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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση  
Σύµφωνα µε τη διεθνή ερευνητική εµπειρία (Hoyles and Noss 1992), αλλά και 

µε   τις σύγχρονες φιλοσοφικές και παιδαγωγικές θέσεις (Olson 1987, Noss 1988) οι 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας µπορούν να δώσουν δυνατότητες που 

ήταν ανύπαρκτες µέχρι τώρα. Οι καταλυτικές αλλαγές στην τεχνολογία και η εµφάνιση 

των Η/Υ επαναστατικοποίησαν όλες τις περιοχές της γνώσης και της επιστήµης και 

συνέβαλαν αποφασιστικά στην ποιοτική µεταβολή της κοινωνίας µε τη µετάβασή της από 

τη βιοµηχανική, στην τεχνολογική κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. 

Η προσφορά της πληροφορικής στην εκπαίδευση σήµερα καθορίζεται από τις 

λύσεις που παρέχει σε διάφορα διδακτικά προβλήµατα αλλά κυρίως µέσα από τις 

δυνατότητες µεταφοράς διδακτικών τεχνικών και την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών 

µεθόδων. Ο υπολογιστής ως πνευµατικό εργαλείο είναι µία άλλη προσφορά της 

πληροφορικής που συνεισφέρει στους παραπάνω τοµείς και ανοίγει νέους δρόµους στη 

µαθησιακή διαδικασία. (Παναγιωτακόπουλος 2002, Μικρόπουλος και Κόµης 2002).  

 Οι δύο µεγάλες κατευθύνσεις της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία 

είναι η πληροφορική ως γνωστικό αντικείµενο και η πληροφορική ως διδακτική τεχνική.  

Η πρώτη κατεύθυνση έχει να κάνει µε την εκπαίδευση στην επιστήµη των 

υπολογιστών και περιλαµβάνει όλους τους τοµείς και τις ειδικεύσεις της πληροφορικής.  

Η δεύτερη κατεύθυνση χρησιµοποιεί την  πληροφορική σε όλα τα γνωστικά 

αντικείµενα ως µέσο γνώσης, έρευνας και µάθησης και εργαλείο µέσα από το οποίο 

ενοποιηµένες οι τεχνολογίες της πληροφορίας, της επικοινωνίας και των 

οπτικοακουστικών µέσων υπηρετούν και διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία 

προσφέροντας νέες προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές (Παναγιωτακόπουλος 2002, 

Μικρόπουλος και Κόµης 2002, Reeves 1998). 

Ο συνδυασµός των κατευθύνσεων αυτών έχει να προσφέρει ένα αρκετά δυναµικό 

εκπαιδευτικό εργαλείο. Ο προγραµµατισµός για παράδειγµα και ιδιαίτερα ο δοµηµένος 

δίνει τα φόντα για ένα δοµηµένο τρόπο σκέψης και αντιµετώπισης προβληµάτων σε όλα 

σχεδόν τα γνωστικά αντικείµενα. (Λαδιάς κ.α.). 
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Οι τρόποι προσέγγισης του προβλήµατος µε τον υπολογιστή είναι πολλοί, µε 

σπουδαιότερο κοινό χαρακτηριστικό το πλεονέκτηµα του ενεργού τρόπου µάθησης µέσα 

από την επικοινωνία του λογισµικού µε το χρήστη. Οι µαθητές από απλοί θεατές παίρνουν 

ενεργό µέρος στη διαδικασία µετάδοσης των πληροφοριών απαντώντας άµεσα σε 

ερωτήσεις, έχοντας υποδείξεις, αναζητώντας περισσότερα στοιχεία. 

Η ενεργή συµµετοχή και αλληλεπίδραση παρέχει στο µαθητή δυνατότητα 

διαχείρισης του υλικού και του τρόπου διδασκαλίας, αποφεύγοντας έτσι το πρόβληµα του 

διαφορετικού γνωστικού υποβάθρου των µαθητών που παρατηρείται στις αίθουσες 

διδασκαλίας. 

Η εµπειρία ως στοιχείο µάθησης ουσιαστικά λείπει από τη διδακτική διαδικασία 

σε όλες τις βαθµίδες. Ο υπολογιστής ως µηχανή προσοµοίωσης έχει τη δυνατότητα να 

προσοµοιώνει φαινόµενα και καταστάσεις αλλά και να δηµιουργεί νέους κόσµους 

σύµφωνα µε τις επιθυµίες και εντολές του χρήστη. Με τέτοιου είδους διαδικασίες τηρείται 

ο κανόνας «πρώτα η ιδέα και µετά η ονοµασία» και δίνεται η ευκαιρία στο µαθητή να 

περιηγηθεί και να δράσει στον κόσµο που δηµιουργεί. Γνωρίζει και ελέγχει ο ίδιος 

οδηγούµενος στην κατανόηση εννοιών και την απόδοση ορισµών. Έτσι αναπτύσσονται η 

διορατικότητα και η διαίσθηση που συµπληρώνουν τη µεθοδολογία για την επίλυση 

προβληµάτων (Arons, 1992). 

Τα δοµικά στοιχεία µε βάση τα οποία οι σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες και 

τεχνικές οδηγούν στο χειρισµό των εννοιών και τη λύση προβληµάτων αποτελούν  

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εξάλλου, οι θεωρίες της 

εκπαίδευσης λαµβάνουν υπόψη τους την επιστηµονική έρευνα στην εξέλιξη της γνώσης, 

τις διδακτικές µεθόδους και την επίδραση της πληροφορικής στην τεχνολογική σκέψη της 

εκπαίδευσης (Bertrand, 1994). 

Η διδασκαλία µε τη βοήθεια των υπολογιστών ήδη εφαρµόζεται σε πολλές χώρες 

και οι σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι στόχοι της εκπαίδευσης εκπληρώνονται σε 

µεγάλο βαθµό µε την εισαγωγή της επιστήµης των υπολογιστών και ιδιαίτερα µε τη χρήση 

κατάλληλου λογισµικού που οδηγεί στην κατανόηση και οργάνωση των εννοιών και τη 

λύση προβληµάτων.  

Εκπαιδευτικό λογισµικό, µε την αυστηρή έννοια του όρου, θεωρείται το λογισµικό που 

εµπεριέχει διδακτικούς στόχους, ολοκληρωµένα σενάρια, αλληγορίες µε παιδαγωγική 

σηµασία και κυρίως επιφέρει συγκεκριµένα διδακτικά και µαθησιακά αποτελέσµατα 
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Η διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστών όπως δηλώνει και ο όρος δεν αποτελεί 

αυτόνοµη πρακτική, αλλά συνοδεύει συµπληρώνοντας και βελτιώνοντας την κλασική 

µεθοδολογία.  

΄Έρευνες έχουν δείξει ότι η γνώση της χρήσης του υπολογιστή για διδασκαλία 

σηµαίνει γνώση της ίδιας της διδασκαλίας. Ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο που 

επεκτείνει τις δυνατότητες του δασκάλου, µε συνέπεια διαφορετικοί δάσκαλοι να 

χρησιµοποιούν τον υπολογιστή µε διαφορετικούς τρόπους. 

Μέσα από το επιστηµονικό πεδίο της ψυχολογίας έχουν σταδιακά αναδυθεί 

διάφορες θεωρίες σχετικές µε τη µάθηση. Η διδασκαλία, τόσο χωρίς όσο και µε τη χρήση 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή στηρίζεται σε ορισµένες παραδοχές σχετικά µε το τι πρέπει 

να µάθει ο µαθητής και µε τι τρόπο θα το µάθει καλύτερα, οι οποίες συνδέονται ευθέως µε 

κάποια θεωρία µάθησης. Συνεπώς και το εκπαιδευτικό λογισµικό, ως µαθησιακό µέσο, 

στηρίζεται πάντα σε κάποια θεωρία µάθησης, την οποία έχουν ενσωµατώσει σε αυτό οι 

δηµιουργοί του. 

Οι θεωρίες που καθορίζουν τη σχεδίαση και τη χρήση των εκπαιδευτικών συστηµάτων που 

βασίζονται στην τεχνολογία, έχουν περάσει από τρεις γενιές (Winn, 1993).  

Η πρώτη γενιά διαµορφώθηκε από τη συµπεριφορική θεωρία. Οι υποθέσεις που 

αφορούν την πρώτη γενιά της εκπαίδευσης βασισµένης σε υπολογιστή είναι ότι η 

συµπεριφορά του µαθητή είναι προβλέψιµη ως ένα βαθµό, αν είναι γνωστά τα 

επιδιωκόµενα από τη διδασκαλία αποτελέσµατα, η µεθοδολογία και οι συνθήκες της 

διαδικασίας. Επίσης οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι µαθητές µπορούν να 

µειωθούν µε τη χρήση κατάλληλων τεχνικών σε ατοµικό επίπεδο. Επιχειρήµατα για τις 

ατέλειες αυτών των υποθέσεων έχουν διατυπωθεί από πολλούς ερευνητές. Παρ’ όλα αυτά 

µεγάλο ποσοστό της εκπαίδευσης βασισµένης σε υπολογιστή συνεχίζει να ακολουθεί 

αυτήν την προσέγγιση που δίνει έµφαση στο περιεχόµενο και βασίζεται στις παραδοσιακές 

απόψεις για τη σχεδίαση της διδασκαλίας µε το σωστό έλεγχο του διδακτικού 

περιβάλλοντος. Οι θεωρίες της Συµπεριφοράς µπορούν « εκ κατασκευής να βρουν χώρο 

στο εκπαιδευτικό λογισµικό του τύπου drill and practice ή σε αυτό του τύπου tutorial. Η 

επεξεργασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή γίνεται µε έναν τρόπο, παρόµοιο µε αυτόν που 

πιστεύουν οι ερευνητές των Γνωστικών Θεωριών πως εργάζεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος: 

λήψη πληροφορίας, αποθήκευση, ανεύρεση και ανάκληση. 

Η δεύτερη γενιά της εκπαίδευσης που βασίζεται σε υπολογιστή µετατοπίζει την 

έµφαση από το περιεχόµενο στο τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας. Αυτή η αλλαγή 

οφείλεται κυρίως στο ότι αυτό που µαθαίνουν οι µαθητές επηρεάζεται και από τον τρόπο 
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που το µαθαίνουν. Η έµφαση στην παρουσίαση της πληροφορίας οφείλεται κυρίως σε 

ψυχολογικές µελέτες που έδειξαν ότι η συµπεριφορική θεωρία παρέχει ατελή ερµηνεία για 

τη µάθηση και οδηγεί σε ανεπαρκείς ορισµούς διδακτικών σχεδιασµών. Από την άλλη 

πλευρά, οι γνωστικές θεωρίες προσφέρουν περισσότερο ικανοποιητικές πηγές για τη 

σχεδίαση διδακτικών τεχνικών. 

Το καθοριστικό στοιχείο της τρίτης γενιάς εκπαίδευσης βασισµένης σε 

υπολογιστή είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητή και εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού 

συνήθως ο µαθητής αποτελεί ένα ξεχωριστό εξωτερικό στοιχείο – δέκτη πληροφοριών. 

Όσον αφορά στην αξιοποίηση του εργαλείου, ο µαθητής αλληλεπιδρά µε τη διδακτική 

πράξη µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισµικού. ∆εν είναι πλέον παθητικός δέκτης, 

αλλά συµµετέχει και δρα ενεργά. Γίνεται άνοιγµα προς το µαθητή και τη χρήση πολλών 

µέσων µε άµεση πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχουν. Οι πληροφορίες για την 

παροχή του περιεχοµένου (content) σε εφαρµογές εκπαιδευτικού λογισµικού είναι 

αντιπροσωπευτικές και κωδικοποιηµένες στο πληροφορικό σύστηµα. Στην τρίτη γενιά η 

µάθηση γίνεται αντιληπτή ως ένα σύνολο ενοτήτων ερεθίσµατος απάντησης όπου τα 

περιεχόµενα αναλύονται, συνδυάζονται και προκύπτει νέα πληροφορία.  

Εξέλιξη της τρίτης γενιάς αποτελεί η τέταρτη, που βασίζεται στην υπόθεση ότι η 

γνώση οικοδοµείται από τον ίδιο το µαθητή και δεν παρέχεται µόνο από τη διδασκαλία. 

Βασικό θεωρητικό µοντέλο είναι η εποικοδοµητική µάθηση (δοµητισµός, constructivism), 

και ένας από τους πλέον σύγχρονους τρόπους υλοποίησής της η εικονική πραγµατικότητα 

(virtual reality). Το θεωρητικό υπόβαθρο βασίζεται στις εργασίες του Papert για την 

κατασκευή της γνώσης µέσα από τη φυσική αλληλεπίδραση µε αντικείµενα στον 

πραγµατικό κόσµο (constructionism) [Papert, 1991], καθώς και µε τη σχεδίαση ανοικτών 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (open-ended learning environments).  

Οι θεωρίες Οικοδόµησης της Γνώσης (Constructivism) υποστηρίζουν πως η 

κατανόηση του κόσµου που ζούµε αντανακλάται στην εµπειρία µας και συνεπώς κάθε 

άνθρωπος δηµιουργεί τους δικούς του κανόνες και διανοητικά πρότυπα µέσω των 

εµπειριών του. Το ανθρώπινο µυαλό «φιλτράρει» τα ερεθίσµατα που δέχεται από τον 

εξωτερικό κόσµο και κατασκευάζει τη δική του µοναδική πραγµατικότητα (J. Piaget, 

E.Von Glasersfeld, L.S. Vygotsky, J.Dewey, S. Papert και J. Bruner). 

Τα συστήµατα µάθησης, τα επηρεασµένα από τις θεωρίες της Οικοδόµησης της 

Γνώσης δεν λειτουργούν καθοδηγητικά. Συνίστανται από πολύπλοκα περιβάλλοντα, µέσα 

στα οποία ο µαθητής οικοδοµεί τη γνώση και αποκτά δεξιότητες. Προσφέρουν ερεθίσµατα 

µέσα από τα οποία η µάθηση αποκτάται από τις εµπειρίες του µαθητή, µε δοκιµές και 
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λάθη. Είναι πιο απαιτητικά στο επίπεδο χειρισµού και επικοινωνίας σε σχέση µε άλλα 

περιβάλλοντα. Ο βαθµός ελευθερίας κινήσεων είναι µεγάλος και η αποκτώµενη γνώση 

συναρτάται µε φυσικές καταστάσεις από το φυσικό περιβάλλον. 

Πρόσφατες µελέτες µετατοπίζουν το βάρος του υπολογιστή ως εργαλείου στην 

εκπαιδευτική διαδικασία από γνωστικό µέσο, σε εργαλείο που συνεισφέρει στον 

αισθητηριακό τοµέα και βοηθά στην αντίληψη εννοιών και καταστάσεων. 

 Ο τοµέας της αλληλεπίδρασης ανθρώπου - µηχανής ερµηνεύεται συνήθως ως η 

επιστήµη και η τεχνική της σχεδίασης συστηµάτων που υποστηρίζουν γνωστικές 

δραστηριότητες των χρηστών. Τέτοιες δραστηριότητες όπως η λογική, η σκέψη η επίλυση 

προβληµάτων και η λήψη αποφάσεων χαρακτηρίζεται από την επεξεργασία των 

πληροφοριών και τη µετατροπή τους από ένα σύστηµα συµβόλων σε κάποιο άλλο. Αφού ο 

υπολογιστής είναι το κατ’ εξοχή µέσο για την επεξεργασία πληροφοριών, θεωρείται ως το 

εργαλείο που υποστηρίζει την ανθρώπινη νόηση. Αυτή η θεώρηση αλλάζει και η σχεδίαση 

συστηµάτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου µηχανής βρίσκει τη θέση της ως επιστήµη της 

εργονοµίας των αισθητηρίων, ένας τοµέας απαραίτητος για την ανάπτυξη εργαλείων για 

την εκµετάλλευση των αισθήσεων και της επικοινωνίας µεταξύ ανθρώπου και µηχανής. 

Έτσι η σπουδαιότητα του υπολογιστή εντοπίζεται όχι στο γνωστικό, αλλά στον τοµέα της 

αντίληψης που συνδέεται άµεσα µε το γνωστικό. Ο υπολογιστής δε µπορεί να κάνει το 

χρήστη να σκεφθεί καλύτερα, αλλά του επιτρέπει να έχει περισσότερες εµπειρίες ή να 

ενισχύσει, µε τα πολλαπλά συστήµατα συµβόλων που διαθέτει, αυτές που λαµβάνει. Σ’ 

αυτό συνεισφέρουν τα υπερµέσα τα πολυµέσα, η εικονική πραγµατικότητα, καθώς και όλα 

τα ανοικτά µαθησιακά περιβάλλοντα (Waterworth, 1995). 

Εκτός από τα µοντέλα του συµπεριφορισµού και της εποικοδοµητικής µάθησης, 

και οι κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες µάθησης επηρεάζουν τη σχεδίαση πληροφορικών 

µαθησιακών περιβαλλόντων. Αυτές βλέπουν τη µαθησιακή διαδικασία άµεσα συνδεδεµένη 

µε το κοινωνικό ιστορικό και πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο διαδραµατίζεται. Η 

κοινωνικοπολιτισµική προσέγγιση υποστηρίζει ότι οι γνωστικές διεργασίες δεν είναι 

αυτόνοµες, αλλά αποτελούν συστατικά του νου που λειτουργεί σε ένα συγκεκριµένο 

κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον. Η προσέγγιση περιλαµβάνει την ανακαλυπτική µάθηση 

του Bruner, την εγκαθιδρυµένη µάθηση, την κοινωνικοπολιτισµική θεωρία του Vygotsky, 

και τη θεωρία της δραστηριότητας (Κόµης και Μικρόπουλος 2000). Οι 

κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες και ιδιαίτερα αυτές των Bruner και Vygotsky βρίσκουν 

εφαρµογή στα συνεργατικά µαθησιακά πληροφορικά περιβάλλοντα. Η συνεργατική 

µάθηση (collaborative learning) βασίζεται στην αλληλεπίδραση του υποκειµένου µε το 
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µαθησιακό στόχο και τα διαθέσιµα εργαλεία. Η κοινότητα µάθησης στην οποία συµµετέχει 

ο µαθητής, οι κανόνες και ο καταµερισµός των εργασιών στα πλαίσιά της, έχουν 

σηµαντικό ρόλο στη συνεργατική µάθηση.  

Η συνεργατική µάθηση µε εργαλείο τον υπολογιστή, βασίζεται στο 

χαρακτηριστικό της πληροφορικής τεχνολογίας να υποστηρίζει δυναµικά οµαδικές 

διαδικασίες µε σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο, ανεξάρτητα από τη φυσική θέση του κάθε 

µαθητή και του εκπαιδευτικού. Η συνεργατική µάθηση µπορεί να συµπεριλαµβάνεται κατά 

τη σχεδίαση του εκπαιδευτικού λογισµικού ή να υλοποιείται κατά τη χρήση του στην τάξη. 

Η οµαδική εργασία και η συµµετοχή του εκπαιδευτικού παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 

µαθησιακή διαδικασία και προτείνονται από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών. 

Σύµφωνα  µε τους ειδικούς καµία θεωρία µάθησης δεν είναι απορριπτέα στο 

σχεδιασµό του εκπαιδευτικού λογισµικού. Μπορούν όλες να βρουν εφαρµογή ανάλογα µε 

το υπόβαθρο των χρηστών και το εκπαιδευτικό θέµα που αναλύεται. 

Αρκεί γι’ αυτό ο κατασκευαστής του εκπαιδευτικού λογισµικού να γνωρίζει τα 

ισχυρά και τα ασθενή σηµεία κάθε θεωρίας, ώστε να βελτιστοποιήσει τη χρήση τους µε 

κατάλληλη εκπαιδευτική στρατηγική. Οι ερευνητές συµφωνούν στο εξής: Η εφαρµογή των 

θεωριών της Συµπεριφοράς απαιτεί µικρό βαθµό επεξεργασίας, η εφαρµογή των 

Γνωστικών Θεωριών Μάθησης µεγαλύτερο και τέλος οι Θεωρίες Οικοδόµησης της 

Γνώσης πολύ µεγάλο βαθµό επεξεργασίας πληροφοριών από τον άνθρωπο.  

Ως παράδειγµα, θα λέγαµε πως οι θεωρίες της Συµπεριφοράς ‘ταιριάζουν’ 

περισσότερο σε απλές προσεγγίσεις θεµάτων, που αναφέρονται σε µικρές ηλικίες. Οι 

Γνωστικές Θεωρίες ‘ταιριάζουν’ περισσότερο σε λογισµικό λύσης προβληµάτων, στα 

οποία δίνεται µεγαλύτερη γνωστική έµφαση. Τέλος οι Θεωρίες Οικοδόµησης της Γνώσης 

‘ταιριάζουν’ περισσότερο στις εφαρµογές λύσης προβληµάτων µε τη χρήση ευριστικών 

µεθόδων ή στις εφαρµογές που εµπερικλείουν στοιχεία κοινωνικής διαπραγµάτευσης.  

Είναι επιτακτική ανάγκη η παιδεία να στραφεί προς τη διαµόρφωση ανθρώπων 

ικανών να θέτουν ενεργητικά στόχους, να κρίνουν και να επιλέγουν πληροφορίες και να τις 

χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά, δηλαδή όχι ανθρώπους που «ξέρουν» αλλά που είναι 

ικανοί να «µαθαίνουν». Μέσα στην κοινωνία της πληροφορικής οι δεξιότητες της 

αναζήτησης, αξιολόγησης αλλά και χρησιµοποίησης της πληροφορίας αποκτούν 

µεγαλύτερη σηµασία από την προσωπική συσσώρευση γνώσεων. (Βρύζας 1990). Η 

δηµιουργία περιβαλλόντων που θα ευνοούν την καλλιέργεια τέτοιων ικανοτήτων και 

στάσης απέναντι στη µάθηση έχει νόηµα στα πλαίσια της Γενικής Παιδείας. Το πέρασµα 

από το «παιδί µου διάβασε» στο «παιδί µου διάλεξε» (Καµπράνης, 2003). 
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Ο πρώτος στόχος που θέτει η κοινωνία του 21ου αιώνα για τη σχολική αναδόµηση 

είναι η µεταστροφή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, ώστε η εκπαίδευση να αρχίζει µε βάση 

τις ανάγκες του µαθητή. Ο αµέσως επόµενος στόχος είναι να αλλάξει το περιβάλλον 

µάθησης. Το ζητούµενο µιας εκπαίδευσης, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες 

κάθε παιδιού µπορεί να βρεθεί µόνο µέσα από την ευελιξία διαµόρφωσης του µαθησιακού 

του περιβάλλοντος. Εδώ εµφανίζεται ως πολύτιµος αρωγός η νέα τεχνολογία µε τις 

δυνατότητες που του παρέχει. 

Η σηµερινή τάση οδηγεί προς την κατεύθυνση της µάθησης που βασίζεται σε 

εκπαιδευτικά προγράµµατα (project-based learning) (Hanson G.,1997). Η µάθηση 

θεωρείται µια διαδικασία προσωπικής ανακάλυψης από το µαθητή. Εποµένως η εισαγωγή 

της πληροφορικής στην εκπαίδευση έχει σαν βασική προϋπόθεση την ύπαρξη και 

αξιοποίηση αξιόπιστων προγραµµάτων και επιβάλλει την αλλαγή του ρόλου των 

καθηγητών. Έτσι θα υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ποικίλων και µεγάλης κλίµακας 

πληροφοριών µέσω της πρόσβασης σε Τράπεζες ∆εδοµένων, η δυνατότητα 

χρησιµοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε βάση την τεχνολογία των πολυµέσων. Η 

τεχνολογία αυτή δίνει στο µαθητή τη δυνατότητα της προσέγγισης και επεξεργασίας 

σύνθετων πληροφοριών µε ποικίλους συνδυασµούς και δυνατότητες. 

Η εκπαιδευτική τεχνολογία, προσφέρει τη δυνατότητα βελτίωσης και 

επαναπροσανατολισµού της διαδικασίας µάθησης σε πλέον ενεργητικές µορφές, 

διαµορφώνοντας νέες συνθήκες µέσα στις τάξεις και ένα δηµιουργικό περιβάλλον στο 

οποίο οι µαθητές θα συµµετέχουν σε αυθεντικές και διαθεµατικές δραστηριότητες, θα 

εξερευνούν, θα πειραµατίζονται και θα ανακαλύπτουν, θα συµµετέχουν σε διαδραστικά 

µοντέλα διδασκαλίας, θα µαθαίνουν να συνεργάζονται, να παίρνουν αποφάσεις, να 

αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, να θέτουν στόχους, να επιχειρηµατολογούν, να σκέφτονται 

και να εκφράζονται ελεύθερα, να είναι µεθοδικοί, θα καλλιεργούν τις κλίσεις και τα 

ταλέντα τους.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σηµερινή εποχή αλλάζει. Ο δάσκαλος από 

διανεµητής της γνώσης και της πληροφορίας θα µετατραπεί σε διευκολυντή της 

µαθησιακής διδασκαλίας, διαµορφωτή γόνιµων περιβαλλόντων µάθησης, σε συνεργάτη 

και σύµβουλο του µαθητή.  

Επιστρέφει στον αυθεντικό ξεχασµένο ρόλο του Σωκρατικού δασκάλου. ∆εν 

βλέπει πλέον τους µαθητές του ως παθητικούς αποδέκτες της διδασκαλίας του αλλά τους 

παρέχει ευρύτερα χρονικά περιθώρια για να κρίνουν, να απορροφούν, να διανοούνται, να 

εφαρµόζουν, να συνθέτουν και να οραµατίζονται (Καφαντάρης 2003).  
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Για να χρησιµοποιηθεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως εργαλείο διδακτικής και 

όχι ως µέσο για την επίτευξη ικανοποιητικής κατάρτισης πρέπει να εξετάσουµε τις 

προϋποθέσεις που θα µας εξασφαλίσουν τη σωστή παιδαγωγικά και διδακτικά χρήση των 

εφαρµογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση καθώς και η υλοποίησή τους στο χώρο της 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Είναι γνωστό ότι η υλοποίηση είναι το τελικό προϊόν µιας εκπαιδευτικής 

διαδικασίας της οποίας προηγείται πάντα η ανάλυση µε σκοπό την τεκµηρίωση της 

συγκεκριµένης διδακτικής ανάγκης και τον ακριβή και σαφή προσδιορισµό της 

λειτουργικότητάς της, ως προς τον παιδαγωγικό στόχο που εξυπηρετεί η δηµιουργία της. 

Κατά κανόνα οι εφαρµογές υλοποιούνται για τις εκπαιδευτικές ή γνωστικές ανάγκες των 

διδασκοµένων και όχι των διδασκόντων.  

Εποµένως οι αρχές (πρότυπα ή κριτήρια) που διέπουν τη δηµιουργία ενσωµάτωση 

και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εφαρµογών των ΤΠΕ ταυτίζονται µε εκείνες που 

κατευθύνουν το βασικό σχεδιασµό του µαθησιακού περιβάλλοντος, οι οποίες είναι άµεση 

συνέπεια των αρχών που προσδιορίζουν τη συγκεκριµένη θεωρία µάθησης, που έχει 

επιλεγεί για εφαρµογή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη 

διδακτική πράξη είναι απαραίτητη. Με τη δραστηριότητα η γνώση αφενός οικοδοµείται 

ενεργητικά από το άτοµο και δεν αποτελεί µια παθητική διαδικασία απορρόφησης 

πληροφοριών από το περιβάλλον και αφετέρου ότι η απόκτηση της γνώσης είναι µια 

διαδικασία οργάνωσης των εµπειριών του ατόµου και όχι η αποκάλυψη ενός κόσµου που 

προϋπάρχει ανεξάρτητα από το άτοµο (Von Glasersfeld, 1991). 

Εργασία σε µια δραστηριότητα σηµαίνει κυρίως προσδιορίζω το πρόβληµα, 

εικάζω για το αποτέλεσµα, πειραµατίζοµαι µε τη βοήθεια παραδειγµάτων, συνθέτω ένα 

συλλογισµό, διατυπώνω µια λύση, ελέγχω τα αποτελέσµατα και αξιολογώ την ορθότητά 

τους σε συνάρτηση µε το αρχικό πρόβληµα (ΥΠΕΠΘ 1997). Με την χρήση των 

δραστηριοτήτων (Κολέζα 1997) επιδιώκεται µια στροφή προς µια διδασκαλία 

διαρθρωµένη γύρο από ευρετικές διαδικασίες, σε άµεση συνάρτηση µε την καθηµερινή 

ζωή τους.  
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2. ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
  

Η µαθηµατική γνώση δεν πρέπει να θεωρείται ότι περιορίζεται στη δυνατότητα 

ανάκλησης γεγονότων από ένα αποθηκευτικό χώρο, αλλά θα πρέπει να συνδέεται µε τη 

δυνατότητα κατασκευής νέων αποτελεσµάτων. Το τι θεωρείται νέο βεβαίως εξαρτάται από 

αυτόν που το πραγµατοποιεί. ∆ηλαδή κάτι καινούργιο που κατασκευάζεται από έναν 

µαθητή, δεν είναι κατ’ ανάγκη καινούργιο και για τον καθηγητή του, κάποιον άλλο 

ενήλικα ή κάποιον ερευνητή. Σύµφωνα µε τον Piaget η µαθηµατική γνώση είναι 

λειτουργική και εικονική.  

Η λειτουργική γνώση εµφανίζεται κυρίως σε καταστάσεις που δηµιουργείται κάτι 

το καινούργιο. Από αυτή την άποψη σηµασία πρέπει να δίνεται στη διαδικασία και στην 

προσπάθεια κατασκευής της υποκειµενικής γνώσης και όχι µόνο στα αποτελέσµατα αυτής 

της διαδικασίας. Η λειτουργική γνώση είναι αποτέλεσµα αναστοχασµού, ο οποίος ενώ δεν 

είναι παρατηρήσιµος, έχει παρατηρήσιµα αποτελέσµατα. Σαν αναστοχασµός ορίζεται από 

τον Locke, η ικανότητα του νου να παρατηρεί τις λειτουργίες του (Glasersfeld, 1987a). Ο 

αναστοχασµός είναι προαπαιτούµενο στάδιο της ερµηνευτικής διαδικασίας µιας 

κατάστασης που αποτελείται από εµπειρίες.  

Η εικονική ανατροφοδότηση των ενεργειών του ατόµου αποτελεί πολύ ισχυρό 

διδακτικό εργαλείο, διότι το βοηθά να αποκτά πλήρη επίγνωση της εµπειρίας του και να 

αναστοχάζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να κάνει υψηλού επιπέδου έλεγχο στις 

πράξεις του. Η διαδικασία του αναστοχασµού, απαιτεί προσπάθεια, διότι στα µαθηµατικά 

πολλές φορές απαιτείται αφαιρετική διεργασία σε επίπεδα στα οποία ήδη έχει προηγηθεί 

αφαίρεση. Η επιτυχής προσπάθεια αναστοχασµού απαιτεί ισχυρό κίνητρο. Τέτοιο ισχυρό 

κίνητρο δεν αποτελεί η επιβράβευση της ορθότητας µιας προσπάθειας από τρίτους για 

παράδειγµα από τον καθηγητή, αλλά η ικανοποίηση που προέρχεται από τη δηµιουργία 

εσωτερικού κινήτρου στο µαθητή. Κατά την ερµηνευτική διαδικασία χρησιµοποιείται όλο 

το εµπειρικό υλικό, όπως έχει ταξινοµηθεί, και απαιτείται αναστοχασµός προκειµένου να 

απαντηθεί το ερώτηµα τι έγινε και γιατί έγινε. 

Επιπλέον απαιτείται πλήρης επίγνωση των περισσοτέρων της µιας πιθανότητας 

ερµηνείας, προκειµένου για την απάντηση, στο γιατί συνέβη αυτό που συνέβη και πολύ 

προσεκτική και ορθολογιστική επιλογή της ερµηνευτικής διάστασης της εµπειρικής 

κατάστασης. Στην περίπτωση του µαθητή µία διάσταση της ικανότητάς του αποτελεί το να 

µπορεί να φέρει σε πέρας µια δραστηριότητα. Την άλλη διάσταση αποτελεί η ικανότητά 

 10



 

του να ελέγχει ή να παρακολουθεί τη δραστηριότητα, να ξέρει τι κάνει και γιατί αυτό είναι 

σωστό. Ο ρόλος του δάσκάλου δεν είναι στο να αποδίδει χαρακτηρισµούς ορθότητας των 

ενεργειών του µαθητή αλλά να διερευνά, ώστε δυναµικά να προσδιορίζει το αφετηριακό 

εννοιολογικό σηµείο στο οποίο βρίσκεται ο µαθητής και να γνωρίζει πολύ καλά τον 

προορισµό του. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να κατασκευάζει µε ερµηνευτικό και 

διερευνητικό τρόπο ένα δυναµικό µοντέλο µε τις έννοιες και τις λειτουργίες που µπορούν 

να αποτελέσουν πηγή λειτουργικής µαθηµατικής γνώσης. 

