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Πεπίλητη
Ζ γλώζε ησλ κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε Γεσκεηξία θαη ηελ Σερλνινγία θαη ηνλ
ζπλδπαζκό ηνπο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο παξνύζαο κειέηεο. Δίθνζη πέληε πξνπηπρηαθνί
θνηηεηέο/ηξηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο παξαθνινύζεζαλ έλα εμακεληαίν κάζεκα θαη
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πνπ ζηόρεπε ζηελ δηεξεύλεζε ηεο ηερλνινγηθήο, παηδαγσγηθήο
γλώζεο πεξηερνκέλνπ ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ θαη ηε κάζεζε ηεο ηερλνινγίαο κέζσ ηνπ
ζρεδηαζκνύ κε ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ γηα
ηα Μαζεκαηηθά ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα παξαηεξείηαη,
όηη νξηζκέλνη θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ αδπλακίεο ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε ηνπ πνιπγώλνπ
θαη επηπιένλ νξηζκέλνη θνηηεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ε ηερλνινγία ηνπο βνήζεζε λα μεπεξάζνπλ
ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ, ελώ άιινη βιέπνπλ όηη ν ζπλδπαζκόο εξγαιείσλ-κεζόδσλ όπσο
ραξηί κνιύβη από ηε κία θαη ινγηζκηθό από ηελ άιιε, ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ησλ
γλώζεώλ ηνπο γηα ηα πνιύγσλα.
Λέξειρ κλειδιά: Μειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί, ηερλνινγηθή παηδαγσγηθή γλώζε πεξηερνκέλνπ,
εθπαηδεπηηθά ζελάξηα, Γεσκεηξία, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά.

1. Ειζαγυγή
Ζ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη νδεγήζεη ζηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ γλώζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Έηζη, ελώ ζην παξειζόλ νη
εξεπλεηέο αλαδείθλπαλ όηη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα έρνπλ γλώζε ηνπ
γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ (πεξηερνκέλνπ) πνπ θαινύληαη λα δηδάμνπλ θαζώο θαη
παηδαγσγηθέο γλώζεηο ώζηε λα πξνζεγγίδνπλ ηελ δηδαζθαιία κε θαηάιιειν ηξόπν
(Shulman, 1986), ηα ηειεπηαία ρξόληα θαίλεηαη όηη είλαη απαξαίηεηε θαη ε γλώζε ηεο
ηερλνινγίαο (Angeli & Valanides, 2005; Mishra & Koheler, 2006). Σα ηξία απηά είδε
γλώζεο (πεξηερνκέλνπ, παηδαγσγηθήο θαη ηερλνινγίαο) δελ είλαη αλεμάξηεηα κεηαμύ
ηνπο, αιιά ζπλππάξρνπλ θαη ζπλδηακνξθώλνπλ ηελ δηδαζθαιία ελόο γλσζηηθνύ
αληηθεηκέλνπ κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, δεκηνπξγώληαο ηελ Σερλνινγηθή
Παηδαγσγηθή Γλώζε Πεξηερνκέλνπ πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό.
Με ζθνπό ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, έρνπλ
δξνκνινγεζεί θαη πινπνηνύληαη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, όπσο ην πξόγξακκα
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επηκόξθσζεο Β΄ επηπέδνπ (http://b-epipedo.cti.gr) θαη δξάζεηο εξεπλεηώλ (Επκπίδεο,
2010) ζε ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Μία άιιε ζεκαληηθή νκάδα αλζξώπσλ πνπ ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε
ζηνπο ηξόπνπο έληαμεο ησλ ΣΠΔ είλαη νη θνηηεηέο/ηξηεο παηδαγσγηθώλ θαη
θαζεγεηηθώλ ζρνιώλ, αθνύ ε εθπαίδεπζή ηνπο, απνηειεί έλα θνκβηθό ζεκείν γηα ηελ
επίηεπμε ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα ην ιόγν
απηό, πξαγκαηνπνηήζακε έξεπλα κε ζθνπό λα δηεξεπλήζνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο
Σερλνινγηθήο Παηδαγσγηθήο Γλώζεο Πεξηερνκέλνπ κειινληηθώλ δαζθάισλ,
θάλνληαο ρξήζε εθπαηδεπηηθώλ-δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ (ΔΓ) θαη ησλ Δθπαηδεπηηθώλ
Λνγηζκηθώλ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ γηα ηα Μαζεκαηηθά (ΔΛΠΗΜ).
ηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, ε νπνία επηθεληξώλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα
ηεο έξεπλαο, είλαη λα δηεξεπλήζεη: 1) πνηα ήηαλ ε γλώζε ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ ζηα
πνιύγσλα (Γλώζε Πεξηερνκέλνπ), 2) πνηα ήηαλ ε γλώζε ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ ζηελ
ηερλνινγία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ κηθξόθνζκν ηνπ «Γεσπίλαθα» (Σερλνινγηθή
Γλώζε) θαη 3) πώο ζεσξνύλ νη θνηηεηέο/ηξηεο όηη ε ηερλνινγία επεξέαζε ηελ γλώζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην νπνίν εξγάζηεθαλ (Σερλνινγηθή Γλώζε Πεξηερνκέλνπ);

2. Τεσνολογική, Παιδαγυγική Γνώζη ηος Πεπιεσομένος
Οη Mishra θαη Koehler, (2006) ππνζηεξίδνπλ όηη «ε θαξδηά ηεο θαιήο δηδαζθαιίαο κε
ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πεξηιακβάλεη ηξεηο ζπληζηώζεο: ην πεξηερόκελν (ύιε
δηδαζθαιίαο), ηελ παηδαγσγηθή θαη ηελ ηερλνινγία». Οη ηξεηο απηέο ζπληζηώζεο
ζπγθξνηνύλ ην πιαίζην «Σερλνινγηθή Παηδαγσγηθή Γλώζε Πεξηερνκέλνπ» (ΣΠΓΠ,
Technological Pedagogical Content Knowledge, TPACK), ην νπνίν απνηειεί
πξνέθηαζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο γλώζεο ηνπ Πεξηερνκέλνπ (Pedagogical
Content Knowledge) πνπ αλέπηπμε ν Shulman (1986). Οη Mishra θαη Koehler (2006)
παξνπζηάδνπλ ην πιαίζην TPACK κε ηε ρξήζε ελόο δηαγξάκκαηνο Venn (Δηθόλα 1),
όπνπ θάζε θύθινο αλαπαξηζηά κία ζπληζηώζα γλώζεο δειαδή ηνπ Πεξηερνκέλνπ, ηεο
Παηδαγσγηθήο θαη ηεο Σερλνινγίαο.

