηηθά ηξίγσλα κπιε κπνξείηε λα θηηάμεηε κε ηα ίδηα ζηνηρεία ; 

Βήμα 4ο  

Πξνζπαζήζηε λα δηαηππώζεηε έλα ζπιινγηζκό γηα λα δηθαηνινγήζεηε ην επνπηηθό ζπκπέξαζκα 

1, θαζώο θαη ην 2. 

Δπαλαιάβαηε ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο γηα ηα ππόινηπα ηξίγσλα  θαη πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεηε  

ζε αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα. 

ηότοι 

Ζ πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο ελόο ηξηγώλνπ από νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ, θάλεη   επνπηηθά  θαλεξό  

ην ξόιν ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ελόο θξηηεξίνπ ηζόηεηαο . 

Ζ πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο ελόο ηξηγώλνπ από ζηνηρεία πνπ δελ απνηεινύλ θξηηήξην ηζόηεηαο  

θαη ε δηαπίζησζε όηη  ην ηξίγσλν πνπ θαηαζθεπάδεηαη δελ είλαη κνλαδηθό, μεθαζαξίδεη ην ξόιν 

πνπ παίδνπλ ζηα θξηηήξηα  ε ζεηξά ησλ ζηνηρείσλ  θαη ην πιήζνο ηνπο. 

Βαζηθόο ζηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο  είλαη λα  αμηνπνηεζεί ε δπλαηόηεηα πνπ καο παξέρεη ν 

ππνινγηζηήο λα ηνπνζεηνύκε ην έλα ηξίγσλν πάλσ ζην άιιν γηα λα δηαπηζηώζνπκε όηη είλαη ίζα. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 3Ζ
  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Βήμα 1ο  

Καηαζθεύαζε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΓ=ΑΒ). Σα ύςε ηνπ ΒΔ θαη ΓΕ θαη ην επζύγξακκν 

ηκήκα ΔΕ. 

Βήμα 2ο  

Με ηελ εληνιή <ππνινγηζκόο> κέηξεζε ηα επζύγξακκα ηκήκαηα ηνπ ζρήκαηνο πνπ 

θαηαζθεύαζεο. 

Βήμα 3ο  

Όζα από απηά δηαπίζησζεο όηη είλαη ίζα, πξνζπάζεζε λα ηα απνδείμεηο. 
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Παραηηρήζεις: 

Ζ παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηα δελ έρεη θαλέλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα λα 

ραξαθηεξηζηεί επηηπρήο. Βέβαηα ην ίδην πξόβιεκα ζα κπνξνύζε λα ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα 

παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο γηα εηθαζίεο θαη ζπκπεξάζκαηα, γηα παξάδεηγκα: 

α) Θα κπνξνύζε λα δνζεί ππό κνξθή "black box", δειαδή λα ηνπο δνζεί ην ζρήκα 

θαηαζθεπαζκέλν ζε θάπνην ινγηζκηθό θαη λα ηνπο δεηεζεί λα αλαθαιύςνπλ ηηο ηδηόηεηεο ηνπ 

θαη λα θαηαζθεπάζνπλ έλα άιιν πνπ λα ζπκπεξηθέξεηαη ην ίδην. 

β) Θα κπνξνύζε λα ηνπο δεηεζεί λα ην κεηαθηλήζνπλ, λα κεηξήζνπλ, λα θέξνπλ άιιεο γξακκέο 

πνπ λνκίδνπλ όηη είλαη απαξαίηεηεο. 

γ) Να θάλνπλ ηηο εηθαζίεο ηνπο θαη λα ηηο απνδείμνπλ κε ηε βνήζεηα ησλ πξνηάζεσλ ηνπ βηβιίνπ 

ηνπο. 
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