Η θεωρία του Vygotsky (1978) στηρίχτηκε στις θεωρίες των Μαρξ και Ένγκελς 

για τον καθορισµό της ανθρώπινης εργασίας µε τη χρήση των εργαλείων της εργασίας και 

την τροποποίηση της φύσης από την ανθρώπινη παραγωγή. Σύµφωνα µε τον Μαρξ, οι 

ιστορικές αλλαγές στην κοινωνία και την υλική ζωή παράγουν αλλαγές και στην 

ανθρώπινη φύση. Ο Vygotsky χρησιµοποίησε δηµιουργικά τις απόψεις του Engels για τη 

χρήση των εργαλείων στην αλλαγή της φύσης αλλά και των ανθρώπων. Σύµφωνα µε τον 

Engels, η εξειδίκευση της χειρωνακτικής εργασίας - κάτι που υπονοεί τη χρήση των 

εργαλείων – µετατρέπει τη φύση του ανθρώπου. Ο Vygotsky (1978) επέκτεινε την έννοια 

της διαµεσολάβησης, στην αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε το περιβάλλον του, µε τη 

χρήση των ‘σηµείων’ (sign) ως εργαλείων. Η χρήση των εργαλείων αλλάζει το είδος της 

εργασίας και η χρήση των ψυχολογικών ή γνωστικών εργαλείων διαµεσολαβεί και 

τροποποιεί το είδος της γνώσης που παράγεται από το άτοµο (Vygotsky, 1978). Όπως τα 

εργαλεία έτσι και τα σηµειολογικά συστήµατα όπως η γλώσσα, η γραφή, ή τα συστήµατα 

αρίθµησης δηµιουργούνται από τις κοινωνίες κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας 

και αλλάζουν τη µορφή της κοινωνίας και το επίπεδο της πολιτιστικής της ανάπτυξης.  

Ο Vygotsky πίστευε ότι η εσωτερίκευση των σηµειολογικών συστηµάτων που 

παράγονται από τον πολιτισµό, τροποποιούν τη συµπεριφορά και γεφυρώνουν 

προηγούµενες και επόµενες µορφές ανάπτυξης του ατόµου. Για τον  Vygotsky, η αλλαγή 

της ανάπτυξης του ατόµου έχει τις ρίζες της στην κοινωνία και τον πολιτισµό. Η χρήση 

των εργαλείων από τα παιδιά, πριν την εµφάνιση της γλώσσας και των σηµείων, ήταν 

συγκρίσιµη µε αυτή των πιθήκων. Από τη στιγµή που η γλώσσα και τα σηµεία επέδρασαν 

σε κάθε ενέργεια, η ενέργεια µετατράπηκε και οργανώθηκε ολοκληρωτικά πάνω σε νέες 

γραµµές. 

Με αυτό τον τρόπο ο Vygotsky έδωσε έµφαση στην κοινωνικο- ιστορική βάση 

της ψυχολογίας και εξέτασε το ρόλο της γλώσσας ως ψυχολογικό εργαλείο. Ο Vygotsky 

(1978) τοποθετεί σηµεία (signs) στην κοινωνική ζωή και στην αλληλεπίδραση των 

ανθρώπων. Η εισαγωγή των σηµείων και των συµβόλων και η χρήση τους ως 
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διαµεσολαβητών (mediators) στην κοινωνικοπολιτισµική συµµετοχή δίνει στους 

δασκάλους παραγωγικούς τρόπους να κατανοήσουν το ενδιαφέρον της µίµησης, της 

πράξης, της χειρονοµίας και την επίδρασή τους στην κατασκευή της γνώσης (Confrey, 

1995). Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα να αντιµετωπισθεί η διδασκαλία ως προϊόν 

κοινωνικής διαπραγµάτευσης (Steffe, 1990; Confrey, 1990; Maher & Davis, 1990; 

Noddings 1990). Παρέχει επίσης µια ενδιαφέρουσα θεώρηση για τους υπολογιστές οι 

οποίοι είναι εργαλεία όπως τα σφυριά και τα ψαλίδια, τα οποία όµως επιπλέον µπορούν να 

αναπαριστούν συµβολικά συστήµατα και εποµένως µεταφέρουν ψυχολογικά σηµεία 

(Confrey, 1995; Noss & Hoyles, 1996b; Sutherland, 1995;Crawford 1996b). Έτσι 

δηµιουργείται η ανάγκη να ειδωθούν ως διαµεσολαβητές της κοινωνικοπολιτισµικής 

συµµετοχής. Η µη αποδοχή της µάθησης µέσα από τη σηµειωτική διαµεσολάβηση, 

σηµαίνει µη αποδοχή του τρόπου µε τον οποίο αναπτύχθηκαν οι περισσότερες από τις 

ικανότητές µας (Confrey, 1995). 

Η διάθεση εργαλείων στο µαθητή µπορεί να τον βοηθήσει να κάνει γενικεύσεις, 

να εξάγει συµπεράσµατα, να πραγµατοποιήσει συγκρίσεις µεταξύ των διαισθητικών του 

υποθέσεων και των αποτελεσµάτων που προέρχονται από µετρήσεις, όπως και να 

αναπτύξει το αίσθηµα της ανάγκης για αιτιολόγηση (Hadas & Arcavi, 1997). Επιπλέον, η 

δυνατότητα διάθεσης µιας ποικιλίας εργαλείων όπως και αναπαραστάσεων δίνει την 

ευκαιρία για εξατοµικευµένη µάθηση, επειδή επιτρέπει στο µαθητή να εργαστεί ανάλογα 

µε τις δυνατότητες και τις ανάγκες του (Clements, 1989). Ο τρόπος υλοποίησης των 

ενεργειών που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο µαθητής  στο περιβάλλον του λογισµικού 

περιορίζει αλλά και υποστηρίζει το µαθητή στην προσπάθεια επίλυσης ενός προβλήµατος 

µε αποτέλεσµα να επιδρά στη διαµόρφωση των στρατηγικών επίλυσης του προβλήµατος 

που αντιµετωπίζει (Laborde, 1992). Ο Cobb (1997 σελ. 170) για το ρόλο των εργαλείων 

αναφέρει, ότι η χρήση των εργαλείων είναι κεντρική για το µαθητή στη διαδικασία 

µαθηµατικοποίησης της δραστηριότητάς του. Σύµφωνα µε την Jones (1997) τα εργαλεία 

διαµεσολαβούν µεταξύ του µαθητή και της µαθηµατικής έννοιας. Κάποια στοιχεία του 

διαµεσολαβητικού ρόλου των εργαλείων είναι κατά την Jones τα εξής: 

• Τα εργαλεία είναι συσκευές προσπέλασης στη γνώση των 

δραστηριοτήτων και των πρακτικών µιας κοινότητας. 

• Ο τύπος των εργαλείων που υπάρχουν µέσα σε µία πρακτική 

αλληλοσυνδέεται µε εσωτερικούς τρόπους µε την κατανόηση, που κατασκευάζουν 

οι συµµετέχοντες σε αυτή την πρακτική. 
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• Τα εργαλεία δεν εξυπηρετούν απλά τις νοητικές διεργασίες που 

ούτως ή άλλως υπάρχουν αλλά τις διαµορφώνουν και τις τροποποιούν. 

• Τα εργαλεία διαµεσολαβούν στις ενέργειες του χρήστη, υπάρχουν 

µεταξύ του χρήστη και του κόσµου, και µετατρέπουν τις ενέργειές του στον κόσµο 

ολόκληρο. 

• Η δραστηριότητα δεν πρέπει να µειώνεται ή να ερµηνεύεται 

µηχανιστικά από τα εργαλεία, µάλλον, η ενέργεια πάντα εµπεριέχει µια εσωτερική 

τάση µεταξύ των διαµεσολαβητικών νοηµάτων και των ατόµων που τα 

χρησιµοποιούν µε ένα µοναδικό τρόπο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. 

 

Σύµφωνα µε την Laborde 1993, οι δυνατότητες που προσφέρονται από ένα 

περιβάλλον υπολογιστή µπορούν να προσφέρουν µια ισχυρή αλληλεπίδραση µεταξύ 

εξεικόνισης (visualization) και γνώσης. Οι προσεγγίσεις των µαθητών αλλάζουν συνεχώς 

ως αποτέλεσµα των πόρων που τους διατίθενται. Οι µαθητές χρησιµοποιούν τα εργαλεία 

που τους προσφέρονται από τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα όπως τη γλώσσα, χωρίς να 

γνωρίζουν τη φύση τους και τις µαθηµατικές διαστάσεις της δραστηριότητας την οποία 

πραγµατοποιούν. Αναγκάζονται να αναστοχαστούν και να µάθουν γι αυτά, όταν δεν 

µπορούν να φέρουν σε πέρας µια δραστηριότητα που τους ανατίθεται. 

Τα µαθηµατικά σύµφωνα µε τον Piaget δεν είναι επινοήσεις του µυαλού, αλλά 

αποτελούν προϊόν αλληλεπίδρασης και έχουν το στοιχείο της ανακάλυψης και της 

δηµιουργίας. Το είδος των µαθηµατικών που κατασκευάζονται σύµφωνα µε τη θεωρία του 

Piaget είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης του ατόµου µε το περιβάλλον του. Το άτοµο 

αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον του µε κάποιες ενέργειες προκειµένου να προσαρµοστεί σε 

αυτό. Με τον αναστοχασµό πάνω στις ενέργειές του το άτοµο δηµιουργεί µια γνωστική 

µονάδα το ‘σχήµα’ το οποίο διευρύνει όσο εµπλουτίζει την εµπειρία του και 

αναστοχάζεται σ’ αυτήν. Η µετάβαση από την άµεση γνώση, την εµπειρική γνώση στη 

γνώση που προκύπτει ύστερα από αναστοχασµό οδηγεί στη δηµιουργία αφαιρετικών 

δοµών. Τα µαθηµατικά που προέρχονται από αυτή τη διαδικασία, ‘από την πράξη στη 

σκέψη’ περιγράφουν σύµφωνα µε τον Piaget την ανάπτυξη των νοητικών διεργασιών των 

ανθρώπων και είναι ανεξάρτητα από το πλαίσιο συµφραζοµένων το οποίο τα δηµιούργησε. 

O Bauerwfeld 1988, ανέδειξε την κοινωνική διάσταση του περιβάλλοντος µε το 

οποίο αλληλεπιδρά, προκειµένου να κατασκευάσει τη µαθηµατική γνώση. 
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Σύµφωνα  µε τον Bauersfeld 1995, τα µαθηµατικά αποτελούν προϊόν κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Η έµφαση κατά την αλληλεπίδραση δίνεται µε ισοδύναµο τρόπο στον 

ατοµικό και στον κοινωνικό παράγοντα. Είναι ανάγκη να αποδίδονται προσωπικά νοήµατα 

στα µαθηµατικά, να προκαλούνται κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στη διαδικασία 

κατασκευής τους και να βρίσκονται µορφές συµφωνίας και διαφωνίας σε πολιτισµικά, 

φυσικά και περιβαλλοντικά πλαίσια συµφραζοµένων (Confrey,1995). Κατά τους Steffe, 

1980 & Bishop, 1988b η κατασκευή των µαθηµατικών αντιµετωπίσθηκε ως προϊόν του 

πολιτισµού. 

Η θεωρία του Vygotsky έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη µελέτη της µαθηµατικής 

εκπαίδευσης. Τα µαθηµατικά από τη φύση τους χαρακτηρίζονται από το διπλό τους ρόλο, 

ως εργαλείο και ως αντικείµενο µελέτης. 

 Πρέπει να λάβει κανείς υπ’ όψη του από τι χαρακτηρίζονται και πως 

αναπαριστώνται τα µαθηµατικά αντικείµενα, καθώς και τα εργαλεία µε τα οποία 

ενεργούµε πάνω σε αυτά αλλά και τη γλώσσα µε την οποία περιγράφονται οι διασυνδέσεις 

τους. Σύµφωνα µε τον Vygotsky (1978) οι βασικές ψυχολογικές διεργασίες, όπως της 

αφαίρεσης, της γενίκευσης και της εσωτερίκευσης υπάρχουν στους ανθρώπους όλου του 

κόσµου, διαφέρει όµως η λειτουργική τους οργάνωση και εξαρτάται από τη φύση των 

συµβολικών συστηµάτων που είναι διαθέσιµα σε διαφορετικές εποχές, κοινωνίες και 

δραστηριότητες στις οποίες χρησιµοποιούνται αυτά τα συµβολικά συστήµατα. 

Οι δύο διαφορετικές φιλοσοφικές θεωρήσεις αντιµετωπίζουν τα µαθηµατικά ως 

ένα αυτόνοµο τυπικό σύστηµα ή ως ένα τρόπο κατανόησης του κόσµου. Από µια άλλη 

σκοπιά τα µαθηµατικά αντιµετωπίζονται ως αντικείµενο µελέτης, ως προϊόν του 

πολιτισµού όπως επίσης και ως εργαλείο για την κατανόηση των µηχανισµών της 

κοινωνικής και της επιστηµονικής ζωής. Από µια παιδαγωγική θεώρηση η ισορροπία 

ανάµεσα σ’ αυτές τις δύο θεωρήσεις δοµεί τις σηµασίες που αποδίδονται από το µαθητή σε 

κάθε µαθηµατική δραστηριότητα (Noss & Hoyles, 1996b).     

Τα µαθηµατικά από τη φύση τους συνδέονται µε συνεχή τρόπο µε τις 

αναπαραστάσεις (Kaput, 1987a). Υπάρχει µια ποικιλία αναπαραστάσεων που 

χρησιµοποιούνται στα µαθηµατικά, όπως τα γεωµετρικά σχήµατα τα διαγράµµατα του 

Venn, τα δενδροειδή διαγράµµατα , οι πίνακες, οι γραφικές παραστάσεις σε καρτεσιανές 

συντεταγµένες κ.α. Για τους µαθηµατικούς αυτές οι αναπαραστάσεις αποτελούν εργαλεία 

που τους βοηθούν να εκφράσουν αυτές τις έννοιες. Για το µαθητή εκφράζεται η ελπίδα ότι 

θα του χρησιµεύσουν ως κατάλληλα µαθηµατικά εργαλεία προκειµένου να αντιµετωπίσει 

µία κατάσταση (Dyfour- Janvier, Bednarz & Bellanger, 1987). Η σηµασία του 
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πειραµατισµού µε υλικά και αναπαραστάσεις έχει υπογραµµισθεί από την άποψη του ότι 

δίνει τη δυνατότητα της διερεύνησης βασικών µαθηµατικών σχέσεων που υπάρχουν στη 

Γεωµετρία (Bishop, 1983 σελ.175). Αναπαραστάσεις χρησιµοποιούνται και στα σχολικά 

βιβλία και κανείς δεν αµφιβάλλει ότι η χρήση των συµβολισµών στη µαθηµατική σκέψη 

είναι απαραίτητη. 

Τα µαθηµατικά, επιπλέον, έχουν έναν αναπαραστατικό χαρακτήρα σε αφαιρετικό 

επίπεδο και πρέπει κανείς να µελετήσει τις ψυχολογικές έννοιες που υπονοούνται µέσα 

από αυτές τις αναπαραστάσεις.(Kaput, 1987a).  

Σχεδόν καµιά σηµαντική µαθηµατική δραστηριότητα δε µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί χωρίς κάποιους τρόπους έκφρασής της σε υλικά µέσα. Οι τρόποι αυτοί 

εξυπηρετούν τις γνωστικές διεργασίες και την επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων (Kaput, 

1987b). Τα συµβολικά συστήµατα αποτελούν στοιχεία για σκέψη. Επιπλέον οι 

αναπαραστάσεις κάνουν τα µαθηµατικά πιο γοητευτικά και ενδιαφέροντα. Το θέµα είναι 

µε ποιους τρόπους οι αναπαραστάσεις δοµούν την έκφραση των µαθηµατικών ιδεών των 

παιδιών. Οι µαθηµατικές σηµασίες που κατασκευάζονται από τα παιδιά συνδέονται 

περίπλοκα µε τις αναπαραστάσεις τους. Για παράδειγµα µπορεί να δώσουν γραφική 

σηµασία στις εξισώσεις, αποδίδοντάς τους έτσι εικονικά νοήµατα (Lesh, Mehr and Post, 

1987b). 

 Σύµφωνα µε τους Lesh, Post, &Mehr, 1987a, µέρος της κατανόησης µιας ιδέας 

αποτελούν η αναγνώριση η ευελιξία στο χειρισµό και η ακριβής µετατροπή αυτής της  

ιδέας σε µια ποικιλία ποιοτικά διαφορετικών αναπαραστατικών συστηµάτων. 

Επειδή κάθε ιδέα εκφράζεται από ένα σύνθετο δίκτυο εννοιών στη σκέψη των 

παιδιών, οι επιτυχηµένοι δάσκαλοι αντιστρέφουν τη διαδικασία κατασκευής των εννοιών, 

δηλαδή απλοποιούν συγκεκριµενοποιούν, εξειδικεύουν, παρουσιάζουν και εκφράζουν 

αυτές τις ιδέες µέσα από οικείες προς τους µαθητές καταστάσεις.  

Προκειµένου να διαγνώσουν δυσκολίες ή να σχεδιάσουν διδακτικές καταστάσεις, 

παρουσιάζουν µια ιδέα σε ένα αναπαραστατικό σύστηµα και ζητούν από τους µαθητές να 

την µετατρέψουν σε κάποιο άλλο. Στην περίπτωση που οι µαθητές δυσκολεύονται να 

πραγµατοποιήσουν τη µετατροπή τότε µπορεί να ζητήσουν απλούστερες αναπαραστάσεις 

της ιδέας αυτής και σε µεταγενέστερο στάδιο τις αναπαραστάσεις που η πραγµατοποίησή 

τους εµφανίζει µεγαλύτερη δυσκολία. Η κατανόηση είναι µια εξελισσόµενη διαδικασία. 

∆εν περιλαµβάνει στάδια αλλά είναι µια συσσωρευτική διαδικασία που στηρίζεται κυρίως 

στη δυνατότητα εµπλοκής σε µια ποικιλία αναπαραστάσεων. Η κατανόηση επιτυγχάνεται 

µε την πραγµατοποίηση σύνθετων καθορισµένων διανοητικών δράσεων (Janvier, 1987b). 
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Τα παιδιά µαθαίνουν προσπαθώντας να κατασκευάσουν αναπαραστάσεις. Η ιδανική 

µέθοδος για τη µάθηση των µαθηµατικών θα ήταν η χρήση διαφορετικών 

αναπαραστάσεων του ίδιου αντικειµένου. Στην περίπτωση των διαφορετικών 

αναπαραστάσεων της ίδιας έννοιας θα πρέπει να µπορεί να συνειδητοποιήσει τις κοινές 

ιδιότητες της έννοιας εκφρασµένες στις διαφορετικές αναπαραστάσεις, και να εξάγει τη 

δοµή της. Ενδιαφέρον αποκτά για το µαθητή από γνωστική άποψη, η διαδικασία της 

µετάβασης από µια αναπαράσταση σε µια άλλη. Οι µαθητές έχουν προβλήµατα στη 

µετάβαση από ένα αναπαραστατικό σύστηµα µιας έννοιας σε ένα άλλο και δεν έχει δοθεί 

µεγάλη έµφαση στη σύνδεση µη µαθηµατικών και µαθηµατικών αναπαραστατικών 

συστηµάτων κατά τη διδασκαλία (Kaput, 1987a). Οι δυσκολίες που συναντούν οι µαθητές 

κατά τη µετάβαση από µια αναπαράσταση σε άλλη αποτελούν σηµαντικό παράγοντα που 

επηρεάζει την αποτελεσµατικότητά τους στην επίλυση προβληµάτων και στη µάθηση των 

µαθηµατικών (Lesh, Post & Mehr, 1987a). 

Η δύναµη της τεχνολογίας η οποία διαµορφώνει τα µαθηµατικά επηρεάζει επίσης σε 

βάθος τη διδασκαλία και τη µάθησή τους (Kaput, 1992). 

Η χρήση της νέας τεχνολογίας προσφέρει µια νέα διάσταση στη διδακτική 

διαδικασία των Μαθηµατικών, ειδικά στις γραφικές παραστάσεις και στα γεωµετρικά 

σχήµατα. 

Οι υπολογιστές βοηθούν τους µαθητές να απαλλαγούν από την προκατάληψη ότι 

τα Μαθηµατικά είναι δύσκολα και όχι κατάλληλα για τον καθένα. Τώρα µπορούν να 

συνεργαστούν, έχουν χρόνο να σκεφθούν κριτικά και να αναπτύξουν εικασίες. Έτσι δεν 

φοβούνται να κάνουν λάθη, επειδή µπορούν να µάθουν από αυτά. Ο δάσκαλος έχει ένα νέο 

ρόλο, αυτόν του διευκολυντή- µεσολαβητή µεταξύ των µαθητών και της µαθηµατικής 

γνώσης ειδικά στις αφηρηµένες έννοιες. Μερικές φορές µπορούν να προσεγγίσουν τις 

έννοιες αυτές µε επανακατασκευή τους σε ένα παιδαγωγικά σχεδιασµένο περιβάλλον µε τη 

βοήθεια κατάλληλου υλικού και µέσων. 

Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε τα πρώτα χρόνια στην εκπαίδευση ήταν 

λογισµικό που δεν είχε σχεδιαστεί για τις ανάγκες των µαθητών, της διδασκαλίας και της 

µάθησης. Προς το τέλος της δεκαετίας του ‘60 κατασκευάστηκε εκπαιδευτικό λογισµικό 

που έτρεχε µόνο σε µεγάλους υπολογιστές τύπου mainframe (Plato programs) (Kaput, 

1992). Ο τύπος του λογισµικού που παραγόταν εκείνη την εποχή ήταν παιχνίδια, 

προσoµοιώσεις και διδακτικά υλικά. Τα διδακτικά υλικά κυρίως αποτελούνταν από 

σειριακές παρουσιάσεις των εννοιών που επιλέγονταν για διδασκαλία. Η αλληλεπίδραση 

του µαθητή µε το πρόγραµµα ήταν περιορισµένη. Ουσιαστικά, ο µαθητής µπορούσε µόνον 

 16



 

να προχωρήσει µια σελίδα µπρος ή πίσω ή να γυρίσει στον πίνακα περιεχοµένων του 

µαθήµατος και να λύσει κάποιες ασκήσεις σαν αυτές που περιέχονται στα σχολικά βιβλία. 

Αυτά τα διδακτικά υλικά συνοδεύονταν συνήθως από ένα σύστηµα αξιολόγησης της 

απάντησης το οποίο εκφραζόταν µε σχόλια επιβράβευσης προς το µαθητή ή µε κάποια 

παρότρυνση να συνεχίσει στην περίπτωση που έκανε λάθος. Λίγο αργότερα στη δεκαετία 

του 1970 έγινε µία προσπάθεια αντικατάστασης του δασκάλου από τον υπολογιστή. 

Κατασκευάστηκαν τότε εκπαιδευτικά προγράµµατα που προσπαθούσαν να 

προσοµοιώσουν τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας και τα παραδοσιακά 

συστήµατα αναπαράστασης δηλαδή τα συστήµατα που χρησιµοποιούσαν τα ‘αδρανή’ 

µέσα µε κύριο εκπρόσωπό τους το περιβάλλον χαρτί- µολύβι (Kaput, 1992). Ο τρόπος 

αλληλεπίδρασης µε αυτά τα προγράµµατα του ηλεκτρονικού υπολογιστή προσπαθούσε να 

µιµηθεί την αλληλεπίδραση µαθητή δασκάλου. Οι σχεδιαστές λογισµικού έφτιαχναν µια 

δοµή του αντικειµένου µάθησης, έκαναν υποθέσεις που αφορούσαν το µαθητή και την 

αλληλεπίδρασή του µε το δάσκαλο µε ένα παραδοσιακό τρόπο. ∆εν έπαιρναν υπ’ όψη τους 

τις δυνατότητες της επιστήµης των υπολογιστών και το πως αυτές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στην εκπαίδευση. Η ποιότητα των δραστηριοτήτων που υποστήριζαν 

αυτά τα προγράµµατα ήταν τύπου εκγύµνασης και εξάσκησης (drill and practice) (Becker, 

1990).   

Η χρήση προσοµοιώσεων στη διδασκαλία των µαθηµατικών αναφέρονται στην 

καθοδηγούµενη ανακάλυψη µέσα από δοµικές συγκρίσεις της πραγµατικής κατάστασης 

και της προσοµοίωσης. Η πορεία αυτή έχει ως αφετηρία την διαισθητική προσέγγιση των 

προβληµάτων όταν στην οθόνη προβάλλονται οι προσοµοιώσεις χωρίς µετρήσεις. Οι 

µαθητές µέσα από την µελέτη των µετρήσεων του λογισµικού εντοπίζουν τις υποκείµενες 

µαθηµατικές σχέσεις και συνδέουν τις µαθηµατικές έννοιες µε την πραγµατική κατάσταση. 

Η χρήση προσοµοιώσεων έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως διδακτικά περιορισµένης 

εµβέλειας αφού µετατρέπει συχνά τον µαθητή σε απλό χρήστη µιας εικονικής 

αναπαράστασης του φαινοµένου (Penner, 2001). Οι προσοµοιώσεις όµως διαθέτουν δύο 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα, ο διδάσκων µπορεί να ενσωµατώσει στο µοντέλο εκείνες 

ακριβώς τις µαθηµατικές ιδέες τις οποίες κρίνει σηµαντικές και από την άλλη να του 

προσδώσει την διαφάνεια που θεωρεί απαραίτητη. Μέσα από αυτή την στρατηγική ο 

µαθητής εµπλέκεται σε µια διαδικασία καθοδηγούµενης ανακάλυψης µε τη σηµασία που 

αποδίδει στον όρο ο Gravenmeijer (2000). Στην περίπτωση που η προσοµοίωση 

αναφέρεται σε µια πραγµατική κατάσταση ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να µεταφέρει - 

προβάλλει την κατάσταση αυτή, δηλαδή το φαινόµενο, στον εικονικό χώρο του 
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γεωµετρικού σχήµατος ή στο χώρο των συναρτησιακών αναπαραστάσεων όπως ο πίνακας 

τιµών και το γράφηµα. Αυτή ακριβώς η λειτουργία των multiple conceptual mappings θα 

µπορούσε να αποτελέσει µια ισχυρή βάση για την ανάπτυξη της µαθηµατικής γνώσης του 

µαθητή και είναι η γνωστική λειτουργία µέσω της οποίας οργανώνεται η σταδιακή 

µετάβαση από τον πραγµατικό κόσµο στο χώρο των µαθηµατικών. 

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και µέχρι σήµερα κατασκευάστηκαν 

προγράµµατα λογισµικού που εισήγαγαν νέες διαστάσεις στην εκπαίδευση. Τέτοια 

προγράµµατα ήταν περιβάλλοντα που στηρίζονταν σε γλώσσες προγραµµατισµού, όπως η 

Logo, οι προσοµοιώσεις και οι µικρόκοσµοι µε τη χρήση γλωσσών υψηλού επιπέδου και 

αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού (high level, object-oriented programming 

languages). Η έννοια του µικρόκοσµου χρησιµοποιήθηκε αρχικά από τον Papert (1980), ο 

οποίος υποστήριξε ότι οι µικρόκοσµοι αποτελούν µικρά πεδία  Πιαζετιανών µαθηµατικών 

(mini domains of Piazetian Mathematics). Σε αυτούς τους χώρους είναι δυνατός ο 

αναστοχασµός και η αφαίρεση, η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη νέων λογικοµαθηµατικών 

δοµών. Ένας µικρόκοσµος παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης των υπολογιστικών 

αντικειµένων µε σχέσεις (Laborde, et al., 1990, Pufall, 1998). Η δυνατότητα δηµιουργίας 

νέων λειτουργιών (µακροκατασκευών) από το συνδυασµό ήδη υπαρχόντων ενυπάρχει 

επίσης στον ορισµό του µικρόκοσµου. Έτσι ένας µικρόκοσµος αναπτύσσεται παράλληλα 

µε τη γνώση του µαθητή, παρέχει τη δυνατότητα στο µαθητή να διερευνά ταυτόχρονα τη 

δοµή των αντικειµένων µε τα οποία αλληλεπιδρά, τις σχέσεις τους και την αναπαράσταση 

από την οποία έχουν δηµιουργηθεί (Hoyles, 1993). Αυτά τα περιβάλλοντα µπορούν να 

συνδυάσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της εµπειρικής λογικής σκέψης και της 

παραγωγικής λογικής και ως εκ τούτου αποτελούν περιοχές που υπόσχονται πολλά για το 

µέλλον της διδασκαλίας και της µάθησης (Balacheff & Kaput, 1996). Τα τελευταία χρόνια 

έχουν κατασκευαστεί αρκετοί µικρόκοσµοι για την εκµάθηση µαθηµατικών εννοιών. 

Σήµερα οι µικροϋπολογιστές υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σπίτι, έχουν εισαχθεί στα σχολεία 

και γενικά έχουν οδηγήσει σε µια νέα εκπαιδευτική εποχή. Ιδιαίτερα οι δυνατότητες των 

µικρόκοσµων ανοίγουν δρόµους στους µαθητές να εξερευνήσουν πραγµατικά συστήµατα 

και να κάνουν έλεγχο υποθέσεων µε παραγωγικό ή επαγωγικό τρόπο. Χρησιµοποιώντας 

τις προσοµοιώσεις και την αναγνώριση προτύπων σε συνδυασµό µε το στοιχείο της 

δυνατότητας αλληλεπίδρασης βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν µοντέλα ανάλυσης ή 

πρόβλεψης που χαρακτηρίζονται από διανοητικές εικόνες και δράσεις  όπως και λογική 

σκέψη (Janvier, 1987c). 
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3. ΟΙ ΤΠΕ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

Στη διεθνή βιβλιογραφία της διδακτικής των µαθηµατικών τα µαθηµατικά 

αποτελούν πλέον µέσο για την επίλυση (ατοµικών και κοινωνικών) προβληµάτων που 

σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε όσο το δυνατό περισσότερα «πραγµατικά 

και άµεσα προβλήµατα αναφερόµενα σε αληθινές καταστάσεις» (Keitel, 2000). 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας συνετέλεσε ώστε οι υπολογιστές να 

διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και κυρίως στα µαθηµατικά. Η δύναµη 

της τεχνολογίας η οποία διαµορφώνει τα µαθηµατικά επηρεάζει σε βάθος τη διδασκαλία 

και τη µάθησή τους (Kaput, 1992). 

 Ο υπολογιστής ίσως είναι το µοναδικό µέσο που επιτρέπει στο µαθητή να 

κατασκευάσει γραφικές αναπαραστάσεις, να βλέπει τα αποτελέσµατα των κατασκευών του 

να τα διαχειρίζεται και να τα τροποποιεί χρησιµοποιώντας τα σε πιο έξυπνους και 

περίτεχνους σχεδιασµούς. 

Οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα προσοµοίωσης πραγµατικών 

καταστάσεων όπως π.χ. φυσικών φαινοµένων, επιχειρήσεων, λειτουργίας µηχανών ή 

µέσων µεταφοράς κ.ά. Η διαχείριση αυτών των φαινοµένων σε πραγµατική µορφή πολλές 

φορές θα ήταν αδύνατο να διατεθεί στους µαθητές. Οι µαθητές µε αυτό τον τρόπο 

συνδέουν τα µαθηµατικά µε την επιστήµη ή την καθηµερινή ζωή. Επιπλέον είναι δυνατόν 

να προσοµοιωθούν καταστάσεις που να αποτελούν ενοποίηση πολλών επιστηµονικών 

αντικειµένων όπως φυσική, γεωγραφία, χηµεία, µαθηµατικά (Clements,1989). Με αυτό τον 

τρόπο δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να προσεγγίσουν τα µαθηµατικά σαν ανθρώπινες 

δραστηριότητες δίνοντας στον εαυτό τους τη δυνατότητα να κάνουν µαθηµατικά για τον 

εαυτό τους και όχι να τα αποδέχονται ως παθητικοί δέκτες (Bishop, 1988b; Cobb, Wood, 

Yakel, 1992).   

Η γεωµετρία είναι ένας χώρος που στηρίζεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ 

συµβόλων (σχηµάτων) και εννοιών, χρησιµοποιώντας ως διαµεσολαβητές τις αισθήσεις. 