Εικόνα 1. Τν δηάγξακκα ηνπ TPACK
Δθηόο όκσο από ηηο ηξεηο ζπληζηώζεο, νη ηνκέο πνπ δεκηνπξγνύληαη από θάζε δύν
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θύθινπο αλαπαξηζηνύλ ηξία αθόκα είδε γλώζεο: α) ηελ Παηδαγσγηθή Γλώζε ηνπ
Πεξηερνκέλνπ (Pedagogical Content Knowledge) δειαδή ηε γλώζε πνπ ρξεηάδεηαη λα
δηαζέηεη ν εθπαηδεπηηθόο ώζηε λα κεηαζρεκαηίδεη ηε γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ
δηδάζθεη γηα λα δηεπθνιύλεη ηε κάζεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, β) ηελ Σερλνινγηθή
Γλώζε Πεξηερνκέλνπ (Technological Content Knowledge), δειαδή ηελ θαηαλόεζε
ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία επεξεάδεη ην πεξηερόκελν πνπ πξόθεηηαη λα
δηδάμεη ν εθπαηδεπηηθόο, γ) ηελ Σερλνινγηθή Παηδαγσγηθή Γλώζε (Technological
Pedagogical Knowledge) δειαδή ηελ θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ε
δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε κεηαβάιινληαη όηαλ αμηνπνηείηαη θάπνην ηερλνινγηθό
εξγαιείν από ηνλ εθπαηδεπηηθό, ελώ δ) ε ηνκή θαη ησλ ηξηώλ θύθισλ αλαπαξηζηά ηελ
TPACK «...πνπ απαηηεί ηελ θαηαλόεζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ ελλνηώλ όηαλ
ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία, παηδαγσγηθέο ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε
επνηθνδνκεηηθό ηξόπν γηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηδαζθαιία..., γλώζε γηα ην ηη θάλεη
θάπνηεο έλλνηεο δύζθνιεο ή εύθνιεο, πώο ε ηερλνινγία κπνξεί λα βνεζήζεη λα
αληηκεησπηζηνύλ θάπνηα πξνβιήκαηα...,γλώζε ηεο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο ησλ
καζεηώλ, επηζηεκνινγηθέο ζεσξίεο ...γλώζε γηα ην πώο ε ηερλνινγία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα νηθνδνκήζεη ζηελ ππάξρνπζα γλώζε θαη... ή λα ελδπλακώζεη ηηο
ππάξρνπζεο», (Mishra θαη Koehler, ζ. 1029, 2006).
Σν παξαπάλσ πιαίζην, αμηνπνηήζεθε θαηά ηελ παξαθνινύζεζε ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ
όηαλ «εξγάδνληαλ» σο εθπαηδεπόκελνη ζε έλα εθπαηδεπηηθό-δηδαθηηθό ζελάξην πνπ
είρακε δεκηνπξγήζεη. ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζακε ηα εθπαηδεπηηθά-δηδαθηηθά
ζελάξηα (ΔΓ) απνηέιεζαλ εξγαιείν γηα ηνπο εξεπλεηέο θαη γηα ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο,
αθνύ νη ηειεπηαίνη θιήζεθαλ λα εξγαζηνύλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ΔΓ γηα ην
ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο.

3. Εκπαιδεςηικά - Διδακηικά Σενάπια (ΕΔΣ)
Ζ έλλνηα εθπαηδεπηηθό-δηδαθηηθό ζελάξην (ΔΓ) (Educational Scenario) έρεη
απαζρνιήζεη πνιινύο επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη επηζηεκνληθνύο θνξείο. Ο
Shabajee (1999), αλαθέξεη πσο ην ΔΓ απνηειεί έλα εκηδνκεκέλν κελ επέιηθην δε
ζρέδην δηαδνρήο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ην νπνίν παξάιιεια αλαθέξεηαη
ζηνπο ηξόπνπο ρξήζεο καζεζηαθώλ εξγαιείσλ, ζηελ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθώλ
δνκώλ θαη ηηο ρσξνρξνληθέο ξπζκίζεηο ηνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο. Οη Kynigos
& Argyris (2004), νξίδνπλ πσο, έλα ΔΓ πεξηγξάθεη ξεηά κία καζεζηαθή
δξαζηεξηόηεηα, ελώ παξάιιεια αλαθέξεηαη ζηνπο ηξόπνπο ρξήζεο ςεθηαθώλ
εξγαιείσλ, ζηελ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ, θαη ζηηο ρσξνρξνληθέο ξπζκίζεηο
ηνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο. ύκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή Κπλεγό (2006), ην ΔΓ
δηαθέξεη ηόζν από ην παξαδνζηαθό ζρέδην καζήκαηνο, ην νπνίν ζπληζηά έλα ηερληθό
θείκελν κε πξνθαζνξηζκέλε γξακκηθή δνκή, όζν θαη από ην επίζεκν αλαιπηηθό
πξόγξακκα, πνπ απνηειεί έλα θεληξηθά ζρεδηαζκέλν, αλεπηπγκέλν ζώκα γλώζεσλ.
Δπηπιένλ, νη εξεπλεηέο νθόο θαη Kron (2010) αλαθέξνπλ όηη ην ΔΓ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε δηδαθηηθό κεηαζρεκαηηζκό ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Σν ΔΓ
πεξηιακβάλεη ζαθείο αλαθνξέο ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη ηξόπνπο ρξήζεο ησλ
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ςεθηαθώλ εξγαιείσλ θαηά ηε δηδαζθαιία. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηηο ρξήζεηο ηεο
ηερλνινγίαο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ζπλζήθεο θαη όρη κόλν ζηηο
ιεηηνπξγηθόηεηεο ηεο ηερλνινγίαο. Ζ δνκή ησλ ΔΓ δελ είλαη θιεηζηή κε ζπλέπεηα λα
έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο θόξκεο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νη θνηηεηέο θαη νη
θνηηήηξηεο αμηνπνίεζαλ ηε δνκή πνπ δεκνζίεπζαλ νη Κπλεγόο θ.α. (2001).