Ένας χώρος για νοητικούς πειραµατισµούς εικόνας και λογικής. Όλα τα παιδιά σε µεγάλο 

ή µικρό βαθµό χρησιµοποιούν τη νοερή σκέψη στην ανάπτυξη της µαθηµατικής λογικής. 

Η νοερή σκέψη χρειάζεται για την ανάπτυξη των πιο αφηρηµένων µαθηµατικών εννοιών. 

Η διαισθητική χρήση των εικόνων δεν υποκαθιστά την κατανόηση των εννοιών αλλά της 

δίνει βάθος και σηµασία, εξυπηρετεί ως ασφαλής οδηγός τη διαδικασία επίλυσης 

προβληµάτων και αποτελεί στοιχείο έµπνευσης για δηµιουργικές µαθηµατικές κατασκευές. 
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Η σκέψη που στηρίζεται σε εικονικές µορφές αναπαράστασης είναι αξιόπιστη διότι η 

εικονική πληροφορία αποτελεί µια σίγουρη και διεισδυτική µορφή πληροφορίας από την 

καθηµερινή ζωή, αποτελεί µέρος της λογικής και µπορεί να παίξει ρόλο στην εξαγωγή 

συµπερασµάτων. Επιπλέον µπορεί να αποτελέσει µια εναλλακτική και ισχυρή δυνατότητα 

για να βοηθήσει τους µαθητές να κάνουν µαθηµατικά (Barwise & Etcheemendy, 1991).  

Η αισθητηριακή αντίληψη δεν φτάνει για την επίλυση ενός γεωµετρικού 

προβλήµατος. Στην περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού η εικονική ανατροφοδότηση 

σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα µεταβολής του σχήµατος στην οθόνη του υπολογιστή 

διατηρώντας βασικές του ιδιότητες διαµορφώνει ένα νέο είδος αισθητηριακής αντίληψης. 

Αυτή η ανατροφοδότηση δεν είναι µόνο αισθητηριακή αλλά περιέχει και πληροφορία που 

µπορεί να βοηθήσει το µαθητή να ανακαλύψει ότι οι υποθέσεις που έκανε σχετικά µε τις 

ιδιότητες του σχήµατος στην αρχική κατάσταση δεν ισχύουν. Με τα σχεδιαστικά πακέτα 

όπως το Mac Paint ή το Paint Brush µπορεί κανείς να σχεδιάσει και να διαχειριστεί ένα 

σχήµα. Μπορεί δηλαδή πραγµατοποιώντας κάποιες ενέργειες να τροποποιήσει τη µορφή 

του, παράγοντας ένα νέο σχέδιο. Το σχήµα όµως το οποίο παράγεται δεν έχει καµία σχέση 

µε το αρχικό. 

Η σχεδίαση του σχήµατος µε τη βοήθεια των σχεδιαστικών εργαλείων που 

διατίθενται από τους µικρόκοσµους ή µε τη βοήθεια κάποιας γλώσσας προγραµµατισµού 

γίνεται πιο συνειδητά επιλέγοντας εντολές από το περιβάλλον διεπαφής (interface) του 

µικρόκοσµου ή γράφοντας τις κατάλληλες εντολές της γλώσσας προγραµµατισµού. Με 

αυτό τον τρόπο η σχεδίαση του σχήµατος ακολουθεί τα βασικά σηµεία έννοιες της 

γεωµετρικής κατασκευής του (Laborde, 1992). Επιπλέον, βοηθά στην συνειδητοποίηση και 

εξωτερίκευση εννοιών και ενεργειών που υπονοούνται κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός 

σχήµατος. Η διαφοροποίηση του σχήµατος στην περίπτωση των εξειδικευµένων 

ηλεκτρονικών περιβαλλόντων µάθησης γίνεται µε διαφορετικό τρόπο διαµεσολάβησης, 

είτε µέσω των εντολών του περιβάλλοντος διεπαφής είτε µέσω του drag mode. Όταν 

κάποια στοιχεία µιας γεωµετρικής κατασκευής ‘σύρονται’, (dragged) όλες οι δυνατότητες 

που χρησιµοποιήθηκαν για τη γεωµετρική κατασκευή του σχήµατος διατηρούνται. Η 

διαφοροποίηση του σχήµατος σε αυτά τα περιβάλλοντα µάθησης δίνει τη δυνατότητα 

κατασκευής µιας απειρίας σχηµάτων της ίδιας κλάσης των οποίων διατηρεί κάποιες από τις 

βασικές ιδιότητες (Laborde,1992). Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον µαθητή 

να δει πολλαπλές όψεις του ίδιου σχήµατος. 

Η υπολογιστική ικανότητα των Η/Υ αυξάνει το πλήθος των διάφορων 

προβληµάτων στα οποία οι µαθητές µπορούν να έχουν πρόσβαση και τους δίνει τη 
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δυνατότητα να κάνουν συνηθισµένες διαδικασίες γρήγορα και µε ακρίβεια. Έτσι έχουν 

περισσότερο χρόνο για έννοιες και µοντελοποίηση. 

Με τις Νέες Τεχνολογίες µπορεί να καλλιεργηθεί η εµπλοκή των µαθητών µε 

αφηρηµένες µαθηµατικές ιδέες και να επιτευχθεί η κατάκτησή τους. Επίσης αυξάνει το 

πλήθος και η ποιότητα των εξερευνήσεων, παρέχοντας έναν τρόπο θέασης των 

µαθηµατικών ιδεών από πολλές πλευρές. Η µάθηση διευκολύνεται από την ανάδραση που 

προσφέρει η τεχνολογία. Για παράδειγµα, αν σύρουµε ένα κοµβικό σηµείο σε ένα 

περιβάλλον δυναµικής γεωµετρίας το σχήµα αλλάζει. Η τεχνολογία βοηθάει επίσης στη 

µάθηση για τα µαθηµατικά αντικείµενα που βλέπουν στην οθόνη καθώς και για τα 

αποτελέσµατα των διαφόρων δυναµικών µετασχηµατισµών που αυτή επιτρέπει. 

Επίσης η χρήση της τεχνολογίας δίνει στους δασκάλους την ευχέρεια να 

προσαρµόσουν τη διδασκαλία τους ανάλογα µε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των 

µαθητών. Οι µαθητές που δεν µπορούν εύκολα να συγκεντρωθούν, µπορούν να 

ασχοληθούν πιο πολύ µε ένα θέµα ζητούµενο από υπολογιστή. Όµως και αυτοί που έχουν 

δυσκολίες οργάνωσης µπορεί να βρεθούν κερδισµένοι από τους περιορισµούς που 

επιβάλλονται σ΄ένα υπολογιστικό περιβάλλον (Sheets,1993). 

Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να µάθουν περισσότερα µαθηµατικά, αλλά και 

να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες των µαθηµατικών µε την κατάλληλη χρήση της 

τεχνολογίας (Dunham & Dick 1994, Sheets 1993, Groves, 1994). Επικροτείται η άποψη ότι 

τα µαθηµατικά δεν είναι µόνο ένα σύνολο γνώσεων και κατάκτηση ενός συγκεκριµένου 

επιπέδου ικανοτήτων, αλλά µια διαδικασία και συνεπώς οι στόχοι που τίθενται 

εκφράζονται πληρέστερα όχι µόνο µε τους όρους της παρατηρήσιµης συµπεριφοράς αλλά 

και µε όρους δραστηριοτήτων, γιατί έχει µεγάλη σηµασία ο πλούτος της εµπειρίας που 

αποκτιέται κατά τη διαδικασία της µάθησης στα πλαίσια µιας ανοικτής µαθησιακής 

κατάστασης και όχι µόνο η ποικιλία των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν. 

Οι Η/Υ βοηθούν στην κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών: ταξινόµηση, 

αντιστοίχηση, λογικές ακολουθίες, αναγνώριση σχηµάτων, αρίθµηση, βασικές πράξεις. 

Επίσης βοηθούν στην καλλιέργεια της φαντασίας, της κριτικής σκέψης, της 

δηµιουργικότητας των παιδιών, ενώ παράλληλα ξεκουράζουν και ψυχαγωγούν (Clemens, 

1986, 1991, 1993, Riding & Powell, 1987).   

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται µε τη χρήση ποιοτικά και αναπτυξιακά 

κατάλληλου λογισµικού αλλά και την κατάλληλη εφαρµογή στην εκπαιδευτική πράξη. 

Υπάρχει αρκετό λογισµικό υλικό (software), το οποίο τους καθιστά πανίσχυρα εργαλεία, 

τόσο για τη µαθηµατική έρευνα, όσο και για παιδαγωγική-διδακτική χρήση. 
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Μπορεί κανείς να βρει κατάλληλο λογισµικό για Άλγεβρα, Τριγωνοµετρία, 

Στατιστική, Γεωµετρία και Ανάλυση. Καθένα από αυτά έχει τα δικά του ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που το κάνουν να είναι κατάλληλο για µία συγκεκριµένη εργασία από 

κάποιο άλλο. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι όλα µοιάζουν µεταξύ τους ως προς τη δοµή και 

τη λειτουργία τους, ώστε η κατανόηση του µηχανισµού και τρόπου λειτουργίας των 

διαφόρων menu και η εξοικείωση µε τα λογισµικά να είναι εύκολη. 
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4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 
Λογισµικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία των µαθηµατικών 

είναι:  

 

• Geometer’s Sketchpad 

 
Σχήµα 1: Οθόνη από το λογισµικό Geometer’s Sketchpad 

 

Το Geometer’s Sketchpad, που είναι πρόγραµµα δυναµικής Γεωµετρίας για διερεύνηση και 

µελέτη προβληµάτων Ευκλείδειας Γεωµετρίας, µε δυνατότητα παρουσίασης γραφηµάτων 

µεταξύ µεταβλητών. Αναπτύχθηκε ως µέρος του προγράµµατος οπτικής Γεωµετρίας, ενός 

προγράµµατος χρηµατοδοτούµενου από το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (NSF). ∆ηµιουργός 

του είναι ο Nicholas Jackiw. Σχεδιάστηκε αρχικά ως εργαλείο διδασκαλίας και µάθησης 

ενώ η ποικιλία των δυνατοτήτων και των τρόπων χρήσης του το καθιστά ιδανικό εργαλείο 

για γεωµετρική εξερεύνηση. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να µετασχηµατίζει τα σχήµατα που δηµιουργεί, ενώ διατηρούνται οι 

γεωµετρικές σχέσεις και οι ιδιότητες της κατασκευής. Έτσι µε την παρατήρηση των 

χαρακτηριστικών που µεταβάλλονται και αυτών που διατηρούνται αµετάβλητα η κάθε 
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κατασκευή οδηγεί µε φυσικό τρόπο σε γενικεύσεις. Η οθόνη του υπολογιστή µετατρέπεται 

σ’ένα δυναµικό πίνακα, στον οποίο µπορούν να σχεδιαστούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια 

περισσότερα πολύπλοκα σχήµατα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να παραµορφωθούν και 

να µετασχηµατισθούν κατά άπειρους τρόπους χωρίς την ανάγκη σβησίµατος και σχεδίασης 

από την αρχή. Έτσι οι γεωµετρικές ιδιότητες  των σχηµάτων ανακαλύπτονται, ενώ το 

µάθηµα της γεωµετρίας γίνεται συναρπαστικό τόσο για το δάσκαλο όσο και για τους 

µαθητές.  Η πρώτη έκδοση του Sketchpad για Windows παρουσιάστηκε το Μάρτιο του 

1993 και επαναστατικοποίησε τη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωµετρίας. Τα αναδροµικά 

στοιχεία εντολών στην έκδοση αυτή κατέστησαν δυνατή, µεταξύ άλλων, την κατασκευή 

φράκταλ. Μια αρκετά αναβαθµισµένη έκδοση παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 1995 και 

εµπεριέχει αναλυτικές και γραφικές δυνατότητες, κατασκευάσιµους γεωµετρικούς τόπους, 

τόξα, βελτιωµένο µαθηµατικό συµβολισµό, εργαλεία αρχείων εντολών και 

µετασχηµατισµούς. Το Sketchpad σχεδιάζει σηµεία, ευθύγραµµα σχήµατα, διαθέτει 

διαβήτη για την κατασκευή κύκλων, µπορεί να ορίσει τόξα, κυκλικούς τοµείς και κυκλικά 

τµήµατα. Τα προκατασκευασµένα αρχεία εντολών που διαθέτει δίνουν τη δυνατότητα να 

κατασκευάζεται ότι δεν κάνει άµεσα µε εντολές από τα µενού που διαθέτει. Επιπλέον δίνει 

τη δυνατότητα εισαγωγής πίνακα τιµών και αποτύπωσης των τιµών του σε σύστηµα 

συντεταγµένων, έχει τη δυνατότητα να µαρκάρει γωνίες, λόγους, διανύσµατα, αποστάσεις, 

να επιλέγει µετρήσεις και όλα αυτά να χρησιµοποιούνται για γεωµετρικούς 

µετασχηµατισµούς. ∆ιαθέτει πολύ καλή βοήθεια. Ιδιαίτερα ελκυστικές είναι οι ισχυρές 

δυνατότητες του Sketchpad, αναφορικά µε µετασχηµατισµούς και τη δηµιουργία αρχείων 

εντολών για την εξερεύνηση µη ευκλείδειων γεωµετριών.  
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• Cabri-geometry   

 

 
Σχήµα 2: Οθόνη έναρξης του λογισµικού Cabri-geometry 

 

Το λογισµικό Cabri-geometry  (Laborde & Bellemain 1990) είναι προϊόν του 

ινστιτούτου για την πληροφορική και τα εφαρµοσµένα µαθηµατικά του Πανεπιστηµίου 

Joseph Fourier της Grenoble της Γαλλίας και του CNRS (Εθνικό Κέντρο Επιστηµονικής 

Έρευνας της Γαλλίας). Το Cabri-geometry ΙΙ είναι αποτέλεσµα ολοκληρωτικής 

αναθεώρησης των πρώτων εκδόσεων του Cabri-geometry και προέρχεται από οµάδα 

επιστηµόνων που ανήκουν στο χώρο της πληροφορικής, των µαθηµατικών, όπως και της 

διδακτικής των µαθηµατικών, µε στόχο να προσφέρει νέα δυναµική προσέγγιση στο χώρο 

της δυναµικής Γεωµετρίας.  Το λογισµικό εξελληνίστηκε και διατίθεται για χρήση στα 

Γυµνάσια Λύκεια και ΤΕΕ που συµµετέχουν στην Οδύσσεια – Ελληνικά Σχολεία στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας. Αποτελείται από ένα πακέτο ισχυρών κατασκευαστικών 

υπολογιστικών εργαλείων για τη δηµιουργία γεωµετρικών δραστηριοτήτων και 

εφαρµογών, η λειτουργία του οποίου βασίζεται στην αµφίδροµη σχέση µε το χρήστη. Το 

περιβάλλον Cabri-geometry χαρακτηρίζεται ως δυναµικό περιβάλλον για τη µάθηση 

γεωµετρικών εννοιών. Η δυναµικότητα αναφέρεται στη δυνατότητα εµφάνισης στην οθόνη 

του υπολογιστή µιας απειρίας ψηφιακών γραφικών αναπαραστάσεων µιας γεωµετρικής 

κατασκευής που δηµιουργείται από το συνδυασµό απλών στοιχειωδών κατασκευών που 

υπάρχουν στο περιβάλλον διεπαφής του µικρόκοσµου. Το Cabri  έχει τη δυνατότητα να 

κατασκευάζει άµεσα µερικά αντικείµενα, για παράδειγµα σχεδιάζει άµεσα τρίγωνα, 
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κωνικές τοµές, µεσοκαθέτους τµηµάτων, διανύσµατα και αθροίσµατα διανυσµάτων, 

πολύγωνα  και κανονικά πολύγωνα, ελέγχει αν τρία σηµεία είναι συνευθειακά, ελέγχει αν 

δύο σηµεία ισαπέχουν από κάποιο άλλο, δηµιουργεί µεταβολείς εύκολα, δηµιουργεί απλά 

και πολλαπλά animation µε απλές κινήσεις, µαρκάρει εύκολα γωνίες, δίνει τη δυνατότητα 

να υπάρχουν στο ίδιο σχέδιο πολλά συστήµατα συντεταγµένων, ορθά, πλάγια, κανονικά ή 

µη και µια ποικιλία κουµπιών για τη µορφοποίηση των αντικειµένων.  

 

 
Σχήµα 3: Μεσοκάθετοι πλευρών τριγώνου στο Cabri 

 

Οι µετρήσεις µπορούν να ακολουθούν τα αντικείµενα παραµένοντας πάντα δίπλα 

τους, ακόµη µπορούν να ενσωµατώνονται µέσα σε κείµενα. Επιτρέπει τόσο την κατασκευή 

όσο και τη µελέτη γεωµετρικών αντικειµένων, δίνοντας µε αυτό τον τρόπο κίνητρα στο 

µαθητή προκειµένου να επεκτείνει τις αναζητήσεις του στο χώρο της γεωµετρίας. Το 

λογισµικό δίνει τη δυνατότητα να καταγράψεις και να σώσεις σε αρχεία κατασκευές ως 

‘µακροεντολές’ για µελλοντική χρήση. 
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• Cinderella 

Το λογισµικό Cinderella είναι γεωµετρικό λογισµικό κατάλληλο για τη διδασκαλία 

Ευκλείδειας Γεωµετρίας, υπερβολικής και σφαιρικής Γεωµετρίας. 

 

• EucliDraw© 

 
Σχήµα 4: Οθόνη από το λογισµικό EucliDraw© 

 

Το EucliDraw© είναι ένα πρόγραµµα κατασκευής σχηµάτων, που επιτρέπει την 

δυναµική µεταβολή τους καθώς ο χρήστης αλλάζει διάφορες παραµέτρους. Το πρόγραµµα 

ξεκίνησε µε το όνοµα Isoptikon© στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Η πρώτη έκδοση αυτού 

δηµοσιεύθηκε το 1999, σε ελεύθερη διάθεση και κυκλοφόρησε εκτεταµένα στο διαδίκτυο. 

Το EucliDraw©, εν συντοµία EUC, είναι µία εξέλιξη του Isoptikon©. ∆ιαφέρει όµως απ' 

αυτό σε πολλά σηµεία. Η λειτουργικότητα του έχει επεκταθεί σηµαντικά και τώρα, µεταξύ 

άλλων, καλύπτει: στοιχειώδη σχήµατα, όπως ευθείες, κύκλους, τρίγωνα, κλπ., αλλά και πιο 

σύνθετα, όπως κωνικές τοµές, συναρτήσεις, παραµετρικές καµπύλες, γεωµετρικούς 

τόπους, περιβάλλουσες. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στους µετασχηµατισµούς, καθώς και 

στην επεκτασιµότητα, µέσω εργαλείων οριζοµένων από τον χρήστη. Γι' αυτό το σκοπό έχει 

ενσωµατωθεί στο πρόγραµµα µια ειδική γλώσσα και ένα αντίστοιχο περιβάλλον 
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προγραµµατισµού και κατασκευής σχηµάτων µέσω σκριπτ. Όλα τα σχήµατα έχουν 

δυνατότητα δυναµικής αλλαγής, πράγµα που οδηγεί σε ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και 

ανακάλυψη νέων ιδιοτήτων.  

 

• Function Probe 

 

 
Σχήµα 5: Οθόνη έναρξης του λογισµικού Function Probe 

 

Το Function Probe είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο κατάλληλο για την επεξεργασία 

και µοντελοποίηση δεδοµένων που διαχειρίζονται καταστάσεις από την Άλγεβρα, την 

Τριγωνοµετρία, τη Στατιστική και την Ανάλυση. Εξελληνίστηκε µε υπεύθυνο φορέα 

συντονισµού και εκτέλεσης του έργου το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) και 

δόθηκε στα σχολεία το 2002. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι ότι τα τρία παράθυρα 

συνδέονται µεταξύ τους έτσι, ώστε ο χρήστης να είναι σε θέση να στέλνει πληροφορίες 

από το ένα στο άλλο και να χειρίζεται πολλαπλές αναπαραστάσεις µαθηµατικών εννοιών, 

παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής πινάκων µε τιµές και συσχετίσεων ανάµεσα σε αυτές, 

παρέχει τη δυνατότητα µετασχηµατισµού της γραφικής παράστασης µιας συνάρτησης ενώ 

ταυτόχρονα εµφανίζει την αλλαγή που επιφέρει ο µετασχηµατισµός αυτός στον τύπο της, 

παρέχει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης απλής γραµµικής παλινδρόµησης σε ένα 

διάγραµµα διασποράς µε το χέρι και αυτόµατα, παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής 

κουµπιών στην αριθµοµηχανή για εκτέλεση υπολογισµών που επαναλαµβάνονται συχνά. 
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Τέλος ο χρήστης µπορεί να στέλνει σηµεία από ένα πίνακα δεδοµένων σε ένα παράθυρο 

γραφήµατος.   

 
Σχήµα 6: Γραφική παράσταση στο του λογισµικού Function Probe  

 

• CimCalc MathWorlds 

Το CimCalc MathWorlds αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια καθηγητών 

και µαθητών. Στόχος του λογισµικού είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας των 

µαθηµατικών και της φυσικής. Το MathWorlds καταφέρνει να συνδυάσει σε µία επιφάνεια 

την αριθµητική παράσταση µιας συνάρτησης, τη γραφική της παράσταση σε σύστηµα 

συντεταγµένων και την προσοµοίωση της αντίστοιχης κίνησης που αυτή εκφράζει. Έτσι οι 

µαθηµατικοί τύποι δεν παραµένουν απλώς αριθµοί και σύµβολα. Μέσα από τις 

δραστηριότητες που εµπεριέχονται στο λογισµικό, διαφαίνεται η σχέση τους µε τις 

αλλαγές της κίνησης και τις µεταβολές στις γραφικές παραστάσεις. Η πολλαπλή 

αναπαράσταση του φαινοµένου εξυπηρετεί τις µαθησιακές ανάγκες µεγαλύτερης µερίδας 

µαθητών καθώς ο κάθε µαθητής έχει διαφορετικό τρόπο µάθησης (άλλοι κατανοούν πιο 

εύκολα τις γραφικές παραστάσεις ενώ σε άλλους φαίνονται πιο ξεκάθαροι οι αριθµητικοί 

τύποι). Το λογισµικό καλεί τον µαθητή να παίξει ενεργητικό ρόλο. Το MathWorlds 

παροτρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και δράσης από το µαθητή, που έχει τη 

δυνατότητα να επεξεργαστεί τις δραστηριότητες, να αλλάξει τα δεδοµένα και να δει 

αµέσως τα αποτελέσµατα της πράξης του. Μπορεί να σκεφτεί πάνω στο δεδοµένο 

πρόβληµα και να αποφασίσει ο ίδιος για τον τρόπο επίλυσής του. Το MathWorlds αποτελεί 

διερευνητικό λογισµικό. 
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• Αβάκιο 

Το Αβάκιο είναι µια ισχυρή εφαρµογή Java για διερευνητική µάθηση, µε την οποία 

µπορεί κανείς να κατασκευάσει και να διαχειριστεί ‘µικρόκοσµους’ οι οποίοι αποτελούνται 

από ‘ψηφίδες’ συνδεδεµένες µεταξύ τους, ώστε να είναι σε θέση ο δηµιουργός-

συγγραφέας των µικρόκοσµων να υλοποιήσει µία ή περισσότερες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες από διάφορα γνωστικά πεδία.(Μαθηµατικά, Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσες 

κ.α.). Μπορεί κανείς να δηµιουργήσει δικές του ψηφίδες ή να τροποποιήσει αυτές που ήδη 

υπάρχουν. Οι ψηφίδες αναπαριστούν γνωστικές οντότητες του γνωστικού χώρου (για 

παράδειγµα ένα ρολόι ή προβολέας χαρτών κ.ά) και θεωρούνται  δοµικά υλικά υψηλού 

επιπέδου για τη σύνθεση µικρόκοσµων. Παρέχουν τη δυνατότητα προγραµµατισµού µε τη 

γλώσσα logo, διαµορφώνονται όπως θέλουµε και διασυνδέονται µε άλλες ψηφίδες που 

µπορεί να έχουν κατασκευαστεί από άλλους συγγραφείς. 

 

• Modellus 

 

 
Σχήµα 7: Οθόνη έναρξης του λογισµικού Modellus 

Το λογισµικό Modellus δηµιουργήθηκε µε τη λογική ότι «η µοντελοποίηση µέσω 

υπολογιστή των εννοιών της επιστήµης αποτελεί τόσο πολύ καθηµερινή πρακτική στους 

επιστηµονικούς και τεχνολογικούς χώρους, ώστε µπορεί να θεωρηθεί σαν µια τρίτη 

θεµελιώδης µεθοδολογία της επιστήµης παράλληλη µε τις ήδη σαφώς αναγνωρισµένες 

 30



 

µεθοδολογίες της θεωρίας και του πειράµατος». Το Modellus προσφέρει στους µαθητές 

µια νοητική εµπειρία µάθησης πολλαπλών επιπέδων µε την οποία δηµιουργούν, 

προσοµοιώνουν και αναλύουν αλληλεπιδραστικά µοντέλα στον Η/Υ, τα οποία προκύπτουν 

είτε από πειραµατικά δεδοµένα και εικόνες είτε από γνήσια θεωρητική σκέψη. Πρόκειται 

για ένα ανοικτό λογισµικό, το οποίο προσδιορίζει τους αποδέκτες του  τόσο στη 

δευτεροβάθµια όσο και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και στα επιστηµονικά πεδία των 

µαθηµατικών και των φυσικών επιστηµών. Χαρακτηρίζεται µε τον όρο «ανοικτό» 

λογισµικό, διότι δεν προσφέρει από µόνο του κάποια ύλη µαθηµάτων εντός ή εκτός 

αναλυτικού προγράµµατος αλλά µια πληθώρα εργαλείων µε τα οποία κάποιος µπορεί να 

δράσει µοντελοποιώντας γνώσεις από άλλες πηγές είτε για την καλύτερη κατανόησή τους, 

είτε για πιστοποίηση της εγκυρότητάς τους, είτε ακόµα και για τη δυναµική αµφισβήτησή 

τους. Η µοντελοποίηση αυτή γίνεται µε τη βοήθεια µαθηµατικών σχέσεων από κατάλληλα 

εργαλεία του λογισµικού και υλοποιείται µε εικόνες, κινούµενες εικόνες, βίντεο, 

γραφήµατα, πίνακες κ.λ.π. Πιο συγκεκριµένα γνωρίζοντας κάποιος ένα φυσικό νόµο 

µπορεί να ανακαλύψει την κατάλληλη µαθηµατική σχέση που τον περιγράφει ή και το 

αντίθετο µπορεί να δώσει νόηµα σε µαθηµατικές σχέσεις στον φυσικό κόσµο που τον 

περιβάλλει. Το λογισµικό περιέχει µαθηµατικά εργαλεία για την συγγραφή των 

µαθηµατικών σχέσεων προχωρώντας και στο επίπεδο του ολοκληρωτικού και διαφορικού 

λογισµού και είναι σε θέση να επιλύει ακόµα και διαφορικές εξισώσεις. Η επίλυση αυτή 

βασίζεται στην αριθµητική µέθοδο Runge-Kutta τέταρτης τάξης µε προκαθορισµένο βήµα 

0.1. Το βήµα όµως αυτό για καλύτερη και ακριβέστερη επίλυση είναι δυνατό να µειωθεί 

από τον χρήστη µέσα από τα εργαλεία του λογισµικού. Πρόκειται για ένα παραθυρικό 

περιβάλλον εργασίας, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση µε δύο τρόπους. Ο 

πρώτος είναι να χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο συγγραφής εκπαιδευτικού λογισµικού από 

τη µεριά του δασκάλου. Προετοιµάζει δηλαδή ο δάσκαλος γράφοντας τούς κατάλληλους 

µαθηµατικούς τύπους στο λογισµικό, µια προσοµοίωση ενός φαινοµένου την οποία θέτει 

στη διάθεση του  µαθητή. Η διδακτική στρατηγική του δασκάλου καθορίζει από εκεί και 

πέρα τη συµπεριφορά του µαθητή. Μπορεί απλώς να του παρουσιάσει το φαινόµενο, αλλά 

µπορεί ακόµα και να του δηµιουργήσει γραφικά εργαλεία µεταβολής παραµέτρων ώστε ο 

µαθητής αλλάζοντας εύκολα κάποιους παράγοντες να κατανοήσει καλύτερα τη 

συµπεριφορά του φαινοµένου. Μπορεί ακόµα διαµέσου των δυνατοτήτων που προσφέρει 

το εκπαιδευτικό λογισµικό να τον οδηγήσει στην εκτέλεση µιας εργασίας καταγραφής, 

πινακοποίησης εύρεσης του κατάλληλου γραφήµατος των αποτελεσµάτων που δίνει το 

λογισµικό µε την αλλαγή των διαφόρων παραµέτρων. Ο δεύτερος και περισσότερο 
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ουσιαστικός  τρόπος χρησιµοποίησης του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι να δοθεί στο 

µαθητή υπό µορφή µιας εργασίας η διερεύνηση ενός φαινοµένου των µαθηµατικών ή των 

φυσικών επιστηµών και ο µαθητής να γράψει µόνος του τους µαθηµατικούς τύπους που 

πιστεύει ότι θα τον εξυπηρετήσουν για τη διεκπεραίωση της εργασίας του, 

χρησιµοποιώντας το Modellus σαν ένα εργαλείο προσοµοίωσης των σκέψεών του. Είναι 

απαραίτητη µια εκ των προτέρων εξοικείωση του µαθητή µε τον τρόπο λειτουργίας του 

εκπαιδευτικού λογισµικού και µια αναπτυγµένη µαθηµατική γνώση και ικανότητα. Το 

λογισµικό  Modellus απευθύνεται σε µαθητές Λυκείου. 

 

 
Σχήµα 8: Οθόνη του Λογισµικού Modellus 

  Μπορεί να χρησιµοποιηθεί κάτω από διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Εκείνο 

όµως στο οποίο στοχεύει είναι η εποικοδοµιστική προσέγγιση, η ανακαλυπτική και 

διερευνητική µάθηση, η δηµιουργία γνωστικών δοµών µέσω συνεργατικής µάθησης και η 

απελευθέρωση από το ‘κενό’ γράµµα και την γνώση χωρίς εφαρµογή που χαρακτηρίζει 

δυστυχώς τα περισσότερα σχολικά εγχειρίδια. Συνεργάζεται µε κάθε άλλο εργαλείο 

γενικής χρήσης της πλατφόρµας των Windows όπως word, excel, notepad……..Είναι 

γραφικά σχεδιασµένο µε τον ίδιο περίπου τρόπο µε αυτά, επιδιώκοντας να απαλλάξει κατά 

το δυνατόν τους χρήστες του από την εκµάθηση πολλών επιπλέον συµβόλων λειτουργίας 
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του παραθυρικού περιβάλλοντος, από εκείνα που γνωρίζουν ήδη από τις εµπορικές 

εφαρµογές. Πρόκειται για ένα λογισµικό που είναι διεθνώς αναγνωρισµένο από 

αξιόπιστους φορείς. 

 

• Microworlds 

 
• Σχήµα 9: Οθόνη του Λογισµικού Microworlds Pro 

 

 

 

Το λογισµικό Microworlds Pro εξελληνίστηκε το 2002, έργο Κίρκη ΥΠΕΠΘ, 

Β΄ΚΠΣ από το Ε.Α.Ι.Τ.Υ., προσφέρει ένα πλούσιο περιβάλλον κατάλληλο για την 

εξοικείωση των µαθητών µε τις εφαρµογές του υπολογιστή και ταυτόχρονα ευνοϊκό για τη 

διδασκαλία και µάθηση. Εµπεριέχει τη γλώσσα Logo που δηµιουργήθηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του ’70 από τον Αµερικανό µαθηµατικό S. Papert στο Πανεπιστήµιο της 

Μασαχουσέτης, για εκπαιδευτική χρήση για µικρούς και µεγάλους µαθητές. Ο πατέρας της 

Logo συνεργάστηκε για µια πενταετία µε τον Ελβετό παιδαγωγό J. Piaget, στη Γενεύη, σε 

θέµατα που σχετίζονται µε τη θεωρία του «Εποικοδοµητισµού». Η logo είναι µια γλώσσα 

προγραµµατισµού ευνοϊκή για τη µάθηση µέσα από δηµιουργική έκφραση διερεύνηση και 
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πειραµατισµό. Σ’ αυτή τη θέση αποδίδεται διπλή σηµασία: η πρώτη αναφέρεται στη 

δυνατότητα εκµάθησης µιας γλώσσας Πληροφορικής µε σκοπό να προγραµµατίζουµε τον 

υπολογιστή (Learning to compute) και η δεύτερη υποδηλώνει  τη χρήση µιας γλώσσας 

προγραµµατισµού µε σκοπό να µαθαίνουµε (Computing to Learning). Το περιβάλλον 

συµπεριλαµβάνει: α) Τη γλώσσα προγραµµατισµού Logo µε τα γραφικά της χελώνας και 

τις δυνατότητες επεξεργασίας λίστας. Τα γραφικά της χελώνας εγγυώνται την εύκολη και 

γρήγορη εκµάθηση του προγραµµατισµού ενώ η δυνατότητα επεξεργασίας λίστας καθιστά 

τη Logo γλώσσα ισχυρή, εφόσον προέρχεται από τη γλώσσα προγραµµατισµού «τεχνητής 

νοηµοσύνης» τη Lisp. Η γλώσσα είναι έτσι δοµηµένη ώστε να διευκολύνει το έργο του 

χρήστη που προσπαθεί να αντιµετωπίσει προβλήµατα κάθε είδους µε τη βοήθεια του 

υπολογιστή. Με τη βοήθεια της Logo µπορούµε να οικοδοµήσουµε µικρά εξειδικευµένα 

προγράµµατα που αναφέρονται σε  

ποικίλα µαθήµατα και σχολικές δραστηριότητες, όπως Γλώσσα, Μαθηµατικά, Φυσική, 

Μουσική, Γεωγραφία, Αγωγή Υγείας, Μελέτη Περιβάλλοντος. β) Μία παιδαγωγική 

αντίληψη η οποία υιοθετεί τις βασικές αρχές της Πιαζετικής Θεωρίας του 

Εποικοδοµησµού για την ανάπτυξη της νόησης αλλά και τις εµπλουτίζει στο πλαίσιο του 

ρεύµατος του Constructionism (Papert, 1999). Σε πρόσφατο άρθρο του ‘πατέρα της logo’ 

αποτυπώνεται η φιλοσοφία του  Microworlds µε την παρακάτω φράση: «Μαθαίνουµε 

καλύτερα πράττοντας......αλλά µαθαίνουµε ακόµα καλύτερα αν συνδυάσουµε τη δράση µε την 

οµιλία και το στοχασµό πάνω σ’αυτά που κάνουµε». Η κυρίαρχη υπόθεση για την εφαρµογή 

του Microworlds στην εκπαίδευση βρίσκεται στην αντίληψη ότι αυτό το περιβάλλον είναι 

ευνοϊκό για τη διερευνητική µάθηση εφόσον συνιστά ένα ανοιχτό σύστηµα στο οποίο: Ο 

διδάσκων καθοριστικός παράγοντας στις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης, µπορεί να 

πειραµατιστεί µαζί µε τους µαθητές του, να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του και να 

επανεξετάσει το περιεχόµενο της διδασκαλίας του. Στο προτεινόµενο περιβάλλον, διδάσκω 

δεν σηµαίνει απλά µεταδίδω γνώσεις, αλλά οργανώνω εµπειρίες και πειραµατισµούς που 

σπρώχνουν το διδασκόµενο να οικοδοµήσει τις διαισθητικές του γνώσεις (Παπαµιχαήλ, 

1988). Ο µαθητής µπορεί να οικοδοµήσει τις γνώσεις του να αισθανθεί την ευχαρίστηση 

της εργασίας µε άλλους και να δηµιουργήσει πειραµατιζόµενος µε τις ιδέες του. Σύµφωνα 

µε τον Παπαµιχαήλ 1988 το διάβηµα του Papert να χρησιµοποιείται ο υπολογιστής µε 

τρόπο ώστε να επιτρέπεται στο µαθητή να «διδάξει» ορισµένα πράγµατα στη µηχανή, 

αποτελεί µία αναστροφή του µπιχαβιοριστικού προσανατολισµού χρήσης των 

υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στα πλαίσια της φιλοσοφίας της logo η 

πρωτοβουλία ανήκει στο µαθητή που προγραµµατίζει και όχι στη µηχανή. Από την άλλη, ο 
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δάσκαλος οφείλει να δηµιουργεί το κατάλληλο µαθησιακό περιβάλλον και να διευκολύνει 

τους µαθητές του να εµπλέκονται σε δραστηριότητες, να πράττουν, να δηµιουργούν και να 

επικοινωνούν. Το περιβάλλον του Microworlds Pro είναι µία από τις σηµαντικότερες 

εφαρµογές που βασίζονται στη logo. Είναι ένα πλούσιο πολυµεσικό περιβάλλον, µε 

σύγχρονο, άρτιο και ιδιαίτερα µελετηµένο σχεδιασµό, που ευνοεί µε πολλούς τρόπους την 

ανάπτυξη συνθετικών εργασιών οποιασδήποτε βαρύτητας: ∆ιαθέτει δυνατότητα 

δηµιουργίας και αναπαραγωγής πολυµέσων, καθώς και κινούµενων σχεδίων. Είναι 

προγραµµατιστικό και ως εκ τούτου δεν περιορίζεται σε ορισµένα µόνο είδη εφαρµογών. 

Η στρατιά των χελωνών µε την απεριόριστη γκάµα κουστουµιών και τη δυναµική κίνηση 

προσφέρουν τη δυνατότητα και τις ευκολίες προσοµοίωσης ποικίλων φαινοµένων, µε 

εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Η διαχείριση προγραµµατιζόµενων αντικειµένων και η 

κίνησή τους σε διάφορα επίπεδα διαστρωµάτωσης επάνω στην οθόνη, καθιστούν την 

προσοµοίωση πιο ρεαλιστική. Επιπλέον, το περιβάλλον αυτό µπορεί να αξιοποιηθεί από 

διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης µια που η διαχείριση των προγραµµατιζόµενων 

αντικειµένων είναι δυνατό να γίνει και µε οπτικό τρόπο, µε τα προβλεπόµενα εργαλεία, τα 

οποία µπορεί κανείς να χειριστεί µε το ποντίκι. 

 

• Γαία 

Το λογισµικό Γαία είναι κατάλληλο για µαθηµατικά των τριών τάξεων του 

Γυµνασίου ( Παράσταση σηµείου στο επίπεδο. Μονάδες µέτρησης χρόνου και µάζας. 

Κλίµακα. Έννοια της γωνίας. Είδη γωνιών. Σύγκριση και µέτρηση γωνιών. Θετικοί και 

αρνητικοί αριθµοί. Γεωγραφικές συντεταγµένες. Επίκεντρη γωνία. Μέτρηση µήκους 

κύκλου. Μέτρηση µήκους περιφέρειας της Γης. Πείραµα του Ερατοσθένη. Σφαίρα. Όµοια 

τρίγωνα. Θεώρηµα Θαλή). Για Φυσική Β’ και Γ’ γυµνασίου και Γεωγραφία Α’και Β’ 

γυµνασίου. 

 

• ∆ηµιουργός Μοντέλων 

Το λογισµικό δηµιουργός µοντέλων είναι κατάλληλο για Μαθηµατικά Α’ και Β’ 

γυµνασίου (Αναλογία. Ποσά ανάλογα. Κλίµακες. Ποσά αντιστρόφως ανάλογα. 

Συναρτήσεις. Γραµµική εξίσωση). Για Φυσική Γυµνασίου, Βιολογία γυµνασίου και 

οικιακή οικονοµία. 

 

• Λογισµικό ∆ιαστηµικό Σχολείο 
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Το λογισµικό διαστηµικό σχολείο κατάλληλο για Μαθηµατικά, Φυσική, Βιολογία 

και Ιστορία Γ’ γυµνασίου. 

 

• Ίρις 

Το λογισµικό Ίρις είναι κατάλληλο για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών και 

καλλιτεχνικών Γυµνασίου. 

 

• Μικρόκοσµοι 

Το λογισµικό Μικρόκοσµοι διανυσµάτων είναι κατάλληλο για διδασκαλία 

Μαθηµατικών Γ’ γυµνασίου (Χρησιµότητα και ιδιότητες διανυσµάτων. Πράξεις 

διανυσµάτων. ∆ιάνυσµα θέσης. Συνιστώσες διανύσµατος. Ορθογώνιο σύστηµα αξόνων). 

Για Φυσική Γ’ Γυµνασίου. 

 

• E-SLATE 

Το λογισµικό Περιβάλλον E-SLATE, κατάλληλο για τη διδασκαλία Μαθηµατικών, 

Φυσικής, Ιστορίας, Γεωγραφίας και Ξένων γλωσσών. Είναι ένα περιβάλλον διερευνητικής 

µάθησης. Προσφέρει ένα πάγκο εργασίας για την κατασκευή εκπαιδευτικού λογισµικού µε 

υψηλή αλληλεπιδραστικότητα για σύνθεση εκπαιδευτικών «Μικρόκοσµων» για 

πειραµατισµό και διερεύνηση φαινοµένων, εννοιών, υποθέσεων και συσχετισµών. Ιδέες 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µπορούν εύκολα να µετατραπούν σε λογισµικό στη µορφή 

µικρόκοσµων που απαρτίζονται από αλληλοσυνεργαζόµενες «ψηφίδες». Οι ψηφίδες 

παρέχονται ως µια βιβλιοθήκη προκατασκευασµένων υπολογιστικών αντικειµένων 

(software components), ειδικά σχεδιασµένων για εκπαιδευτική χρήση τα οποία µπορούν 

πολύ εύκολα να συνδεθούν µεταξύ τους σε οποιονδήποτε συνδυασµό. Έτσι, µε κατάλληλη 

διασύνδεση των ψηφίδων από τον χρήστη εκπαιδευτικό συντίθεται το κάθε φορά 

στοχευόµενο εκπαιδευτικό λογισµικό δραστηριότητα. Η διασύνδεση και διαχείριση τόσο 

των ψηφίδων όσο και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Μικρόκοσµων) µπορεί να 

προγραµµατιστεί µέσα από µια ειδικά σχεδιασµένη συµβολική γλώσσα βασισµένη στη 

Logo. 

 

• Πρωτέας 

Το λογισµικό Πρωτέας που είναι κατάλληλο για µαθηµατικά Γ’ Γυµνασίου. 
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• Στατιστική 

Το λογισµικό Στατιστική που είναι κατάλληλο για Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας 

Γ’ Λυκείου. 

 

Λογισµικά που έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν και συµβολικούς υπολογισµούς, 

τα λεγόµενα συµβολικά συστήµατα ή πακέτα (Computer Algebra Systems ή CAS) και 

είναι κατάλληλα, τόσο για ερευνητικούς σκοπούς όσο και για εκπαιδευτική χρήση, είναι: 

 

• Mathematica 

Το λογισµικό Mathematica περιλαµβάνει συµβολικά και αριθµητικά Μαθηµατικά 

στα πεδία: Ανάλυση, Λύση εξισώσεων, Επεξεργασία συµβολικών εκφράσεων, Γραµµική 

άλγεβρα, ∆ιαφορικές εξισώσεις, Μιγαδικές µεταβλητές, Συνδυαστική, Ευκλείδεια 

Γεωµετρία, ∆ιανύσµατα, Οικονοµικά µαθηµατικά, Θεωρία γραφηµάτων, Θεωρία οµάδων, 

Σειρές, Γραµµικός προγραµµατισµός, Θεωρία αριθµών, ορθογώνια πολυώνυµα, 

Στατιστική, Φυσική, Χηµεία, Γεωγραφία. 

 

• Maple 

Το λογισµικό Maple, περιλαµβάνει πάνω από 3000 συναρτήσεις, που µπορούν να 

επεξεργαστούν συµβολικά και αριθµητικά µαθηµατικά στα πεδία της Ανάλυσης, Λύσης 

εξισώσεων, Γραµµικής άλγεβρας, Επεξεργασίας συµβολικών εκφράσεων ∆ιαφορικών 

εξισώσεων, Μιγαδικών µεταβλητών, Συνδυαστικής, Ευκλείδειας Γεωµετρίας, 

∆ιανυσµάτων, Οικονοµικών µαθηµατικών, Θεωρίας γραφηµάτων, Θεωρίας οµάδων, 

Σειρές, Γραµµικός προγραµµατισµός, Θεωρίας αριθµών, ορθογώνιων πολυώνυµων, 

Στατιστικής, Λογικής. 

 

• MathCAD 

Το λογισµικό MathCAD είναι το ανάλογο του Mathematica και του  Maple. Είναι 

πολύ πιο εύκολο στη χρήση, δεδοµένου ότι δεν χρειάζεται καθόλου προγραµµατισµό όπως 

το Mathematica και το  Maple. Συνεργάζεται µε πολλά άλλα λογισµικά, όπως το Visio, το 

AutoCAD, το MATLAB, το Axum. Με το MathConnex µπορεί κανείς να δηµιουργήσει 

ενεργές παρουσιάσεις από τη Φυσική µε κυκλώµατα πηνία, πυκνωτές κ.λ.π., να συνδέσει 

πίνακες του Excel µε δυναµικά εργαλεία στατιστικής κ.ά. 
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• Derive 

To λογισµικό Derive είναι ένα ισχυρό υπολογιστικό αλγεβρικό σύστηµα, 

κατάλληλο για συµβολικά και αριθµητικά Μαθηµατικά από σχολικό έως επαγγελµατικό 

επίπεδο. Οι δυνατότητες του λογισµικού αναφέρονται στα πεδία Αριθµητική, Άλγεβρα, 

γραφικές παραστάσεις δύο και τριών διαστάσεων, Ανάλυση, διανυσµατικός λογισµός, 

πίνακες, σύνολα προγραµµατισµός είναι µερικές από τις δυνατότητες του λογισµικού. 

 

• Fathom Dynamic Statistics 

Το λογισµικό Fathom Dynamic Statistics είναι ένα εργαλείο για επεξεργασία 

δεδοµένων και Στατιστική, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για εκπαιδευτική χρήση. Στις 

δυνατότητές του περιλαµβάνονται εκτεταµένα εργαλεία δειγµατοληψίας και 

προσοµοίωσης, έλεγχος υποθέσεων και εκτιµητική, πάνω από 200 σύνολα δεδοµένων, 

Ανάλυση, πάνω από 1000 ενσωµατωµένες συναρτήσεις, µεταφορά δεδοµένων από το 

Excel ή το Internet κ.ά. 

 

 

 

• Live math 

Το λογισµικό Live math είναι ένα οπτικό υπολογιστικό λογισµικό, το οποίο δείχνει 

τους υπολογισµούς βήµα προς βήµα, κάνει Drag and Drop αντικατάσταση, βασική 

άλγεβρα µέχρι προχωρηµένη ανάλυση, ελεγκτές απαντήσεων της οπτικής εργασίας, 

περιστρεφόµενα γραφικά δύο και τριών διαστάσεων κ.ά. 

 

• Sigma plot 

Το Sigma plot software είναι ένα λογισµικό για τη δηµιουργία δισδιάστατων και 

τρισδιάστατων γραφικών παραστάσεων υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας, µε µεγάλη 

ταχύτητα και σχετική ευκολία. 

 

• Scientific Workplace 4.0 

Με το λογισµικό Scientific Workplace 4.0 µπορούµε να δηµιουργήσουµε να 

διορθώσουµε και να τυπώσουµε µαθηµατικά και επιστηµονικά κείµενα πολύ εύκολα. Το 

λογισµικό βασίζεται σε δύο µηχανές, έναν επεξεργαστή κειµένου, που µπορεί να γράφει 

στο ίδιο περιβάλλον και απλά κείµενα και ένα υπολογιστικό αλγεβρικό σύστηµα (MuPAD 
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2.0 ή   Maple V5.1) το οποίο µπορεί να απλοποιεί συµβολικές µαθηµατικές εκφράσεις, να 

λύνει εξισώσεις, να υπολογίζει ένα ολοκλήρωµα ή να κάνει γραφική παράσταση µιας 

σχέσης. 

 

• Equation Grapher with Regression Analyzer 

Το λογισµικό Equation Grapher with Regression Analyzer δίνει τη δυνατότητα να 

κάνουµε γραφική παράσταση συνάρτησης, εφαπτοµένης παραγώγου, εύρεση λύσεων, 

ακρότατων, σηµείων τοµής γραφηµάτων, δηµιουργία πίνακα τιµών. ∆ιαθέτει 

ενσωµατωµένες συναρτήσεις. Με το Regression Analyzer γίνεται καλύτερη προσαρµογή 

της καµπύλης σε στατιστικά δεδοµένα και υπολογισµός του 2R  και της τυπικής 

απόκλισης. 

 

• Math Type 

Το Math Type είναι λογισµικό κατάλληλο για τη δηµιουργία µαθηµατικού 

κειµένου (διαγωνίσµατα, Τεστ, άρθρα) µε ευκολία και ταχύτητα. Είναι στην ουσία η 

ισχυρή επαγγελµατική έκδοση του Equation editor που έχει το Word και κατά την 

εγκατάστασή του ενσωµατώνεται σ’ αυτό. Επίσης έχει τη δυνατότητα µετατροπής των 

κειµένων σε άλλα format, όπως TEX και LATEX, όπως επίσης και τη δυνατότητα 

δηµοσίευσης στο Web. 

 

• Advanced Grapher 

Το Advanced Grapher είναι λογισµικό κατάλληλο για γραφικές παραστάσεις. 

γραφική παράσταση σε µορφή Y(x) και X(y), γραφική παράσταση από πίνακα τιµών, 

γραφική παράσταση σε πολικές συντεταγµένες R(a), γραφική παράσταση παραµετρικών 

εξισώσεων X(t) και Y(t), γραφική παράσταση εξισώσεων f(x,y) = 0, γραφική παράσταση 

ανισώσεων f(x,y) < 0 και f(x,y) > 0 γραφική λύση διαφορικών εξισώσεων και πεδίων dx 

/dy(x,y), dy/dx(x,y). 

 

• Graphmatica 

Το  Graphmatica είναι λογισµικό κατάλληλο για γραφική  παράσταση συνάρτησης 

σε καρτεσιανές ή πολικές συντεταγµένες γραφική παράσταση (x,y) δοσµένων µε 

παραµετρικές εξισώσεις, γραφική  παράσταση ανισώσεων γραφική παράσταση λύσεων 
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διαφορικών εξισώσεων, γραφική παράσταση λύσεων συστήµατος διαφορικών εξισώσεων, 

ακόµα βρίσκει παράγωγο, εφαπτοµένη, ολοκλήρωµα και κρίσιµα σηµεία. 

 

• GrafEq 

Το λογισµικό GrafEq κάνει το γράφηµα αν του δοθεί µία λογική έκφραση 

οποιασδήποτε µορφής δύο µεταβλητών, συνδυασµούς ανισώσεων και εξισώσεων µε 

λογικούς τελεστές. Υπολογίζει την κλίση του ευθυγράµµου τµήµατος που συνδέει δύο 

σηµεία, την απόσταση µεταξύ δύο σηµείων, τους τριγωνοµετρικούς αριθµούς της γωνίας 

που σχηµατίζει το τµήµα µε τον άξονα xx ′  και τη γωνία σε µοίρες και ακτίνια. 

 

• Algebrator 

Το λογισµικό Algebrator είναι ένα υπολογιστικό αλγεβρικό σύστηµα ειδικά 

σχεδιασµένο για διδασκαλία άλγεβρας. Οι χρήστες µπορούν να εισάγουν σχεδόν 

οποιοδήποτε πρόβληµα από ένα τυπικό σχολικό βιβλίο άλγεβρας, τα προβλήµατα λύνονται 

βήµα προς βήµα, µε φυσική στρατηγική επίλυσης. Ο µαθητής µπορεί να χρησιµοποιήσει 

τα δικά του βήµατα, τα οποία ελέγχονται από το λογισµικό. Παρέχονται εξηγήσεις για 

κάθε βήµα. Οι δάσκαλοι µπορούν να ελέγξουν διάφορους τρόπους επίλυσης ενός 

προβλήµατος. Μπορεί να δηµιουργηθεί απεριόριστος αριθµός προβληµάτων, καθώς επίσης 

ασκήσεις και τεστ πολλαπλής επιλογής. Με το Algebrator είναι δυνατό να απλοποιηθούν 

αλγεβρικές εκφράσεις να επιλυθούν εξισώσεις και να γίνουν γραφικές παραστάσεις 

συναρτήσεων. 
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5. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Η δραστηριότητα όπως περιγράφεται από τον Leont’ev παρέχει το κίνητρο µέσα 

στο οποίο πραγµατοποιούνται και κατανοούνται οι ενέργειες του µαθητή που στοχεύουν 

σε κάποιο σκοπό. Η γνωστική ανάπτυξη πρέπει να τοποθετείται µέσα στην κατάσταση 

στην οποία δηµιουργήθηκε. Η δραστηριότητα καθορίζει την επιλογή των ενεργειών, τη 

λειτουργική τους σύνθεση όπως και τη λειτουργική τους σηµασία (Leont’ev, 1981, ο.π. ο 

Cole,1995). Άλλοι ερευνητές όπως ο Skovmose, Noss & Hoyles, 1996b, έδωσαν επίσης 

έµφαση στη δραστηριότητα.  

Η γνώση από την κοινωνική και εποικοδοµητική προσέγγιση δεν αντιµετωπίζεται 

ως µία παθητική στάση µίµησης των συµπεριφορών των ενηλίκων αλλά ως µία 

υποκειµενική και κατασκευαστική δραστηριότητα του ατόµου προκειµένου να 

προσαρµοστεί στο ζωτικό του περιβάλλον, όπως και στο περιβάλλον των εννοιών µέσα 

στις οποίες ζει (Von Glasersfeld, 1995). Ακόµη κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες για τη 

γνώση γίνονται αποδεκτές, οι οποίες δίνουν έµφαση στο ρόλο των υλικών µέσων και 

ειδικότερα των εργαλείων (Cοbb, 1977), στο ρόλο της δραστηριότητας (Leont’ev, 1981, 

Noss & Hoyles, 1996b), στο ρόλο της επικοινωνίας µε άλλα άτοµα ή οµάδες (Vygotsky, 

1978) και γενικότερα στο ρόλο του πλαισίου των συµφραζοµένων µε το οποίο 

αλληλεπιδρά το άτοµο (Lave, 1998) 

 Τα µαθηµατικά ως δραστηριότητα χαρακτηρίζονται από την δυναµική τους µορφή 

στη χρήση. Οι σηµασίες απορρέουν από την ανάγκη επίλυσης ενός προβλήµατος ή την 

επίτευξη ενός ειδικού αποτελέσµατος. Τα µαθηµατικά δεν αποτελούν αντικείµενο για 

αναστοχασµό αλλά µέρος της δραστηριότητας. Η δραστηριότητα έχει διαφορετικά 

στοιχεία που αποτελούν µια σύνθεση όπως, γλωσσικά, φυσικά, µαθηµατικά, κοινωνικά και 

γενικότερα αποτελεί ένα δυναµικό όλο. Τα µαθηµατικά σε χρήση είναι πολύ διαφορετικά 

από τα ¨τυπικά¨ µαθηµατικά (formal mathematics) αλλά είναι σηµαντικό από παιδαγωγική 

άποψη να καθοριστούν οι σχέσεις τους. Τα µαθηµατικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως 

εργαλεία ανεξάρτητα από κάθε πλαίσιο συµφραζοµένων για την επίλυση προβληµάτων σε 

ένα πλαίσιο συµφραζοµένων.  

Για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση οποιασδήποτε εφαρµογής των ΤΠΕ ισχύει 

ότι και για κάθε εκπαιδευτική εφαρµογή γενικότερα, δηλαδή ότι κατά πάγια πρακτική η 

υλοποίηση είναι το τελικό προϊόν µιας παραγωγικής διαδικασίας της οποίας προηγείται 

πάντα η ανάλυση µε σκοπό την τεκµηρίωση της συγκεκριµένης διδακτικής ανάγκης και 
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τον ακριβή και σαφή προσδιορισµό της λειτουργικότητάς της, ως προς τον παιδαγωγικό 

στόχο που εξυπηρετεί η δηµιουργία της. 

 Κατά το σχεδιασµό µαθηµατικών δραστηριοτήτων για τους µαθητές, θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπ’ όψη, τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης της κάθε έννοιας (Steffe & 

Hirstein, 1976). Ακόµη πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη ότι οι εφαρµογές υλοποιούνται 

για τις εκπαιδευτικές ή γνωστικές ανάγκες των τελικών χρηστών τους, που επί του 

προκειµένου είναι οι διδασκόµενοι και όχι οι διδάσκοντες. Άρα απαιτείται να 

προσδιοριστεί κατ’ αρχήν η αναγκαιότητα δηµιουργίας και εφαρµογής της συγκεκριµένης 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας που εξυπηρετεί και αναδεικνύει το σχεδιασµό του 

µαθησιακού περιβάλλοντος που είναι συµβατός µε την επιλεγµένη θεωρία µάθησης. Στη 

συνέχεια, η αναγκαιότητα της ενδεχόµενης κατασκευής εκπαιδευτικής εφαρµογής των 

ΤΠΕ ή και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εποπτικού µέσου, θα προκύψει µε σαφήνεια 

από την ανάλυση των συγκεκριµένων διδακτικών και παιδαγωγικών αναγκών µε σκοπό 

την ενίσχυση του συνολικού εκπαιδευτικού σχεδιασµού. Συνεπώς οι αρχές πρότυπα ή 

κριτήρια που διέπουν τη δηµιουργία, ενσωµάτωση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

εφαρµογών των ΤΠΕ ταυτίζονται µε εκείνες που κατευθύνουν τον βασικό σχεδιασµό του 

µαθησιακού περιβάλλοντος, οι οποίες είναι άµεση συνέπεια των αρχών που προσδιορίζουν 

τη συγκεκριµένη θεωρία µάθησης, που έχει επιλεγεί για εφαρµογή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η δραστηριότητα είναι µια έννοια κλειδί γύρο από την οποία διαρθρώνονται 

σχεδόν όλες οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, µε προεξάρχουσα τη θεωρία του 

κονστρουβικισµού, βασικές αρχές της οποίας αφενός ότι η γνώση οικοδοµείται ενεργητικά 

από το άτοµο και δεν αποτελεί µια παθητική διαδικασία απορρόφησης πληροφοριών από 

το περιβάλλον και αφετέρου ότι η απόκτηση της γνώσης είναι µια διαδικασία οργάνωσης 

των εµπειριών του ατόµου και όχι η αποκάλυψη ενός κόσµου που προϋπάρχει ανεξάρτητα 

από το άτοµο (Von Glaserswfeld, 1991). Εργασία πάνω σε µία δραστηριότητα σηµαίνει 

κυρίως προσδιορίζω το πρόβληµα, εικάζω για το αποτέλεσµα, πειραµατίζοµαι µε τη 

βοήθεια παραδειγµάτων, συνθέτω ένα συλλογισµό, διατυπώνω µία λύση, ελέγχω τα 

αποτελέσµατα και αξιολογώ την ορθότητά τους σε συνάρτηση µε το αρχικό πρόβληµα 

(ΥΠΕΠΘ 1997).  

Με την χρήση των δραστηριοτήτων επιδιώκεται µια διδασκαλία διαρθρωµένη γύρο 

από ευρετικές διαδικασίες, σε άµεση συνάρτηση µε την καθηµερινή ζωή. Ο Von 

Glaserswfeld, 1987 θεωρεί ότι η δραστηριότητα προσφέρει στους µαθητές ένα ισχυρό 

εσωτερικό κίνητρο προκειµένου να εµπλακούν ενεργητικά στη διαδικασία κατασκευής της 

γνώσης. Η συµµετοχή των µαθητών σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε την καθηµερινή 
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τους ζωή έχει µεγάλη σηµασία. Όµως τα µαθηµατικά προβλήµατα που διδάσκονται 

σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα, είναι συνήθως χρονικά και θεµατικά περιορισµένα. 

Αυτό σηµαίνει ότι τις περισσότερες φορές είναι εφαρµογές συγκεκριµένης θεωρίας που 

διαδέχονται η µια την άλλη µε µόνο κοινό σηµείο την αναφορά την ίδια διδακτική ενότητα. 

Σχεδόν πάντα όµως αγνοείται η γέννηση και η εξέλιξη ενός προβλήµατος καθώς και η 

σύνδεσή του µε την πραγµατικότητα. Αυτό έχει ως συνέπεια η κάθε δραστηριότητα να 

είναι αποκοµµένη από το επιστηµονικό και ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται, µε 

αντίστοιχο αντίκτυπο στις διαδικασίες ανάπτυξης εικασιών και επίλυσης προβληµάτων. Τα 

κρίσιµα σηµεία του προβλήµατος που κανονικά θα έπρεπε να επινοηθούν από τους 

µαθητές µε κατάλληλη υποστήριξη, αποκαλύπτονται αυθαίρετα από τον εκπαιδευτικό που 

παίζει το ρόλο του ‘από µηχανής Θεού’. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι µαθητές µιµούµενοι 

τις εξηγήσεις-διαπιστώσεις του εκπαιδευτικού να αρκούνται στη χρησιµοποίησή τους και 

σε άλλες περιπτώσεις. Η εµπειρία έχει δείξει ότι τέτοιες προσεγγίσεις δηµιουργούν την 

άποψη ότι τα µαθηµατικά λειτουργούν έξω από τις άλλες επιστήµες και πέρα από την 

πραγµατικότητα, γεγονός που επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην επίδοση των µαθητών. 

Η σχολική πρακτική θα πρέπει να αναπτύσσει τρόπους διδασκαλίας σε πραγµατικές 

συνθήκες, ώστε να υλοποιεί τους στόχους του Αναλυτικού Προγράµµατος, να αξιολογεί τη 

µάθηση και κατά συνέπεια την καταλληλότητα του σχεδιασµού.  
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5. 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 
Όταν σχεδιάζουµε µια δραστηριότητα µαθηµατικών πρέπει να λαµβάνουµε υπ’όψη 

µας ότι:  

• Το θέµα που θα επιλεχθεί να έχει τη δυνατότητα διεύρυνσης προς άλλες 

γνωστικές περιοχές, όχι αποκλειστικά των µαθηµατικών και να συνδυάζει διαφορετικές 

ενότητες, τεχνικές και µεθόδους. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα οι µαθητές να αντιληφθούν 

ότι τα µαθηµατικά δεν λειτουργούν αποσπασµατικά αλλά έχουν συνέχεια, δοµή, συνάφεια 

και συνδέονται µε τις άλλες επιστήµες.  

• ∆υνατότητα διεύρυνσης του χρόνου προσέγγισης, ώστε να υπάρχει 

περιθώριο να δοθεί έµφαση στην αναζήτηση, την έρευνα, την επινόηση και την 

εφευρετικότητα. Με τον τρόπο αυτό τα προβλήµατα που θα επεξεργαζόµαστε δεν θα είναι 

ξεκοµµένα αλλά θα υπάρχουν µέσα σε µια γενικότερη συλλογιστική. 

• Ο τρόπος υποστήριξης των µαθητών ώστε να φθάσουν στην επινόηση των 

κρίσιµων σηµείων του προβλήµατος χωρίς αυτά να υπαγορεύονται. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι να παρέχει κάθε φορά το απαιτούµενο ποσό πληροφορίας που να 

στρέφει το ενδιαφέρον των µαθητών σε σηµεία που ενδεχοµένως δεν είχαν εντοπίσει. Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί µε κατάλληλα ερωτήµατα ή ακόµα και µε νέα ενδιάµεσα 

προβλήµατα. Το κάθε πρόβληµα πρέπει να είναι ενταγµένο σε µια ευρύτερη ενότητα 

προβληµατισµού. Στόχος είναι οι µαθητές να αναπτύξουν τις κατάλληλες εικασίες που 

µπορούν να τους οδηγήσουν στη λύση. 

• Η δηµιουργία κατάλληλων πλαισίων µέσα στα οποία οι µαθητές να 

µπορούν να κατασκευάζουν εικονικά καθώς και πραγµατικά µοντέλα για να διερευνήσουν 

και να κατανοήσουν το πρόβληµα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές 

να συνδέσουν το µαθηµατικό γεγονός µε φυσικά φαινόµενα και να αντιληφθούν την 

αφαιρετική δύναµη της µαθηµατικής γλώσσας καθώς και να µάθουν να προσεγγίζουν 

ερµηνευτικά τις παρατηρήσεις τους. 

• Το ζητούµενο στη δραστηριότητα πρέπει να είναι ο µαθητής να µάθει να 

χειρίζεται µε ευελιξία το µαθηµατικό συµβολισµό και τις µαθηµατικές έννοιες για να 

µπορεί να αντιµετωπίζει καταστάσεις προβληµατισµού. Η κύρια πηγή γνώσης δεν είναι η 

λύση του προβλήµατος αυτή καθεαυτή, αλλά η πορεία προς αυτή. Η λύση του 
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προβλήµατος είναι επιθυµητή αλλά όχι απαραίτητη για να κερδίσει ο µαθητής τις 

απαιτούµενες γνώσεις. 