4. Η γνώζη πεπιεσομένος ζηη Γευμεηπία
Ζ γλώζε πεξηερνκέλνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε Γεσκεηξία έρεη κεηαμύ άιισλ
κειεηεζεί ζην παξειζόλ (Ma, 1999) θαη αλαδεηθλύεηαη όηη ζπρλά ηόζν νη ελ ελεξγεία
εθπαηδεπηηθνί, όζν θαη νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ θαηαλνήζεη ζε βάζνο
νξηζκέλα ζέκαηα έηζη ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηεπθνιύλνπλ ηε κάζεζε καζεηώλ
θαη καζεηξηώλ ηνπο. ύκθσλα κε ηνπο Jones, Mooney, & Harries (2002), ζηε
Μεγάιε Βξεηαλία νη έξεπλεο αλαδεηθλύνπλ όηη ε Γεσκεηξία είλαη ε πεξηνρή ησλ
Μαζεκαηηθώλ πνπ νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ρακειέο επηδόζεηο θαη
ειάρηζηε απηεπάξθεηα. Έλα από ηα δεηήκαηα έξεπλαο είλαη θαη ε κειέηε ηεο γλώζεο
ησλ κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα πνιύγσλα. Ο εξεπλεηήο Ward, (2004, ζ. 40) ζε
έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε 7 θνηηεηέο/ηξηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ππνζηήξημε
όηη «...ππάξρεη ζύγθξνπζε κεηαμύ ησλ λνεηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ
θνηηεηώλ/ηξηώλ, δειαδή, ηεο ελλνηνινγηθήο εηθόλαο πνπ έρνπλ γηα ην πνιύγσλν».
Δπηπξόζζεηα, νη Cunningham & Roberts, (2010) ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ
ζε 23 θνηηήηξηεο, αλαδεηθλύνπλ όηη νξηζκέλεο εμ απηώλ έρνπλ αδπλακίεο ζηελ
ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηνπ πνιπγώλνπ.

5. Τα ζηάδια ηηρ έπεςναρ
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 25 (16 θνηηήηξηεο θαη 9 θνηηεηέο) πξνπηπρηαθνύο
θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (ΠΣΓΔ). Υξεζηκνπνηήζεθε ε πξνζέγγηζε ηεο «κάζεζεο ηεο
ηερλνινγίαο κέζσ ζρεδηαζκνύ (learning technology by design)», πνπ πξνηείλνπλ νη
Mishra & Koehler (2006) βαζηζκέλε ζηνλ πεηξακαηηθό ζρεδηαζκό (Cobb θ.α., 2003).
Δπηιέρζεθαλ ηα ΔΛΠΗΜ σο ην ινγηζκηθό ηεο έξεπλαο, αθνύ απνηειεί επίζεκν θαη
ζπλνδεπηηθό ινγηζκηθό ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ γηα ηα Μαζεκαηηθά ηνπ
δεκνηηθνύ. ηελ έξεπλα, βάζεη ηνπ πιαηζίνπ TPACK, δόζεθε έκθαζε ζηελ
παξαθνινύζεζε ησλ ζπλδέζεσλ, ησλ ζπζρεηίζεσλ, ησλ δηεπθνιύλζεσλ αιιά θαη ησλ
εκπνδίσλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε κάζεζε ηεο ηερλνινγίαο κέζσ ζρεδηαζκνύ. Οη
εξεπλεηέο αμηνπνίεζαλ ηελ κέζνδν ηεο ηξηγσλνπνίεζεο (ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε
πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ), κε ζθνπό ηελ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε
εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ ησλ παξαθάησ
κεζόδσλ: εξσηεκαηνιόγηα, ζπλεληεύμεηο, γξαπηό πιηθό πνπ ζπγθεληξώζεθε από ηνπο
θνηηεηέο/ηξηεο θαη εκεξνιόγην παξαηεξήζεσλ κε ζηόρν λα δηεξεπλεζνύλ νη
εξεπλεηηθνί ζηόρνη ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε
(κέζνη όξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο, t-test, ANOVA) κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ SPSS,
ελώ γηα ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθό NVivo.
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Οη εξεπλεηέο δηεμήγαγαλ κία ηξίσξε ζπλάληεζε κε ηνπο πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο ζην
εξγαζηήξην Μαζεκαηηθώλ, δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
εμακήλνπ. ε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο έγηλε ρξήζε δηαθόξσλ ηερλνινγηθώλ
εξγαιείσλ: δηθηπαθόο ηόπνο ηνπ ΠΣΓΔ, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ηνπ καζήκαηνο,
πιαηθόξκα Moodle σο πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ καζήκαηνο, ρώξνο
ζπδήηεζεο (forum), ηζηνιόγην (blog), επηθνηλσλία κέζσ ζύληνκσλ γξαπηώλ
κελπκάησλ (sms) κε ηε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ θ.α. Με ηνλ ηξόπν απηό, νη
θνηηεηέο/ηξηεο εξγάδνληαλ ζε έλα πινύζην ηερλνινγηθά πεξηβάιινλ, κε ζηόρν ηελ
αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλα ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη ηελ
επαθή ηνπο κε θαιέο πξαθηηθέο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ. Ζ έξεπλα ρσξίζηεθε ζηηο
αθόινπζεο επηά θάζεηο: α) ζπιινγή πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ γηα ην ζηπι κάζεζεο ησλ
θνηηεηώλ/ηξηώλ, ηελ ζηάζε θαη ηελ απηεπάξθεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ηερλνινγηθά
εξγαιεία θαη ηα Μαζεκαηηθά, β) έξεπλα βαζηζκέλε ζηνλ πεηξακαηηθό ζρεδηαζκό,
όπνπ νη εθπαηδεπόκελνη εξγάδνληαλ ζε δηάθνξα δεηήκαηα Γεσκεηξίαο (πνιύγσλν,
ηξίγσλν, ηεηξάγσλν, παξαιιειόγξακκν, θύβνο, παξαιιειεπίπεδν, πεξίκεηξν,
εκβαδό θαη όγθν αληίζηνηρα) ζην ραξηί θαη ζηα ΔΛΠΗΜ, θαηά ηελ νπνία έκαζαλ λα
ρξεζηκνπνηνύλ εθηόο ησλ άιισλ ηνλ κηθξόθνζκν «Γεσπίλαθαο», γ) νινθιήξσζε από
ηνπο θνηηεηέο κηαο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ηα ζηεξεά από
ηα ζρνιηθά βηβιία δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ θαη δεκηνπξγία ελόο ζρεδίνπ καζήκαηνο
γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ θεθαιαίνπ Εκβαδόλ παξαιιεινγξάκκνπ ή Όγθνο νξζνγσλίνπ
παξαιιειεπηπέδνπ από ηα Μαζεκαηηθά ηεο έθηεο δεκνηηθνύ δ) νη εθπαηδεπόκελνη
εξγάζηεθαλ ζε έλα ΔΓ θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνύξγεζαλ δηθά ηνπο ΔΓ γηα ηε
δηδαζθαιία ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ πνπ είραλ αλαπηύμεη ζρέδην καζήκαηνο, ην νπνίν
παξνπζίαζαλ ζηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο, έιαβαλ αλαηξνθνδόηεζε, επαλήιζαλ θαη
παξνπζίαζαλ εθ λένπ ην ΔΓ ηνπο θαη ην επέθηεηλαλ γηα ην γπκλάζην (κάζεζε
ηερλνινγίαο κέζσ ζρεδηαζκνύ), ε) δηελέξγεηα εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεύμεσλ, ζη)
έξεπλα ηθαλνπνίεζεο θαη δ) αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ. ηελ παξνύζα εξγαζία
αλαιύνληαη δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ ζηηο θάζεηο α, β, δ.
Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζηε θάζε δ, νη εξεπλεηέο δεκηνύξγεζαλ έλα ΔΓ ζην νπνίν
νη θνηηεηέο/ηξηεο εξγάζηεθαλ ζε κία ζπλάληεζε Σν ΔΓ είρε ηίηιν: Γεκηνπξγώληαο
δίθηπα θηλεηήο επηθνηλσλίαο. Σν ΔΓ, νη ζηόρνη θαη ηα θύιια εξγαζίαο πνπ ην
ζπλνδεύνπλ παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα.

6. Αποηελέζμαηα
ηελ ηέηαξηε θάζε ηεο έξεπλαο, 17 από ηνπο/ηηο 25 θνηηεηέο/ηξηεο εξγάζηεθαλ ζε
έλα ΔΓ. Από ην κάζεκα ζπγθεληξώζεθαλ ηα θύιια εξγαζίαο θαη ςεθηαθά αξρεία,
ελώ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΓ νη εξεπλεηέο θαηέγξαςαλ παξαηεξήζεηο. ηε
ζπλέρεηα ηα θύιια εξγαζίαο καδί κε ηηο παξαηεξήζεηο αλαιύζεθαλ πνηνηηθά κε ηε
βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ NVivo θαη ζηηο επόκελεο ελόηεηεο παξνπζηάδνληαη ηα
απνηειέζκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηελ ηερλνινγηθή γλώζε
θαη ηελ ηερλνινγηθή γλώζε πεξηερνκέλνπ ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ.

6.1 Γνώζη ηος πεπιεσομένος
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ην πξώην εξώηεκα ηνπ πξώηνπ θύιινπ εξγαζίαο, δεηήζεθε από ηνπο θνηηεηέο λα
ζρεδηάζνπλ έλα πνιύγσλν. Σν έλαπζκα δόζεθε από ην βηβιίν Μαζεκαηηθώλ ηεο Γ΄
Γεκνηηθνύ όπνπ ην 5ν θεθάιαην έρεη σο δηδαθηηθό ζηόρν ηελ εμνηθείσζε ησλ
καζεηώλ κε ηελ έλλνηα ηνπ πνιπγώλνπ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζρεδίαζαλ
ζσζηά έλα πνιύγσλν. Δλδηαθέξνλ όκσο έρεη ην είδνο ηνπ πνιπγώλνπ πνπ επέιεμαλ
λα ζρεδηάζνπλ ή πηζαλώο λα κπνξνύζαλ λα ζρεδηάζνπλ βάζεη ησλ γλώζεώλ ηνπο. ε
όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη θνηηεηέο ζρεδίαζαλ έλα λ-γσλν κε λ > 4. Δπηπιένλ, εθηόο
κίαο θνηηήηξηαο θαη ελόο θνηηεηή, (π.ρ. εηθόλα 2) όινη νη εθπαηδεπόκελνη ζρεδίαζαλ
έλα θπξηό πνιύγσλν.

Εικόνα 2. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ κε θπξηνύ πνιπγώλνπ από ηελ Αλησλία
Παξόηη κόλν δύν θνηηεηέο ζρεδίαζαλ έλα κε θπξηό πνιύγσλν ζην 1ν εξώηεκα, ε
ζπδήηεζε πνπ μεθίλεζε ε θνηηήηξηα ζην εξγαζηήξην αλέδεημε ηελ ακθηβνιία ηεο γηα
ην ζρήκα πνπ ζρεδίαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη:
Αλησλία: «Είλαη ζσζηό απηό πνπ έρσ ζρεδηάζεη;»
Δξεπλεηήο: «Γηαηί ξσηάο;»
Αλησλία: «Όινη νη ππόινηπνη έρνπλ θάλεη θιεηζηά ζρήκαηα πνπ κνηάδνπλ πεξηζζόηεξν
κε πνιύγσλν…» (δελ είρε δεη ην πιηθό ηνπ ζπκθνηηεηή ηεο).
Δξεπλεηήο: «Τη πηζηεύεηο εζύ;»
Αλησλία: «Ννκίδσ όηη είλαη πνιύγσλν απηό πνπ έρσ θηηάμεη, δελ ρξεηάδεηαη λα θιείλεη
ζαλ θύθινο...».
Δθεί ε ζπδήηεζε επεθηάζεθε θαη ζηνπο ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο, ζρεηηθά κε ην αλ
απνηειεί πνιύγσλν ην ζρήκα πνπ ζρεδίαζε ε Αλησλία. Από ηε ζπδήηεζε πξνέθπςαλ
ηξεηο νκάδεο θνηηεηώλ. Σα κέιε ηεο κίαο νκάδαο δελ είραλ θαζόινπ γλώζε ησλ κε
θπξηώλ πνιπγώλσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε ηνπ σθξάηε, ν νπνίνο αλήθεη
ζηελ πξώηε νκάδα θαη αλαθέξεη: «...κα έλα πνιύγσλν πξέπεη λα είλαη ζαλ θύθινο κε
γσλίεο...». Ζ δεύηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη ηνπο θνηηεηέο πνπ αλαθάιεζαλ ζηελ
κλήκε ηνπο ηε γλώζε ηνπο γηα ηα κε θπξηά πνιύγσλα θαη ππνζηήξημαλ όηη ην ζρήκα
ηεο εηθόλαο 2 απνηειεί πνιύγσλν. Σέινο, ε κία θνηηήηξηα θαη ν έλαο θνηηεηήο
απνηεινύλ ηελ ηξίηε νκάδα, όπνπ γλώξηδαλ θαη αμηνπνίεζαλ ζην ζρεδηαζκό ηελ
γλώζε ηνπο, παξόηη αλαδεηθλύεηαη θαη θάπνηα ζρεηηθή ακθηβνιία γηα ηνλ ζρεδηαζκό
πνπ έθαλε ε θνηηήηξηα Αλησλία.
Έλα επόκελν δήηεκα ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηεο γλώζεο ησλ θνηηεηώλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ
θαλνληθνύ πνιπγώλνπ θαη θαλνληθνύ εμαγώλνπ. Σέζζεξηο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο
δελ έδσζαλ απάληεζε ή έγξαςαλ όηη δελ ζπκνύληαη πνηα ζρήκαηα θαινύληαη
θαλνληθά πνιύγσλα. Οη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο δήισζαλ όηη θαλνληθά πνιύγσλα
θαινύληαη ηα ζρήκαηα πνπ έρνπλ όιεο ηηο πιεπξέο ηνπο ίζεο θαη όιεο ηηο γσλίεο ηνπο
ίζεο. Ωζηόζν δελ έιεηςαλ θαη νη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο πνπ ππνζηήξηδαλ όηη ηα
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πνιύγσλα ιέγνληαη θαλνληθά όηαλ έρνπλ όιεο ηηο γσλίεο ηνπο ίζεο ή όηαλ έρνπλ όιεο
ηηο πιεπξέο ηνπο ίζεο.
Από ηελ παξαπάλσ ζύληνκε αλάιπζε, θαίλεηαη όηη νξηζκέλνη θνηηεηέο έρνπλ πνιύ
ρακειή γλώζε πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ν σθξάηεο, όπνπ εκθαλίδεηαη λα κελ έρεη γλώζε
ησλ ζρεηηθώλ ζεκάησλ ή ε Γιπθεξία πνπ ιέεη: «...από κηθξή θνβόκνπλ όηη είρε ζρέζε
κε ηε Γεσκεηξία κε απνηέιεζκα λα έρσ θελά».). Μία άιιε νκάδα θνηηεηώλ
εκθαλίδεηαη λα γλσξίδεη ηα ζέκαηα Γεσκεηξίαο κε ηα νπνία αζρνιήζεθε ην ΔΓ,
αιιά είηε λα κελ έρεη αλαπηύμεη θαηάιιειεο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηα πνιύγσλα, είηε
νη αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρεη απνθηήζεη λα νδεγνύλ ζε ιαλζαζκέλεο επηινγέο θαη
ηέινο, ππάξρεη κία νκάδα ε νπνία έρεη γλώζε ησλ ζεκάησλ Γεσκεηξίαο ηνπ ΔΓ.

6.2 Τεσνολογική γνώζη
Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηεο έξεπλαο δηέζεηαλ πςειή απηεπάξθεηα ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη
ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο ΣΠΔ ζύκθσλα κε ηελ πνζνηηθή κειέηε απηώλ ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ (Doukakis et al., 2010) πνπ δηελεξγήζεθε ζηελ πξώηε θάζε ηεο
έξεπλαο. Δξγαδόκελνη νη θνηηεηέο/ηξηεο ζην δεύηεξν θύιιν εξγαζίαο, δηεξεύλεζαλ
ηνλ κηθξόθνζκν «Γεσπίλαθαο» ησλ ΔΛΠΗΜ ώζηε λα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα
(βι. παξάξηεκα). Με ηνλ κηθξόθνζκν είραλ εμνηθεησζεί ζε πξνεγνύκελεο θάζεηο ηεο
έξεπλαο (θάζε β θαη γ). Πξαγκαηνπνίεζαλ γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο, έθαλαλ κέηξεζε
γσληώλ, ζπγθξίλαλε ζρήκαηα κε ίδηα πεξίκεηξν σο πξνο ην εκβαδόλ ηνπο θαη
ππνιόγηζαλ ην εκβαδόλ ηνπ θαλνληθνύ εμαγώλνπ κέζσ ηζνζθειώλ ηξαπεδίσλ,
ηζόπιεπξσλ ηξηγώλσλ θαη κνλαδηαίσλ ηεηξαγώλσλ.
ύκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ ν κηθξόθνζκνο: α) είηε είλαη αξθεηά
εύρξεζηνο ιέγνληαο «ηνλ ρξεζηκνπνίεζα κε κεγάιε επθνιία κηαο θαη είλαη απιόο», β)
είηε δελ ηνπο δπζθόιεςε ρσξίο όκσο λα επηθαιεζηνύλ όηη ήηαλ θαη ηδηαίηεξα
εύρξεζηνο ιέγνληαο «δπζθνιία … κε ηελ αθξίβεηα ησλ ζρεκαηηζκνύ ησλ εθάζηνηε
ζρεκάησλ...», γ) είηε βξήθαλ δπζθνιίεο από ηε ρξήζε ηνπ ιέγνληαο όηη «...δελ είκαη
αξθεηά εμνηθεησκέλε κε ηα ΕΛΠΙΜ», «δπζθνιία όζνλ αθνξά …ηελ δεκηνπξγία απηώλ
πνπ είρακε ...ζην ραξηί λα ηα κεηαθέξνπκε ζηνλ ππνινγηζηή» θαη δ) είηε ζπλάληεζαλ
δπζθνιίεο πνπ μεπέξαζαλ ζύληνκα θαη εύθνια «ηηο μεπέξαζα ζηελ πνξεία...».