• Οι δραστηριότητες που δίνονται στους µαθητές συνιστάται να τους 

ενδιαφέρουν ώστε να τους δηµιουργούν κίνητρο για να τις φέρουν σε πέρας. Θα πρέπει 

εξάλλου να έχουν ένα διερευνητικό χαρακτήρα, ώστε η γνώση που κατασκευάζεται σε 

αυτά τα πλαίσια να είναι λειτουργική και θα πρέπει να είναι ανοικτές, δηλαδή να µπορούν 

να αντιµετωπιστούν µε πολλαπλούς τρόπους από τους µαθητές ώστε να τους δίνουν 

ευκαιρίες για να εκφράσουν τις ιδιαιτερότητές τους στη µάθηση. 

• Ο δάσκαλος γίνεται ο ίδιος ερευνητής και ως προς το πρόβληµα και ως προς 

το µικροεπίπεδο της τάξης του, αναστοχαστικός τύπος δασκάλου (Ι.  Μαρµαρινός, 2002).  

 

 

5. 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Στο χώρο της µαθηµατικής παιδείας υπάρχουν έρευνες σχετικά µε την έννοια της 

οµοιότητας. Αυτό δικαιολογείται τόσο από την πρακτική σηµασία των όµοιων σχηµάτων 

στην καθηµερινή ζωή αλλά και στο σχολικό αναλυτικό πρόγραµµα. Παράλληλα µε την 

ανάδειξη της σηµασίας της έννοιας, η σχετική διεθνής έρευνα έχει καταγράψει την ύπαρξη 

σηµαντικών προβληµάτων στην κατανόησή της από τους µαθητές (Hart, 1981, 1984, 

Tourniaire and Pulos, 1985, Tourniaire, 1986, Behr et al., 1987) ενώ έχει αµφισβητηθεί η 

αποτελεσµατικότητα των διαφόρων τρόπων διδασκαλίας και έχει επισηµανθεί η έλλειψη 

εποπτικών µέσων στις εκάστοτε διδακτικές της προσεγγίσεις στο σχολείο (Hoyles and 

Sutherland, 1989, Hoyles et al.,1989). Η έννοια της οµοιότητας θεωρείται από τις 

συνθετότερες των µαθηµατικών, καθώς συνδέεται και µε µία σειρά άλλων βασικών 

εννοιών του αναλυτικού προγράµµατος. Κάθε µαθηµατική έννοια θεωρείται το επίκεντρο 

ενός εννοιολογικού πεδίου (conceptual field) και δεν είναι ποτέ αποστασιοποιηµένη από 

τους τρόπους χρήσης της, τους τρόπους αναπαράστασής της και τις συγγενείς έννοιες που 

προϋποθέτει ο ορισµός και οι χρήσεις της. Η έννοια της οµοιότητας αναφορικά τόσο µε 

τον ορισµό της όσο µε τις καταστάσεις στις οποίες εµφανίζεται είναι στενά συνδεδεµένη 

µε τις έννοιες της αναλογίας και του λόγου. Η κατασκευή δύο όµοιων γεωµετρικών 

σχηµάτων µπορεί να επιτευχθεί µε χρήση της αναλογίας των µηκών των πλευρών του κάθε 

σχήµατος, που πρέπει να είναι ισοδύναµοι ή µε χρήση των λόγων µεταξύ των αντίστοιχων 

µηκών των δύο σχηµάτων που πρέπει επίσης να είναι ισοδύναµοι. Ο λόγος αποτελεί την 
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αριθµητική έκφραση της σύγκρισης ανάµεσα στα µέρη δύο ποσοτήτων και η αναλογία µε 

την ισοδυναµία µεταξύ δύο λόγων και την αναγνώρισή τους ως ίσων ή ανηκόντων στην 

ίδια κλάση ισοδυναµίας. Οι κλίµακες µε τις  οποίες δηµιουργούµε τους χάρτες, µπορούν να 

κατασκευαστούν µε χρήση της έννοιας της οµοιότητας και της αναλογίας. Οι σχετικές 

έρευνες σε µη υπολογιστικά περιβάλλοντα  έχουν αναδείξει ότι στα προβλήµατα 

µεγέθυνσης ή σµίκρυνσης ενός σχήµατος, οι µαθητές διακρίνουν δύσκολα την αναλογία 

(Kuchemann, 1991), ενώ όταν ασχολούνται µε τη µέθοδο που θα ακολουθήσουν και τους 

αριθµητικούς υπολογισµούς, ξεχνούν ότι τελικά θα πρέπει να προκύψει σχήµα όµοιο µε το 

αρχικό (Hoyles et al., 1989). 

Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα, η έννοια 

της οµοιότητας εισάγεται στην πρώτη Γυµνασίου µε τις κλίµακες και τους χάρτες, στη 

συνέχεια στην τρίτη Γυµνασίου αποδεικνύεται το θεώρηµα του Θαλή σε µια ειδική 

περίπτωση και εισάγεται η έννοια της οµοιότητας των σχηµάτων µε τη βοήθεια της 

σµίκρυνσης ή της µεγέθυνσης. ∆ιατυπώνονται τα κριτήρια οµοιότητας πολυγώνων και 

τριγώνων και οι σχέσεις των εµβαδών και όγκων δύο όµοιων σχηµάτων. Οι µαθητές 

πρέπει: 

• Να γνωρίζουν το θεώρηµα του Θαλή και να το χρησιµοποιούν στον 

υπολογισµό µηκών.  

• Να µπορούν να βρίσκουν αν δύο τρίγωνα είναι όµοια και να 

χρησιµοποιούν την οµοιότητα για τον υπολογισµό µηκών.  

Στο Γυµνάσιο µε το κεφάλαιο αυτό δίδεται η ευκαιρία να ασκηθούν περισσότερο 

οι µαθητές στην αποδεικτική διαδικασία.  

Στη συνέχεια η έννοια της οµοιότητας των ευθύγραµµων σχηµάτων, µε ιδιαίτερη 

έµφαση στην οµοιότητα τριγώνων εξετάζεται στο Λύκειο. Ο στόχος εδώ δεν είναι η 

εξάσκηση των µαθητών σε µία µαθηµατική έννοια που ήδη γνωρίζουν, αλλά η δηµιουργία 

προϋποθέσεων για το κτίσιµο αυτής της έννοιας. Το ιδιαίτερο βάρος της διδασκαλίας στο 

Λύκειο πέφτει στην κατανόηση των δύο βασικών χαρακτηριστικών των όµοιων σχηµάτων: 

της αναλογίας των πλευρών και της ισότητας των γωνιών.  
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5. 3.  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΡΙΓΩΝΩΝ 

 

Σύµφωνα µε έρευνες της διδακτικής των Μαθηµατικών αλλά και από την 

εµπειρία µου σε Γυµνάσια και Λύκεια της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι µαθητές στο 

Γυµνάσιο:  

 ∆υσκολεύονται να διαχωρίσουν τα ίσα από τα όµοια τρίγωνα, µπερδεύουν 

τις έννοιες σχήµα-µέγεθος.  

 ∆εν έχουν ξεκαθαρίσει το ότι τα όµοια τρίγωνα διατηρούν ακριβώς το 

σχήµα τους (τη µορφή τους) δεν σηµαίνει ότι έχουν και το ίδιο µέγεθος, 

δηλαδή ότι είναι και ίσα.  

Για τη µελέτη της ισότητας των τριγώνων χρησιµοποιούµε τη διαδικασία της 

µετατόπισης και τοποθέτησης του ενός σχήµατος πάνω στο άλλο. Κατά τη διαδικασία 

αυτή το µόνο που αλλάζει στο σχήµα που µετακινείται είναι η θέση του στο χώρο, τα µήκη 

των πλευρών και τα µέτρα των γωνιών παραµένουν αµετάβλητα.  

Στην πράξη όµως, χρησιµοποιούνται συχνά διαδικασίες µεταβολής ενός σχήµατος 

στις οποίες αλλάζουν ορισµένα µεγέθη του, µε συνέπεια να µεταβάλλεται η µορφή του. 

Για παράδειγµα η σµίκρυνση ή µεγέθυνση του. Στη µεγέθυνση τα µήκη των πλευρών του 

τριγώνου µεταβάλλονται τι γίνεται όµως µε τις γωνίες του; Οι µαθητές εδώ δεν µπορούν να 

δώσουν την απάντηση. 

 ∆υσκολεύονται επίσης να βρουν τις αντίστοιχες πλευρές των όµοιων τριγώνων, 

πολύ περισσότερο όταν τα τρίγωνα έχουν µία κοινή γωνία. Υπάρχουν δυσκολίες στη 

σύνδεση των ίσων γωνιών µε τις αντίστοιχες πλευρές των τριγώνων. ∆ιακρίνουµε τις 

περιπτώσεις: 

• Όταν η οµοιότητα αναφέρεται σε τρίγωνα που είναι χωριστά το ένα µε το 

άλλο, δηλαδή τα αντίστοιχα µέρη τους είναι στην ίδια θέση σε κάθε 

τρίγωνο. Αυτή είναι η πιο εύκολη περίπτωση 
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Σχήµα 10: Όµοια τρίγωνα 

Έχουµε δύο δυνατές λύσεις στην προσπάθειά µας να δηµιουργήσουµε την 

αναλογία βρίσκοντας τις οµόλογες πλευρές βάζοντας τις πλευρές του µικρού τριγώνου 

στον αριθµητή ή βάζοντας τις πλευρές του µεγάλου τριγώνου στον αριθµητή.  
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• Τα περισσότερα προβλήµατα δηµιουργούνται πάνω στα όµοια τρίγωνα 

που έχουν µία κοινή γωνία όπως στο παρακάτω σχήµα. Οι γωνίες BDE και  

DAC είναι ίσες (αντίστοιχες γωνίες). 

 

 

 

Σχήµα 11: Όµοια τρίγωνα που έχουν κοινή γωνία  
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Οι µαθητές δεν µπορούν να διακρίνουν τους δύο τρόπους λύσης αυτού του 

προβλήµατος,  Ο ένας, να χρησιµοποιήσουµε την οµοιότητα των δύο 

τριγώνων. Εδώ πολλοί µαθητές χρησιµοποιούν DA ή  EC ενώ δεν είναι 

πλευρές των τριγώνων. Ο άλλος τρόπος να εφαρµόσουµε το θεώρηµα του 

Θαλή σε ένα τρίγωνο, ότι κάθε ευθεία παράλληλη προς µία πλευρά τριγώνου 

χωρίζει τις άλλες δύο πλευρές σε τµήµατα ανάλογα. 

• Πολλοί µαθητές δεν µπορούν να διαχωρίσουν ότι στο παρακάτω 

πρόβληµα για να βρούµε το χ πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τα όµοια 

τρίγωνα BDE και BAC και να πάρουµε τους λόγους των πλευρών τους και 

όχι το θεώρηµα του Θαλή. 

=
15
5

15
x  

 

Σχήµα 12: Αναλογία πλευρών σε όµοια τρίγωνα 

Οι µαθητές στο Λύκειο δεν κατανοούν ότι δύο όµοια τρίγωνα έχουν ίσες γωνίες. 

Η ισότητα των γωνιών φαίνεται να έχει αντι-διαισθητικό χαρακτήρα. Πολλοί µαθητές 

συγκρίνοντας δύο σχήµατα που το ένα είναι µεγέθυνση του άλλου, υποστηρίζουν ότι στο 

σχήµα που µεγεθύνεται αυξάνεται τόσο το µέγεθος των πλευρών όσο και το µέγεθος των 

γωνιών. Ο διδάσκων πρέπει να σχεδιάσει προσεκτικά τις κατάλληλες δραστηριότητες ώστε 

να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για το «κτίσιµο» αυτής της έννοιας από τους οι 

µαθητές.   
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Η  επιλογή της διδακτικής αυτής ενότητας έγινε γιατί: : 

 Υπάρχουν πολλά προβλήµατα κατανόησης της έννοιας ‘οµοιότητα’ 

σχηµάτων και ιδιαίτερα των τριγώνων  σε όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης για µια έννοια που έχει πολύ µεγάλη σηµασία για τα 

µαθηµατικά και πολλές εφαρµογές στην καθηµερινή ζωή.  

 Καθώς, το θεώρηµα που εκφράζει ότι δύο όµοια τρίγωνα έχουν τις 

πλευρές τους ανάλογες και το Πυθαγόρειο θεώρηµα, αποτελούν τους 

βασικούς συνδετικούς κρίκους της Γεωµετρίας µε την Άλγεβρα.  

 Η σύνδεση της Γεωµετρίας µε την Άλγεβρα είναι ιδιαίτερα 

εποικοδοµητική, καθώς µας επιτρέπει να χρησιµοποιούµε την εποπτεία της 

Γεωµετρίας σε αλγεβρικά προβλήµατα και  την ευχέρεια των πράξεων της 

Άλγεβρας σε Γεωµετρικά προβλήµατα.  

 Τα όµοια τρίγωνα και το πυθαγόρειο θεώρηµα αποτέλεσαν τα θεµέλια της 

Τριγωνοµετρίας. Χρησιµοποιώντας όµοια τρίγωνα µπορούµε να 

υπολογίσουµε τις διαστάσεις ενός αντικειµένου µετρώντας τις διαστάσεις 

ενός µικρότερου µοντέλου του. Το µοντέλο αυτό θα έχει τις ίδιες γωνίες µε 

το αρχικό, εποµένως οι διαστάσεις του αρχικού προκύπτουν αν 

πολλαπλασιάσουµε τις αντίστοιχες διαστάσεις του µοντέλου µε το λόγο 

οµοιότητας των δύο σχηµάτων.  

 Ακόµα µε τη χρήση της οµοιότητας µπορούµε να µετρήσουµε µήκη 

ευθύγραµµων τµηµάτων που είναι απρόσιτα. Την τεχνική µέτρησης δύο 

απρόσιτων σηµείων περιγράφει ο αρχαίος Έλληνας µηχανικός και 

µαθηµατικός Ήρων ο Αλεξανδρεύς (περίπου 1ος αιώνας µ.χ.) στο έργο του 

«Περί ∆ιόπτρας». Στο έργο αυτό ο Ήρων παρουσιάζει ένα πλήθος ευφυών 

µεθόδων επίλυσης τεχνικών προβληµάτων (π.χ. η διάνοιξη µιας σήραγγας 

σ’ένα βουνό), στις οποίες γίνεται ευρεία χρήση της έννοιας οµοιότητας.  

 Ακόµη η προοπτική κατασκευή, που είναι η µέθοδος που χρησιµοποιείται 

από τους σχεδιαστές και τούς ζωγράφους για να απεικονίσουν ένα 

αντικείµενο του τρισδιάστατου χώρου πάνω σε µια δισδιάστατη επιφάνεια 

στηρίζεται στην κατασκευή ενός σχήµατος όµοιο προς δεδοµένο 

ευθύγραµµο σχήµα. 
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6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ Sketchpad 

ΚΑΙ Microworlds pro 
 

Τα εργαλεία που παρέχει η τεχνολογία στον τοµέα της Γεωµετρίας, περιορίζουν 

τα προβλήµατα που προανέφερα και είναι τα λογισµικά της δυναµικής Γεωµετρίας 

(Sketchpad, Cabri, Euklidraw κ.ά.) που υποστηρίζουν περιβάλλοντα στα οποία οι µαθητές 

µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε τα αντικείµενα και τα θεωρήµατα της Γεωµετρίας. Για τη 

διδασκαλία της έννοιας της οµοιότητας των τριγώνων επέλεξα τα λογισµικά  Sketchpad 

και Microworlds pro. Το περιβάλλον του Sketchpad  γιατί παρέχει ευκαιρίες αυτόνοµης 

µάθησης και ανακάλυψης στους µαθητές.  

Οι ισχυρές δυνατότητες του µετασχηµατισµού, και της αποτύπωσης των 

δεδοµένων του προβλήµατος µε αφαιρετικό τρόπο, έχουν σαν αποτέλεσµα ο µαθητής να 

µπορεί να συλλάβει τη µαθηµατική έννοια και να διατυπώνει τον ορισµό της. Σηµαντική 

δυνατότητα του λογισµικού, είναι το “direct manipulation”, η δυνατότητα δηλαδή της 

άµεσης διαχείρισης των µαθηµατικών αντικειµένων και σχηµάτων και η επεξεργασία των 

γεωµετρικών εννοιών ολιστικά και από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο καθηγητής ή ο 

µαθητής, αφού δηµιουργήσει ένα σχήµα µπορεί να το µεγεθύνει, να το µετακινήσει, να 

εξετάσει αν συµπίπτει µε άλλο παρόµοιο, πράγµα που βέβαια δεν µπορεί να γίνει µε τους 

παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας.  

Η δυνατότητα της κίνησης και της ταυτόχρονης παρακολούθησης της αλλαγής 

των διαφόρων στοιχείων και µεγεθών του σχήµατος ‘ζωντανεύει’ το σχήµα και δίνει τη 

δυνατότητα της εικασίας, της διαπίστωσης, του πειραµατισµού στη διδακτική πράξη, µέσα 

από πολλαπλές αναπαραστάσεις. Όταν κάποιος πεισθεί για κάποια πρόταση ότι πράγµατι 

ισχύει περνάει µε άλλη διάθεση στη φάση της απόδειξης. Ο George Polya υποστηρίζει: 

«......έχοντας πιστοποιήσει το θεώρηµα σε αρκετές ειδικές περιπτώσεις συγκεντρώσαµε 

αρκετές επαγωγικές µαρτυρίες ενδείξεις για αυτό. Η επαγωγική φάση ξεπέρασε την αρχική 

µας υποψία και µας γέµισε αυτοπεποίθηση για το θεώρηµα. Χωρίς αυτή την 

αυτοπεποίθηση µόλις και µετά βίας θα είχαµε βρει το κουράγιο να αναλάβουµε την 

απόδειξη για κάτι που δεν φαίνεται καθόλου µια συνηθισµένη εργασία. Όταν έχεις 

βεβαιωθεί, ότι το θεώρηµα αληθεύει, τότε αρχίζεις την απόδειξή του (Polya G.,1954). 

Επιπλέον µε τα εργαλεία που διαθέτει το λογισµικό ο µαθητής µπορεί να µετρήσει πλευρές 

και γωνίες τριγώνων µε ακρίβεια, να µετακινήσει αντικείµενα, έχει τη δυνατότητα 
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µεγέθυνσης, σµίκρυνσης, µετατοπισµού και περιστροφής των κατασκευών χωρίς να 

µεταβάλλονται τα δοµικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές τους.  

Άλλες δραστηριότητες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν µε το λογισµικό 

MicroWorlds Pro της εταιρίας Logo Computer Systems Inc, το οποίο έχει εξελληνισθεί και 

αξιολογηθεί από το ΠΙ ως κατάλληλο για την εισαγωγή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το περιβάλλον του λογισµικού είναι προγραµµατιστικό και συνεπώς δεν περιορίζεται σε 

ορισµένα είδη εφαρµογών, µπορεί να τροποποιηθεί, να γίνει προσθαφαίρεση εργαλείων 

και δυνατοτήτων, κάτι απαραίτητο σε εκπαιδευτικά λογισµικά που διαρκώς δοκιµάζονται 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον η γλώσσα Logo στην οποία στηρίζεται είναι από 

τη δοµή της επεκτάσιµη.  

Το περιβάλλον παρέχει τη δυνατότητα µιας πλούσιας πολυµεσικής 

‘οπτικοποίησης’ του προβλήµατος και την άµεση διαχείριση αντικειµένων, µπορεί να 

βοηθήσει στην κατανόηση του προβλήµατος στην δηµιουργία εικασιών ενώ κάνει την 

εργασία ελκυστικότερη προσθέτοντας έναν παιγνιώδη τρόπο. Ακόµα δίνει τη  δυνατότητα 

να αλλάζουµε τα δεδοµένα µε τη βοήθεια µεταβολέων (sliders),  να µετρούµε ευθύγραµµα 

τµήµατα και γωνίες µε τον χάρακα και το µοιρογνωµόνιο µε τα οποία είναι εφοδιασµένο 

και να µπορούµε να τα µετακινούµε στην οθόνη µε κλικ και σύρσιµο. Όλες οι 

δραστηριότητες σχεδιάστηκαν έτσι ώστε ο µαθητής να είναι ενεργητικός, να µεταβαίνει 

από την µια αναπαράσταση στην άλλη µε σκοπό να δώσει απάντηση σε ένα ερώτηµα ή να 

επαληθεύσει µια εικασία του. Επιπλέον η ανάδραση του περιβάλλοντος επιτρέπει στον 

µαθητή να κάνει λάθη και να τα διορθώνει. 
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7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Για τη διδασκαλία της οµοιότητας τριγώνων σε µαθητές της Γ’ Γυµνασίου, που 

περιλαµβάνεται στο 6ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου, έγινε σχεδιασµός εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων µε εκπαιδευτικό λογισµικό ∆υναµικής Γεωµετρίας (Sketchpad και 

Microworlds pro). Οι διδακτικοί στόχοι είναι:  

 Οι µαθητές να µπορούν να βρίσκουν αν δύο τρίγωνα είναι όµοια και να 

χρησιµοποιούν την οµοιότητα για τον υπολογισµό µηκών.  

 Να µπορούν να µεταφέρουν την οµοιότητα των τριγώνων σε καθηµερινές 

καταστάσεις.  

 Να αξιοποιούν την οµοιότητα τριγώνων για την επίλυση προβληµάτων της 

καθηµερινής ζωής. 

Οι προαπαιτούµενες γνώσεις των µαθητών πάνω στο γνωστικό αντικείµενο που 

έχει επιλεγεί εντοπίζονται στις έννοιες του λόγου και της αναλογίας, στα θεωρήµατα ότι 

δύο παράλληλες ευθείες που τέµνονται από τρίτη σχηµατίζουν τις εντός και επί ταυτά µέρη 

γωνίες ίσες, δύο ευθείες κάθετες στην ίδια ευθεία είναι µεταξύ τους παράλληλες, τα είδη 

των τριγώνων ως προς τις πλευρές και ως προς τις γωνίες τους. 

Οι προαπαιτούµενες τεχνικές γνώσεις για την χρησιµοποίηση του τεχνολογικού 

µέσου µε τη βοήθεια του οποίου θα υλοποιηθούν οι δραστηριότητες εντοπίζονται στην 

εξοικείωση µε τα δύο λογισµικά Sketchpad και Microworlds pro και διατέθηκαν τρεις 

διδακτικές ώρες για την κάθε οµάδα. Απαραίτητα για την εφαρµογή των δραστηριοτήτων 

που σχεδιάστηκαν είναι η καλή λειτουργία του εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών 

µε τα λογισµικά εγκατεστηµένα και ο χωρισµός των µαθητών σε  τρεις οµάδες. Οι δύο 

οµάδες είχαν  επτά µαθητές και η τρίτη οκτώ. Οι µαθητές στη φάση της εξοικείωσής τους 

µε τα λογισµικά δούλεψαν ατοµικά και σε αντιστοιχία 1:1 µε τον υπολογιστή. 

Η κύρια φάση της έρευνας στο περιβάλλον του µικρόκοσµου αλλά και στο 

περιβάλλον χαρτί-µολύβι πραγµατοποιήθηκε στο Γυµνάσιο Καµαρών κατά το διάστηµα 18 

Ιανουαρίου 2005 έως 10 Απριλίου του ίδιου έτους. Το σχολείο αυτό αποτελεί τυπικό 

σχολείο της Β/θµιας εκπαίδευσης. Υπήρχε διαθέσιµο εργαστήριο µε 9 Η/Υ όπου 

εγκαταστάθηκαν τα  δύο λογισµικά. Το κλίµα για τη διεξαγωγή της έρευνας από το 
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σύλλογο των καθηγητών και τον διευθυντή του Γυµνασίου ήταν θετικό. Στις οµάδες 

συµµετείχαν κορίτσια και αγόρια διαφορετικών γνωστικών επιπέδων.  

Οι µαθητές της τρίτης τάξης του Γυµνασίου χωρίστηκαν σε δύο τµήµατα.  

Στο πρώτο τµήµα που είχε 24 µαθητές έγινε η διδασκαλία της ενότητας για την 

οµοιότητα τριγώνων στην τάξη, στο περιβάλλον χαρτί-µολύβι µε φύλλο εργασίας.  

Στο δεύτερο τµήµα που είχε 22 µαθητές οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις 

ισοδύναµες οµάδες, έγινε η διδασκαλία της ενότητας µε τη βοήθεια Η/Υ. 

Στους µαθητές και των δύο τµηµάτων δόθηκε φύλλο εργασίας µε συγκεκριµένες 

δραστηριότητες και κατάλληλες οδηγίες. Σε όλη την πορεία της διδακτικής διαδικασίας οι 

µαθητές εργάζονται και προσπαθούν να υλοποιήσουν το φύλλο εργασίας ενώ η 

καθηγήτρια παρακολουθεί, συντονίζει και παροτρύνει αυτούς που δυσκολεύονται. 

Προκειµένου να δοθεί έµφαση στην αξιολόγηση της επίδρασης του λογισµικού 

στις ενέργειες του µαθητή επιλέχθηκε να υπάρχει αντιστοιχία 1-1 µεταξύ µαθητή και 

υπολογιστή. Μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση ο µαθητής µπορεί να εκφράσει τις δικές 

του αναπαραστάσεις για µία έννοια ή να εξερευνήσει τις αναπαραστάσεις του σχεδιαστή 

του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος (Mellar & Bliss, 1994; Murray, 1988). 
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8. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 
 

Με την πρώτη δραστηριότητα εισαγωγικά, έγινε προσπάθεια µε κατάλληλα 

παραδείγµατα να σκεφτούν οι µαθητές πως χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή ζωή τη λέξη 

όµοιος, οµοιότητα, µοιάζω και να αναρωτηθούν πώς χρησιµοποιείται η λέξη ‘οµοιότητα’ 

στα Μαθηµατικά και ειδικά τη Γεωµετρία. Έχει άραγε την ίδια σηµασία; 

Κατά τον σχεδιασµό των δύο πρώτων δραστηριοτήτων δίνουµε ένα πρόβληµα-

ερώτηµα, η επίλυση ή απάντηση του οποίου θα οδηγήσει στην αναγκαιότητα της 

εισαγωγής της έννοιας που θέλουµε να διδάξουµε. Λέγοντας επίλυση στο µέρος αυτό 

εννοούµε ότι οι µαθητές θα το προσεγγίσουν διαισθητικά προκειµένου να αναπτύξουν 

εικασίες ή υποθέσεις τις οποίες στη συνέχεια θα επιχειρήσουν να ελέγξουν επίσης 

διαισθητικά εµπειρικά. Η ανάπτυξη εικασιών και υποθέσεων και η τάση για τον έλεγχό 

τους είναι ένα σαφές µήνυµα ότι έχουν αρχίσει να διαµορφώνουν την ενεργητική και 

ερευνητική στάση προς τα µαθηµατικά. Οι δύο πρώτες δραστηριότητες είναι οι ίδιες και 

για την παραδοσιακή διδασκαλία αλλά και για την διδασκαλία µε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Οι µαθητές δεν δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του φύλλου 

εργασίας για την πρώτη και δεύτερη δραστηριότητα τόσο στην παραδοσιακή όσο και στην 

διδασκαλία µε Η/Υ. Τα παραδείγµατα τους προκάλεσαν το ενδιαφέρον και η συµµετοχή 

τους ήταν µεγάλη. 
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1η  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
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ΟΜΟΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑ - ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 

 

 

2η  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 Να εξετάσετε προσεκτικά τα σχέδια του σχήµατος. Ένα από αυτά διαφέρει  

σε κάθε τριάδα. Μπορείτε να βρείτε ποιο; 

 
 

 

 

 

1  

2  

3  

4  
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Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να γίνει µετάβαση από τις εµπειρικές-

διαισθητικές αντιλήψεις στον ακριβή ορισµό της έννοιας οµοιότητα τριγώνων. Οι µαθητές 

προβληµατίζονται πάνω στο ποια από τα στοιχεία των τριγώνων - οι πλευρές τους ή οι 

γωνίες τους - είναι αυτά που τα κάνουν να διατηρούν το σχήµα τους. Οι δύο επόµενες 

δραστηριότητες έχουν σκοπό να αποσπάσουν τη σκέψη του µαθητή από τα πλαίσια του 

συγκεκριµένου προβλήµατος και να τον εισάγουν στη µαθηµατική δοµή του θέµατος που 

διαπραγµατεύεται. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3η  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

 Αφού κάνετε προσεκτικές µετρήσεις στις δύο εικόνες να συµπληρώσετε τον 

πίνακα. 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

Μήκος  

Μικρή εικόνα 

(α) 

Μεγάλη εικόνα 

(β) 

 

)(
)(

βκος
ακος

ή
ή

Μ
Μ  

Μήκος 

κεκλιµένης στέγης 

   

Ύψος σπιτιού    

Πλάτος σπιτιού    

 

 

1. Τι µας δείχνει το κλάσµα της τελευταίας στήλης του πίνακα; 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

 

2. Τι παρατηρείτε για τα κλάσµατα που βρήκατε στην τελευταία στήλη; 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 
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Η δραστηριότητα αυτή είναι σχεδιασµένη στο περιβάλλον του MicroWorlds Pro. 

Οι µαθητές καλούνται να ανοίξουν ένα έτοιµο αρχείο που έχει δηµιουργηθεί µε αυτό το 

λογισµικό. Αυτό περιλαµβάνει τη φωτογραφία ενός σπιτιού που έχουµε τυπώσει από το 

αρνητικό φιλµ. Το περιβάλλον είναι εφοδιασµένο µε χάρακες τους οποίους οι µαθητές 

µπορούν να µετακινούν στην οθόνη µε κλικ και σύρσιµο.  

 

 
 

Οι µαθητές µετρούν προσεκτικά µε τους χάρακες το µήκος της κεκλιµένης 

στέγης, το ύψος και το πλάτος του κάθε σπιτιού και συµπληρώνουν τον πίνακα στο φύλλο 

εργασίας που τους δόθηκε. ∆ιαπιστώνουν ότι το κλάσµα της τελευταίας στήλης του 

πίνακα, µας δείχνει πόσες φορές µεγαλύτερη είναι η µία εικόνα από την άλλη και ότι αυτά 

τα κλάσµατα είναι ίσα δηλαδή, όσες φορές µεγαλύτερο είναι το µήκος της κεκλιµένης 

στέγης του µεγάλου σπιτιού από το αντίστοιχο του µικρού σπιτιού τόσες φορές είναι και το 

ύψος και το πλάτος του σπιτιού και κάθε άλλου ευθύγραµµου τµήµατος που υπάρχει στο 

σχήµα. Εδώ εισάγουµε την έννοια ανάλογα τµήµατα. 
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Στην παραδοσιακή διδασκαλία όλοι οι µαθητές µέτρησαν το µήκος της 

κεκλιµένης στέγης, το ύψος του σταυρού και το πλάτος της εκκλησίας στη µικρή και στη 

µεγάλη εικόνα στη φωτοτυπία που τους δόθηκε µε τα γεωµετρικά τους όργανα. Βρήκαν το 

λόγο των µηκών, κεκλιµένη στέγη µικρής εκκλησίας προς κεκλιµένη στέγη µεγάλης, ύψος 

σταυρού µικρής εκκλησίας προς ύψος σταυρού µεγάλης, πλάτος µικρής εκκλησίας  προς 

πλάτος µεγάλης. Οι µαθητές  είχαν κάποια δυσκολία στην διαίρεση. Η παρατήρηση ότι τα 

κλάσµατα είναι ίσα έγινε από τους µαθητές, αλλά δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν στο τι 

µας δείχνει αυτό το κλάσµα. Τρεις από τους εικοσιτέσσερις µαθητές απάντησαν ότι δείχνει 

τη σχέση που έχουν τα δύο σχήµατα και δύο την αναλογία των δύο σχηµάτων.  

 

Στη διδασκαλία µε Η/Υ η µέτρηση µε τους χάρακες που υπήρχαν 

στο πρόγραµµα ήταν εύκολη (µε κλικ και σύρσιµο) και σε πολύ 

µικρότερο χρόνο σε σχέση µε την παραδοσιακή διδασκαλία οι 

µαθητές µέτρησαν το µήκος της κεκλιµένης στέγης, το ύψος και το 

πλάτος του µικρού και του µεγάλου σπιτιού που έβλεπαν στην 

οθόνη τους. Στη συνέχεια υπολόγισαν τον λόγο του µήκους της κεκλιµένης στέγης του 

µικρού σπιτιού προς το µήκος της κεκλιµένης στέγης του µεγάλου σπιτιού, το λόγο του 

µήκους του ύψους του µικρού σπιτιού προς το µήκος του ύψους του µεγάλου σπιτιού, 

τέλος το µήκος του πλάτους του µικρού σπιτιού προς το µήκος του πλάτους του µεγάλου 

σπιτιού και συµπλήρωσαν τον πίνακα που υπήρχε στο φύλλο εργασίας.  

Παρατήρησαν ότι τα κλάσµατα της τελευταίας στήλης του πίνακα είναι ίσα όλοι 

οι µαθητές. ∆εκαπέντε (15) µαθητές από τους εικοσιένα (21) απάντησαν ότι αυτό το 

κλάσµα, ο λόγος των ευθυγράµµων τµηµάτων µας δείχνει πόσες φορές µεγαλύτερο είναι 

το σχέδιο β από το σχέδιο α. Τρεις (3) µαθητές απάντησαν ότι όσες φορές µεγαλύτερο 

είναι το µήκος της κεκλιµένης στέγης τόσες είναι µεγαλύτερο και το πλάτος και το ύψος 

του σπιτιού (β) από το σπίτι (α). Μία µαθήτρια είπε πως αυτά τα τµήµατα είναι ανάλογα. 
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Με την τέταρτη δραστηριότητα οι µαθητές καλούνται να ανοίξουν ένα έτοιµο 

αρχείο που έχει δηµιουργηθεί µε το λογισµικό Sketchpad. Υπάρχει ένα τρίγωνο και η 

µεγέθυνση του στο φωτοτυπικό µηχάνηµα κατά 200% δηλαδή µε κλίµακα 2:1. Οι µαθητές 

καλούνται να µετρήσουν τα µήκη των πλευρών των δύο τριγώνων από το menu µέτρηση 

να τα συγκρίνουν, να βρουν τους λόγους των πλευρών των δύο τριγώνων µε την εντολή 

υπολογισµός και να τους συγκρίνουν ακόµη να συνδέσουν αυτούς τους λόγους των 

ευθυγράµµων τµηµάτων µε την κλίµακα. Στη συνέχεια πάλι από το menu µέτρηση να 

µετρήσουν τις γωνίες των τριγώνων και να κάνουν την παρατήρησή τους. Όλοι οι µαθητές 

παρατηρούν ότι οι πλευρές του δεύτερου τριγώνου είναι διπλάσιες από αυτές του πρώτου, 

οι λόγοι των πλευρών είναι ίσοι µε ½ που είναι η κλίµακα µεγέθυνσης. Για όσους µαθητές 

δυσκολεύονται να κάνουν τις µετρήσεις ή για όσους θέλουν να επαληθεύσουν, το 

περιβάλλον µε τα κουµπιά εµφάνιση µετρήσεων και απόκρυψη τις δίνει έτοιµες. Εδώ η 

Νέα Τεχνολογία και οι Η/Υ προσφέρουν την ταχύτητά τους έτσι ώστε να αντιµετωπισθεί 

ένα από τα βασικά προβλήµατα στη διδασκαλία των µαθηµατικών, ο χρόνος ο οποίος 

φαίνεται ότι ποτέ δεν είναι αρκετός µε τα εκάστοτε αναλυτικά και ωρολόγια προγράµµατα. 

Από το menu µέτρηση, επιλέγοντας πινακοποίηση δηµιουργείται ένας πίνακας, 

έτσι έχουµε µια οργάνωση των παρατηρήσεων για µεθοδικότερη και ολοκληρωµένη 

εξαγωγή συµπερασµάτων. Με το κουµπί εµφάνιση πινάκων-απόκρυψη πινάκων το 

πρόγραµµα δίνει έτοιµους τους πίνακες για τους µαθητές που δυσκολεύονται. 

Το δυναµικό περιβάλλον του λογισµικού Sketchpad επιτρέπει τους µαθητές να 

σύρουν µε το ποντίκι τα σηµεία και να  µετακινήσουν τις κορυφές των τριγώνων έτσι ώστε 

µέσα σε ελάχιστο χρόνο έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν άπειρα τρίγωνα µε 

µεγάλη ακρίβεια να παρατηρήσουν πως αλλάζουν οι µετρήσεις,  των πλευρών, των γωνιών 

και των λόγων των πλευρών τους και να τις πινακοποιήσουν. Από το µενού Μέτρηση, 

επιλέγοντας πινακοποίηση και προσθήκη τιµών στον πίνακα, δηµιουργείται πίνακας που 

περιέχει τις τιµές των µετρήσεων για διαφορετικές θέσεις των κορυφών των τριγώνων.  Οι 

µαθητές παρατηρούν ότι οι λόγοι των πλευρών παραµένουν πάντα σταθεροί ίσοι µε ½ και 

ισούται µε την κλίµακα της µεγέθυνσης. Και οι γωνίες των τριγώνων παραµένουν ίσες. 

Τέλος οι µαθητές παρακινούνται να χαρακτηρίσουν αυτά τα τρίγωνα και να διατυπώσουν 

έναν ορισµό.  
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Οθόνη από την τέταρτη δραστηριότητα  

Α

Β

Γ

Α '

Β'

Γ'

Το τρίγωνο Α'Β'Γ' είναι µεγένθυνση του ΑΒΓ κατά 200% δηλαδή κλίµακα 2:1.Κάτι τέτοιο
µπορούµε να πετύχουµε µε ένα φωτοτυπικό µηχάνηµα που κάνει µεγένθυνση ή σµίκρυνση.

µέγεθος ΓΒΑ = 70°

µέγεθος ΓΑΒ = 48°

µέγεθος ΑΓΒ = 62°

ΑΒ = 2,15 εκατοστά

ΑΓ = 2,30 εκατοστά

ΒΓ = 1,82 εκατοστά µέγεθος Γ'Β'Α' = 70°

µέγεθος Γ'Α'Β' = 48°

µέγεθος Β'Γ'Α' = 62°

Α'Β' = 4,30 εκατοστά

Β'Γ' = 3,63 εκατοστά

Α'Γ' = 4,61 εκατοστά

ΑΒ
Α'Β'  = 0,50

ΑΓ
Α'Γ'  = 0,50

ΒΓ
Β'Γ'  = 0,50

Εµφάνιση µετρήσεων
Απόκρυψη

29,79
84,39
65,83
29,79
84,39
65,83

26,24
103,71
50,05
26,24

103,71
50,05

73,10
67,45
39,45
73,10
67,45
39,45

70,43
47,99
61,58
70,43
47,99
61,58Γωνία(Β'Γ'Α')

Γωνία(Γ'Α'Β')
Γωνία(Γ'Β'Α')
Γωνία(ΑΓΒ)
Γωνία(ΓΑΒ)
Γωνία(ΓΒΑ)

Απόκρυψη
Εµφάνιση Πινάκων

2,55
1,39
2,79
5,11
2,78
5,57
0,50
0,50
0,50

2,29
2,30
2,79
4,58
4,61
5,57
0,50
0,50
0,50

4,00
2,30
5,06
7,99
4,61

10,13
0,50
0,50
0,50

2,24
2,30
3,21
4,48
4,61
6,43
0,50
0,50
0,50

2,15
2,30
1,82
4,30
4,61
3,63
0,50
0,50
0,50(ΑΒ)/(Α΄Β΄)

(ΑΓ)/(Α΄Γ΄)=
(ΒΓ)/(Β΄Γ΄)=

(Β'Γ')=
(Α'Γ')=
(Α'Β')=
(ΒΓ)=
(ΑΓ)=
(ΑΒ)=

 
 

 

 

Η συµµετοχή είναι καθολική, η προσήλωση των µαθητών πολύ µεγάλη. Μαθητές 

που δεν µπορούν εύκολα να συγκεντρωθούν, ασχολήθηκαν πιο πολύ µε το θέµα επειδή 

ήταν ζητούµενο από υπολογιστή. Όµως και αυτοί που είχαν δυσκολίες οργάνωσης 

βρέθηκαν κερδισµένοι από τους περιορισµούς που επιβάλλονται στο υπολογιστικό 

περιβάλλον. Οι  µαθητές σχεδόν όλοι διατύπωσαν τον ορισµό των όµοιων τριγώνων και 

έγραψαν τη µαθηµατική σχέση των πλευρών τους. 

Στην παραδοσιακή διδασκαλία για την εφαρµογή αυτής της δραστηριότητας 

χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για να µετρήσουν οι µαθητές µε χάρακες και µε 

µοιρογνωµόνια. Χρησιµοποιήθηκε ο τρόπος της καθοδηγούµενης ανακάλυψης, µε σκοπό 

την παρακίνηση του ενδιαφέροντος των µαθητών. Παρουσιάστηκε όµως δυσκολία στο να 

γράψουν οι µαθητές τον µαθηµατικό τύπο  που δίνει  τη σχέση των πλευρών των όµοιων 

τριγώνων µε αποτέλεσµα ο ρυθµός του µαθήµατος να είναι πιο αργός και να χρειάζονται 

περισσότερες διευκρινίσεις και καθοδήγηση από τη διδάσκουσα. Μια ακόµη σηµαντική 
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διαφορά είναι ότι στην παραδοσιακή διδασκαλία δίδεται ένα συγκεκριµένο τρίγωνο µε 

πλευρές 2, 2.7 και 3cm και η µεγέθυνση του και οι µαθητές πρέπει να βγάλουν τα 

συµπεράσµατά τους γι αυτό. Ενώ στην διδασκαλία µε Η/Υ αναφερόµαστε σε ένα 

οποιοδήποτε τρίγωνο του οποίου έχουµε την µεγέθυνση. Αυτό διευκολύνει στο να 

κατανοήσει ο µαθητής ότι η πρόταση που αποδεικνύει ισχύει γενικά για όλα τα τρίγωνα. 

Ακολουθεί το φύλλο εργασίας που δόθηκε στους µαθητές. 
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4η  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Το τρίγωνο Α΄Β΄Γ΄ είναι µεγέθυνση του ΑΒΓ κατά 200%, δηλαδή κλίµακα 2:1. 

Κάτι τέτοιο µπορούµε να το πετύχουµε µε ένα φωτοτυπικό µηχάνηµα που κάνει µεγέθυνση 

ή σµίκρυνση.  

 

 

 

 

Α

Β

Γ

Α '

Β'

Γ'
 

 

 

1. Να µετρήσετε τα µήκη των πλευρών των δύο τριγώνων τι παρατηρείτε; 

...................................................................................................................................................

........................................................................................ ........................................ 

................................................................................................. ........................................ 

 

2. Να βρείτε τους λόγους των πλευρών των δύο τριγώνων και να τους συγκρίνετε 

τι παρατηρείτε; 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................. ........................................ 

 

3. Ποια είναι η σχέση του λόγου των τµηµάτων µε την κλίµακα; 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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4. Να µετρήσετε τις γωνίες των τριγώνων ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄. Τι παρατηρείτε; 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................. ........................................ 
 

5. Να πινακοποιήσετε τις πλευρές, τους λόγους των πλευρών των δύο τριγώνων 

ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄ και τις γωνίες τους. 
 

6. Να µετακινήστε στη συνέχεια τις κορυφές των τριγώνων ΑΒΓ και Α’Β’Γ’ και 

πινακοποιήστε αυτόµατα τις τιµές που προαναφέρθηκαν.  

Τι παρατηρείτε όσον αφορά τους λόγους ΑΒ / Α’Β’, ΒΓ / Β’Γ’ και ΑΓ / Α’Γ’; 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................. ........................................ 
 

7. Τι παρατηρείτε όσον αφορά τις γωνίες ΓΒΑ, ΓΑΒ, ΑΓΒ και Γ’Β’Α’, Γ’Α’Β’, 

Α’Γ’Β’ των τριγώνων;. 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................. ........................................ 
 

8. Άρα αυτά τα τρίγωνα έχουν:  

1).........................................................2)...................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

............................................................................................................... 
 

9. Πως θα χαρακτηρίζατε αυτά τα τρίγωνα; 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

10. Προσπαθήστε να δώσετε έναν ορισµό. 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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Οι µαθητές δίνουν απάντηση στο ερώτηµα που τους τέθηκε από την αρχή πως στα 

Μαθηµατικά η λέξη «οµοιότητα» έχει πολύ πιο ακριβή σηµασία από αυτή που έχει όταν την 

χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή ζωή. 

Στη συνέχεια, στις δραστηριότητες που ακολουθούν, θεωρούµε γνωστή την 

έννοια της οµοιότητας που διδάχθηκε και την χρησιµοποιούµε για να λύσουµε προβλήµατα 

και εφαρµογές από την καθηµερινή ζωή.  

Αυτό χρησιµεύει στο να διευρύνει τις εµπειρίες των µαθητών για το πεδίο 

εφαρµογής της έννοιας. Είναι γνωστό ότι τα αποτελέσµατα των νοητικών διεργασιών 

συνιστούν γνώση, µόνο όταν αποδειχτούν επαρκή και αξιόπιστα στην επίλυση 

προβληµάτων. Το πεδίο δοκιµασίας της γνώσης ενός µαθητή είναι η επίλυση 

προβληµάτων και όχι η εξέταση αλγορίθµων, κανόνων και τύπων. Με τα προβλήµατα 

δικαιολογούµε την ίδια τη διαδικασία της διδασκαλίας αποκαλύπτοντας την αξία και τη 

χρησιµότητα των Μαθηµατικών, δίνουµε κίνητρα στους µαθητές να ενδιαφερθούν για τα 

Μαθηµατικά, εισάγουµε καλύτερα καινούργιες έννοιες ή διδακτικές ενότητες, βοηθούµε 

τους µαθητές να αναπτύξουν τις γνώσεις τους µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Τέλος 

ελέγχουµε το βαθµό κατανόησης των µαθητών στις µαθηµατικές έννοιες.  

Απαραίτητη είναι και η ‘ανασκόπηση’, δηλαδή η συζήτηση στο τέλος του 

µαθήµατος όπου θα συνοψίζονται οι εφαρµογές της έννοιας έτσι όπως προκύπτουν από τα 

προβλήµατα που λύθηκαν και θα συνδέεται η έννοια µε εκφράσεις της καθηµερινής ζωής. 
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Οι δραστηριότητες που ακολουθούν έχουν σχεδιαστεί µε τα εργαλεία του 

λογισµικού Microwords Pro και είναι προβλήµατα που έχουν σχέση µε την ιστορία. 

Η Γεωµετρία σαν σύνολο γνώσεων αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της ζωής, 

κατακτήθηκε και χρησιµοποιήθηκε από όλους τους πολιτισµούς αρχικά στον ίδιο βαθµό. Η 

συσσώρευση αυτών των γνώσεων άρχισε να γίνεται από τους προϊστορικούς τεχνίτες 

αµέσως µετά την εγκατάλειψη των σπηλαίων και τη στέγασή τους σε χώρους που τους 

κατασκεύαζαν οι ίδιοι. Αυτή η γεωµετρία των τεχνιτών υπηρέτησε τους πολιτισµούς για 

χιλιάδες χρόνια. Όταν όµως ωρίµασαν οι συνθήκες, η γεωµετρία έκανε το ποιοτικό της 

άλµα και έγινε επιστήµη. Οι µέχρι τότε γνώσεις, µε την παραδοχή αξιωµάτων και την 

επινόηση της απόδειξης, οργανώθηκαν σε ένα ενιαίο σύνολο από το οποίο άρχισαν να 

παράγονται νέες άγνωστες µέχρι τότε, γεωµετρικές αλήθειες. Αλήθειες που δεν µπορούσαν 

να προκύψουν εµπειρικά. 

Έτσι η γεωµετρία οργανώθηκε σε επιστήµη χωρίς να πάψει ποτέ να υπηρετεί τη 

ζωή. Το άλµα της το έκανε µε τη βοήθεια του πολιτισµού εκείνου που είχε τη µεγαλύτερη 

συσσώρευση γνώσεων και τις µεγαλύτερες ανάγκες. 

Ο πολιτισµός αυτός ήταν ο Ελληνικός και η εποχή ο 6ος αιώνας π.X. 

Τότε ο Θαλής (640 - 546 π.χ.) εκτός των άλλων συνέλαβε την έννοια της γωνίας, 

εισήγαγε τις παράλληλες ευθείες και την απόδειξη των γεωµετρικών προτάσεων. Βέβαια 

µαζί µε την έννοια των παράλληλων ευθειών εισήγαγε και τις σχέσεις των γωνιών που 

αυτές ορίζουν όταν τέµνονται από µια τρίτη (πυραµίδες). Η απόδειξη, σαν διαδικασία, 

πρέπει να επινοήθηκε από τον Μιλήσιο σοφό κατά την επεξεργασία των ιδιοτήτων των 

γωνιών. Η εισαγωγή των γωνιών και της απόδειξης πρέπει να ήταν τόσο σηµαντικά 

γεγονότα για την εποχή ώστε, 300 χρόνια µετά, ο Εύδηµος ο Ρόδιος (350 - 290 π.χ.), 

γράφοντας την ιστορία της Γεωµετρίας και της Αστρονοµίας, αναφέρει ρητά τον Θαλή σαν 

πατέρα των πρώτων θεωρηµάτων των γωνιών. 

Οι υπολογισµοί µε όµοια τρίγωνα, του ύψους της 

πυραµίδας του Χέοπος το 565 π.χ. (Πλούταρχος, 

Ιερώνυµος) και της απόστασης πλοίου από ένα λιµάνι 

(Πρόκλος), µας βεβαιώνουν ότι ο σοφός µας είχε 

αξιοποιήσει τις γωνίες σε όλους τους τοµείς της 

Γεωµετρίας του. Φαίνεται ότι η µεγάλη γεωµετρική 

αλήθεια, ότι: 

∆ύο τρίγωνα µε ίσες, µία προς µία, τις γωνίες 

τους έχουν πλευρές ανάλογες, (VI, 4) κατακτήθηκε στο πρώτο µισό του 6ου αι. π.χ. από 
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τον Θαλή και εφαρµόστηκε στις πιο πάνω µετρήσεις. Την εξοικείωση του σοφού µας µε 

τους λόγους και τις αναλογίες τη βλέπουµε βέβαια στις µετρήσεις του, αλλά και στο 

γνωστό από την παράδοση θεώρηµα, που φέρει το όνοµά του. 

 

Με την επόµενη δραστηριότητα γίνεται µια σύνδεση της ιστορίας µε 

την σηµερινή πραγµατικότητα µέσα από το ελκυστικό περιβάλλον του 

Microworlds Pro. Η εποπτεία και ο εµπλουτισµός µέσω των 

αισθητηριακών δεδοµένων, οδηγεί στην εικασία και αυτή µε τη σειρά 

της στην ανακάλυψη της λύσης του προβλήµατος. 

Οι µαθητές έχουν τα φύλλα εργασίας και ανοίγουν το αρχείο που έχει 

κατασκευαστεί µε το λογισµικό Microworlds Pro που ονοµάζεται  tree1. 

Στην οθόνη µε το κουµπί θεωρία ο µαθητής µπορεί να διαβάσει το σενάριο του 

προβλήµατος. Υπάρχουν µεταβολείς που ρυθµίζουν κατακόρυφη θέση του ήλιου ανάλογα 

αν είναι πρωί ή µεσηµέρι, αλλά και το ύψος του πασσάλου. Ο µαθητής επιλέγει τιµές 

στους µεταβολείς και µε το κουµπί ΟΚ ξεκινά η προσοµοίωση, όπου αξιοποιείται η 

δυνατότητα χειρισµού µέσω του προγράµµατος περισσότερων από µία χελωνών. 

Οι µαθητές µε το περιβάλλον του Microworlds Pro έχουν µια ισχυρή οπτική 

µαρτυρία και ελέγχουν οπτικά την αλήθεια της γεωµετρικής πρότασης ότι τα τρίγωνα είναι 

όµοια. Βεβαίως η δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον, µπορεί να ικανοποιεί 

τους µαθητές και να τους πείθει αυτό όµως δε συνιστά µια απόδειξη. Γι αυτό οι µαθητές 

καλούνται µε τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο φύλλο εργασίας  να αποδείξουν ότι τα 

τρίγωνα ΟΓΑ και ΟΒ∆ είναι όµοια.  

Οι µαθητές συγκρίνουν τις γωνίες των τριγώνων ΟΓΑ και ΟΒ∆ και βρίσκουν ότι  

έχουν από µία γωνία ορθή (Α=90 , Β=90 ) και την οξεία γωνία Ο κοινή. Άρα έχουν τις 

τρεις γωνίες τους ίσες, οπότε είναι όµοια. Με την επόµενη ερώτηση καλούνται να 

διατυπώσουν µε λόγια τι σχέση έχουν οι πλευρές οµοίων τριγώνων και να γράψουν τον 

µαθηµατικό τύπο. Οι µαθητές διατυπώνουν ότι τα όµοια τρίγωνα ΟΓΑ και ΟΒ∆ έχουν τις 

πλευρές ανάλογες και γράφουν τον µαθηµατικό τύπο. 

0 0

Οι µαθητές θα πρέπει να µετρήσουν την σκιά του δέντρου και την σκιά του 

πασσάλου µε τους χάρακες που υπάρχουν στο περιβάλλον και να επαληθεύσουν τις τιµές 

µε αυτές που µετρά ο υπολογιστής και τέλος µε αντικατάσταση των δεδοµένων που έχουν 

να υπολογίσουν το ύψος του δένδρου λύνοντας τον τύπο που έγραψαν ως προς ύψος (Β∆). 



 

Στο αριστερό µέρος της οθόνης υπάρχουν πλαίσια κειµένου που γράφονται οι 

τιµές των ΟΑ, ΟΒ, ΑΓ και Β∆. Πιο κάτω υπάρχει το σχήµα και στη δεξιά γωνία µε το 

κουµπί χάρακες εµφανίζονται ο µαθηµατικός τύπος για τη σχέση των πλευρών των όµοιων 

τριγώνων. Ο τύπος παρουσιάζεται στην οθόνη 

  
Οθόνη από τη δραστηριότητα δένδρο 

του υπολογιστή για να µπορούν να παρακολουθήσουν την εργασία και µαθητές µε 

λιγότερες γνώσεις-ικανότητες αλλά και για όσους θέλουν να ελέγξουν την ορθότητα του 

αποτελέσµατος που έχουν βρει. ∆ίπλα ακριβώς υπάρχει ο τύπος που υπολογίζει το ύψος 

Β∆ του δένδρου, όπου ο µαθητής µε τους χάρακες που εµφανίζονται (οριζόντιος και 

κατακόρυφος) µετρά τις αποστάσεις τις τοποθετεί στα κουτάκια και µε το κουµπί 

αποτέλεσµα βρίσκει το ύψος του δένδρου. Αν κάποιος µαθητής δεν συµπληρώσει όλα τα 

κουτάκια, µια ανακοίνωση του θυµίζει ότι πρέπει να µετρήσει και να συµπληρώσει όλα τα 

απαιτούµενα δεδοµένα.  

Στη συνέχεια οι µαθητές διερευνούν και προσπαθούν να απαντήσουν στο 

ερώτηµα: Θα έχουµε το ίδιο αποτέλεσµα αν η µέτρηση γίνει πρωί ή µεσηµέρι, ή αν 

χρησιµοποιήσω έναν πιο µικρό ή µεγάλο πάσσαλο; Γιαυτό αλλάζουν το ύψος του 

πασσάλου διατηρώντας την κατακόρυφη θέση του ήλιου σταθερή µε τον κατάλληλο 

µεταβολέα που υπάρχει στο πρόγραµµα και επαναλαµβάνουν τα ίδια βήµατα για τρεις 
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διαφορετικές τιµές. Οδηγούνται στο συµπέρασµα ότι το ύψος του δένδρου παραµένει το 

ίδιο και δεν εξαρτάται από το ύψος του πασσάλου που θα χρησιµοποιήσουµε. Στη 

συνέχεια  διατηρώντας το ύψος του πασσάλου σταθερό δίνουν τιµές στην θέση του ήλιου 

µε τον αντίστοιχο µεταβολέα και επαναλαµβάνουν πάλι τα βήµατα από την αρχή. Τις  

τιµές που παίρνουν τις γράφουν στους πίνακες που υπάρχουν στο φύλο εργασίας και 

βγάζουν το συµπέρασµα ότι το ύψος του δένδρου παραµένει το ίδιο και δεν εξαρτάται από 

την αλλαγή της κατακόρυφης θέσης του ήλιου. Οι µαθητές γράφουν τα συµπεράσµατά 

τους ότι το ύψος του δένδρου δεν εξαρτάται ούτε από το ύψος του πασσάλου αλλά ούτε 

από τη χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια της µέρας που θα γίνει το πείραµα δηλαδή αν ο 

ήλιος είναι υψηλά ή χαµηλά. Το λογισµικό δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθεί οπτικά η 

αλήθεια µιας γεωµετρικής πρότασης–εικασίας µέσα από τη συνεχή µεταβολή της µορφής 

ενός σχήµατος έτσι ώστε να διατηρούνται τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της 

κατασκευής. Ακολουθεί γενικότερη συζήτηση-ανασκόπηση όπου συνδέεται η έννοια της 

οµοιότητας τριγώνων µε τη λύση του συγκεκριµένου προβλήµατος και γενικότερα πως 

µπορούµε να υπολογίζουµε το ύψος ενός προβολέα ή ακόµα το ύψος του κτιρίου του 

σχολείου µας. 

 

Με αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές κατανόησαν ότι, όταν δύο 

τρίγωνα έχουν τις γωνίες τους ίσες, τότε έχουν και τις αντίστοιχες 

πλευρές τους ανάλογες δηλαδή είναι όµοια. Ακόµα πως η έννοια της 

οµοιότητας καλύπτει ανάγκες επίλυσης προβληµάτων της καθηµερινής 

ζωής σήµερα και παλιότερα. Ένας µαθητής παρατηρεί ότι ισχύει και το αντίστροφο 

δηλαδή ότι όταν δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους ανάλογες, τότε έχουν και τις 

αντίστοιχες γωνίες τους ίσες δηλαδή είναι όµοια. Αυτό το στηρίζει στο θεώρηµα του 

Θαλή. 

Είναι εντυπωσιακό ότι όλοι οι µαθητές απάντησαν στις ερωτήσεις του φύλλου 

εργασίας. Μαθητές που γενικά κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ήταν απλοί ακροατές ή 

δεν πρόσεχαν στο µάθηµα συµµετείχαν ενεργά και µε ενδιαφέρον. Η προσπάθεια, είναι για 

τους αδύνατους µαθητές ο πιο κρίσιµος παράγοντας. Οι µέτριοι µαθητές βελτίωσαν πολύ 

την απόδοσή τους. Το ελκυστικό περιβάλλον τους προκάλεσε το ενδιαφέρον και η χρήση 

της Νέας Τεχνολογίας προσέφερε µία νέα διάσταση στη διδακτική διαδικασία των 

Μαθηµατικών. Οι υπολογιστές βοήθησαν τους µαθητές να απαλλαγούν από την 

προκατάληψη ότι τα µαθηµατικά είναι δύσκολα και όχι κατάλληλα για τον καθένα. Έτσι 

δεν φοβούνται να κάνουν λάθη, επειδή µπορούν να µάθουν από αυτά. Συγκεκριµένα 
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παρατηρούµε τους αδύνατους µαθητές να πειραµατίζονται µετρώντας, συγκρίνοντας και 

µετασχηµατίζοντας τα σχήµατα. 

Η δυσκολία που είχαν κάποιοι µαθητές για την επίλυση του τύπου ξεπεράστηκε, 

γιατί το πρόγραµµα επίτηδες παρουσίαζε τον τύπο στην οθόνη του υπολογιστή µε το 

πάτηµα του κουµπιού χάρακες. Έτσι όλοι οι µαθητές µπόρεσαν να αντικαταστήσουν τις 

µετρήσεις τους και να υπολογίσουν το ύψος του δένδρου. Μπόρεσαν ακόµα να 

διαπιστώσουν και να γράψουν στο φύλλο εργασίας ότι το ύψος του δένδρου που θέλουµε 

να µετρήσουµε δεν εξαρτάται από τη θέση του ήλιου και από το µέγεθος του πασσάλου. 

Στην παραδοσιακή διδασκαλία οι µαθητές βρήκαν την σχέση των δύο 

τριγώνων όµως δυσκολεύτηκαν να γράψουν την µαθηµατική σχέση των 

πλευρών των οµοίων τριγώνων και στη συνέχεια δυσκολεύτηκαν να 

λύσουν αυτή την σχέση ως προς το ύψος Β∆ του δένδρου. Ο ρυθµός του 

µαθήµατος ήταν πιο αργός και οι διευκρινίσεις περισσότερες και η 

καθοδήγηση από µεριάς της διδάσκουσας ήταν µεγαλύτερη. Ακόµα στην παραδοσιακή 

διδασκαλία δεν δόθηκε η δυνατότητα στους µαθητές να κατανοήσουν ότι χρησιµοποιώντας 

τον ίδιο γεωµετρικό τύπο µπορούν να αποδείξουν ότι το ύψος του δένδρου είναι 

ανεξάρτητο από τις συνθήκες του πειράµατος (ύψος πασσάλου και θέση του ήλιου). Έτσι η 

µη δυναµική διαχείριση των γεωµετρικών σχηµάτων δηµιουργεί µαθησιακά εµπόδια τόσο 

στην κατανόηση της έννοιας της οµοιότητας από όλους τους µαθητές όσο και στην 

κατανόηση των προβληµάτων. 

Ακολουθεί το φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα καράβι που δόθηκε στους µαθητές. 



 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΜΟΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ 

1. Περιγραφή: 

Θέλουµε να υπολογίσουµε το ύψος ενός δένδρου µε κάποιον εύκολο τρόπο. Έναν 

τέτοιο τρόπο ξέρουµε από τον Θαλή, ο οποίος κατά τον µύθο, για να µετρήσει το ύψος 

µιας πυραµίδας στην Αίγυπτο χρησιµοποίησε ως µονάδα µήκους το ύψος του σώµατός του 

εκµεταλλευόµενος την σκιά που δηµιουργείται από τις ακτίνες του ήλιου. Να θεωρήσετε 

ότι το δέντρο που θέλουµε να µετρήσουµε έχει άγνωστο ύψος h και ότι χρησιµοποιούµε 

την µέθοδο του Θαλή. Ως µονάδα µέτρησης χρησιµοποιούµε το ύψος ενός πασσάλου.    

 

1. Τι µπορείτε να πείτε για τις γωνίες των τριγώνων ΟΓΑ και ΟΒ∆; Τι σχέση έχουν µεταξύ 

τους; 

.........................................................................................................................…………. 

.......................................................................................................................................... 

2. Τι συµπεραίνετε για τα τρίγωνα ΟΓΑ και ΟΒ∆; 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Άρα τα δύο τρίγωνα ΟΓΑ και ΟΒ∆ είναι 

.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

4. Τι σχέση έχουν οι πλευρές οµοίων τριγώνων; Περιγράψτε την µε λόγια 

.........................................................................................................................………… 

.......................................................................................................................................... 

5. Μπορείτε να γράψετε ένα µαθηµατικό τύπο για τη σχέση αυτή; 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

6. Θα µπορούσατε να υπολογίσετε το ύψος h του δένδρου; Πως; 

..........................................................................................................................………… 

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................………… 

 

7. Μετρήστε την σκιά του δένδρου και την σκιά του πασσάλου. Επαληθεύσετε τις τιµές µε 

αυτές που µετρά ο υπολογιστής. 
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.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

8. Να υπολογίσετε την τιµή της αριθµητικής παράστασης    

 

∆Β=
ΟΑ

ΟΒ∗ΑΓ  

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

9. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα  αλλάζοντας µόνο ένα µέγεθος  κάθε φορά 

Ύψος 

πασσάλου 

Κατακόρυφη 

θέση Ήλιου 

Ύψος δένδρου 

 

 

40 Σταθερή  

50 Σταθερή  

60 Σταθερή  

Συµπεράσµατα από την αλλαγή του ύψους του πασσάλου 

 

 

 

 

 

Σταθερό Υψηλότερη  

Σταθερό Ενδιάµεση  

Σταθερό Χαµηλότερη  

Συµπεράσµατα από την αλλαγή της κατακόρυφης θέσης του Ήλιου  
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10. Γενικότερα συµπεράσµατα, συζήτηση 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Η επόµενη δραστηριότητα είναι µια προσοµοίωση που προκαλεί το ενδιαφέρον 

του µαθητή η οποία καλείται να δώσει την απάντηση πως άραγε  ο Θαλής υπολόγιζε την 

απόσταση ενός καραβιού µέσα στη θάλασσα από την προκυµαία;   

 Με τους µεταβολείς (sliders) που υπάρχουν στο περιβάλλον, στο πάνω  αριστερό 

µέρος ο µαθητής µπορεί  να ρυθµίσει την οριζόντια θέση του καραβιού αλλά και την 

απόστασή του από την ακτή.  

Στη σελίδα επίδειξης ο µαθητής µε το κουµπί θεωρία που υπάρχει στο αριστερό 

µέρος κάτω από τους µεταβολείς, µπορεί να διαβάσει το σενάριο και πατώντας το κουµπί 

ΟΚ  να παρακολουθήσει τα βήµατα που κάνει ο παρατηρητής για να µετρήσει την 

απόσταση του καραβιού από την ακτή. Υπάρχει ένα κουµπί για την αλλαγή της σελίδας 

που χρησιµεύει για µετάβαση στη δεύτερη σελίδα που λέγεται σελίδα µετρήσεων. Εκεί ο 

µαθητής µετρά τις αποστάσεις ΑΟ, ΟΓ και ΒΓ µε τους χάρακες που υπάρχουν στο 

περιβάλλον, τις τοποθετεί στα πλαίσια κειµένου  και τις επαληθεύει µε αυτές που του δίνει 

το πρόγραµµα. Κάτω αριστερά  στη γωνία υπάρχει το σχήµα. 
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Οθόνη από τη δραστηριότητα καράβι 
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Στην συνέχεια καλείται να συγκρίνει τις γωνίες των τριγώνων ΓΒΟ και Α∆Ο που 

σχηµατίζονται και να βρει τη σχέση των τριγώνων αυτών. Οι µαθητές βρίσκουν ότι τα 

τρίγωνα έχουν τις δύο γωνίες τους ίσες, δηλαδή Γ=90 , Α=90 και ΓΟΒ = ΑΟ∆ ως 

κατακορυφήν άρα είναι όµοια. 

0 0

Ο µαθητής γράφει στο φύλλο εργασίας την σχέση που προκύπτει από την 

οµοιότητα αυτών των τριγώνων και από αυτή βρίσκει πως θα υπολογίσει την απόσταση 

του καραβιού (Α∆) από την ακτή. Στην συνέχεια υπολογίζει την απόσταση (Α∆). 

Οι µαθητές επαναλαµβάνουν τα ερωτήµατα που τους δίνονται στο φύλλο 

εργασίας για τρεις διαφορετικές θέσεις των σηµείων Ο, Β και Γ. Αυτό γίνεται µε το κουµπί 

σβήσε και παρατηρούν ότι η απόσταση Α∆ παραµένει η ίδια. Ακόµη αλλάζουν την 

οριζόντια θέση του καραβιού και παρατηρούν ότι η απόσταση του καραβιού από την ακτή 

παραµένει η ίδια Εδώ βλέπουµε ότι το δυναµικό λογισµικό όχι µόνο προσφέρει µια ισχυρή 

οπτική µαρτυρία για την αλήθεια της γεωµετρικής πρότασης που έχουµε να αποδείξουµε, 

αλλά δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθεί οπτικά αυτή η αλήθεια µέσα από τη συνεχή 

µεταβολή της µορφής ενός σχήµατος έτσι ώστε να διατηρούνται τα συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά της κατασκευής. Και βέβαια η αλήθεια αυτή επιβεβαιώνεται 

υπολογίζοντας κάθε φορά την απόσταση Α∆ τόσο για τις διαφορετικές θέσεις βήµατα που 

κάνει ο παρατηρητής και τοποθετεί τους πασσάλους, τα τρίγωνα που σχηµατίζονται θα 

είναι πάντα όµοια, όσο και του καραβιού όταν αλλάζει θέση και κινείται οριζόντια. Στο 

τέλος ακολουθεί συζήτηση-ανασκόπηση όπου οι µαθητές βγάζουν τα συµπεράσµατά τους.  

Στην παραδοσιακή διδασκαλία για την λύση του προβλήµατος χρειάστηκε 

περισσότερος χρόνος να αποδείξουν οι µαθητές και να επαληθεύσουν µε τα 

µοιρογνωµόνια ότι τα τρίγωνα ΟΒΓ και ΟΑ∆ έχουν τις γωνίες τους µία προς µία ίσες. Στη 

συνέχεια αφού απέδειξαν ότι τα τρίγωνα είναι όµοια είχαν µεγαλύτερη δυσκολία να 

γράψουν την µαθηµατική σχέση και να την λύσουν ως προς Α∆ για να υπολογίσουν την 

απόσταση του καραβιού από την προκυµαία. Επειδή τα βήµατα που έκανε ο παρατηρητής 

(οι αποστάσεις ΑΟ, ΟΓ και ΒΓ) ήταν συγκεκριµένα δεν δόθηκε η ευκαιρία στους µαθητές 

να διερευνήσουν τι γίνεται αν ο παρατηρητής περπατήσει λίγο περισσότερο ή λιγότερο και 

τοποθετήσει τους πασσάλους σε άλλη θέση. Ό τι δηλαδή τα βήµατα που κάνει ο 

παρατηρητής είναι τυχαία και δεν εξαρτάται από αυτά η απόσταση του καραβιού από την 

προκυµαία. Ακολουθεί το φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα καράβι. 
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2. Περιγραφή: 

Η ιστορία µε τα όµοια τρίγωνα είναι πολύ παλιά. Ένας από τους επτά σοφούς της 

αρχαίας Ελλάδας, ο αρχαιότερος Μαθηµατικός  Θαλής ο Μιλήσιος συνέλαβε την ιδέα και 

χρησιµοποιώντας όµοια τρίγωνα εντυπωσίασε τους συγχρόνους του. 

Μπορούσε να υπολογίσει την απόσταση ενός καραβιού µέσα στη θάλασσα από 

την προκυµαία περίπου ως εξής:  

Ο Θαλής στεκόταν στην προκυµαία απέναντι από το καράβι (∆) στη θέση Α και 

βάδιζε προς τη θέση Ο κάθετα στη διεύθυνση Α∆. Στη θέση Ο τοποθετούσε το µπαστούνι 

του όρθιο και συνέχιζε για λίγο ακόµη µέχρι τη θέση Γ. Εκεί έστριβε και άρχιζε να βαδίζει 

κάθετα στην προηγούµενη διαδροµή ΑΓ και σε κάθε βήµα του κοιτούσε να δει αν βλέπει 

το καράβι στην ίδια ευθεία µε το µπαστούνι του. 

Όταν αυτό πραγµατοποιείτο στο σηµείο Β σταµατούσε, µετρούσε τις αποστάσεις 

ΑΟ, ΟΓ, ΒΓ και υπολόγιζε την Α∆. 

Θα υπολογίσουµε την απόσταση του καραβιού µέσα στη θάλασσα από την 

προκυµαία. 

 

 
 

 

1. Τι µπορείτε να πείτε για τις γωνίες των τριγώνων ΓΒΟ και Α∆Ο; 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

2. Ποια είναι η σχέση των τριγώνων ΓΒΟ και ΑΟ∆; 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

 

3.Τι µπορείτε να πείτε για τις πλευρές αυτών των τριγώνων; 
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.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

4. Ποια είναι η σχέση που προκύπτει; 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

5. Πως θα υπολογίσετε την απόσταση Α∆ του καραβιού από την ακτή;.. 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

6. Να µετρήσετε τις αποστάσεις ΑΟ, ΟΓ και ΒΓ. Επαληθεύστε µε τις τιµές που σας δίνει 

το πρόγραµµα. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

7. Υπολογίστε την απόσταση Α∆. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

8. Επαναλάβετε τα ερωτήµατα 1-7 για τρεις διαφορετικές θέσεις των σηµείων Ο, Β και Γ. 

Τι παρατηρείτε; 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................... 

9. Αλλάξτε την οριζόντια θέση του καραβιού. Πόσο απέχει τώρα το καράβι από την ακτή; 

Γιατί; 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

10. Συµπεράσµατα - συζήτηση. 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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Η επόµενη δραστηριότητα δίνει απάντηση στο ερώτηµα πως θα µπορούσε ο 

Θαλής αν είχε πυξίδα, να µετρήσει την απόσταση του καραβιού από τη θέση που 

βρισκόταν και όχι να πάει κάθετα στην ακτή. Οι µαθητές πατώντας το κουµπί ΟΚ βλέπουν 

στην οθόνη τα βήµατα που κάνει ο παρατηρητής και διαβάζουν συγχρόνως το κείµενο-

σενάριο για το πως γίνεται αυτό. Στο κάτω αριστερό µέρος υπάρχει το σχήµα και τα 

πλαίσια κειµένου για τις αποστάσεις ΟΑ, ΟΓ και ΒΓ όπου θα τοποθετήσουν οι µαθητές τις 

µετρήσεις τους, που θα τις συγκρίνουν µε τις µετρήσεις που δίνει το σύστηµα και που 

βρίσκονται δίπλα ακριβώς. 

 

 
Οθόνη από τη δραστηριότητα καράβι αν ο Θαλής είχε πυξίδα 

Οι µαθητές µε την πρώτη ερώτηση του φύλλου εργασίας καλούνται να 

συγκρίνουν τις γωνίες των τριγώνων ΟΓΒ και ΟΑ∆ που σχηµατίζονται αλλά και να 

επιβεβαιώσουν την σχέση τους µε τα µοιρογνωµόνια που υπάρχουν στο περιβάλλον. Τα 

τρίγωνα ΟΓΒ και ΟΑ∆ έχουν τις γωνίες ΓΟΒ = ΑΟ∆ ως κατακορυφήν, ΟΑ∆ = ΟΓΒ ως 

εντός εναλλάξ. Άρα τα τρίγωνα ΟΓΒ και ΟΑ∆ έχουν τις δύο γωνίες τους ίσες εποµένως 

είναι όµοια.  

Οι µαθητές διατυπώνουν την σχέση των πλευρών των όµοιων τριγώνων και την 

γράφουν. Χρησιµοποιούν την σχέση αυτή για να υπολογίσουν την απόσταση του καραβιού 
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από τη θέση που βρίσκεται ο παρατηρητής, δηλαδή την λύνουν ως προς Α∆, µετρούν τις 

αποστάσεις ΟΑ, ΟΓ και ΒΓ και τις επαληθεύουν µε τις τιµές που δίνει το πρόγραµµα, και 

τέλος υπολογίζουν την απόσταση Α∆.  

Επαναλαµβάνουν τα πιο πάνω ερωτήµατα για τρεις διαφορετικές θέσεις των 

πασσάλων και συµπληρώνουν έναν πίνακα µε τις µετρήσεις τους και µε την απόσταση Α∆ 

που υπολογίζουν. Η πινακοποίηση  τους βοηθά να κάνουν τις παρατηρήσεις τους και να 

βγάλουν τα συµπεράσµατά τους. 

Οι µαθητές πειραµατίζονται µε τη βοήθεια του λογισµικού στα βήµατα που κάνει 

ο παρατηρητής κατανοούν ότι είναι τυχαία και ότι δεν εξαρτάται από αυτά η απόσταση του 

καραβιού από την αρχική θέση (Α) του παρατηρητή, αποδεικνύουν ότι τα τρίγωνα που 

κάθε φορά σχηµατίζονται θα έχουν τις γωνίες τους ίσες δηλαδή θα είναι όµοια. Από αυτή 

την οµοιότητα υπολογίζουν την απόσταση Α∆ που είναι κάθε φορά η ίδια. Η τεχνολογία 

µπορεί να παίξει ένα δραστήριο και ενεργητικό ρόλο στη διαµόρφωση της συλλογιστικής 

διαδικασίας που οδηγεί στην κατασκευή µιας απόδειξης. 

Στην παραδοσιακή διδασκαλία ο µαθητής δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει 

οπτικά την αλήθεια της γεωµετρικής πρότασης – εικασίας µέσα από την συνεχή µεταβολή 

της µορφής ενός σχήµατος έτσι ώστε να διατηρούνται τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 

της κατασκευής. 

Χάνεται πολύς χρόνος για να µετρήσουν οι µαθητές. 
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3η  Περιγραφή 

Κατά τον 6ο π.χ. αιώνα που έζησε ο Θαλής δεν είχε ανακαλυφθεί η πυξίδα. Αυτή 

ανακαλύφθηκε πολύ αργότερα τον 1ο µ.χ. αιώνα στην Κίνα.  

Εάν o Θαλής είχε πυξίδα θα µπορούσε να µετρήσει την απόσταση του καραβιού από την 

θέση που βρισκόταν και όχι να πάει κάθετα. Ας δούµε πως θα µπορούσε να γίνει αυτό.  

Τοποθετώ ένα πάσσαλο στη θέση που βρίσκοµαι (Α) και σηµειώνω την κατεύθυνση του 

καραβιού (Α∆).Προχωρώ µερικά βήµατα στην τύχη όχι απαραίτητα παράλληλα προς την 

ακτή και βάζω δεύτερο πάσσαλο (Ο). Συνεχίζω στην ίδια κατεύθυνση µερικά βήµατα και 

τοποθετώ τρίτο πάσσαλο (Γ). Πάω παράλληλα προς την κατεύθυνση που είχε το καράβι 

από την αρχική µου θέση (Α∆) µέχρι να δω στην ίδια ευθεία το καράβι και το δεύτερο 

πάσσαλο (Ο). Θέλω να υπολογίσω την απόσταση του καραβιού από την αρχική µου θέση 

(Α). 

  

 
1. Τι µπορείτε να πείτε για τις γωνίες των τριγώνων ΟΓΒ και ΟΑ∆; Επιβεβαιώστε µε τα 

µοιρογνωµόνια που υπάρχουν τη σχέση αυτή 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

2. Τι συµπεραίνετε για τη σχέση των τριγώνων ΟΓΒ και ΟΑ∆; 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

3. Τι  µπορείτε να πείτε για τις πλευρές των τριγώνων;  

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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4. Ποια σχέση προκύπτει από αυτή την οµοιότητα; 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................5. 

Πως θα υπολογίσετε την απόσταση Α∆ του καραβιού από την θέση που βρίσκεται ο 

παρατηρητής; 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

6. Μετρήστε τις αποστάσεις ΟΑ, ΟΓ και ΒΓ. Επαληθεύστε τις τιµές που δίνει το 

πρόγραµµα. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

7. Υπολογίστε την απόσταση Α∆. 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

8. Επαναλάβετε τα ερωτήµατα 1- 7 για τρεις διαφορετικές θέσεις των πασσάλων  

 

Να συµπληρώσετε τον πίνακα: 

ΟΑ ΟΓ ΒΓ Α∆ = ΟΑ*ΒΓ/ΟΓ 

    

    

    

 

9.Τι παρατηρείτε; 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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Η επόµενη δραστηριότητα αποκαλύπτει την αξία και την χρησιµότητα των Μαθηµατικών, 

εµπλουτίζει τις εµπειρίες των µαθητών σε σχέση µε άλλες εφαρµοσµένες επιστήµες και 

βοηθά έτσι ώστε να αναπτυχθεί µια θετική στάση των µαθητών προς τα Μαθηµατικά. Οι 

µαθητές πρέπει να ξέρουν ότι η γωνία πρόσπτωσης του φωτός ισούται µε την γωνία 

ανάκλασης από την Φυσική. Καλούνται  να βρουν πως θα µετρήσουν το ύψος ενός τοίχου 

µε τη βοήθεια ενός καθρέπτη. 

Στο περιβάλλον του MicroWorlds Pro οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν το πρόβληµα µε προσοµοίωση, πατώντας το κουµπί µέτρηση.  

 

 
Οθόνη από τη δραστηριότητα τοίχος. 

Το σχήµα που βρίσκεται στο πάνω δεξί µέρος της οθόνης βοηθά τον µαθητή να 

διακρίνει τα ορθογώνια τρίγωνα που σχηµατίζονται και να προσπαθήσει να αποδείξει ότι 

είναι όµοια. Με τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο φύλλο εργασίας συγκρίνει τις 

γωνίες ΒΑΟ και ΟΓ∆, ΑΟΒ και ΓΟ∆ των τριγώνων ΑΒΟ και ΟΓ∆ και βρίσκει ότι είναι 

ανά δύο ίσες άρα τα τρίγωνα είναι όµοια. Στη συνέχεια διατυπώνει και γράφει την 

µαθηµατική σχέση των πλευρών των όµοιων των τριγώνων και από αυτή τη σχέση 

υπολογίζει το ύψος του τοίχου ∆Γ. Για τον υπολογισµό του ύψους µετρά µε τα 

υποδεκάµετρα που υπάρχουν τα τυχαία βήµατα που κάνει ο παρατηρητής όταν 
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αποµακρύνεται από τον τοίχο και αφήνει το καθρεφτάκι και στη συνέχεια τα βήµατα που 

κάνει µέχρι να δει µέσα στο καθρεφτάκι την κορυφή του τοίχου. Υπολογίζει το ύψος του 

τοίχου και επιβεβαιώνει το αποτέλεσµα µε αυτό που δίνει το πρόγραµµα..  

Στη συνέχεια ο µαθητής θα επαναλάβει τα ερωτήµατα 1-6 για τρεις διαφορετικές 

θέσεις των σηµείων Ο και Α πατώντας µόνο το κουµπί µέτρηση χωρίς να πατά το κουµπί 

σβήσε έτσι ώστε να βλέπει τα διαφορετικά ορθογώνια τρίγωνα που σχηµατίζονται. Θα 

αποδείξει ότι αυτά είναι όµοια, θα βρίσκει κάθε φορά τις αποστάσεις ΟΓ, ΟΑ, ΑΒ και Γ∆ 

και θα συµπληρώνει τον πίνακα που βρίσκεται στο φύλλο εργασίας και στο τέλος θα κάνει 

τις παρατηρήσεις του και θα βγάλει τα συµπεράσµατά του. Οι µαθητές παρατηρούν ότι τα 

βήµατα που γίνονται όταν ο άνθρωπος αποµακρύνεται από τον τοίχο είναι τυχαία. Άρα τα 

σηµεία Ο και Α είναι διαφορετικά κάθε φορά που επαναλαµβάνεται το πείραµα. Το ύψος 

του τοίχου όµως θα είναι το ίδιο. 

Στο περιβάλλον χαρτί-µολύβι οι µαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να 

επαναλάβουν σε µικρό χρονικό διάστηµα το πείραµα έτσι ώστε να δυσκολεύονται να 

παρατηρήσουν ότι το ύψος του τοίχου δεν εξαρτάται από το πόσα βήµατα αποµακρύνοµαι 

από τον τοίχο και που θα τοποθετήσω το καθρεφτάκι στο πάτωµα. Τα δεδοµένα ΟΑ=3m, 

ΟΓ=6m περιορίζουν την γενικότητα του προβλήµατος. 

Ακολουθεί το φύλλο εργασίας. 
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4η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Στο δωµάτιό µου, πηγαίνω στον τοίχο και στη συνέχεια αποµακρύνοµαι απ’ αυτόν 

µερικά βήµατα στην τύχη. Μετράω πόσα βήµατα ΟΓ αποµακρύνθηκα  από τον τοίχο και 

αφήνω στο πάτωµα ένα µικρό καθρέφτη. 

 Συνεχίζω να αποµακρύνοµαι από τον τοίχο µέχρι να δω την κορυφή του µέσα 

στον καθρέφτη. 

Τα µάτια µου απέχουν απ’ το δάπεδο 71 πίξελ ή 1,75m (ΑΒ). Τώρα έχω όλα όσα 

χρειάζονται για να βρω το ύψος του τοίχου. 

Από τη Φυσική ξέρουµε ότι η γωνία πρόσπτωσης του φωτός ισούται µε την γωνία 

ανάκλασης. 

 
 

1. Τι µπορείτε να πείτε για τις γωνίες ΒΑΟ και ΟΓ∆, ΑΟΒ και ΓΟ∆ των τριγώνων ΑΒΟ 

και ΟΓ∆; 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Τι συµπέρασµα βγάζετε για τα τρίγωνα ΑΒΟ και Ο∆Γ; 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

3. Τι συµπέρασµα βγάζετε για τις πλευρές των τριγώνων; Να γράψετε ένα µαθηµατικό 

τύπο για τη σχέση των πλευρών των δύο τριγώνων. 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................….. 
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4. Μπορείτε τώρα να υπολογίσετε το ύψος του τοίχου ∆Γ; 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

5. Άρα το ύψος του τοίχου είναι...................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

6. Να µετρήσετε τις αποστάσεις ΟΓ και ΟΑ και να επαληθεύσετε µε τις τιµές που σας δίνει 

το πρόγραµµα. 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

7. Να επαναλάβετε τα ερωτήµατα 1-6 για τρεις διαφορετικές θέσεις των σηµείων Ο και Α. 

 

 

8. Συµπληρώστε τον πίνακα: 

ΟΓ ΟΑ ΑΒ Γ∆ = ΟΓ*ΑΒ/ΟΑ 

    

    

    

 

 

 

9. Τι παρατηρείτε;.. 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 
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Η αξιολόγηση της διδασκαλίας έγινε µε TEST που δόθηκε στους µαθητές και των 

δύο τµηµάτων. Στους µαθητές που παρακολούθησαν το µάθηµα µε τις Νέες Τεχνολογίες 

δόθηκε και ερωτηµατολόγιο το οποίο συµπλήρωσαν. 
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T E S T 

ΟΜΟΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ 
 
1. Σχεδίασε ένα τρίγωνο. ∆ες τώρα το τρίγωνο µέσα από ένα µεγεθυντικό φακό. Τι 
πιστεύεις ότι έχει συµβεί στο αρχικό τρίγωνο;........................................................ 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
2. Τα όµοια τρίγωνα έχουν πάντοτε ............................... 
Α. Τις πλευρές ανάλογες.    Β. Τις πλευρές τους ίσες. 
Γ.  Τις γωνίες τους ίσες.       ∆. ∆ύο πλευρές ίσες και την περιεχόµενη µεταξύ αυτών γωνία 
ίση. 
 
3. Είναι σωστό να πω ότι δύο ισοσκελή τρίγωνα είναι πάντα όµοια; 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................... 
4. Πότε δύο ισόπλευρα τρίγωνα είναι όµοια; 
...................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
5. Ποιο τρίγωνο λέγεται ισοσκελές και ορθογώνιο; ∆ύο τέτοια τρίγωνα µπορεί να είναι 
όµοια; 
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
6. Κάθε τρίγωνο από την πρώτη στήλη είναι όµοιο µε ένα τρίγωνο από την δεύτερη στήλη. 
Μπορείτε να βρείτε τα ζευγάρια αυτά; 
 

 
 
 

α β γ δ 
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Οι απαντήσεις των µαθητών στο TEST που τους δόθηκε µετά την παραδοσιακή διδασκαλία 

ήταν: 

Εννέα µαθητές απάντησαν ότι όταν βλέπουµε ένα τρίγωνο µέσα από έναν µεγεθυντικό φακό 

αυτό διπλασιάζεται. ∆έκα µαθητές απάντησαν ότι όταν βλέπουµε ένα τρίγωνο µέσα από έναν 

µεγεθυντικό φακό µεγαλώνει. ∆ύο µαθητές απάντησαν ότι µεγαλώνουν οι πλευρές και οι γωνίες 

του τριγώνου και τρεις µαθητές ότι µεγαλώνουν οι πλευρές αλλά οι γωνίες παραµένουν ίδιες. 

Στη δεύτερη ερώτηση εικοσιένα µαθητές απάντησαν ότι τα όµοια τρίγωνα έχουν πάντοτε 

τις πλευρές ανάλογες και τις γωνίες τους ίσες, τρεις µαθητές απάντησαν ότι έχουν τις πλευρές 

τους ίσες. 

Στην τρίτη ερώτηση αν δύο ισοσκελή τρίγωνα είναι πάντα όµοια εικοσιένα µαθητές 

απάντησαν όχι, χωρίς όµως να αιτιολογήσουν σωστά το γιατί. τρεις µαθητές απάντησαν ναι. 

Στην τέταρτη ερώτηση πότε δύο ισόπλευρα τρίγωνα  είναι όµοια, δεκαπέντε µαθητές 

απάντησαν όταν έχουν τις πλευρές ανάλογες και τις γωνίες τους ίσες, επτά µαθητές απάντησαν 

όταν έχουν τις γωνίες ίσες αλλά και τις πλευρές ίσες, δύο µαθητές απάντησαν όταν έχουν 60  

την κάθε γωνία τους. 

0

Στην πέµπτη ερώτηση δεκατέσσερις µαθητές έδωσαν µόνο τον ορισµό του ορθογωνίου 

και ισοσκελούς τριγώνου, πέντε µαθητές απάντησαν ότι δεν µπορεί να είναι όµοια δύο ισοσκελή 

και ορθογώνια τρίγωνα, πέντε µαθητές απάντησαν ότι δύο τέτοια τρίγωνα είναι όµοια χωρίς 

όµως να αιτιολογήσουν το γιατί. 

Στην έκτη ερώτηση απάντησαν σωστά σε όλα τα ερωτήµατα δύο µαθητές, στα τρία από 

τα τέσσερα ερωτήµατα έξι µαθητές, σε δύο επτά µαθητές σε ένα επτά µαθητές, σε µία επτά 

µαθητές και δύο µαθητές δεν είχαν κανένα ερώτηµα σωστό. 

 

Στην διδασκαλία µε Νέες Τεχνολογίες στην πρώτη ερώτηση του TEST απάντησαν όλοι 

οι µαθητές. ∆εκατρείς µαθητές έδωσαν την απάντηση ότι µέσα από τον µεγεθυντικό φακό θα 

δούµε ένα τρίγωνο όµοιο µε το αρχικό αλλά µεγαλύτερο. Εννέα µαθητές έδωσαν την απάντηση 

το τρίγωνο έχει µεγεθυνθεί και εµείς το βλέπουµε πιο µεγάλο. 

Στη δεύτερη ερώτηση κατανόησης της έννοιας της οµοιότητας απάντησαν σωστά 

δεκαεπτά µαθητές που κύκλωσαν το Α και Γ. Οι πέντε µαθητές κύκλωσαν µόνο το Γ. 

Στην ερώτηση τρία αν δύο ισοσκελή τρίγωνα είναι πάντα όµοια απάντησαν σωστά 

δεκαοκτώ µαθητές από τους οποίους οι τέσσερις δεν αιτιολόγησαν επαρκώς την απάντησή τους. 

Τέσσερις µαθητές έδωσαν λάθος απάντηση. 
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Στην τέταρτη ερώτηση πότε δύο ισόπλευρα τρίγωνα είναι όµοια, οι µαθητές ενώ 

γνωρίζουν τον ορισµό των οµοίων τριγώνων, δεν γνωρίζουν την ιδιότητά τους ότι έχουν ίσες τις 

γωνίες εξήντα µοίρες την καθεµιά και η απάντηση που δίνουν είναι ελλιπής. 

 Στην πέµπτη  ερώτηση όλοι οι µαθητές απάντησαν στο πρώτο ερώτηµα ποιο τρίγωνο 

λέγεται ισοσκελές και ορθογώνιο αλλά µόνο έξι µαθητές απάντησαν ότι δύο τέτοια τρίγωνα 

έχουν µία γωνία 90  και τις άλλες δύο 45  άρα µπορεί να είναι όµοια.  Οι µαθητές δεν έχουν 

κατανοήσει τα είδη των τριγώνων ως προς τις πλευρές τους και ως προς τις γωνίες τους αλλά 

και τις ιδιότητές τους.  

0 0

Στην τελευταία ερώτηση αντιστοίχησαν σωστά και τις τέσσερις ερωτήσεις πέντε 

µαθητές, έξι µαθητές έκαναν την σωστή αντιστοίχηση σε τρεις ερωτήσεις, επτά µαθητές στις 

δύο και τέσσερις σε µία.   
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Τα αποτελέσµατα της έρευνας ανά τµήµα, µαθητή και ερώτηση παρουσιάζονται στον πιο 

κάτω πίνακα 

 

Τµήµα Α διδασκαλία µε Η/Υ Τµήµα Β διδασκαλία σε περιβάλλον 

χαρτί- µολύβι 

 

ΣΩΣΤΕΣ ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΕΣ ΛΑΘΟΣ

Ερώτηση 1 22    0 13  11 

Ερώτηση 2 17 5 21 3 

Ερώτηση 3 18  

(4 δεν αιτιολόγησαν 

την απάντησή τους). 

4 21  
(19  δεν 

αιτιολόγησαν την 

απάντησή τους). 

3 

Ερώτηση 4 17 5 15 9 

Ερώτηση 5 i 20 2 14 10 

Ερώτηση 5 ii 6 16 5  
(δεν αιτιολόγησαν την 

απάντησή τους) 

19 

Ερώτηση 6  

α 

β 

γ 

δ 

 

 

5  

6  

7  

4 

  

 

2 

6  

7  

7 

2  
όλα λάθος 

 

Για τις δύο πρώτες ερωτήσεις που αφορούν τον ορισµό όµοιων τριγώνων η οµάδα 

Α είχε ποσοστό επιτυχίας 89%, ενώ η οµάδα Β είχε ποσοστό επιτυχίας 70%. Για τις 

ερωτήσεις 3,4,5 και 6 ερωτήσεις κατανόησης, µε τις οποίες ελέγχουµε αν οι µαθητές 

µπορούν να βρίσκουν αν δύο τρίγωνα είναι όµοια η οµάδα Α είχε ποσοστό επιτυχίας 76% 

ενώ η οµάδα Β είχε ποσοστό επιτυχίας 47%. Είναι εµφανές ότι η διδασκαλία µε τη βοήθεια 

Η/Υ δίνει καλύτερα αποτελέσµατα στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν µέσω του TEST 

στους µαθητές. 
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∆ραστηριότητα για την αξιολόγηση της διδασκαλίας. 

(Οι µαθητές χρησιµοποιούν µοιρογνωµόνιο και χάρακα). 

Με αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές αφού έχουν κατανοήσει την έννοια της 

οµοιότητας την χρησιµοποιούν για τον υπολογισµό µηκών. 

 

∆ραστηριότητα 

 

Ο παρατηρητής παρατηρεί έναν οικισµό και θέλει να δει πόσο µακριά είναι από 

αυτόν. Μπορείτε να τον βοηθήσετε να βρει πόσο απέχει ο οικισµός από αυτόν;  

Μπορείτε να  χρησιµοποιήσετε πασσάλους, µοιρογνωµόνιο και υποδεκάµετρο. 

 

 
 

Περιγράψτε βήµα-βήµα την τεχνική που χρησιµοποιήσατε. 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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Οι µαθητές που παρακολούθησαν τη διδασκαλία στο περιβάλλον 

χαρτί-µολύβι δεν µπόρεσαν να λύσουν το παραπάνω πρόβληµα..  

 

 

Από τους µαθητές που παρακολούθησαν τη διδασκαλία µε τις 

Νέες Τεχνολογίες 6 µαθητές έφτασαν στη λύση δηλαδή ποσοστό  

27%, οι εννέα σκέφτηκαν σωστά τον τρόπο χωρίς όµως να 

φτάσουν στη λύση, ποσοστό 41% και επτά µαθητές δεν µπόρεσαν 

να λύσουν το πρόβληµα, ποσοστό 32%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

1. Ποια είναι η γνώµη σου για το µάθηµα των Μαθηµατικών;  

 

 

 
2. Σου ήταν εύκολο να παρακολουθήσεις το µάθηµα µε αυτό τον τρόπο; 

 

 

 

3.Σου ήταν εύκολο να µεταχειριστείς το εργαλείο µε το οποίο έγινε το µάθηµα; 

 

 

 

 

4. Σε σύγκριση µε την παραδοσιακή διδασκαλία βρίσκεις ότι σε βοηθάει αυτό το εργαλείο για 

καλύτερη κατανόηση των εννοιών; 

 

 

 

 

 

5. Μπορείς να εντοπίσεις συγκεκριµένες διαφορές µε την παραδοσιακή διδασκαλία; 

 

 

 

 

 

6. Πόσο εύκολο είναι να πειραµατίζεσαι και να δοκιµάζεις να ελέγξεις υποθέσεις µε τον 

παραδοσιακό τρόπο και πόσο µε τα εργαλεία που διαθέτουν τα λογισµικά;  

 

 95



 

Το ερωτηµατολόγιο,  δόθηκε µόνο στους µαθητές που παρακολούθησαν το 

µάθηµα µε τις νέες τεχνολογίες. 

Στην πρώτη ερώτηση του ερωτηµατολογίου, ζητείται η γνώµη των µαθητών για 

το µάθηµα των Μαθηµατικών. Οι µαθητές βρίσκουν το µάθηµα των Μαθηµατικών 

ενδιαφέρον µάθηµα, λένε ότι επιδρά θετικά στην ανάπτυξη της σκέψης των µαθητών, 

καλλιεργεί το µυαλό, είναι σηµαντικό µάθηµα αλλά και δυσνόητο, αρκετά δύσκολο 

µάθηµα αλλά και αναγκαίο που χρειάζονται γερές βάσεις. Είναι κουραστικό µάθηµα όταν 

δεν το καταλαβαίνεις, όταν όµως το κατανοήσεις σωστά είναι πολύ ενδιαφέρον. Οι 

αδύνατοι µαθητές βρίσκουν το µάθηµα πάρα πολύ δύσκολο και µε πολλούς τύπους και 

γιαυτό δεν τους αρέσει αλλά επισηµαίνουν ότι είναι ένα από τα πιο αναγκαία µαθήµατα. 

Στη δεύτερη ερώτηση: Σου ήταν εύκολο να παρακολουθήσεις το µάθηµα µε αυτό 

τον τρόπο;  

Οι µαθητές απάντησαν: Ότι ήταν πολύ εύκολο το µάθηµα µε αυτόν τον τρόπο και 

ενδιαφέρον. 

 Ήταν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισµένα και µε αυτό τον τρόπο το 

κατανοήσαµε καλύτερα.  

Βρήκα αυτόν τον τρόπο αρκετά εύκολο αν και ήταν πρώτη φορά που ασχολήθηκα 

µε τέτοιον τρόπο διδασκαλίας.  

Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας µου φάνηκε απλός και κατανοητός, ανεξάρτητα 

βέβαια µε κάποια σηµεία στα οποία δυσκολεύτηκα.  

Πιο ευχάριστο και διασκεδαστικό το µάθηµα, περισσότερο κατανοητό, συγκρατώ 

περισσότερα πράγµατα. 

Στην τρίτη ερώτηση αν ήταν εύκολο να µεταχειριστείς το εργαλείο µε το οποίο 

έγινε το µάθηµα, όλοι οι µαθητές απάντησαν ότι δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα, αφού 

ακολουθούσαν τις οδηγίες της καθηγήτριας. 

Στην τέταρτη ερώτηση αν βρίσκουν ότι βοηθάει αυτό το εργαλείο για καλύτερη 

κατανόηση των εννοιών σε σχέση µε την παραδοσιακή διδασκαλία δεκατέσσερις µαθητές 

που είναι αδύνατοι έως και µέτριοι απάντησαν ότι το µάθηµα αυτό τους βοήθησε πολύ να 

καταλάβουν καλύτερα τις µαθηµατικές έννοιες, η εικόνα συµβάλλει επίσης στην καλύτερη 

κατανόηση των εννοιών και εύρεση λύσεων, κάνει το µάθηµα ευχάριστο και ότι το 

προτιµούν από την παραδοσιακή διδασκαλία. 

Οι πάνω του µετρίου οκτώ µαθητές βρίσκουν ότι θα είχαν όφελος αν 

χρησιµοποιούν κάποιες φορές τον υπολογιστή για το µάθηµα των µαθηµατικών, σε 
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κάποιες έννοιες βοηθά σε άλλες πάλι µε την παραδοσιακή διδασκαλία καταλαβαίνουν 

καλύτερα. 

Οι µαθητές  εντόπισαν διαφορές µε την παραδοσιακή διδασκαλία όπως: 

Ότι αλλάζει ο ρόλος του καθηγητή, ενώ στην παραδοσιακή διδασκαλία 

υπαγορεύει και γράφει στον πίνακα, στη διδασκαλία µε Η/Υ ότι χρειαζόµαστε είναι στον 

υπολογιστή ενώ η συµβολή του καθηγητή δεν είναι τόσο άµεση. Το µάθηµα είναι πιο 

ενδιαφέρον και δύσκολα µπορεί κάποιος να βαρεθεί. Επιπλέον αυτός ο τρόπος 

διδασκαλίας µπορεί να ωθήσει και τους λιγότερο µελετηρούς µαθητές να διαβάσουν. Το 

κάθε παιδί προσέχει τον δικό του υπολογιστή και συµµετέχει σε αντίθεση µε τον 

παραδοσιακό πίνακα. Αντί για τα τετράδια χρησιµοποιούµε τον Η/Υ. Είναι πιο 

διασκεδαστικό. Από µόνα τους τα µαθηµατικά είναι ένα δύσκολο µάθηµα. Έτσι η 

παραδοσιακή διδασκαλία φοβίζει περισσότερο τα παιδιά τους  δηµιουργεί άγχος και έτσι 

το θεωρούν το χειρότερο µάθηµα. Επίσης στο σηµερινό µάθηµα υπήρχε συµµετοχή και 

ενδιαφέρον όπου στην κοινή παραδοσιακή διδασκαλία δεν υπάρχει. Στην παραδοσιακή 

διδασκαλία τα παιδιά είναι αναγκασµένα να παρακολουθούν τον καθηγητή τους µε 

αποτέλεσµα πολλές φορές να βαριούνται και να µην παρακολουθούν, ενώ µε αυτόν τον 

τρόπο συµµετέχουν και αυτά ενεργά στο µάθηµα µε την βοήθεια της τεχνολογίας. Επίσης 

αυτός ο τρόπος βοηθάει τα παιδιά που είναι οπτικοί τύποι, να συγκρατούν ακόµα 

περισσότερα πράγµατα.  
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Στην επόµενη εικόνα διακρίνονται οι τέσσερις διακριτές ζώνες  στην οθόνη που η 

καθεµιά έχει ή διαφορετική λειτουργία ή διαφορετική αναπαράσταση.  
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Ο κώδικας του προγράµµατος µε την τεκµηρίωσή του. Ενεργοποιείται 

στην εκκίνηση ή µε το πάτηµα του πλήκτρου ΟΚ 
 

για έναρξη 
;µε το άνοιγµα του αρχείου θα εκτελούνται αυτόµατα κάποιες εργασίες 
αρχικές 
;αρχικές θέσεις σε καράβι, ναύτη, τους 4 πασσάλους και µηδενισµός των 
τιµων των πλαισιων κειµενου ΟΑ κλπ  
σβήσε 
 
βαλε-καραβι 
;ενεργοποίηση των µεταβολέων ώστε µε αλλαγή των τιµών τους το καράβι να 
τοποθετείται σε νέες θέσεις 
τέλος 
 
για βαλε-καραβι 
καραβι, Συνεχως [θεσεΧ οριζοντια θέσεΨ  -1 * καθετα] 
; πολλαπλασιασµός µε -1 γιατι οι µεταβολείς παίρνουν µόνο ακαίρεες τιµές 
τέλος 
 
για κανετριγωνα 
ναυτης, εµΧ κάνε "χχ1  ΖΑ "καραβι [συντΧ] 
;η µεταβλητή χχ1 κρατα την οριζόντια συντεταγµένη του καραβιου. Η 
κατακόρυφη νοητή ευθεία που περνά απο το καράβι θεωρείται πως είναι και η 
κάθετη στην ακτή 
θέσεκατεύθυνση 270 
θεση1 
τέλος 
 
για αρχικες 
ναυτης, θέσεθέση [290 110]θέσεκατεύθυνση 270 
ΖΑ [πασαλος1 πασαλος2 πασαλος3 πασαλος4][ στα θέσεθέση ναυτης's "θέση] 
   
θέσεΟΑ " 
θέσεΟΓ " 
θέσεΒΓ " 
θέσεΑ∆ " 
θέσεκοα " 
θέσεκογ " 
θέσεκβγ " 
θέσεκαδ " 
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θέσεοδηγιες "|Ρυθµίστε πρώτα τη θέση του καραβιού και πατήστε ΟΚ | 
;το πλαίσιο κειµένου "οδηγίες" παίρνει κάθε φορά κατάλληλο κείµενο που  
εξηγεί τις ενέργειες του ναύτη 
τέλος 
 
για θεση1 
θέσεοδηγιες "| 1. Πάω παράλληλα στην ακτή µέχρι να βρω το σηµείο απο το 
οποίο βλέπω το καράβι κάθετα στην ακτή. Εκεί τοποθετώ έναν πάσαλο (Α)| 
; καινούργιο κείµενο στο πλαίσιο "οδηγίες" 
περίµενε 15 
Συνεχως [ναυτης, µπ 1  
ΖΑ [πασαλος1 πασαλος2 πασαλος3 πασαλος4][ θέσεθέση ναυτης's "θέση] 
περιµενε 0 αν συντΧ < :χχ1 [θεση2   σταµάτησέµε]] 
 ; ο ναύτης έρχεται σιγά σιγά µέχρι την κατακόρυφη που περνά απο το 
καράβι. Τον ακολουθούν οι τέσσερις πάσσαλοι. Εκεί θα µείνει ο πασαλος1 
µιας και σε επόµενο στάδιο δεν θα κληθεί να ακολουθήσει το ναύτη 
τέλος 
για θεση2 
χ2, στα θέσεθέση ναυτης's "θέση στκ κοίταπρος "καραβι στκ µπ απόσταση 
"καραβι 
; η βοηθητική χελώνα χ2 έρχεται στην τρέχουσα θέση του ναύτη και τραβά 
µια γραµµή (µε κίτρινο χρώµα)  που ενώνει τον πρώτο πάσσαλο µε το καράβι 
περίµενε 50 
θέσεοδηγιες "|2. Προχωράω προς την ίδια κατεύθυνση µερικά βήµατα στην 
τύχη. Εκεί βάζω άλλο ένα πάσαλο (O). Σηµειώνω τα τυχαία βήµατα που έκανα 
ΑΟ | 
 
περίµενε 30 
 
στυλο, στα θέσεθέση ναυτης's "θέση στκ 
κανε "τυχαιο1 (τυχαιο 20) + 80 
; η µεταβλητή τυχαιο1 παίρνει τιµές µεταξύ 80 και 100 βηµάτων 
 
επανάλαβε :τυχαιο1  [ναυτης, µπ 1 περίµενε 0 
ΖΑ [πασαλος2 πασαλος3 πασαλος4][ θέσεθέση ναυτης's "θέση] 
στυλο, θέσεθέση ναυτης's "θέση] 
;ο ναύτης προχωρά τυχαία βήµατα µεταξύ 80 και 100. τον ακολουθούν οι 
τρεις πασσαλοι. ο πρώτος πάσσαλος έµεινε στη θέση Α 
κάνε "ΟΑ :τυχαιο1 
; κρατάµε την τιµή για τους µςλλοντικούς υπολογισµούς 
θέσεΟΑ :τυχαιο1 
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; τα τυχαία βήµατα που προχώρησε ο ναύτης καταχωρούνται στο πλαίσιο 
κειµένου που ονοµάζεται ΟΑ(το παλίσιο κειµένου µε κείµενο ΟΑ= έχει άλλο 
όνοµα που δεν απασχολεί το πρόγραµµα, συγκεκριµένα ονοµάστηκε ΟΑ1 
 
χ2, στα θέσεθέση πασαλος2's "θέση στκ  
χ2, κοίταπρος "καραβι στκ µπ απόσταση "καραβι στα 
; η αόρατη βοηθητική χελώνα χ2  ενώνει το σηµείο Ο µε το καράβι µε µια 
κίτρινη γραµµή. 
 
περίµενε 40 
θεση3 
τέλος 
 
για θεση3 
 
θέσεοδηγιες "|3.  Συνεχίζω στην ίδια κατεύθυνση και περπατάω µερικά 
τυχαία βήµατα. Εκεί τοποθετώ άλλο έναν πάσαλο (Γ). Μετράω πόσα βήµατα 
έκανα (ΟΓ)  | 
; καινούργιο κατάλληλο κείµενο στο πλαίσιο "οδηγίες" 
 
περίµενε 15 
ναυτης, κανε "τυχαιο2 (τυχαιο 20) + 20 
;η µεταβλητή τυχαιο2 παίρνει τιµές µεταξύ 20 και 40 βηµάτων. Έγινε 
προσπάθεια το τρίγωνο να µην γίνει πολύ µικρό αλλά και να βρίσκεται µέσα 
στα όρια της οθόνης 
 
επανάλαβε :τυχαιο2 [ναυτης, µπ 1 περιµενε 0 
ΖΑ [πασαλος3 πασαλος4][ θέσεθέση ναυτης's "θέση]  
στυλο, θέσεθέση ναυτης's "θέση ] 
πασαλος2, κάνε "ΟΓ  :τυχαιο2 θέσεΟΓ :ΟΓ 
περίµενε 50 
θεση4 
τέλος 

 
 για θεση4 
Συνεχώς [χ2, πι 1 αν συντΧ < ΖΑ "πασαλος3 [συντΧ] [ βαλεναυτη 
σταµάτησέµε]] 
; η αόρατη βοηθητική χελώνα χ2 προχωρά στην ευθεία ∆Ο και σταµατά στο 
σηµείο Β χωρίς να χαράσει γραµµή. Αυτή δηλαδή εντοπίζει το σηµείο Β που 
έχει οριχόντια συντεταγµένη ίδια µε αυτή του ναύτη. Αυτή είναι που µπορέι 
να βρει την τοµή των ευθειών ∆Ο και της καθέτου στο Γ. Σε αυτή τη γνωστή 
πλέον θέση θα έλθει ο ναύτης στο τελευταίο στάδιο.  
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τέλος 
 
για βαλεναυτη 
θέσεοδηγιες "| 4. Προχωράω σε κατεύθυνση κάθετη στην ακτή µέχρι το µάτι 
µου να βλέπει στην ίδια ευθεία τον πάσαλο Ο και το καράβι. Μετράω και 
σηµειώνω πόσα βήµατα έκανα ΒΓ | 
περίµενε 50 
ναυτης, κοίταπρος "χ2   
  
 επανάλαβε στρογγ απόσταση "χ2 [ναυτης, µπ 1 περίµενε 0  πασαλος4, 
θέσεθέση ναυτης's "θέση 
στυλο, θέσεθέση ναυτης's "θέση ] 
; η εντολή επανάλαβε δέχεται ακέραιο αριθµό επαναλήψεων γιαυτό και η 
στρογγυλοποίηση της απόστασης ΓΒ 
θεση5 
τέλος 
 
για θεση5 
περίµενε 50 
 θέσεοδηγιες "|5. Τώρα µπορώ να υπολογίσω την απόσταση του καραβιού απο 
την ακτή (Α∆) δηλ. απο τον πρώτο πάσαλο που τοποθέτησα | 
περίµενε 5 
στυλο, θέσεθέση πασαλος2's "θέση στα 
  ; ο ναύτης κείνε το τρίγωνο ΟΓΒ  
ναυτης, θέσεθέση πασαλος2's "θέση περίµενε 5 στα θέσεθέση [290 110] 
; και επιστρέφει στην αρχική του θέση  
 
πασαλος1, κάνε "Α∆ στρογγ απόσταση "καραβι θέσεΑ∆ :Α∆ 
πασαλος3, κάνε "ΒΓ (στρογγ :Α∆ * :ΟΓ * 10 / :ΟΑ) / 10 θέσεΒΓ :ΒΓ 
; η απόσταση ΒΓ υπολογίζεται τελευταία σαν συνάρτηση των Α∆, ΟΑ και ΟΓ. 
Αυτό γίνεται γιατί κάθε µέτρηση µε ίδιες συνθήκες πρέπει να δίνει ίδιο 
Α∆. Οι αναγκαστικές στρογγυλοποιήσεις µπορεί να δηµιουργήσουν µικρή 
διαφορά στις τιµές της Α∆ πράγµα που µπορέι να δηµιουργήσει παρανοήσεις.  
Γίνεται στρογγυλοποίηση της ΒΓ σε ένα δεκαδικό ψηφίο 

τέλος 
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Η δραστηριότητα ∆ένδρο µαζί µε τον κώδικα 

 
 

Στην επόµενη εικόνα διακρίνονται οι πέντε διακριτές ζώνες  στην οθόνη, που η 

καθεµιά έχει ή διαφορετική λειτουργία ή διαφορετική αναπαράσταση. 
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Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΥ 
 

για έναρξη 
σβήσε 
ΖΑ [χ11 χ12] [απχ] 
 ΟΑ1, απκµν 
ΟΑ, απκµν 
 ΟΒ, απκµν 
 ΟΒ1, απκµν 
 ΑΓ1, απκµν  
ΑΓ, απκµν 
Β∆1, απκµν 
Β∆, απκµν   
θέσεκείµενο18 " 
θέσεκείµενο9 " 
θέσεκείµενο10 " 
θέσεκείµενο11 " 
κάνε "υψοςπασαλου υ-π  
  
χ9, εµχ 
κείµενο5, απκµν 
χ2, Στα θέσεθέση ηλιος's "θέση Στκ 
 
πασαλος, µεταφοράεµπρός θέσεθέση [-340 -15] 
χ4, θέσεθέση [-365 -15] 
 χ10, ενεργό 
χ8, απΧ 
κείµενο4, απκµν 
τέλος 
 
 
για σχετικες-θεσεις 
κείµενο5, εµκµν 
Συνεχώς [δενδρο, θέσεχ Αρ-δεξια χλοξα, Στα θέσεχ Αρ-δεξια - 10 χ5,  Στα 
θέσεΧ Αρ-δεξια - 10] 
Συνεχώς [ηλιος, θέσεψ ανω-κατω χ2, Στα  θέσεθέση ηλιος's "θέση]  
Συνεχώς [δενδρο, θέσεµέγεθος µ] 
Συνεχώς [χλοξα, Στα  θέσεΨ 65 + (µ - 40) * 2 χλοξα, κάνε "Β ΣυντΨ 

χ5, Στα  θέσεΨ -78 - (µ - 40) * 2 ] χ5, κάνε "Α ΣυντΨ 
κάνε "ύψοςδ   :Β - :Α   
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Συνεχώς [πασαλος, αν υ-π = 4 [θέσεσχήµα 92 κάνε "υψοςπασαλου 40]  
αν υ-π = 5 [θέσεσχήµα 93 κάνε "υψοςπασαλου 50] 
αν υ-π = 6 [θέσεσχήµα 94 κάνε "υψοςπασαλου 60]] 
τέλος 
 
 
για σκια 
χ10, µηενεργό χ9, απχ  
κείµενο5, απκµν 
χ5, κάνε "ψψ5 ΣυντΨ  
Στκ θέσεκατεύθυνση 90 πι 550 µπ 550 στα 
 χ2, Στα θέσεθέση ηλιος's "θέση Στκ 
χ2, κοίταπρος "χλοξα 
ακτινα 
τέλος 
 
για ακτινα 
 Συνεχώς [χ2, µπ 1 περίµενε 0.1 αν συντΨ < :ψψ5 [βαλεπασαλο σταµάτησέΜε]] 
τέλος 
 
 
για βαλεπασαλο 
χ2, κάνε "χ1π ΣυντΧ  
χ2, κάνε "ψ1π ΣυντΨ 
;πασαλος, θέσεΧ :χ1π  
πασαλος, θέσεΨ :ψ1π 
;χ4, θέσεΧ :χ1π  
χ4, θέσεΨ :ψ1π 
 
περίµενε 3 
πασαλος, κάνε "Ο ΖΑ "χ2 [ΣυντΧ] 
κάνε "Γ  (:υψοςπασαλου  / :ύψοςδ) * (:Ο - Αρ-∆εξια)   
θέσεκατεύθυνση 0 
µπ :υψοςπασαλου / 2 
 
 ΖΑ [πασαλος  χ4] [θέσεκατεύθυνση 90 ]  
 
πασαλος, κάνε "αποστ1 απόσταση "χ2 
 επανάλαβε στρογγ :αποστ1 [πασαλος, µπ 1 περίµενε 0.1  χ4, µπ 1 περίµενε 
0.1] 
 περίµενε 2 
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πασαλος, θέσεΧ ΖΑ "χ2 [συντΧ] 
επανάλαβε στρογγ απτι :Γ  [πασαλος, µπ 1 περίµενε 0.1  χ4, µπ 1 περίµενε 
0.1] 
χ4, πι 10 
περίµενε 2 
χ4, πι 20 
θέσεΨ συντΨ - 25 
περίµενε 2 
ερµηνεια 
 
περίµενε 2 
 
χ8, εµχ 
κείµενο4, εµκµν 
τέλος 
 
για ερµηνεια 
 ΖΑ [χ11 χ12] [εµχ] 
 ΟΑ1, εµκµν 
ΟΑ, εµκµν 
 ΟΒ, εµκµν 
 ΟΒ1, εµκµν 
 ΑΓ1, εµκµν  
ΑΓ, εµκµν 
Β∆1, εµκµν 
Β∆, εµκµν  
θέσεΟΑ (στρογγ απτι :Γ * 10) / 10 
θέσεΟΒ στρογγ ΖΑ  [χ2][ απόσταση "χ5] 
   
 θέσεΑΓ :υψοςπασαλου 
Β∆, θέσεΒ∆ (στρογγ 10 * ΟΒ * ΑΓ / ΟΑ) / 10 
;:ύψοςδ   
τέλος 
 
για σκια1 
  
χ10, µηενεργό χ9, απχ  
κείµενο5, απκµν 
χ5, κάνε "ψψ5 ΣυντΨ  
Στκ θέσεκατεύθυνση 90 πι 550 µπ 550 στα 
 χ2, Στα θέσεθέση ηλιος's "θέση Στκ 
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χ2, κοίταπρος "χλοξα 
χ8, εµχ 
κείµενο4, εµκµν 
τέλος 
 
για ακτινα1 
 Συνεχώς [χ2, µπ 1 περίµενε 0.1 αν συντΨ < :ψψ5 [σταµάτησέΜε]] 
τέλος 
 
 
για υπολογισε1 
χ2, θέσεΟΑ απόσταση "χ5 
χ2, θέσεΟΒ στρογγ απόσταση "χ5 
χ2, θέσεΟΑ στρογγ απόσταση "πασαλος 
χ5, θέσεκείµενο11 στρογγ απόσταση "χλοξα 
τέλος 
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Η δραστηριότητα τοίχος µαζί µε τον κώδικα 

 
Στην επόµενη εικόνα διακρίνονται οι τέσσερις διακριτές ζώνες  στην οθόνη, που η 

καθεµιά έχει ή διαφορετική λειτουργία ή διαφορετική αναπαράσταση. 
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Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΣ 
για έναρξη 
  
χ1, απχ θέσεΧ  300 
ακτινα, στα θέσεθέση ανωσηµαδι's "θέση 
καθρεφτης, απχ θέσεθέση χ1's "θέση 
µατι, ενεργό 
 χ5, εµχ 
χ6, απχ 
κάνε "Γ∆ 444 
κάνε "ΑΒ 71  
αρχικες 
τέλος 
 
για µετρηση 
περίµενε 5 
θέσεκ1 "| Πηγαίνω στον τοίχο. Αποµακρύνοµαι απο αυτόν µερικά βήµατα στην 
τύχη| 
 
περίµενε 20 
χ5, απχ 
χ1, εµχ 
καθρεφτης, εµχ 
κάνε "ΟΓ (τυχαίο 20) + 40 
 
επανάλαβε :ΟΓ [χ1, µπ 5 περίµενε 0.5 καθρεφτης, µπ 5] 
περίµενε 50 
θέσεκ1 "| Μετράω πόσα βήµατα αποµακρύνθηκα απο τον τοίχο (ΟΓ) και αφήνω 
στο πάτωµα ένα µικρό καθρέφτη | 
θέσεκείµενο1 :ΟΓ * 5 
καθρεφτης, θέσεΨ  -190 
περίµενε 40 
θέσεκ1 "| Συνεχίζω να αποµακρύνοµαι απο τον τοίχο µέχρι να δω την κορυφή 
του µέσα στον καθρέφτη. Μετράω πάλι πόσα βήµατα έκανα (ΟΑ)| 
κάνε "ΟΑ στρογγ (5 * :ΟΓ * :ΑΒ / :Γ∆) 
επανάλαβε :ΟΑ [χ1, µπ 1 περίµενε 0.1] 
χ6, θέσεθέση χ1's "θέση  
χ6, θέσεΧ συντΧ - 5 
 
χ1, απχ 
χ6, εµχ 
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θέσεκείµενο2 :ΟΑ 
περίµενε 30 
κανεακτινα 
τέλος 
 
για αρχικες 
θέσεκείµενο1 " 
θέσεκείµενο2 " 
θέσεκείµενο3 " 
θέσεκείµενο4 " 
ΖΑ [κείµενο1 κείµενο2 κείµενο3 κείµενο4][εµκµν]  
τέλος 
 
για κανεακτινα 
ακτινα, κοίταπρος "καθρεφτης στκ 
επανάλαβε στρογγ απόσταση "καθρεφτης [µπ 1] 
περίµενε 10 
ακτινα, κοίταπρος "µατι 
επανάλαβε στρογγ απόσταση "µατι [στκ µπ 1] 
θέσεκ1 "| Τα µάτια µου απέχουν απο το δάπεδο 71 πιξελ ή 1,75m (ΑΒ). Τώρα 
έχω όλα όσα χρειάζονται για να  βρω το ύψος του τοίχου σε πιξελ και σε 
µέτρα.| 
θέσεκείµενο3 :ΑΒ 
περίµενε 5 
θέσεκείµενο4 :Γ∆ 
 
τέλος 
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9. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Το πλήθος και το είδος των εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν στο περιβάλλον του 

µικρόκοσµου και στο περιβάλλον χαρτί-µολύβι ήταν διαφορετικά και αυτό επηρέασε τις 

στρατηγικές επίλυσης που αναπτύχθηκαν από τους µαθητές σε καθένα από αυτά τα 

περιβάλλοντα 

  

• Τα εργαλεία, βοήθησαν στην πραγµατοποίηση των διαδικασιών που εκφράζουν 

βασικά στάδια της µάθησης της έννοιας της οµοιότητας τριγώνων, έδωσαν την ευκαιρία 

στους µαθητές να εκφράσουν διαισθητικές προσεγγίσεις, να έρθουν σε επαφή µε τις νέες 

µαθηµατικές έννοιες (οµοιότητα, λόγος οµοιότητας), να τις συνδέσουν µε άλλες που 

γνώριζαν (ο λόγος οµοιότητας συνδέθηκε µε την κλίµακα σε µεγέθυνση ή σµίκρυνση, 

ακόµα και µε την κλίµακα στον χάρτη) να πειραµατιστούν και να διερευνήσουν τις 

δραστηριότητες που τους δόθηκαν. 

 

• Τα εργαλεία που προσοµοιώνουν µε δυναµικό τρόπο την έννοια της οµοιότητας 

τριγώνων, βοήθησαν τους µαθητές να δηµιουργήσουν νέα επίπεδα γνωστικής ανάπτυξης 

αλλά και µεθόδους ελέγχου της ορθότητάς των. 

 

• Στην παραδοσιακή διδασκαλία, οι προσεγγίσεις των µαθητών ήταν φτωχές, δεν 

έγινε ανάκληση και σύνδεση µε άλλες βασικές έννοιες µε τις οποίες είναι συνδεδεµένη η 

έννοια της οµοιότητας.  

 

• Η έλλειψη οπτικοποίησης των δεδοµένων δεν προκάλεσε µεγάλο ενδιαφέρον των 

µαθητών. 

 

• Η διδασκαλία στο εργαστήριο των υπολογιστών τόνωσε το ενδιαφέρον των µαθητών σε 

σχέση µε τη διδασκαλία της αντίστοιχης ενότητας στην τάξη. 

 

• Οι µαθητές που δούλεψαν στους υπολογιστές, αντιµετώπισαν το µάθηµα σαν παιχνίδι και 

έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον.  
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• Οι υπολογιστές βοήθησαν τους µαθητές να απαλλαγούν από την προκατάληψη ότι 

τα Μαθηµατικά είναι δύσκολα και όχι κατάλληλα για τον καθένα. Ο µαθητές µπορούν να 

συνεργαστούν, έχουν χρόνο να σκεφθούν κριτικά και να αναπτύξουν εικασίες. Έτσι δεν 

φοβούνται να κάνουν λάθη επειδή µπορούν να µάθουν από αυτά. 

 

• Οι µαθητές δεν χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να εξοικειωθούν µε τα συγκεκριµένα 

λογισµικά, δεν κουράστηκαν µε αλλαγές στην επιφάνεια εργασίας µιας και οι ερωτήσεις 

βρισκόταν στην ίδια οθόνη µε τις αλληλεπιδραστικές κατασκευές, δεν κουράστηκαν 

µελετώντας οδηγίες πειραµατισµού και δυναµικής διαχείρισης της γεωµετρικής 

κατασκευής µιας και οι οδηγίες αυτές βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον εργασίας.  

 

• Οι µαθητές βρήκαν ενδιαφέρουσα την αλληλεπίδραση µε τα εκπαιδευτικά 

λογισµικά. Πιο συγκεκριµένα εξέφρασαν τη θετική τους άποψη για τη µάθηση 

µαθηµατικών µε τα παραπάνω λογισµικά επειδή µπορούν να µετασχηµατίζουν ένα σχήµα 

εύκολα και να παρατηρούν τι αλλάζει και τι παραµένει σταθερό, να µαθαίνουν µαθηµατικά 

κάνοντας,  

 

• Τους άρεσαν τα χρώµατα, δεν είχαν άγχος. 

 

• Οι ‘αδύνατοι’ µαθητές δεν αισθάνονται µειονεκτικά, έχουν την πεποίθηση ότι όλοι 

οι µαθητές είναι ίσοι (δεν χωρίζονται σε καλούς και κακούς µαθητές).  

  

• Η χρήση των λογισµικών sketchpad και microworlds pro στη διδασκαλία της 

ενότητας των οµοίων τριγώνων είχε θετικά αποτελέσµατα τόσο στην κατανόηση των 

αντίστοιχων µαθηµατικών εννοιών όσο και στην τόνωση του ενδιαφέροντος των µαθητών 

για το µάθηµα των Μαθηµατικών.  

 

• Το σηµαντικότερο όµως, συµπέρασµα είναι ότι ακόµη και οι ‘αδύνατοι’ µαθητές 

κράτησαν µια φιλική στάση προς το µάθηµα που δεν συνηθίζεται στον παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας των µαθηµατικών στην τάξη. Μετά το τέλος της διδασκαλίας, αδύνατοι 

µαθητές βρήκαν πως το µάθηµα των µαθηµατικών είναι χρήσιµο και ενδιαφέρον και 

υποσχέθηκαν πως θα αλλάξουν την στάση τους προς αυτό από δω και µπρος. Χαµηλής 

επίδοσης µαθητές δούλεψαν µε ενδιαφέρον και προσήλωση και απέδωσαν εξίσου µε τους 
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καλούς µαθητές πράγµα που δεν συνέβαινε κατά την παραδοσιακή  διδασκαλία. Θα πρέπει 

να σηµειώσω ότι οι µαθητές δεν κουράστηκαν παρόλο που η διδασκαλία κράτησε δύο 

διδακτικές ώρες και δεν ήθελαν να φύγουν µε το χτύπηµα του κουδουνιού όπως γίνεται µε 

την παραδοσιακή διδασκαλία. 

 

• Ακόµα για τους µέτριους και καλούς µαθητές η αλληλεπίδραση του µυαλού µε 

αυτό που εµφανίζεται πάνω στην οθόνη του υπολογιστή, συνιστά ένα µείγµα τεχνολογίας 

και προσεκτικής σκέψης, η οποία βοηθά στο να τους οδηγήσει στην κατασκευή µιας 

απόδειξης.  

 

• Η διδασκαλία των µαθηµατικών σ’ ένα υπολογιστικό περιβάλλον αν δεν 

περιορίζεται µόνον στην αξιοποίηση του υπολογιστή ως εργαλείου αισθητοποίησης των 

εννοιών, εκτέλεσης υπολογισµών ή πειραµάτων για τη δηµιουργία υποθέσεων και εικασιών 

αλλά επεκτείνεται παραπέρα και για τη διαµόρφωση συλλογισµών έχει πολλά να ωφεληθεί.  

 

• Ο δάσκαλος των Μαθηµατικών θα πρέπει να υποδεικνύει στους µαθητές του 

τρόπους αξιοποίησης των κατάλληλων λογισµικών, µε κατάλληλα σχεδιασµένα φύλλα 

εργασίας, έτσι ώστε µέσα από την συνεχή αλληλεπίδραση και διαδραστικότητα ανθρώπου-

υπολογιστή να αναδεικνύεται ο ενεργητικός ρόλος του µαθητή στη συλλογιστική διαδικασία. 

Οι δυνατότητες που παρέχονται από την τεχνολογία εµπλουτίζουν τη µάθηση και 

επεκτείνουν τις δεξιότητες των µαθητών. 

 

• Το µάθηµα λοιπόν που βασίζεται στη χρήση υπολογιστή στην τάξη παρακινεί τους 

διδασκόµενους να αναµιγνύονται ενεργά στη µάθηση αφού τους επιτρέπει να κατακτούν τις 

µαθηµατικές ιδέες οπτικά και πειραµατικά. Χρησιµοποιούµε εποµένως την τεχνολογία για 

να παρακινήσουµε τη διαδικασία µάθησης πέραν των περιορισµών της κιµωλίας και του 

µαυροπίνακα. Η χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση µπορεί να προσφέρει αν 

συνοδεύεται από αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήµατος και του τρόπου διδασκαλίας. 
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