Από ηα παξαπάλσ δηαθξίλνληαη ηέζζεξηο νκάδεο θνηηεηώλ, όπνπ ε πξώηε ρεηξίδεηαη
κε άλεζε θαη επθνιία έλα ινγηζκηθό, ην ζεσξεί ρξήζηκν θαη ην αμηνπνηεί θαηάιιεια
κε ζθνπό ηελ επίηεπμε κηαο εξγαζίαο, ε δεύηεξε νκάδα πνπ παξόηη δελ εθζεηάδεη ην
ινγηζκηθό ην ρξεζηκνπνηεί, ε ηξίηε νκάδα πνπ εληνπίδεη δπζθνιίεο ζηε ρξήζε θαη
πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνύο θαη ε ηέηαξηε νκάδα πνπ παξόηη βξίζθεη
δπζθνιίεο ηηο μεπεξλά θαη ην ρξεζηκνπνηεί κε θαηάιιειν ηξόπν.

6.3 Τεσνολογική γνώζη πεπιεσομένος
Ζ γλώζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα λα αλαγλσξίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία
επεξεάδεη ην πεξηερόκελν πνπ πξόθεηηαη λα δηδάμεη είλαη κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο
πνπ απνηέιεζε έλα ππό δηεξεύλεζε ζέκα ηεο έξεπλαο. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή
ήηαλ ζεκαληηθό λα εληνπίζνπλ νη θνηηεηέο ηα όξηα ησλ ΔΛΠΗΜ –ζηνλ ζπγθεθξηκέλν
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κηθξόθνζκν– θαη ηαπηόρξνλα πώο ε ηερλνινγία ξπκνπιθεί ή αιιάδεη ην πεξηερόκελν.
Από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αλαδεηθλύεηαη κία νκάδα θνηηεηώλ/ηξηώλ πνπ
όπσο αλαθέξεη ε ηέιια: «...ηα ρξεζηκνπνηνύκε σο ‘ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε’ γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν ζέκα», ελώ κία άιιε νκάδα αλαθέξεη «...θαηαζθεπάζακε κε ηε ρξήζε
ηνπ (ινγηζκηθνύ) ηεηξάγσλν, ηζόπιεπξν ηξίγσλν θαη θαλνληθό εμάγσλν θαη κεηξήζακε
ηελ πεξίκεηξό ηνπο, ην εκβαδόλ ηνπο θαη ηηο γσλίεο ηνπο». Από ηελ άιιε ν Γηώξγνο
βιέπεη όηη «ε ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο εμππεξεηήζεθε κέζσ ησλ ινγηζκηθώλ» κε ην
νπνίν ζπλεγνξεί θαη ν Υαξάιακπνο ιέγνληαο «...(ε κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ) δελ ζα
καο έθαλε λα αλαζηνραζηνύκε γηα πνιύγσλα όπσο είλαη ε θπςέιε». Σέινο, ε Μάξζα
αλαθέξεη όηη «αλ δε γηλόηαλ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ δελ ζα κπνξνύζε λα γίλεη εύθνια
θαηαλνεηό κε ηη ηζνύηαη ην εκβαδόλ εμαγώλνπ…».
Από ηελ άιιε είλαη ρξήζηκν λα αλαδεηρηεί όηη ε ρξήζε ηνπ κηθξόθνζκνπ επεξέαζε
ηε κάζεζε ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ. Από ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζίαζαλ ζην
δεύηεξν θύιιν εξγαζίαο θαη ζηα απνζεθεπκέλα αξρεία δηαθξίλνληαη νη θνηηεηέο νη
νπνίνη παξόηη εξγάζηεθαλ ζε έλα δηεξεπλεηηθό πεξηβάιινλ α) δελ δηέθξηλαλ όηη
ζρήκαηα κε ίδηα πεξίκεηξν κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθό εκβαδόλ, β) δελ δηέθξηλαλ
όηη από ηα ηξία ζρήκαηα πνπ εθάπηνληαη ρσξίο λα έρνπλ θελά (ηζόπιεπξν ηξίγσλν,
ηεηξάγσλν θαη θαλνληθό εμάγσλν) θαη ηα νπνία έρνπλ ηελ ίδηα πεξίκεηξν ην θαλνληθό
εμάγσλν έρεη ην κεγαιύηεξν εκβαδόλ θαη γ) ππνιόγηζαλ ιαλζαζκέλα είηε ηελ
πεξίκεηξν, είηε ην εκβαδόλ κε ηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ κηθξόθνζκνπ θαη
ηαπηόρξνλα δελ έιεγμαλ ηα απνηειέζκαηα ζύκθσλα κε ηελ γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ.
Σαπηόρξνλα, ελώ νξηζκέλεο θνηηήηξηεο αλαδεηθλύνπλ ηελ αμία ηνπ κηθξόθνζκνπ θαη
ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη, ιέγνληαο «αλ δε γηλόηαλ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ δελ ζα
κπνξνύζε λα γίλεη εύθνια θαηαλνεηό κε ηη ηζνύηαη ην εκβαδόλ εμαγώλνπ…» θαη
«...ηειηθά απνδεηθλύεηαη πσο ηα ΕΛΠΙΜ, έρνπλ αξθεηέο δπλαηόηεηεο...» άιινη
αλαθέξνπλ ηα αξλεηηθά θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηνπ
κηθξόθνζκνπ όπσο «ζε θάπνηα ζεκεία παξνπζίαδε δπζθνιία ηδηαίηεξα ζην ζρεδηαζκό
εμαγώλνπ όπνπ έπξεπε λα θόςνπκε κε ην ςαιίδη ηνπ γεσπίλαθα...». Από ηα παξαπάλσ
αλαδεηθλύεηαη ε θξηηηθή ζηάζε ησλ θνηηεηώλ απέλαληη ζηελ ηερλνινγία, ε νπνία
ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ απόθηεζε ηερλνινγηθήο γλώζεο πεξηερνκέλνπ.

7. Σςζήηηζη ανηί Επιλόγος
ηελ παξνύζα εξγαζία, παξνπζηάδεηαη έλα εθπαηδεπηηθό-δηδαθηηθό ζελάξην ην νπνίν
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κειινληηθνύο δαζθάινπο κε ζηόρν λα ζπγθεληξσζνύλ
εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη λα απνθνκίζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη καζεζηαθά νθέιε γηα
ηελ έλλνηα ηνπ ΔΓ, δηάθνξεο γεσκεηξηθέο έλλνηεο θαη ζπλνιηθά λα απνθηήζνπλ
γλώζεηο πεξηερνκέλνπ, ηερλνινγίαο θαη παηδαγσγηθήο θαζώο θαη γλώζεηο ζηηο
ζπλδέζεηο ησλ παξαπάλσ εηδώλ γλώζεο.
Οη απαληήζεηο ησλ θνηηεηώλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλάληεζεο ζην θύιιν
αλαηξνθνδόηεζεο ηνπ καζήκαηνο, αλαδεηθλύνπλ όηη ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ
θαηαλόεζε ησλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ ήηαλ ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηηο ρξήζεηο ηνπο
ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ζηε δηάδνζή ηνπο ζηε θύζε, αιιά θαη ζε επηζηεκνληθά
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δεηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξνπλ: «Καηάιαβα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην θαλνληθό
εμάγσλν ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Απηό ... είλαη ζεκαληηθό γηα εκέλα. Μπνξεί, αθόκε, λα
ληώζσ αλαζθάιεηα κε ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ όπσο θαη κε ηα Μαζεκαηηθά…».
Σαπηόρξνλα θάπνηνη άιινη θνηηεηέο πξνζπαζνύλ λα αλαδείμνπλ ηε γλώζε
πεξηερνκέλνπ πνπ απέθηεζαλ ιέγνληαο «...Θπκήζεθα έλλνηεο πνπ θάλακε ζηε
Γεσκεηξία...» ελώ κία θνηηήηξηα πξνζπαζεί λα αλαδείμεη όηη απνθόκηζε ζεηηθέο
εκπεηξίεο, αιιά παξόια απηά αλαθέξεη εθ λένπ ιάζνο ην ηη είλαη θαλνληθό πνιύγσλν
ιέγνληαο: «Έκαζα πσο θαλνληθό πνιύγσλν ιέγεηαη ην ζρήκα πνπ όιεο νη πιεπξέο ηνπ
είλαη ίζεο...». Από ηελ άιιε θάπνηνη θνηηεηέο κηινύλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ζρεκάησλ αλαθέξνληαο όηη: «...έκαζα... απηό πνπ δελ είρα πνηέ ζθεθηεί...όηη ηα
ζρήκαηα πνπ εθάπηνληαη αθξηβώο θαη δελ δεκηνπξγνύλ θελά είλαη ηα ηξίγσλα, ηα
ηεηξάγσλα θαη ηα εμάγσλα». Σέινο, νξηζκέλνη ηζνξξνπνύλ κεηαμύ ηεο πξνζέγγηζεο
από ηε κία ραξηί, κνιύβη θαη από ηελ άιιε ινγηζκηθνύ, θαη αλαθέξνπλ: «Πηζηεύσ
πσο αλ δελ ρξεζηκνπνηνύζακε νύηε ην κηιηκεηξέ ραξηί γηα ηελ θαηαζθεπή, αιιά νύηε
θαη ... ΕΛΠΙΜ ην κάζεκα ζα ήηαλ παζεηηθό», «Υπήξμε ηζνξξνπία ... ζηε ρξήζε
ππνινγηζηώλ θαη ζρεδηαζκνύ ζρεκάησλ, ν ζπλδπαζκόο ... ήηαλ ν ηδαληθόηεξνο».
Παξάιιεια, νη θνηηεηέο δήισζαλ όηη ην ΔΓ ηνπο αθνξνύζε ζε κεγάιν βαζκό (όπνπ
ζε εξώηεζε ζρεηηθά κε ην βαζκό ελδηαθέξνληνο όινη αλέδεημαλ ηελ ζεκαληηθόηεηα
θαη ηελ ρξεζηκόηεηα ηνπ ζελαξίνπ). Έηζη, θαίλεηαη όηη όηαλ εξεπλεηέο ή/θαη
εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθώλ παξέρνπλ επθαηξίεο ζηνπο κειινληηθνύο δαζθάινπο γηα
κεηαηόπηζε «από ηελ παζεηηθή θαη παξαδνζηαθή κάζεζε νξηζκώλ θαη θαλόλσλ ησλ
γεσκεηξηθώλ ελλνηώλ ζε ζπκκεηνρηθή κάζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηζρπξώλ
ελλνηνινγηθώλ εηθόλσλ» πνπ ππνζηεξίδνπλ νη Cunningham θαη Roberts (2010) σο
ηδαληθό κνληέιν εθπαίδεπζεο, ηα θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα ΔΓ κπνξνύλ λα
απνηειέζνπλ έλα εξγαιείν ην νπνίν έρεη ηηο δπλαηόηεηεο λα ζπλεηζθέξεη ζηελ
αλάπηπμε ηεο Σερλνινγηθήο Παηδαγσγηθήο Γλώζεο Πεξηερνκέλνπ νξηζκέλσλ
κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ.
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Παράρτημα
Δημιουργώντας δίκτυα κινητής επικοινωνίας
Σα δίθηπα θηλεηήο επηθνηλσλίαο
ρσξίδνληαη ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
πνπ νλνκάδνληαη θπςέιεο, ε θαζεκηά
από ηηο νπνίεο εμππεξεηείηαη από έλα
ζηαζκό βάζεο. Σα θηλεηά ηειέθσλα
απνηεινύλ ην ζύλδεζκν ηνπ ρξήζηε κε
ην δίθηπν. Σν ζύζηεκα είλαη
ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεη
ηε δηαηήξεζε ηεο ζύλδεζεο ησλ
θηλεηώλ ηειεθώλσλ κε ην δίθηπν,
θαζώο νη ρξήζηεο κεηαθηλνύληαη από ηε
κία θπςέιε ζηελ άιιε.
Γηα ηελ θάιπςε κηαο πεξηνρήο κε
θεξαίεο επηιέγνληαη ηα θαλνληθά
εμάγσλα θαη όρη θάπνην άιιν γεσκεηξηθό ζρήκα.
Με ην ινγηζκηθό «Γεσπίλαθαο» κπνξείηε λα γίλεηε κεραληθνί θαη λα δηεξεπλήζεηε
ηνπο ιόγνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα δίθηπα θηλεηήο επηθνηλσλίαο ηα θαλνληθά
εμάγσλα.
Οη ζηόρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ήηαλ:
α) Ωο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν
 Να νξίδνπλ ηη είλαη θαλνληθό πνιύγσλν.
 Να ππνινγίδνπλ ηελ πεξίκεηξν, ην εκβαδόλ ελόο θαλνληθνύ πνιπγώλνπ, ην
κέγεζνο ηεο γσλίαο ηνπ θαη ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ ηνπ.
 Να αλαθαιύςνπλ ηηο ηδηόηεηεο ησλ θαλνληθώλ πνιπγώλσλ.
 Να κειεηήζνπλ ηελ εηδηθή πεξίπησζε θαλνληθνύ πνιπγώλνπ - ηνπ εμαγώλνπ.
 Να πεηξακαηηζηνύλ κε ηηο έλλνηεο ηνπ κήθνπο ησλ δηαγώλησλ ηνπ θαλνληθνύ
εμαγώλνπ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο πιεπξέο ηνπ.
 Να κειεηήζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα θαιύςνπλ έλα επίπεδν κε
πνιύγσλα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη ζύκπησζε εθηόο από ηηο άθξεο, δειαδή,
θάζε αθκή ηνπ πνιπγώλνπ λα ζπκπίπηεη κε κία αθκή ελόο άιινπ πνιπγώλνπ.
 Να αλαθαιύςνπλ αλάκεζα ζε θαλνληθά πνιύγσλα κε ηελ ίδηα πεξίκεηξν, πνην
έρεη ην κεγαιύηεξν εκβαδόλ.
β) Ωο πξνο ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ
 Να ρεηξηζηνύλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα ηνπ «Γεσπίλαθα», πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζθεπάζνπλ θαλνληθά πνιύγσλα.
 Να ρεηξηζηνύλ δπλακηθά ηηο αξηζκεηηθέο ηηκέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε
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ζπκπεξάζκαηα.
 Να εμνκνηώζνπλ έλα πξαγκαηηθό απινπζηεπκέλν πξόβιεκα (θαηαζθεπή
δηθηύνπ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ) ζηνλ ππνινγηζηή κε ηε βνήζεηα πξαγκαηηθώλ
δεδνκέλσλ.
γ) Ωο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
 Να εκπιαθνύλ νη καζεηέο ζε όια ηα ζηάδηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο
(παξαηήξεζε, εηθαζία, θαηαζθεπή ππνζέζεσλ, έιεγρνο ππνζέζεσλ, εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ, ζηαδηαθή γελίθεπζε θαη δηαηύπσζε θαλόλσλ γηα ηα
θαλνληθά πνιύγσλα).
 Να ζπλεξγαζηνύλ, λα δνπιέςνπλ νκαδηθά θαη λα εμαζθεζνύλ ζην δηάινγν θαη
ηελ επηρεηξεκαηνινγία κε ζηόρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ
θαλόλσλ, πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηνλ πεηξακαηηζκό, ζηελ θαηαζθεπή ηνπ
δηθνύ ηνπο δηθηύνπ επηθνηλσληώλ.
 Να ρεηξηζηνύλ δπλακηθά ηηο αξηζκεηηθέο ηηκέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε
ζπκπεξάζκαηα.
 Να εμνκνηώζνπλ έλα πξαγκαηηθό απινπζηεπκέλν πξόβιεκα (θαηαζθεπή
δηθηύνπ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ) ζηνλ ππνινγηζηή κε ηε βνήζεηα πξαγκαηηθώλ
δεδνκέλσλ.
 Να επεθηείλνπλ ην ζελάξην ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ
θηλεηώλ ηειεθώλσλ.

Φύλλα εργασίας
 Φύιιν Δξγαζίαο 1: Καηαζθεπή πνιπγώλσλ, όπνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζρεδίαζαλ
αξρηθά πνιύγσλα, ηεηξάγσλα, ηξίγσλα, εμάγσλα θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεύαζαλ
ηα ίδηα ζρήκαηα κε ηε ρξήζε θαλόλα θαη δηαβήηε ζε κηιηκεηξέ ραξηί.
πδεηήζεθαλ νη έλλνηεο ηνπ ηζόπιεπξνπ ηξηγώλνπ, ηνπ θαλνληθνύ εμάγσλνπ θαη
πνιύγσλνπ.
 Φύιιν Δξγαζίαο 2: Καηαζθεπή θαλνληθώλ πνιπγώλσλ κε ηε ρξήζε ησλ ΔΛΠΗΜ,
όπνπ κε ηε ρξήζε ηνπ κηθξόθνζκνπ «Γεσπίλαθαο» νη θνηηεηέο/ηξηεο ζρεδίαζαλ
ηζόπιεπξα ηξίγσλα, ηεηξάγσλα, θαλνληθά εμάγσλα θαη θαηαζθεύαζαλ κε
γεσκεηξηθό ηξόπν ηεηξάγσλα, ηζόπιεπξα ηξίγσλα θαη θαλνληθά εμάγσλα,
κέηξεζαλ ηηο γσλίεο, ηελ πεξίκεηξν θαη ην εκβαδό ησλ ζρεκάησλ. Ζ κέηξεζε ηνπ
εκβαδνύ ηνπ θαλνληθνύ εμαγώλνπ έγηλε θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο ηνπ
ηζνζθεινύο ηξαπεδίνπ, ηνπ ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ θαη ηνπ κνλαδηαίνπ ηεηξαγώλνπ
ηνπ ινγηζκηθνύ.
 Φύιιν Δξγαζίαο 3: Σν δίθηπν θηλεηήο επηθνηλσλίαο ηεο Μεζαησληθήο πόιεο ηεο
Ρόδνπ, όπνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο εξγάζηεθαλ ώζηε λα εμνκνηώζνπλ έλα πξαγκαηηθό
δίθηπν θηλεηώλ επηθνηλσληώλ ζηνλ ππνινγηζηή.
 Φύιιν Δξγαζίαο 4: πγγξαθή έθζεζεο-παξνπζίαζεο, όπνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο
αλαζηνράζηεθαλ ζηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεύηεθαλ κε ην ΔΓ.

ΜΔΡΟ Α – ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ

