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ίξηο, ίξηδα 

1. Υξσκαηηζηφ ηφμν πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ νπξαλφ κφιηο ζηακαηήζεη ε βξνρή θαη βγεη ν ήιηνο 

(νπξάλην ηφμν).Σα ρξψκαηα ηεο ίξηδαο είλαη ηα εθηά θχξηα ρξψκαηα ζηα νπνία αλαιχεηαη ην ειηαθφ 

θσο. 2. Κπθιηθφο έγρξσκνο ρηηψλαο ηνπ βνιβνχ ηνπ καηηνχ πνπ πεξηβάιιεη ην άλνηγκα ηεο θφξεο θαη 

έρεη δηαθνξεηηθφ γηα ηνλ θαζέλα ρξψκα. 3. Φπηφ πνψδεο θαη πνιπεηέο κε κεγάια επηκήθε θχιια θαη 

άλζε ιεπθά, ηψδε, θπαλά ή θίηξηλα (θνηλψο αγξηφθξηλνο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«αλαθαιύςακε κόλνη καο ην ππζαγόξεην ζεώξεκα»... 

«κάζακε θαηλνύξηα πξάγκαηα πην εύθνια από ηελ ηάμε»... 

«ην πνην σξαίν ήηαλ πνπ ράλακε θαη ιίγν από ηα καζεκαηηθά»... 

«...γηα λα καο δηδάμνπλ θάηη δηαθνξεηηθό από ην ζπλεζηζκέλν, θαζεκεξηλό 

καο κάζεκα»... 

«επίζεο, ζπλδπάδεη ην κάζεκα κε ηελ ςπραγσγία»... 

«κπνξέζακε λα θαηαλνήζνπκε νξηζκέλα πξάγκαηα, ηα νπνία δε ζα 

κπνξνύζακε λα θαηαιάβνπκε θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κε ην ρέξη ζηελ 

ηάμε»...  

καζεηέο Β’ Γπκλαζίνπ 
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1. Πεπίλητη  
 

Ζ Ίξηο είλαη έλα δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ πνιπκέζσλ ην νπνίν εκπινπηίδεη ηε δηδαζθαιία δχν γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, Μαζεκαηηθά θαη Καιιηηερληθά, κε ηξφπν ηέηνην ψζηε ην πιαίζην ηνπ ελφο λα βνεζάεη ηε 

δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή αληηκεηψπηζε ηνπ άιινπ. Οη παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

ινγηζκηθνχ ζηεξίδνληαη ζηελ άπνςε φηη ε κάζεζε πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγεηηθή θαη ζπκκεηνρηθή 

ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε. Σν πεξηβάιινλ Ίξηο 

απνηειείηαη απφ ηξεηο αιιεινζπλδεφκελνπο (δηαδηθηπαθνχο) ρψξνπο: ηε Γεκηνπξγία, ηελ Πιεξνθνξία θαη 

ηελ Δπηθνηλσλία. ηε "Γεκηνπξγία" νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινχληαη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ κε ηα ηξία εξγαιεία ηνπ ηνπηθνχ ινγηζκηθνχ; Γεκηνπξγφ 

Μνλάδσλ, ρεδηαζηή Μσζατθψλ θαη Γελλήηξηα Μνηίβσλ. ηελ "Πιεξνθνξία" κπνξεί λα αλαδεηεζεί 

πιεξνθνξία αιιά θαη λα θαηαρσξεζνχλ λέα ζηνηρεία ζε κνξθή εηθφλαο, θεηκέλνπ, ήρνπ θαη πεγψλ 

δηαδηθηχνπ. Καη ηέινο ζηελ "Δπηθνηλσλία" νη ρξήζηεο θαινχληαη λα πάξνπλ κέξνο ζε κηα ζεηξά ζπδεηήζεσλ 

γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαινχληαη λα εθπνλήζνπλ.  

 

Ζ έληαμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κέζα ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο Α‟, Β‟ θαη Γ‟ Γπκλαζίνπ ησλ 

Δθπαηδεπηεξίσλ Γνχθα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα καζήκαηα Μαζεκαηηθώλ, Καιιηηερληθώλ θαη Πιεξνθνξηθήο 

γηα έλα ζχλνιν πεξίπνπ 20 δηδαθηηθψλ σξψλ. Ζ έληαμε βαζίζηεθε ζε (ζπλδεφκελεο κέζσ θνηλνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ) δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είραλ σο ζθνπφ γηα ηα Μαζεκαηηθά λα δηδάμνπλ έλλνηεο 

ηνπ εκβαδνχ θαη ηνπ Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο (ρσξίο πξνεγνχκελε δηδαζθαιία κε ηνλ «παξαδνζηαθφ» 

ηξφπν), γηα ηα Καιιηηερληθά ρξήζε ρξψκαηνο θαη θφξκαο γηα ηε ζχλζεζε ζε θάλαβν θαη γηα ηελ 

Πιεξνθνξηθή ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζην δηαδίθηπν. 
 

Απηή ε εκπεηξία εθαξκνγήο θαη έληαμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηάμε ηφληζε θαη ππέδεημε ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ ζηε δηδαζθαιία. ηελ ηάμε νη καζεηέο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη λα ππνδπζνχλ λένπο ξφινπο, νη ρξήζηεο ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο, ην ινγηζκηθφ 

επηηξέπεη ηελ παξάιιειε ρξήζε θεηκέλνπ θαη ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη ηελ εκβάζπλζε ζηελ θαηαλφεζε 

ελλνηψλ γηα θάζε έλα απφ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία αλαθέξεηαη. πκπεξαζκαηηθά ζηνηρεία, ηα 

νπνία αλαδεηθλχνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο απηήο είλαη: α) ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο θαη 

πινήγεζεο είλαη αηζζεηηθά θαιφ, εχρξεζην θαη επεθηάζηκν, β) νη λένη ξφινη ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

δηδαζθφλησλ ραξαθηεξίδνληαη απφ απηελέξγεηα θαη ζπλεξγαζία θαη γ) ε θαηαλφεζε θαη εκβάζπλζε ελλνηψλ 

ζηα επί κέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα πξνάγεηαη κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ, 

πεηξακαηηζκψλ, αμηνπνίεζεο ηνπ „ιάζνπο‟ θαη θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη θαη 

κέζα απφ ζρφιηα πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
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2. Δκπαιδεςηικόρ κοπόρ και Μαθηζιακοί ηόσοι  
 

Ζ ΗΡΗ είλαη έλα πεξηβάιινλ πνπ έρεη ζηφρν λα πξνάγεη ηε δεκηνπξγηθή ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ-ηξηψλ 

αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηα καζεκαηηθά θαη ζηα 

θαιιηηερληθά. ‟ απηφ ην πεξηβάιινλ ππάξρνπλ ρψξνη ζρεδηαζκέλνη θαηάιιεια γηα ηε δηεξεχλεζε θαη 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο, φπσο: θαηαζθεπή ζρεκάησλ, κέηξεζε, εκβαδφλ, 

αλαπαξάζηαζε, ειεχζεξε θαη γξακκηθή ζρεδίαζε, ζχλζεζε θαη δηαθφζκεζε. Κεληξηθφ ζεκείν ζηελ Ίξηδα 

είλαη ν ρψξνο ηεο Γεκηνπξγίαο. Δδψ ππάξρεη ην ζελάξην πνπ ζέηεη ην πιαίζην ηεο ζεκαηνινγίαο θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. ηε Θεκαηνινγία ππάξρνπλ πξνηεηλφκελα ηα θχιια εξγαζίαο γηα άκεζε ρξήζε ζηελ ηάμε, 

θαζψο θαη ηηο θφξκεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία λέσλ θχιισλ εξγαζίαο θαη ζρέδησλ 

καζεκάησλ.  
 

Σα πξνηεηλφκελα θχιια εξγαζίαο θαιχπηνπλ κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο ζηα καζεκαηηθά θαη ζηα 

θαιιηηερληθά. Απηά ηα θχιια εξγαζίαο είλαη ζρεδηαζκέλα ελδεηθηηθά θαη κε ζηφρν λα αμηνπνηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην πξφγξακκα. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φπσο είλαη ζηελ ηάμε. Δπίζεο 

κπνξείηε λα θάλεηε ηηο δηθέο ζαο αιιαγέο αλάινγα κε ην ηη ζέιεηε λα ηνλίζεηε θαη πνπ ζέιεηε λα δψζεηε ηελ 

έκθαζε ζε θάπνην κάζεκα. Αθφκε κπνξείηε λα θηηάμεηε ηηο δηθέο ζαο δξαζηεξηφηεηεο, ζρεδηάδνληαο ηα δηθά 

ζαο θχιια εξγαζίαο θαη ζρέδηα καζεκάησλ. Πξνο ηνχην, νη θφξκεο γηα ηα θχιια εξγαζίαο θαη ηα ζρέδηα 

καζεκάησλ έρνπλ ζηφρν λα  δψζνπλ ηηο βαζηθέο γξακκέο γηα λα μεθηλήζεηε. Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηα θχιια 

εξγαζίαο είλαη ε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ εξσηεκάησλ ηα νπνία απνηεινχλ ηελ δηδαθηηθή 

παξέκβαζε. Γηα ηα ζρέδηα καζεκάησλ ηα βαζηθά ζηνηρεία είλαη ε δηαηχπσζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ζε 

ζρέζε κε ην δηδαθηέν αληηθείκελν, ε ζπκπεξίιεςε ησλ πξφηεξσλ πηζαλψλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ έρνπλ 

νη καζεηέο, ε ζπζρέηηζε κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, θαη ε αλαθνξά ζηελ πνηφηεηα ρξήζεο θαη ζπλδπαζκνχ 

πνπ γίλεηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ εξγαιείσλ ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 

Ζ ζεκαηνινγία δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξεηαη ζηα θχιια εξγαζίαο γηα ηα δχν απηά καζήκαηα είλαη:  

 

Γηα ηα Μαζεκαηηθά  

απνηχπσζε θαη αλαπαξάζηαζε επηθάλεηαο, κέηξεζε θαη ππνινγηζκφο εκβαδνχ επηθάλεηαο, κέηξεζε θαη 

ππνινγηζκφο εκβαδνχ βαζηθψλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, θαηαζθεπή θαη κέηξεζε επηθαλεηψλ, ίζα θαη 

ηζεκβαδηθά ζρήκαηα. 
 

Γηα ηα Καιιηηερληθά 

δηακφξθσζε ηεο πιαηείαο: εηθαζηηθή ζχλζεζε ζην ραξηί θαη ζηνλ ππνινγηζηή, κεηακφξθσζε ζρεκάησλ, 

γξακκηθή θαη ειεχζεξε ζρεδίαζε, δηεξεχλεζε, αλαπαξάζηαζε θαη πεηξακαηηζκφο ζηα δηαθνζκεηηθά κνηίβα. 

 

Δπηπιένλ είλαη δπλαηφλ ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο λα γίλνπλ νη δηάθνξεο αλαδεηήζεηο θαη επηθνηλσλίεο 

ζην δηαδίθηπν πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηα θχιια εξγαζίαο, θαζψο θαη ε αξρηθή εμνηθείσζε θαη ζπκθηιίσζε 

ησλ ρξεζηψλ ζηα εξγαιεία ηνπ ηνπηθνχ θαη ηνπ δηαδηθηπαθνχ ινγηζκηθνχ. 

 

πγθεθξηκέλα νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ζρεηηδφκελνη κε ηελ δηδαθηέα χιε θαη ηα πξνηεηλφκελα θχιια εξγαζίαο 

αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

 
Φύλλα Δπγαζίαρ Γιδακηικοί ηόσοι 

1- Απνηχπσζε θαη Αλαπαξάζηαζε Δπηθάλεηαο Α- απνηχπσζε θαη αλαπαξάζηαζε ζρήκαηνο ππφ θιίκαθα ή κε δηαθνξεηηθή κνλάδα. 

Β- εμνηθείσζε κε ηα εξγαιεία ηνπ Σνπηθνχ θαη ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Λνγηζκηθνχ. 

2- Απνηχπσζε θαη Αλαπαξάζηαζε Δπηθάλεηαο Α- ζρεδηαζκφο δνζέλησλ ζρεκάησλ ππφ θιίκαθα ή φρη 

Β- ν ξφινο ηνπ πιήζνπο θαη ηνπ είδνπο ησλ δεδνκέλσλ ζην ζρεδηαζκφ ζρεκάησλ 

Γ- εμνηθείσζε κε ηα εξγαιεία ηνπ Σνπηθνχ θαη ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Λνγηζκηθνχ 

3- Μέηξεζε θαη Τπνινγηζκφο Δκβαδνχ 

Δπηθάλεηαο 

Α-κέηξεζε εκβαδνχ επίπεδεο επηθάλεηαο 

Β- ν ξφινο ηεο κνλάδαο κέηξεζεο 

Γ- εμνηθείσζε κε ηα εξγαιεία ηνπ Σνπηθνχ θαη ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Λνγηζκηθνχ 

4- Μέηξεζε θαη Τπνινγηζκφο Δκβαδνχ 

Δπηθάλεηαο: Σεηξάγσλν 

Α- θαηεπζπλφκελε (ή κε βήκαηα) εχξεζε γεληθψλ ηχπσλ ππνινγηζκνχ ηεο πεξηκέηξνπ θαη ηνπ εκβαδνχ 

ελφο ηεηξαγψλνπ 
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5- Μέηξεζε θαη Τπνινγηζκφο Δκβαδνχ 

Δπηθάλεηαο: Οξζνγψλην Παξαιιειφγξακκν 

 Α- θαηεπζπλφκελε (ή κε βήκαηα) εχξεζε γεληθψλ ηχπσλ ππνινγηζκνχ ηεο πεξηκέηξνπ θαη ηνπ εκβαδνχ 

ελφο νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ 

Β- πξψηεο πξνζπάζεηεο εχξεζεο ηζνδχλακνπ (ή ηζεκβαδηθνχ) ζρήκαηνο σο πξνο ην αξρηθφ (π.ρ. 

ηεηξάγσλν) 

6- Καηαζθεπή θαη Μέηξεζε Δπηθαλεηψλ Α- αιιαγή κνλάδαο κέηξεζεο θαη ζπλέπεηεο 

7- Μέηξεζε Πνιπγσληθψλ Δπηθαλεηψλ θαη ην 

Σξίγσλν … σο ν απφ κεραλήο Θεφο 

Α- ππνινγηζκφο εκβαδνχ πνιπγσληθήο επηθάλεηαο κε ρσξηζκφ ζε ηξίγσλα, ηεηξάγσλα ή νξζνγψληα 

παξαιιειφγξακκα 

8- Τπνινγηζκφο Δκβαδνχ Σξηγψλνπ: Διεχζεξε 

Γηεξεχλεζε 

Α- θαηαζθεπή ηξηγψλσλ κε δνζέληα πξσηεχνληα ζηνηρεία. 

Β- πξνβιεκαηηζκφο: „είλαη πάληα δπλαηή ε θαηαζθεπή ηξηγψλνπ; Πνηεο ζρέζεηο ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

πιεπξψλ ηνπ; Μεηαμχ ησλ γσληψλ ηνπ;‟ 

Γ- ρξήζε ησλ θξηηεξίσλ ηζφηεηαο ηξηγψλσλ 

9- Τπνινγηζκφο Δκβαδνχ Οξζνγσλίνπ Σξηγψλνπ Α- εχξεζε γεληθνχ ηχπνπ ππνινγηζκνχ εκβαδνχ νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ 

10- Τπνινγηζκφο Δκβαδνχ Ομπγσλίνπ Σξηγψλνπ Α- εχξεζε γεληθνχ ηχπνπ ππνινγηζκνχ εκβαδνχ νμπγσλίνπ ηξηγψλνπ 

11- Τπνινγηζκφο Δκβαδνχ Ακβιπγσλίνπ 

Σξηγψλνπ 

Α- εχξεζε γεληθνχ ηχπνπ ππνινγηζκνχ εκβαδνχ ακβιπγσλίνπ ηξηγψλνπ 

12- Σν Ππζαγφξεην Θεψξεκα …ειηθίαο 2500 εηψλ Α- δηαηχπσζε ηνπ Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο (επζχ θαη αληίζηξνθν) κε ρξήζε ηνπ ηνπηθνχ ινγηζκηθνχ  

13- Μέηξεζε Δκβαδνχ Ηζνπιεχξνπ Σξηγψλνπ Α- χπαξμε άξξεησλ αξηζκψλ 

Β- εμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζέγγηζεο 

14- Γηακνξθψλνληαο ηελ Πιαηεία: χλζεζε ζε 

ραξηί 

Α- εχξεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πιαηεία, αληαιιαγή πξνζσπηθψλ εληππψζεσλ θαη βησκάησλ απφ άιιεο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο 

Β- νξακαηηζκφο γηα ην ηη ζα κπνξνχζε λα πεξηέρεη ή πσο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ηδαληθή πιαηεία ζηελ 

γεηηνληά ηνπο 

Γ- λα θαηαζθεπάζνπλ ηα πξψηα ηνπο ειεχζεξα ζρέδηα 

15- Γηακνξθψλνληαο ηελ Πιαηεία: Πξνηάζεηο γηα 

ηνλ ειεχζεξν ρψξν  

Α- ζρεδίαζε ιχζεσλ γηα ηνλ ειεχζεξν ρψξν ηεο πιαηείαο (κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία) 

Β- ζρεδηαζκφο θνιάδ ρξεζηκνπνηψληαο θαη ζηνηρεία απφ ζρέδηα ζην ηνπηθφ θαη ζην δηαδηθηπαθφ 

ινγηζκηθφ 

16- Γηακνξθψλνληαο ηελ Πιαηεία: χλζεζε ζηελ 

νζφλε 

Α- κεηαθνξά ησλ ιχζεσλ ζην ηνπηθφ ινγηζκηθφ 

Β- ρξήζε θαηάιιειεο θιίκαθαο 

Γ- θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο κεγέζπλζε θαη ζκίθξπλζε  

17- Γηακφξθσζε Πιαηείαο: O ρψξνο πξάζηλνπ Α- εμάζθεζε ζε ππνινγηζκνχο κε ρξήζε πνζνζηψλ 

Β- ηζεκβαδηθά ζρήκαηα- έλλνηα & ρξεζηκφηεηα 

18- Ίζα θαη ηζεκβαδηθά ζρήκαηα Α- Ίζα θαη ηζεκβαδηθά ζρήκαηα: Γηάθξηζε ελλνηψλ θαη ζρέζε κεηαμχ ηνπο 

19- Ίζα θαη ηζεκβαδηθά ζρήκαηα Α- πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη εθαξκνγέο ζηα ίζα θαη ηζεκβαδηθά ζρήκαηα 

20- Μεηαζρεκαηηζκφο ρεκάησλ Α- ρξήζε ηεο έλλνηαο ησλ ηζεκβαδηθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ κεηακφξθσζε ζρεκάησλ ζε άιια ηζνδχλακα 

Β- ππνινγηζκφο εκβαδνχ ηξαπεδίνπ θάλνληαο ρξήζε ηηο ηδηφηεηεο ησλ ηζεκβαδηθψλ ζρεκάησλ 

21- Ζ Βίια ηνπ Κπλεγηνχ: Aλαπαξάζηαζε ηνπ 

κσζατθνχ 

Α- αλάιπζε ηνπ ξπζκνχ (αλάγλσζε θαη ζρεδίαζε κνλάδαο, αλάγλσζε ξπζκνχ & εχξεζε ηνπ θαλφλα 

επαλάιεςεο ηεο κνλάδαο) 

Β- ρξήζε ηφλσλ (γθξίδα, καχξν, άζπξν)  

Γ- ρξήζε γεσκεηξηθψλ νξγάλσλ (ράξαθαο, δηαβήηεο, ηξίγσλν) 

22- Ζ Βίια ηνπ Αδξηαλνχ: Aλαπαξάζηαζε ηνπ 

κσζατθνχ 

Α- αλάιπζε ηνπ ξπζκνχ (αλάγλσζε θαη ζρεδίαζε κνλάδαο, αλάγλσζε ξπζκνχ & εχξεζε ηνπ θαλφλα 

επαλάιεςεο ηεο κνλάδαο) 

Β- ρξήζε ηφλσλ (γθξίδα, καχξν, άζπξν) 

Γ- ρξήζε γεσκεηξηθψλ νξγάλσλ (ράξαθαο, δηαβήηεο, ηξίγσλν) 

23- Ζ Βίια ηνπ Φαχλνπ: Aλαπαξάζηαζε ηνπ 

κσζατθνχ 

Α- αλάιπζε ηνπ ξπζκνχ (αλάγλσζε θαη ζρεδίαζε κνλάδαο, αλάγλσζε ξπζκνχ & εχξεζε ηνπ θαλφλα 

επαλάιεςεο ηεο κνλάδαο) 

Β- ρξήζε ηφλσλ (γθξίδα, καχξν, άζπξν) 

Γ- ρξήζε γεσκεηξηθψλ νξγάλσλ (ράξαθαο, δηαβήηεο, ηξίγσλν) 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη φιεο κέξε ελφο θνηλνχ πξνβιήκαηνο – ηεο δηακφξθσζεο θαη δηαθφζκεζεο ηεο 

πιαηείαο κηαο θνηλφηεηαο. Παξνπζηάδεηαη σο ζελάξην πνπ μεηπιίγεηαη γχξσ απφ ηελ ηζηνξία δχν 

εθπαηδεπηηθψλ, ηεο Νέιιεο θαη ηεο Αζελάο, νη νπνίεο ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ 

ρψξνπ ηεο πιαηείαο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βξνπλ θαιέο ιχζεηο εκπιέθνληαη ζηελ κειέηε βαζηθψλ 

ελλνηψλ ζηα καζεκαηηθά θαη ζηα θαιιηηερληθά. Έηζη ε ηζηνξία ηεο δηακφξθσζεο ηεο πιαηείαο παίξλεη ζάξθα 

θαη νζηά ζηηο ηάμεηο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ θαιιηηερληθψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ινηπφλ ζπλδένληαη θαη 

μεηπιίγνληαη γχξσ απφ απηφ ην ζελάξην. 

 

Οη παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ αλαθέξακε θαη αλαιχζακε ζηo βηβιίν ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ ηαπηφρξνλα 

θαη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ζην πεξηβάιινλ ΗΡΗ. Σν παξφλ ινγηζκηθφ ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα 

δηεπθνιχλνληαη θαη λα επηηξέπνληαη ιεηηνπξγίεο ζ‟ έλα πιαίζην βαζηθψλ αξρψλ φπσο: ε θαηαλφεζε 

καζεκαηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ ελλνηψλ κέζα απφ ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο, ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπψλ θαη 

πεηξακαηηζκνχ, ε ζηξαηεγηθή ρξήζε πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη δηδαζθαιία 

θαη ε θξηηηθή, πνιηηηθή θαη αηζζεηηθή ζθέςε. Θεσξνχκε φηη παξφιν πνπ ν ζρεδηαζκφο έρεη ιάβεη ππφςε ηηο 

παξαπάλσ παηδαγσγηθέο αξρέο, φιεο απηέο απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη ζηφρνπο πξνο δηδαζθαιία. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζε θάζε κηα δξαζηεξηφηεηα νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα παληξεχνπλ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο νη 

νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηέα χιε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο παηδαγσγηθέο αξρέο.  
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3. Σεσνολογικό Πεπιβάλλον 
 

Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ΗΡΗ (www.compupress.gr/iris) πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα επηθνηλσλία, 

δεκηνπξγηθή επεμεξγαζία πιεξνθνξίαο θαη δηεξεχλεζεο ελλνηψλ κέζα απφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ 

εθπφλεζε ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηελ ελεξγή ελαζρφιεζε κε εηδηθά ζρεδηαζκέλα εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ 

θαηαζθεπή, πεηξακαηηζκφ, γξακκηθή θαη ειεχζεξε ζρεδίαζε. Οη παξαπάλσ δηεξγαζίεο κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ κέζα απφ ηξεηο αιιεινζπλδεφκελνπο δηαδηθηπαθνχο ρψξνπο, ην ρψξν ηεο Γεκηνπξγίαο, ηνλ 

ρψξν ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηνλ ρψξν ηεο Δπηθνηλσλίαο. 

 

ηε "Γημιοςπγία" νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινχληαη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ. Δδψ βξίζθνληαη θαη ηα εξγαιεία ηνπ ηνπηθνχ ινγηζκηθνχ κε ηα νπνία κπνξνχκε λα 

θαηαζθεπάζνπκε ειεχζεξα θαη γξακκηθά ζρέδηα θαη λα πεηξακαηηζηνχκε κε ηε γεσκεηξία ησλ ζρεκάησλ, ηε 

ρξήζε ρξσκάησλ θαη ηε θφξκα. ηελ "Πληποθοπία" κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε πιεξνθνξίεο αιιά θαη λα 

θαηαρσξίζνπκε λέα ζηνηρεία ζε κνξθή εηθφλαο, θεηκέλνπ θαη ήρνπ. Σέινο ζηελ "Δπικοινωνία" κπνξνχκε λα 

πάξνπκε κέξνο ζε κηα ζεηξά ζπδεηήζεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη γεληθφηεξεο 

θχζεο. Σέινο κε ην εξγαιείν ηεο Αλαδήηεζεο κπνξεί λα εληνπηζηεί ην πιηθφ πνπ ελδηαθέξεη, ελψ ζην 

εκεησκαηάξην θαηαρσξνχληαη ζε δελδξηθή δνκή νη πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

 

Οη ηξεηο απηνί ρψξνη είλαη αιιεινζπλδεφκελνη. Γηα παξάδεηγκα φηαλ νη ρξήζηεο εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο 

Γεκηνπξγίαο, φπνπ έξρνληαη λα επηιχζνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα, έρνπλ ηελ επρέξεηα λα επηζθέπηνληαη ηνπο 

άιινπο είηε γηα λα αλαδεηήζνπλ κηα ρξήζηκε πιεξνθνξία, είηε γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιινπο ρξήζηεο ζε 

ζέκαηα πνπ επεμεξγάδνληαη. 

 

3.1 Πεπιγπαθή Γιαδικηςακού Λογιζμικού 
 

Γημιοςπγία 

 

Ζ Γεκηνπξγία είλαη ν θαηεμνρήλ ρψξνο ζηνλ νπνίν νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη θαινχληαη λα 

νηθνδνκήζνπλ "λέα γλώζε". Νέα γλψζε πξνθχπηεη κέζα απφ ηε κειέηε θαη ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη ζηα θχιια εξγαζίαο. Πνιιέο θνξέο ηα πξνβιήκαηα απηά είλαη 

"αλνηθηά", δειαδή δελ μέξνπκε πνηα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε βέιηηζηε ιχζε. Δδψ ε "λέα γλψζε" δίλεη ηελ 

αίζζεζε ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλνχξγηνπ. ε άιια πξνβιήκαηα (θάπνηα απφ ηα νπνία 

έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αξραηφηεηα) παξφιν πνπ μέξνπκε ηελ ηειηθή απάληεζε, πξνζπαζνχκε λα μαλα-

αλαθαιχςνπκε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ζηα καζεκαηηθά θαη ζηα θαιιηηερληθά. Απηή ε δηαδηθαζία εκπεξηέρεη 

πνιχηηκα ζηνηρεία αλαπαξάζηαζεο πνπ καο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά 

ζέκαηα αιιά φρη λα ειεπζεξψζνπκε ηε ζθέςε καο ζε θάηη θαηλνχξγην. Πεδίν γηα ηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο 

επίζεο απνηειεί θαη ε δεκηνπξγία ζελαξίσλ, ζρεδίσλ καζεκάησλ θαη θχιισλ εξγαζίαο πνπ γίλεηαη θπξίσο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ Γεκηνπξγία απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηξία κέξε: 

 

 Θεκαηνινγία: Ζ ζεκαηνινγία απαξηίδεηαη απφ ηα ζελάξηα, ηα θχιια εξγαζίαο θαη ηα ζρέδηα καζεκάησλ. 
Δίλαη ν ρψξνο φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα βξνπλ ηα ζέκαηα ηα νπνία θαινχληαη λα κειεηήζνπλ θαη λα 

εξγαζηνχλ ζηε κνξθή ησλ θχιισλ εξγαζίαο. Δπίζεο εδψ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα 

ηα ζρέδηα καζεκάησλ άιισλ ζπλαδέιθσλ ή λα εηζάγνπλ λέα. 
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 Καηαζθεπέο - Πεηξακαηηζκόο: Ο ρψξνο Καηαζθεπέο - Πεηξακαηηζκφο απνηειείηαη απφ ηα ηξία δηαινγηθά 
εξγαιεία ηνπ ηνπηθνχ ινγηζκηθνχ, ηνλ Γεκηνπξγφ Μνλάδσλ, ηνλ ρεδηαζηή Μσζατθψλ θαη ηε Γελλήηξηα 

Μνηίβσλ. Με ηα δχν πξψηα εξγαιεία ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο απιψλ ή ζχλζεησλ 

δνκηθψλ κνλάδσλ θαη κνηίβσλ νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη θσηνγξαθηθά θαη δηαλπζκαηηθά ζρέδηα. Με ην 

ηξίην εξγαιείν ν ρξήζηεο ηνπνζεηεί ζε θακβά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα κνηίβα πνπ θαηαζθεχαζε κε ηα 

δχν παξαπάλσ εξγαιεία θαη δεκηνπξγεί ην ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ επαλαιεπηηθφ 

ηξφπν ηνπνζέηεζεο ηνπ κνηίβνπ ζηηο δηαθξηηέο ζέζεηο ηνπ θακβά. Απηά ηα εξγαιεία παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηνλ ζρεδηαζκφ ζρεκάησλ θαη κε ηελ θαηαζθεπή 

κνλάδσλ παξαγσγήο απείξνπ αξηζκνχ κνηίβσλ. 

 

 Ηζηνξηθό Δξγαζηώλ: Σν Ηζηνξηθφ Δξγαζηψλ πεξηέρεη θαηαρσξεκέλεο εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε 

παξφκνηα ζέκαηα απφ καζεηέο θαη καζήηξηεο άιισλ ζρνιείσλ.  

 

Πληποθοπία 

 

Ζ Πιεξνθνξία είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία απνζεθεχεηαη πιεξνθνξία ζε κνξθή πεξηγξαθηθήο θαη 

εηθνληθήο αλαπαξάζηαζεο ελλνηψλ. Απνηειείηαη απφ εηθόλεο, ήρνπο, θείκελα, γισζζάξη θαη πεγέο ζην 

δηαδίθηπν. Πξφθεηηαη γηα κηα δπλακηθή βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία κπνξεί λα εκπινπηίδεηαη ζπλερψο κε "λέα 

πιεξνθνξία" θαη πεξηέρεη ηα παξαθάησ: 
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 Δηθόλεο: ζεηξά εηθφλσλ απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: Γξακκηθά ζρέδηα, Δηθφλεο απφ ηε θχζε Πίλαθεο 

Zσγξαθηθήο, Υψξνη - Πιαηείεο. Γηα θάζε εηθφλα δίλεηαη θαη ελεκεξσηηθφ θείκελν, ν εμνπζηνδνηεκέλνο 

ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ην ππάξρνλ πιηθφ (ηζρχεη θαη γηα φια ηα παξαθάησ 

δεδνκέλα ηεο πιεξνθνξίαο). 

 Ήρνπο: ζεηξά απφ ήρνπο θαη ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ θείκελν. 

 Κείκελα: αλαιχζεηο, ηζηνξηθά ζεκεηψκαηα, πξνβιήκαηα θηι. 

 Γισζζάξη: νξηζκνί, νξνινγία θαη επεμεγήζεηο βαζηθψλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζελάξηα θαη 

άιισλ πνπ ζρεηίδνληαη θαη παξέρνληαη κέζσ ηνπ πιηθνχ ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Πεγέο ζην δίθηπν: ρξήζηκεο δηεπζχλζεηο ζην δηαδίθηπν (γηα Μαζεκαηηθά, Σέρλε, Αξρηηεθηνληθή, Μνπζεία 

θηι). 

 Γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο Άξζξα (π.ρ. απφ πεξηνδηθά, βηβιία, θηι.) 
 

 
 

Ζ "πιεξνθνξία" πνπ έρεη ήδε θαηαρσξεζεί ζπλδέεηαη άκεζα θαη αλαθέξεηαη ζηηο έλλνηεο πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο θαινχληαη λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα κειεηήζνπλ ζηα θχιια εξγαζίαο. Απηέο 

κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά ζην εξγαιείν ηεο Αλαδήηεζεο. 

 

Δπικοινυνία 
 

Ζ Δπηθνηλσλία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο, κε εθπαηδεπηηθνχο θαη 

καζεηέο ζε άιια ζρνιεία αιιά θαη ζην δηθφ ηνπο ζρνιείν αμηνπνηψληαο ηνλ δηθφ ηνπο ρξφλν. Απνηειείηαη 

απφ ηξία βαζηθά εξγαιεία επηθνηλσλίαο: πδεηήζεηο ζε Θέκαηα, πδήηεζε Σώξα!, θαη Αλνηρηέο πδεηήζεηο.  

 

Oη "πδεηήζεηο ζε Θέκαηα" δίλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία ζπδεηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηηο εξγαζίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα θχιια εξγαζίαο. Απηή ε ζεκαηνινγία 

ζπδεηήζεσλ κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε λέα ζέκαηα. Ο ρψξνο "πδήηεζε Σώξα!" (chat) δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

άκεζεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ κηθξνχ αξηζκνχ αηφκσλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν. 

Καη ηέινο νη "Αλνηρηέο πδεηήζεηο" απνηεινχλ forum γηα επηθνηλσλία ζε γεληθά ζέκαηα πνπ επηιέγνπλ νη 

ρξήζηεο. 

 

Οη ζπδεηήζεηο ζηνπο ρψξνπο "πδεηήζεηο ζε Θέκαηα" θαη "Αλνηρηέο πδεηήζεηο" αξρεηνζεηνχληαη γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ηη έρεη εηπσζεί. Ζ 

αξρεηνζέηεζε ζπδεηήζεσλ εμππεξεηεί φρη κφλν ηελ ελεκέξσζε λέσλ ρξεζηψλ αιιά θαη ηελ θξηηηθή 

αλαζθφπεζε ηεο πνξείαο κηαο εξγαζίαο απφ ηα άηνκα πνπ ηελ εθπνλνχλ. Οη ρξήζηεο ζα παξνηξχλνληαη λα 

δηαηππψλνπλ ή/θαη λα επηιέγνπλ ην είδνο ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα εθθηλήζνπλ ή λα πάξνπλ κέξνο. 

 

file://MOTHER_SUPERIOR/SHARE/iris/information_source/default.asp%3fService=Gallery&ShowAs=Mosaic&Category=4
file://MOTHER_SUPERIOR/SHARE/iris/information_source/default.asp%3fService=Gallery&ShowAs=Mosaic&Category=2
file://MOTHER_SUPERIOR/SHARE/iris/information_source/default.asp%3fService=Gallery&ShowAs=Mosaic&Category=3
file://MOTHER_SUPERIOR/SHARE/iris/information_source/default.asp%3fService=Gallery&ShowAs=Mosaic&Category=3
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3.2 Πεπιγπαθή Σοπικού Λογιζμικού 
 

Γημιοςπγόρ Μονάδυν 
 

Με ηνλ Γεκηνπξγό Μνλάδσλ ν ρξήζηεο δεκηνπξγεί δηαλπζκαηηθά ζρέδηα (vectors) ζε θιεηζηή θαλνληθή 

πνιπγσληθή επηθάλεηα (ζπλήζσο νξζνγψληα). Γηαζέηεη ηα βαζηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ζεκείν, επζχγξακκν 

ηκήκα, αλνηρηή πνιπγσληθή γξακκή, θιεηζηή πνιπγσληθή γξακκή, ηεηξάγσλν, νξζνγψλην, θχθιν, θαλνληθφ 

πνιχγσλν) κε δπλαηφηεηα ρξσκαηηζκνχ ή φρη ηνπ πεξηγξάκκαηνο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο, θαζψο θαη έλα 

ζχλνιν απφ καζεκαηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο φπσο: ζπκκεηξία σο πξνο άμνλα (αλάθιαζε), πεξηζηξνθή, 

παξάιιειε κεηαηφπηζε, κεγέζπλζε, ζκίθξπλζε. Σα ζρήκαηα κπνξνχλ λα νλνκαζζνχλ θαη βέβαηα λα 

δηαζσζνχλ γηα κεηέπεηηα ρξήζε. 
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σεδιαζηήρ Μυζαφκών 
 

Με ηνλ ρεδηαζηή Μσζατθώλ ν ρξήζηεο ζρεδηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλε επηθάλεηα απφ ηεηξαγσληζκέλν πιέγκα. 

Γεκίδεη κε ρξψκαηα ηα ηεηξάγσλα ηνπ πιέγκαηνο, θάλεη κίμεηο ρξσκάησλ, ζρεδηάδεη γεσκεηξηθά ζρήκαηα 

θαη εηζάγεη έηνηκεο εηθφλεο (πάληα ζε κνξθή bitmap). Έρεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο κεγέζπλζεο/ζκίθξπλζεο, 

πεξηζηξνθήο, ζπκκεηξηθήο ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη κεηαβνιήο ζηα κεγέζε ησλ ηεηξαγψλσλ θαη ηνπ 

πιέγκαηνο. 

 

Γεννήηπια Μοηίβυν 
 

Ζ Γελλήηξηα Μνηίβσλ επαλαιακβάλεη ηα κσζατθά, ηηο απιέο ή ζχλζεηεο κνλάδεο θαη ηηο γεσκεηξηθέο 

θαηαζθεπέο ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ σο κνηίβα, ζε έλα παξακεηξνπνηεκέλν θακβά, κε νξηδφκελν ην 

πιήζνο θαη ην κέγεζνο ησλ νξηδφληησλ θαη ησλ θάζεησλ “θπςειψλ” ηνπ. Ο ρξήζηεο νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα επαλαιεθζεί ην κνηίβν, ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία.  
 

 
 

3.3 Σο Πεπιβάλλον Τλοποίηζηρ ηος Λογιζμικού 

 

Σν διαδικηςακό λογιζμικό απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά δηαζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο εθαξκνγψλ, νη νπνίεο 

αλαπηχρζεθαλ ζε πεξηβάιινλ World Wide Web. Δπίζεο “over the Web” αλαπηχρζεθε θαη ην πεξηβάιινλ 

πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε ζηηο εθαξκνγέο απηέο, ε νπνία πξφζβαζε δηεθπεξαηψλεηαη κέζσ ελφο απινχ Web 

browser. Οη εθαξκνγέο απηέο, ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπο θαη ην ζπλνδεπηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ ηνπο 

πιηθφ δνκήζεθαλ σο ζχλνιν ζηνλ θφκβν ηεο Ίξηδαο. ε θάζε πεξίπησζε, ην δηθηπαθφ κέξνο ηνπ ινγηζκηθνχ 

έρεη ζρεδηαζζεί ψζηε λα επηηξέπεη ηελ ακθίδξνκε ζχλδεζε κε ην ηνπηθφ ηκήκα ηνπ εχθνια θαη απιά, θαη λα 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο πιηθνχ ζε θάζε ζεκείν, κε παξάιιειε ηαμηλφκεζή ηνπ on-line κέζσ ηεο 

ρξήζεο keywords, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αλαδήηεζε. Δηδηθή πξφλνηα έρεη επίζεο ιεθζεί γηα ηελ πιήξε 

δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ κέζσ εχρξεζηνπ web interface, ελψ ε πξφζβαζε δηεθπεξαηψλεηαη κέζσ επέθηαζεο 

ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο authentication, ζε επίπεδα. ζνλ αθνξά ζηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ πινπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ, έγηλε εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ ASP θαη αξθεηή ρξήζε ActiveX. 

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηοπικού λογιζμικού νινθιεξψζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηo Visual Studio ηεο Microsoft θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ηελ Visual Basic 6.0. Έρεη γίλεη κεγάιε πξνζπάζεηα ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

αληηθεηκελνζηξαθείο ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εχθνιε θαηαζθεπή ηνπ 

ηνπηθνχ ινγηζκηθνχ, αιιά θαη ηε γξήγνξε πξφζζεζε επηπιένλ δπλαηνηήησλ ζην κέιινλ. 
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4. Γπαζηηπιόηηηερ Καθηγηηών και Μαθηηών 
 

Οη παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην ινγηζκηθφ ΗΡΗ κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζε πέληε βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο: ηελ αληηκεηψπηζε καζεκαηηθψλ θαη εηθαζηηθψλ πξνβιεκάησλ κέζα απφ ξεαιηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο δσήο, ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ ζηξαηεγηθή ρξήζε πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο, ηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη δηδαζθαιία θαη ηελ θξηηηθή, πνιηηηθή θαη αηζζεηηθή ζθέςε. 

Απηέο έρνπλ αλαιπζεί ζην βηβιίν ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ην νπνίν επηζπλάπηνπκε). 

 

ην πεξηβάιινλ ηεο Ίξηδαο νη ρξήζηεο έρνπλ δειαδή ηε δπλαηφηεηα λα ζθεθηνχλ πάλσ ζε καζεκαηηθά θαη 

εηθαζηηθά ζέκαηα κέζα απφ ηελ αληηκεηψπηζε ξεαιηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. ε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο 

ηνπο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζνπλ θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε γεσκεηξηθά θαη άιια ζρήκαηα, λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ή λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξία πνπ ζα ηνπο είλαη ρξήζηκε ζε επηκέξνπο πξνβιήκαηα θαη 

λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιινπο ρξήζηεο πάλσ ζε ζέκαηα θνηλνχ πξνβιεκαηηζκνχ. 
 

4.1 Σο Βαζικό ενάπιο ηος Λογιζμικού 

 

Ζ θεληξηθή ηδέα ζην ινγηζκηθφ ΗΡΗ είλαη φηη ε αληηκεηψπηζε καζεκαηηθψλ θαη εηθαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ γίλεηαη κέζα απφ ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ξεαιηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη ζέκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπκε ζηε δσή καο ηα νπνία αλαπφθεπθηα έρνπλ δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα. Υξεηάδνληαη δειαδή ηε 

ζπιινγηθή ζπλδξνκή ζθέςεο θαη δξάζεο απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο ή ηερληθνχο ρψξνπο. Έλα ηέηνην 

παξάδεηγκα απνηειεί θαη ε ηζηνξία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζαλ παξάδεηγκα ζην ινγηζκηθφ ηεο Ίξηδαο, ε 

δηακφξθσζεο κηαο πιαηείαο. Απηή ε ηζηνξία, πνπ εμειίζζεηαη γχξσ απφ ην ζελάξην ηεο θαηαζθεπήο θαη 

δηακφξθσζεο ηεο πιαηείαο ζε κηα θνηλφηεηα ην νπνίν γίλεηαη ζέκα ζπδήηεζεο θαη εξγαζίαο γηα δχν 

εθπαηδεπηηθνχο, ηελ Νέιιε θαη ηελ Αζελά. Ζ Νέιιε είλαη θαζεγήηξηα θαιιηηερληθψλ θαη ε Αζελά 

θαζεγήηξηα καζεκαηηθψλ θαη είλαη αξθεηά επαηζζεηνπνηεκέλεο γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο πιαηείαο 

ζηελ θνηλφηεηά ηνπο. Απνθάζηζαλ ινηπφλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ην ζέκα γηα αλάιπζε, ζπδήηεζε θαη 

εξγαζία κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο ηνπο ζηελ ηάμε. Έηζη ην ζέκα ηεο θαηαζθεπήο θαη δηακφξθσζεο 

ηεο πιαηείαο απνηέιεζε έλα παξάδεηγκα ζπλεξγαζίαο ησλ εηθαζηηθψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ. Μέζα απφ ηηο 

ελφηεηεο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο, δειαδή ηεο δηακφξθσζεο κηαο 

πιαηείαο, απαηηεί ηελ παξάιιειε επεμεξγαζία καζεκαηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ εξσηεκάησλ θαη 

πξνβιεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, δξαζηεξηφηεηεο φπσο: "Απνηχπσζε θαη Αλαπαξάζηαζε επηθάλεηαο", 

"Γηακνξθψλνληαο ηελ Πιαηεία: χλζεζε ζην ραξηί", "Γηακφξθσζε Πιαηείαο: ρψξνο πξάζηλνπ", απνηεινχλ 

ζέκαηα ην νπνία πξνζεγγίδνληαη δηαζεκαηηθά. 

 

  
 

Σαπηφρξνλα, ην ζέκα ηεο πιαηείαο δίδεη ηε δπλαηφηεηα  γηα εζηίαζε θαη εκβάζπλζε ζε εξσηήκαηα θαη 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην θαζέλα αληηθείκελν εηδηθά. Γηα παξάδεηγκα, δξαζηεξηφηεηεο φπσο "Μέηξεζε θαη 

Τπνινγηζκφο Δκβαδνχ Δπηθάλεηαο", "Ίζα θαη ηζεκβαδηθά ζρήκαηα", "Μεηαζρεκαηηζκνί ζρεκάησλ"  

απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο εζηηάζεηο ζηα καζεκαηηθά. Δλψ γηα παξάδεηγκα, δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

"Γηακνξθψλνληαο ηελ πιαηεία: Πξνηάζεηο γηα ηνλ ειεχζεξν ρψξν", "Ζ Βίια ηνπ Κπλεγηνχ: Αλαπαξάζηαζε 

κσζατθνχ", "Ζ δηαθφζκεζε ηεο πιαηείαο" απνηεινχλ εζηηάζεηο ζην αληηθείκελν ησλ θαιιηηερληθψλ.  
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Έλλνηεο φπσο κέηξεζε εκβαδνχ, ίζα θαη ηζεκβαδηθά ζρήκαηα, αλαπαξαζηάζεηο ζρεκάησλ θαη 

δηαθνζκεηηθφο ξπζκφο είλαη έλλνηεο πνπ ηειηθά ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γλσζηηθά θαη ζηα δχν 

αληηθείκελα. Ζ εζηίαζε φκσο πνπ ελλννχκε εδψ έρεη λα θάλεη κε ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θάζε κηα επηζηήκε φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζηηο κέξεο καο. Έηζη, ην εξψηεκα "ηη είλαη εκβαδφλ θαη πσο 

κεηξηέηαη" ηείλεη λα απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ηνπο καζεκαηηθνχο ζηηο κέξεο καο ελψ ην εξψηεκα "πνηα είλαη  

θαιχηεξε κνξθή γηα ηελ πιαηεία θαη ηε δηαθφζκεζε ηεο" ηείλεη λα απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ηνπο 

θαιιηηέρλεο. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ εμαηξέζεηο. Αληίζεηα, ηέηνηνπ είδνπο εμαηξέζεηο 

επηηξέπνληαη θαη πξνσζνχληαη ζην πεξηβάιινλ ηεο Ίξηδαο. Έηζη, παξφιν πνπ πξνηείλεηαη ε ρξήζε θχιισλ 

εξγαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα θξίλνπλ ηη είδνπο ζπλδπαζκνχο ζέινπλ λα 

θάλνπλ. 

 

4.2 Πποεηοιμαζία Καθηγηηών και ςζσέηιζη με ηο Αναλςηικό Ππόγπαμμα 

 

Γηα ηελ έληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγήζεθε κηα νκάδα εξγαζίαο ε νπνία πξνζδηφξηζε ην ρξνληθφ 

πιαίζην έληαμεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, επέιεμε ηηο δξαζηεξηφηεηεο (θχιια εξγαζίαο) ζχκθσλα κε 

ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ έζεζε θαη ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηίζηεθε γηα θαηάιιεινπο ηξφπνπο 

παξέκβαζεο ζηελ εξγαζία ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηα ζρέδηα καζεκάησλ. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζπλεηδεηά 

δελ αθνινπζήζεθε κία ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ επηκφξθσζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θαζεγεηψλ, αληίζεηα ε 

δεκηνπξγία ηεο νκάδαο εξγαζίαο (κε έκπεηξνπο θαη κε θαζεγεηέο) θαηέζηεζε ηνπο δηδάζθνληεο ηθαλνχο λα 

απηελεξγήζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηελ πξαθηηθή δηαδηθαζία. 

 

Καηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (ην Μάην θαη Ηνχλην ηνπ 2000 ζε 2 ηκήκαηα καζεηψλ Α‟ θαη 

Γ‟ Γπκλαζίνπ, ε νπνία είρε θαη ραξαθηήξα πηινηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ) θαη ηε δεχηεξε εθαξκνγή 

(ην επηέκβξην θαη Οθηψβξην ηνπ 2000 ζε 2 ηκήκαηα καζεηψλ Β‟ Γπκλαζίνπ, ε νπνία εληάρζεθε 

ιεηηνπξγηθά ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα) απνθαζίζηεθε ε ρξήζε ησλ Φχιισλ Δξγαζίαο 1, 2, 4, 12 θαη 22. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο είραλ σο ζθνπφ γηα ηα Μαζεκαηηθά λα δηδάμνπλ έλλνηεο ηνπ εκβαδνχ θαη ηνπ 

Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο, γηα ηα Καιιηηερληθά ρξήζε ρξψκαηνο θαη θφξκαο γηα ηε ζχλζεζε ζε θάλαβν θαη 

γηα ηελ Πιεξνθνξηθή ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζην δηαδίθηπν. 

 

Σα πξψηα Φχιια Δξγαζίαο (1, 2, 4) έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ εηζάγνπλ θαηλνχξγηεο καζεκαηηθέο 

έλλνηεο, αιιά κέζα απφ έλα πξφβιεκα πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, σζνχλ ηνπο καζεηέο λα «εξγαζηνχλ» σο 

κεραληθνί, λα δηεξεπλήζνπλ ην αληηθείκελν, λα πξνηείλνπλ βειηηψζεηο. Σν ηέηαξην Φχιιν Δξγαζίαο (12) 

επηιέρζεθε γηα λα έρνπκε κηα πξψηε εηθφλα απφ δηδαζθαιία άγλσζηνπ ζεσξήκαηνο θαη λα δηαπηζηψζνπκε 

ηα ζεκεία ζηα νπνία δηεπθνιχλεηαη ην έξγν ηνπ δηδάζθνληνο αιιά θαη εθείλα φπνπ ε παξέκβαζή ηνπ 

θξίλεηαη αλαγθαία. Μέζα απφ ην πξφγξακκα νη καζεηέο θαηαιήγνπλ ζηε ζρέζε ηνπ Ππζαγνξείνπ 

ζεσξήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηελ επαιεζεχζνπλ ζε δνζκέλεο πεξηπηψζεηο νξζνγσλίσλ ηξηγψλσλ φπσο 

θαη ζε δηθά ηνπο παξαδείγκαηα. Απηή εηδηθά ε ηειεπηαία δηαδηθαζία αλακελφηαλ λα παξαθηλήζεη ηνπο 

καζεηέο λα ςάμνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε αξηζκεηηθή ζρέζε, αθνχ ε επηινγή ηνπ κήθνπο ησλ πιεπξψλ, ν 

ζρεδηαζκφο ζηελ νζφλε ηνπ ηξηγψλνπ, νη ππνινγηζκνί θαη νη κεηξήζεηο κε ηα εξγαιεία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη πξνζσπηθή εξγαζία. Σέινο ην πέκπην θχιιν εξγαζίαο (22) επαλήιζε ζην ζέκα ηεο θαηαζθεπήο 

πιαηείαο κέζα απφ ηε ζθνπηά ησλ Καιιηηερληθψλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία δηαθνζκεηηθψλ κνηίβσλ γηα 

κσζατθά. 

 

Γηα θάζε έλα απφ ηα θχιια εξγαζίαο ζπληάρζεθε ζρέδην καζήκαηνο κε ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 

 Γηδαθηηθνί ηόρνη 

 Γηδαγκέλα Θέκαηα θαη Έλλνηεο 

 πζρέηηζε θαη Υξνληζκόο κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 

 Απαηηνύκελα εξγαιεία ηνπηθνύ ή/θαη δηαδηθηπαθνύ ινγηζκηθνύ 

 

Σα ζρέδηα φισλ ησλ Φχιισλ Δξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δίλνληαη παξαθάησ. 
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ρέδην Μαζήκαηνο γηα ην Φχιιν Δξγαζίαο 1: Aπνηχπσζε θαη Αλαπαξάζηαζε Δπηθάλεηαο (Η) 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη 

 Απνηχπσζε - αλαπαξάζηαζε ζρήκαηνο ππφ θιίκαθα ή κε δηαθνξεηηθή κνλάδα. 

 Δμνηθείσζε κε ηα εξγαιεία ηνπ Σνπηθνχ θαη Γηαδηθηπαθνχ ινγηζκηθνχ 

 

Γηδαγκέλα Θέκαηα θαη Έλλνηεο 

 Βαζηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ηχπνπο ππνινγηζκνχ πεξηκέηξνπ θαη εκβαδψλ ηνπο ηχπνπο εκβαδψλ 
βαζηθψλ επίπεδσλ. Ζ επαλάιεςε ησλ βαζηθψλ απηψλ ηχπσλ αθνινπζείηαη απφ ηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα θπξίσο γηα παηδαγσγηθνχο - ςπρνινγηθνχο ιφγνπο (ζπεηξνεηδήο αλέιημε). 

 

πζρέηηζε θαη Υξνληζκόο κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα  

 ιεο ηηο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θαηαζθεπέο θαη κεηξήζεηο (γεληθφ θχιιν εξγαζίαο θαη γηα ηα δχν 
γλσζηηθά αληηθείκελα αιιά  θαη ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ) 

 

Απαηηνύκελα εξγαιεία ηνπηθνύ ή/θαη δηαδηθηπαθνύ ινγηζκηθνύ 

 ρεδηαζκφο επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο - γσλίαο - πνιπγψλνπ (Γεκηνπξγφο Μνλάδσλ) 
 

ρέδην Μαζήκαηνο γηα ην Φχιιν Δξγαζίαο 2: Aπνηχπσζε θαη Αλαπαξάζηαζε Δπηθάλεηαο (ΗΗ) 
 

Γηδαθηηθνί ηόρνη 

 ρεδηαζκφο δνζέλησλ ζρεκάησλ ππφ θιίκαθα ή φρη 

 Ο ξφινο ηνπ πιήζνπο θαη ηνπ είδνπο ησλ δεδνκέλσλ ζην ζρεδηαζκφ ζρεκάησλ 

 Τπνινγηζκφο εκβαδψλ επίπεδσλ επηθαλεηψλ 

 Δμνηθείσζε κε ηα εξγαιεία ηνπ Σνπηθνχ θαη Γηαδηθηπαθνχ ινγηζκηθνχ 

 

Γηδαγκέλα Θέκαηα θαη Έλλνηεο 

 Βαζηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ηχπνπο ππνινγηζκνχ πεξηκέηξνπ θαη εκβαδψλ. Ζ επαλάιεςε ησλ 
βαζηθψλ απηψλ ηχπσλ αθνινπζείηαη απφ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θπξίσο γηα παηδαγσγηθνχο - 

ςπρνινγηθνχο ιφγνπο (ζπεηξνεηδήο αλέιημε). 

 

πζρέηηζε θαη Υξνληζκόο κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα  

 Μαζεκαηηθά, Α' Γπκλαζίνπ, Δκβαδά Δπίπεδσλ ρεκάησλ (θεθάιαην 7) 
 

Απαηηνύκελα εξγαιεία ηνπηθνύ ή/θαη δηαδηθηπαθνύ ινγηζκηθνύ 

 ρεδηαζκφο γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ (Γεκηνπξγφο Μνλάδσλ) 

 Τπνινγηζκφο εκβαδψλ (Γεκηνπξγφο Μνλάδσλ) 

 Αλαδήηεζε ζηνλ θφκβν ηεο Ίξηδαο 

 Γπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη ζην ραξηί (πξναηξεηηθά) 
 

 

ρέδην Μαζήκαηνο γηα ην Φχιιν Δξγαζίαο 4: Μέηξεζε θαη Τπνινγηζκφο Δκβαδνχ Δπηθάλεηαο 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη 

 Καηεπζπλφκελε (κε βήκαηα) εχξεζε γεληθψλ ηχπσλ ππνινγηζκνχ ηεο πεξηκέηξνπ θαη ηνπ εκβαδνχ ελφο 

ηεηξαγψλνπ 

 

Γηδαγκέλα Θέκαηα θαη Έλλνηεο 

 ην Γεκνηηθφ έρεη δνζεί ν ηχπνο ππνινγηζκνχ εκβαδνχ αιιά θαη πεξηκέηξνπ ηεηξαγψλνπ 
 

πζρέηηζε θαη Υξνληζκόο κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα  

 Μαζεκαηηθά, Α' Γπκλαζίνπ, Μνλάδεο Μέηξεζεο (θεθάιαην 2) 
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Απαηηνύκελα εξγαιεία ηνπηθνύ ή/θαη δηαδηθηπαθνύ ινγηζκηθνύ 

 ρεδηαζκφο επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ 

 Τπνινγηζκφο πεξηκέηξνπ - εκβαδνχ (επηβεβαίσζε) 

 ην πξφγξακκα ε επηβεβαίσζε ηνπ εκβαδνχ, αιιά θαη νπνηαδήπνηε κέηξεζε πνιπγσληθήο επηθάλεηαο 
γίλεηαη αθνχ πξνεγνπκέλσο γίλνπλ ηα εμήο: 

 

α) ζρεδηαζκφο, (κε ην θαηάιιειν εξγαιείν ηνπ Γεκηνπξγνχ Μνλάδσλ), θιεηζηήο πνιπγσληθήο γξακκήο 

πάλσ ζηελ ππάξρνπζα 

β) ελεξγνπνίεζε ηεο κέηξεζεο 

 

ρέδην Μαζήκαηνο γηα ην Φχιιν Δξγαζίαο 12: Σν Ππζαγφξεην Θεψξεκα … ειηθίαο 2500 εηψλ 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη 

 Γηαηχπσζε ηνπ Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο (επζχ θαη αληίζηξνθν) 
 

Γηδαγκέλα Θέκαηα θαη Έλλνηεο 

 Δκβαδά γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ 
 

πζρέηηζε θαη Υξνληζκόο κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα  

 Μαζεκαηηθά, Β' Γπκλαζίνπ, Οη Πξαγκαηηθνί Αξηζκνί, Ππζαγφξεην Θεψξεκα        (θεθάιαην 3, 3.1) 

 Ο θαζεγεηήο παξεκβαίλεη:  α) γηα ηελ αθξηβή δηαηχπσζε ηνπ Ππζαγνξείνπ Θεσξήκαηνο 
β) γηα ηνλ νξηζκφ ησλ άξξεησλ αξηζκψλ 

γ) γηα ηελ "ηνπνζέηεζή ηνπο" ζηνλ άμνλα 

δ) γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ 

 

Απαηηνύκελα εξγαιεία ηνπηθνύ ή/θαη δηαδηθηπαθνύ ινγηζκηθνύ 

 Γεκηνπξγφο Μνλάδσλ 

 Γηαδίθηπν, κεραλέο αλαδήηεζεο 

 Δπηζηεκνληθή Αξηζκνκεραλή (scientific calculator) 

 

ρέδην Μαζήκαηνο γηα ην Φχιιν Δξγαζίαο 22: H Βίια ηνπ Αδξηαλνχ, Αλαπαξάζηαζε κσζατθνχ 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη 

 Αλάγλσζε θαη ζρεδίαζε κνλάδαο 

 Ρπζκόο 

 ρεδίαζε κσζατθνχ Βίιαο Αδξηαλνχ 

 Αλάγλσζε ξπζκνχ, επαλάιεςε κνλάδαο 

 ρεδίαζε, ηεηξαγσληθνχ θαλάβνπ 

 Υξήζε ηφλσλ (2 γθξίδα, καχξν, άζπξν) 

 Υξήζε γεσκεηξηθψλ νξγάλσλ (ράξαθαο, ηξίγσλν, δηαβήηεο) 
 

Γηδαγκέλα Θέκαηα θαη Έλλνηεο 

 Ρπζκφο - Γηαθνζκεηηθφ κνηίβν. 
 

πζρέηηζε θαη Υξνληζκόο κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα  

 Γηαθνζκεηηθφ γεσκεηξηθφ κνηίβν 

 Άζπξν, καχξν 

 Σφλνο (γθξίδα) 

 Υξψκα (βαζηθά, δεχηεξα, ζπκπιεξσκαηηθά δεπγάξηα) 
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Απαηηνύκελα εθόδηα θαη εξγαιεία ηνπηθνύ / δηαδηθηπαθνύ ινγηζκηθνύ 

 Υξήζε γεσκ. νξγάλσλ (ράξαθαο, ηξίγσλν, δηαβήηεο) 

 Γηαθαλέο ραξηί, κηιηκεηξέ 

 ρεδηαζηήο Μσζατθψλ, Γελλήηξηα Μνηίβσλ 
 

 

4.3 Δθαπμογή ζηην Σάξη και Αξιολόγηζη 
 

Οη ζεκεξηλέο καο εκπεηξίεο απφ έξεπλα ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπκε 

αλάκεζα ζε δηάθνξα κνληέια αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζηελ ηάμε. Οη 

κέζνδνη απηνί ζα κπνξνχζαλ ζπλνπηηθά λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο. ηηο πνζνηηθέο 

κεζφδνπο ζα κπνξνχζακε λα αλαθεξζνχκε ζηα πεηξάκαηα ηάμεο (ειεγρφκελα θαη κε) θαη ζηε ζπιινγή 

ζηνηρείσλ γηα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα κε ηελ κέζνδν εθαξκνγήο εξσηεκαηνινγίνπ ή/θαη ζπλεληεχμεσλ. 

ηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο αλήθνπλ ηα δηδαθηηθά πεηξάκαηα φπνπ νη καζεζηαθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά ζέκαηα παξαθνινπζνχληαη ζηελά θαη αλαιχνληαη θαζψο θαη νη εζλνγξαθηθέο 

κειέηεο ηάμεο φπνπ ε επξχηεξε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή εκπεηξία θαηαγξάθεηαη. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 

δχν κεζφδνπο είλαη φηη νη κελ πνζνηηθέο δίδνπλ άκεζε ζεκαζία θαη βαζίδνληαη ζην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο, νη δε πνηνηηθέο εζηηάδνπλ ζηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηελ πνξεία θαη ηελ δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο κηαο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο (δεο Cohen and Manion, 1990). 

 

ηελ εθαξκνγή απηή επηιέγνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ 

εζλνγξαθηθνχ ηχπνπ αλάιπζε ηάμεο (δεο  Goetz and Le Compte, 1984). Οη ιφγνη πνπ καο έρνπλ νδεγήζεη ζ‟ 

απηή ηελ επηινγή είλαη: Πξψηνλ, απηφο ν ηξφπνο έξεπλαο, ζε ζρέζε κε άιινπο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα κηα 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζρέζεο καζεηψλ-εθπαηδεπηηθνχ- ππνινγηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Έηζη κπνξνχκε λα 

πξνζεγγίζνπκε  ηελ ππφζεζε θαηάθηεζε γλψζεο φρη κφλν ζαλ ππφζεζε ηνπ καζεηή αιιά ζαλ ππεπζπλφηεηα 

κηαο θνηλφηεηαο αλζξψπσλ. Γεχηεξνλ, ηα ζπκπεξάζκαηα ελφο ηέηνηνπ ηξφπνπ έξεπλαο θαηαιήγνπλ ζηελ 

πεξηγξαθή πεξηζηαηηθψλ κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηάμεο ηα νπνία απνηεινχλ ρξήζηκα παξαδείγκαηα γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο πνπ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξφγξακκα.  

 

Πεπιγπαθή Σςνθηκών 

 

Σν ινγηζκηθφ ΗΡΗ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ηκήκαηα ηνπ Γπκλαζίνπ (Α‟, B‟ θαη Γ‟ ησλ 30-32 καζεηψλ) θαη γηα 

πάλσ απφ 20 δηδαθηηθέο ψξεο κέζα ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ζηα καζήκαηα Μαζεκαηηθώλ, 

Καιιηηερληθώλ θαη Πιεξνθνξηθήο. Οη καζεηέο ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ππνινγηζηέο. Δίραλ δνπιέςεη ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο εθαξκνγέο ησλ Windows (π.ρ. επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη 

επεμεξγαζία γξαθηθψλ). Δπίζεο είραλ ρξεζηκνπνηήζεη εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζε κνξθή CDROMs γηα 

δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα φπσο γεσγξαθία, θπζηθή θαη αλζξσπνινγία.  

 

Οη πέληε απφ ηνπο θαζεγεηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ εθαξκνγή ζπκκεηείραλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ 

θαη ηε ζπγγξαθή ηνπ ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ θαη νη ηξεηο απφ απηνχο δελ είραλ πξφηεξε εκπεηξία ζηε ρξήζε 

ππνινγηζηψλ (πξηλ αζρνιεζνχλ κε ην έξγν). Ο έθηνο θαζεγεηήο εμνηθεηψζεθε κε ην ινγηζκηθφ ηεο Ίξηδαο 

έρνληαο ειάρηζηε πξφηεξε εκπεηξία. ινη νη θαζεγεηέο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ εζηίαζαλ ζηε δηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ΗΡΗ γηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα θαη φρη ζηε ζηεγλή ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ.  

 

Ανηικείμενο Αξιολόγηζηρ και Σςλλογή Σηοισείων 

 

Πέξα απφ ηελ έληαμε ηνπ ινγηζκηθνχ ΗΡΗ ζηα καζήκαηα ηέζεθε θαη ν ζηφρνο ηεο πηινηηθήο αμηνιφγεζήο 

ηνπ γηα λα ραξαθηεξηζηεί ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο. Ο 

ρξφλνο πνπ δηαηέζεθε ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε φζν θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε δελ επηηξέπεη κηα 

εμνλπρηζηηθή εμεξεχλεζε φισλ ησλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ πηπρψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Έηζη ζηελ παξνχζα αμηνιφγεζε πεξηνξηζηήθακε ζηελ πεξηγξαθή 

βαζηθψλ παξακέηξσλ ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ ηάμε αλαθεξφκελνη ζηνπο λένπο ξφινπο ησλ καζεηψλ θαη 
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα δχν γλσζηηθά αληηθείκελα; 

καζεκαηηθά θαη θαιιηηερληθά. 

 

Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ έγηλε θχξηα δηακέζνπ ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ζηα καζήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην πεξηβάιινλ ΗΡΗ. Ζ εμέιημε ησλ καζεκάησλ παξαηεξήζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο θαη 

θξαηήζεθαλ ζεκεηώζεηο ζηελ κνξθή αλαιπηηθνχ εκεξνινγίνπ. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα καζήκαηα 

βηληενζθνπήζεθαλ θαη δηάινγνη ζηελ ηάμε κεηαμχ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ καγλεηνθσλήζεθαλ. Έηζη 

ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ κπνξνχζαλ λα μαλακειεηεζνχλ θαζψο θαη νη πηζαλέο ηνπο 

εθδνρέο θαη επηπηψζεηο λα ζπδεηεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ απφ δηάθνξεο ζθνπηέο. 

 

4.4 Πεπιπηώζειρ Μελέηηρ 

 

Οη Μαζεηέο θαη νη Δθπαηδεπηηθνί ζε Νένπο Ρόινπο 

 

Με ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ νη καζεηέο, νη καζήηξηεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ππνδπζνχλ λένπο 

ξφινπο ζηελ ηάμε θαη λα πηνζεηήζνπλ λένπο ηξφπνπο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Οη ηξφπνη απηνί 

δηακνξθψλνληαη βαζηθά κέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ λέσλ εξγαιείσλ (δει. ηνπ ινγηζκηθνχ) γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θάπνησλ ζεκάησλ θαη απφ ηνπο λένπο ηξφπνπο ζπζρεηηζκνχ ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε ζπλεξγαζία ηνπο ζε νκάδεο ή ε επηθνηλσλία πνπ θαινχληαη λα ζπλάςνπλ κε καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο ζην ίδην ή ζε άιια ζρνιεία.  

 

Οη εθπαηδεπηηθνί, φπσο θαη νη καζεηέο, εκπιέθνληαη ζε λένπο ξφινπο. ινη θαζεγεηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζ‟ 

απηή ηελ πηινηηθή αμηνιφγεζε έπαημαλ δηαθνξεηηθνύο ξόινπο απφ απηνχο πνπ ζπλεζίδνληαη ζε παξαδνζηαθέο 

ηάμεηο. Οη λένη απηνί ξφινη εληνπίδνληαη ζε ζέκαηα νξγάλσζεο ηάμεο, ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη 

ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο.  

 

ε ζρέζε κε ηα ζέκαηα νξγάλσζεο ηάμεο, ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε νκάδεο (2 αλά Ζ/Τ ζην 

εξγαζηήξην κε ηνπο 17 Ζ/Τ), πξνηξέπεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αιιειεπηδξνχλ δηαθνξεηηθά κε ηνπο 

καζεηέο. ε φιεο ζρεδφλ ηηο δηδαθηηθέο ψξεο ην κάζεκα μεθηλνχζε κε κηα εηζαγσγή θαη επεμήγεζε ησλ 

θαζεγεηψλ γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ νη καζεηέο. πνηε ρξεηαδφηαλ λα δνζνχλ επεμεγήζεηο γηα λέεο 

ιεηηνπξγίεο ησλ πξνγξακκάησλ, γηλφηαλε κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε κε data projector. Σα δεηνχκελα ζηα 

θπιιάδηα εξγαζίαο αλαιπφληνπζαλ φζν απηφ ήηαλ δπλαηφλ θαη δεηηφηαλ απφ ηνπο καζεηέο λα δνπιέςνπλ ζε 

νκάδεο ζπδεηψληαο ηηο απνξίεο θαη αληαιιάζζνληαο ηηο ζθέςεηο θαη απφςεηο ηνπο. Οη θαζεγεηέο πεξλνύζαλ 

από νκάδα ζε νκάδα επηιχνληαο απνξίεο, παξαηεξψληαο ηελ πξφνδφ ηνπο θαη θάλνληαο εζηηαζκέλεο 

εξσηήζεηο ζηα ζέκαηα πνπ έπξεπε λα αλαιχζνπλ. Λίγα ιεπηά πξηλ ην ηέινο ηεο θάζε δηδαθηηθήο ψξαο νη 

θαζεγεηέο θαινχζαλ όιε ηελ ηάμε γηα κηα ζπλνιηθή ζπδήηεζε ε νπνία είρε ζηφρν λα πξνηξέςεη ηνπο 

καζεηέο λα κνηξαζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη δεκφζηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαηά νκάδεο θαη λα 

αλαθεθαιαηψζνπλ ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα επεμεξγαζίαο. 

 



ΗΡΗ     Ζ Σέρλε ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηα Μαζεκαηηθά ηεο Σέρλεο 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΓΟΤΚΑ  19 

 
 

Δηθφλα 1: O θαζεγεηήο πεγαίλεη απφ νκάδα ζε νκάδα (κέζσ video). 

 

Σν ινγηζκηθφ ΗΡΗ ηείλεη λα εληζρχεη ηέηνηνπο λένπο ξφινπο φρη κφλν σο πξνο ην πεξηβάιινλ ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη αιιά θαη σο πξνο ηηο λέεο καζεζηαθέο θαη παηδαγσγηθέο ζπλήζεηεο ηηο νπνίεο θαινχληαη νη 

ρξήζηεο λα πηνζεηήζνπλ. Σα λέα ζηνηρεία ζηελ καζεζηαθή ηνπο δηαδηθαζία απνηεινχλ ηαπηφρξνλα ηνπο 

θαηλνχξγηνπο παηδαγσγηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ εκπεξηέρνληαη ηνπ πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα, 

κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ζηελ ηάμε βξήθακε φηη κεηαμχ απηψλ ησλ λέσλ ζηνηρείσλ είλαη ε παξάιιειε 

ρξήζε θεηκέλνπ θαη ινγηζκηθνχ, ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο, νη λέεο ζρέζεηο καζεηψλ κε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ε δπλαηφηεηα εκβάζπλζεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

  

Παπάλληλη Χπήζη Κειμένος και Λογιζμικού 
 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα δνπιέςνπλ ζε θπιιάδηα εξγαζίαο θαη φρη απεπζείαο ζην ινγηζκηθφ ή κέζα απφ έλα 

βηβιίν. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλαο ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ θαη ινγηζκηθνχ πνπ ζπληξέρεη ζηελ άπνςε φηη ην 

ινγηζκηθφ είλαη εξγαιείν γηα ηελ επίιπζε κηαο ξεαιηζηηθήο θαηάζηαζεο ή ελφο πξνβιήκαηνο φπσο απηφ 

πεξηγξάθεηαη ζην θείκελν ησλ  θχιισλ εξγαζίαο. Οη καζεηέο βξήθαλ απηφλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο 

πεξηζζφηεξν γφληκν θαη δεκηνπξγηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ην γεγνλφο φηη νη εξσηήζεηο ζηα θπιιάδηα 

πξνέηξεπαλ ηελ ρξήζε ηνπ ηνπηθνχ θαη ηνπ δηα-δηθηπαθνχ ινγηζκηθνχ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα 

πάξνπλ ελεξγφ κέξνο ζηελ κάζεζε ηνπο. Μπφξεζαλ θαη έθαλαλ θαηαζθεπέο (π.ρ. πξσηαξρηθά γξακκηθά θαη 

ειεχζεξα ζρέδηα) θαζψο θαη πεηξακαηίζηεθαλ κε ηελ πξνζαξκνγή θαη κεηεμέιημή ηνπο ζε άιια πνπ αθνξνχλ 

ηα εξσηήκαηα ζηα θπιιάδηα.  
 

Σα θείκελα ζηα θπιιάδηα εξγαζίαο εηζαγάγνπλ ην ζέκα πνπ ζα επεμεξγαζηνύλ νη καζεηέο θαη επίζεο βνεζνύλ ζηελ 

εζηίαζε ηεο νκάδαο ζηνλ ζηόρν ηεο εξγαζίαο. Ζ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ γίλεηαη εζηηαζκέλα θαη ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα 

εξσηήκαηα ζηα θπιιάδηα. Ζ παξάιιειε ρξήζε θεηκέλνπ (π.ρ. αλάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ εξσηεκάησλ) θαη 

ινγηζκηθνύ (π.ρ. αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ κε ηα εξγαιεία ηνπ ηνπηθνύ θαη ηνπ δηαδηθηπαθνύ ινγηζκηθνύ) βνήζεζε 

ζην λα ζπγθεληξσζνύλ νη καζεηέο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν πνπ θαινύληαη λα δνπιέςνπλ. Έηζη ε πξνζνρή ηνπο 

εζηηάδεηαη όρη ηόζν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνύ, αιιά ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ 

ζρεηηθώλ κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Σν ινγηζκηθό δειαδή κε απηό ηνλ ηξόπν δελ είλαη απηνζθνπόο αιιά ην κέζν γηα ηελ 

επίηεπμε γλώζεο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία. Αθόκε δηαπηζηώζακε όηη ην θείκελν ζηα θπιιάδηα εξγαζίαο 

αληηπξνζσπεύεη ηελ ‘θνηλή θσλή’, δίδεη ηελ πξνηξνπή θαη ηελ εζηίαζε γηα ηελ εξγαζία.  
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Σςνεπγαζία Μαθηηών ζε Ομάδερ 

 

Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε νκάδεο θαη απηφ ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή κε 

επρέξεηα. ‟ απηφ έρεη παίμεη ξφιν θαη ην γεγνλφο φηη έρνπλ ήδε θάλεη ρξήζε ινγηζκηθνχ θαη έηζη μέξνπλ λα 

ρεηξίδνληαη ηα κεραληθά κέξε ηνπ ππνινγηζηή (δει. ην πνληίθη θαη ην πιεθηξνιφγην) θαζψο θαη έρνπλ 

θαηαθηήζεη βαζηθέο αξρέο ηεο ρξήζεο πξνγξακκάησλ (π.ρ. πσο αλνίγσ έλα αξρείν, πσο δηαβάδσ ζηελ νζφλε, 

πσο γξάθσ θιπ). Παξάιιεια βέβαηα παξαηεξνχληαη πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο δεηνχλ ηελ βνήζεηα απφ ηα 

άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπο γηα λα πξνρσξήζνπλ. Έηζη έλαο απφ ηνπο λένπο ξφινπο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε 

κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία είλαη απηφο ηεο ζπλεξγαζίαο πάλσ ζε έλα θνηλφ ζέκα θαη ε κάζεζε κέζα 

απφ θνηλέο πξνζπάζεηεο. 

 

Ζ ζπλεξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο (ζπλήζσο ησλ ηξηψλ αηφκσλ) είλαη έλα ζπλεζηζκέλν κνληέιν ζε ηάμεηο θαη 

καζήκαηα φπνπ γίλεηαη ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Απνηειεί φκσο θαηλνηφκν ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ηηο 

θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ζε δηδαζθφκελα καζήκαηα φπσο καζεκαηηθά θαη θαιιηηερληθά. Καη ζηα 

δχν καζήκαηα ε νκαδηθή ζπλεξγαζία δελ απνηειεί ηνλ θαλφλα ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο.  

 

Σα ζέκαηα πνπ δεηήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο λα δνπιέςνπλ ήηαλ; γηα κελ ηα θαιιηηερληθά ε εχξεζε 

ξσκατθψλ κσζατθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ κνηίβσλ ζηνλ ρψξν Πιεξνθνξία, ε αλαπαξάζηαζε ελφο κνηίβνπ 

θαη ε δηεξεχλεζε αλαπαξαγσγήο λέσλ δηαθνζκεηηθψλ κσζατθψλ βαζηζκέλνη ζην ίδην κνηίβν. Γηα ηα 

καζεκαηηθά, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα δνπιέςνπλ ζε έλα απφ ηα θπιιάδηα εξγαζίαο. Δπηιέρζεθε ην 

θπιιάδην ην νπνίν ζηνρεχεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εκβαδνχ ελφο ηεηξαγψλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία 

ηνπ ηνπηθνχ ινγηζκηθνχ (π.ρ. Γεκηνπξγφ Μνλάδσλ) ζην πεξηβάιινλ ΗΡΗ (θπιιάδην 4, Βηβιίν Μαζεηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ). 

 

Καη ζηα δχν ζέκαηα, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δνχιεςαλ ζε νκάδεο ησλ δχν ή ησλ ηξηψλ αηφκσλ. Ζ 

νκαδηθή εξγαζία ηνπο είρε ην πιενλέθηεκα φηη κπνξνχζαλ λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο ηα ζέκαηα ηα νπνία 

ηνπο δεηήζεθε λα επηιχζνπλ θαη αθφκε λα ζπδεηήζνπλ ηξφπνπο γηα ηελ ππέξβαζε αδπλακηψλ πνπ είραλ 

ζηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ εθπφλεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκάησλ.  

 

Απφ ηηο ζπδεηήζεηο ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο δηαπηζηψζακε φηη ε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη ηνπο 

βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ ηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο εηέζεζαλ ζηα θπιιάδηα εξγαζίαο. Δπίζεο κπνξνχζαλ λα 

δνπιέςνπλ γξεγνξφηεξα πξαθηηθά ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ ηνπ ινγηζκηθνχ ζηα 

πιαίζηα ηεο εμνηθείσζεο ηνπο κε ην ινγηζκηθφ. Γηα παξάδεηγκα, παξφιν πνπ είρε πξνεγεζεί επεμήγεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ πεξηβάιινληνο ΗΡΗ, νη καζεηέο είραλ ηελ αλάγθε λα εμσηεξηθεχζνπλ ηηο απνξίεο ηνπο θαη 

λα βξνπλ ιχζεηο γηα ηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ.  

 

Σέινο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπδεηήζνπλ γηα ηα ζέκαηα επίιπζεο, λα βξνπλ ιχζεηο καδί θαη λα κνηξαζηνχλ 

ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο γηα ηηο λέεο αλαπαξαζηάζεηο θαη θαηαζθεπέο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κε ηα 

λέα απηά εξγαιεία.  
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Δηθφλα 2:  Παηδηά ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο (κέζσ video). 

 

Σσέζη Μαθηηών με Δκπαιδεςηικούρ  

 

ην πεξηβάιινλ ΗΡΗ νη καζεηέο δελ θαινχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ απιά θαη αλελεξγά ηελ παξάδνζε ηνπ 

θαζεγεηή ηνπο. Δδψ νη καζεηέο ελεξγνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν θαη αληί λα παξαθνινπζνχλ ακέηνρνη 

ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα απηελεξγήζνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο. Σνπο 

δίδεηαη ε επθαηξία λα θαηαζθεπάζνπλ, λα πεηξακαηηζηνχλ, λα ςάμνπλ ζηνηρεία θαη πιηθφ ζηνλ ρψξν ηεο 

Πιεξνθνξίαο αιιά θαη λα ζπλεηζθέξνπλ κε ηα δηθά ηνπο. Έηζη ε ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξνπνηείηαη. Οη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηθνηλσλνχλ παξαπάλσ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα παίξλνπλ έλα πεξηζζφηεξν απηφλνκν ξφιν ζε ζρέζε κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο.  

 

πγθεθξηκέλα ζηα δχν καζήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο παξαηεξήζακε φηη ζε ηπρφλ απνξίεο ηνπο νη καζεηέο 

απεπζχλνληαλ πξψηα ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο θαη κεηά ζηνλ θαζεγεηή. Ζ ζρέζε ηνπο κε ηνπο θαζεγεηέο 

ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί βαζηθά απφ αιιαγή ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ. Οη θαζεγεηέο δελ παξαδίδνπλ 

ην κάζεκα, αιιά επεμεγνχλ ην ζέκα πνπ ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ νη νκάδεο ησλ καζεηψλ ζηα θχιια 

εξγαζίαο θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο Ίξηδαο. Οη καζεηέο κεηαηξέπνληαη απφ απινί παξαηεξεηέο ηνπ καζήκαηνο 

ζε ελεξγνχο ζπκκεηέρνληεο. ηηο νκάδεο ζπδεηνχλ γηα ην ζέκα πνπ ζα επεμεξγαζηνχλ κε ηα άιια κέιε θαη 

φινη καδί απνθαζίδνπλ ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.  

 

Δκβάζπλζε ζην Γλσζηηθό Αληηθείκελν 

 

πσο είπακε παξαπάλσ, νη καζεηέο κπφξεζαλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ εμεξεχλεζε γλψζεο 

ζην θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν. Παξαθάησ ζα δνχκε θάπνηα αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα απφ ηηο 

εξγαζίεο πνπ έθαλαλ νη καζεηέο ζηα δχν καζήκαηα ηεο πηινηηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

 

Παξάδεηγκα ζηα Kαιιηηερληθά: 

 
ε ηνχην ην παξάδεηγκα, έρεη δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ (θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο) έλα 

δηαθνζκεηηθφ κνηίβν γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο πιαθφζηξσηνπ ζηελ πιαηεία. Πξνο ηνχην κπνξνχλ λα 

αλαδεηήζνπλ εηθφλεο κσζατθψλ, πιαθφζηξσησλ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ κνηίβσλ θαη λα πεηξακαηηζηνχλ 
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κε ηελ παξαιιαγή αηζζεηηθήο θφξκαο θαη ρξήζε ηεο ζηελ θαηαζθεπή θαη αλαπαξάζηαζε ελφο λένπ κνηίβνπ 

γηα ηελ πιαηεία. πγθεθξηκέλα ζην δηαδηθηπαθό ινγηζκηθό νη καζεηέο κπόξεζαλ λα βξνπλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ 

δηάθνξεο εηθόλεο κσζατθώλ. 

 

  
 

Δηθφλα 3: Δηθφλεο απφ ην δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ (κέζσ video). 

 

Απφ ηε ζπιινγή απηψλ ησλ κσζατθψλ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ (εηθφλεο 4). ε 

πιέγκα (40 X 40) ζηνλ ρεδηαζηή Μσζατθψλ έθηηαμαλ έλα απιφ ζρήκα ην νπνίν πξνζνκνίσλε ηκήκα ηνπ 

επηιεγκέλνπ κσζατθνχ θαη ην απνζήθεπζαλ. 

 

  
 

Δηθφλα 4: Έλα απφ ηα κσζατθά πνπ επηιέρζεθαλ γηα αλαπαξάζηαζε (ε Βίιια ηνπ Κπλεγηνχ) 

 

Καηφπηλ πήγαλ ζην εξγαιείν ηνπ ηνπηθνχ ινγηζκηθνχ, ηελ Γελλήηξηα Μνηίβσλ, φπνπ αλέζπξαλ ην ζρέδην. 

Υξεζηκνπνηψληαο εληνιέο ζην ινγηζκηθφ (π.ρ νξηδφληηα θαη θάζεηε κεηαηφπηζε) έθηηαμαλ ην παξαθάησ 

ζρήκα (δεο εηθφλα 5). 

 

 

 

 
 

Δηθφλα 5: Σα δηαδνρηθά ζηάδηα θαηαζθεπήο ζηνλ ρεδηαζηή Μσζατθψλ θαη ζηε Γελλήηξηα Μνηίβσλ 

Πεηξακαηηδφκελνη κε δηάθνξεο επαλαιήςεηο θαηαζθεχαζαλ δηάθνξα ζρήκαηα (βι. Πεξηγξαθέο ζηα επφκελα 

θεθάιαηα θαη εξγαζίεο καζεηψλ ζην 4.8) 
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Παξάδεηγκα ζηα Mαζεκαηηθά: 
 

ην κάζεκα δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα επεμεξγαζηνχλ έλα ζέκα πνπ αθνξνχζε ζηα καζεκαηηθά. Γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο πιαηείαο, πξέπεη λα ππνινγηζηεί ην εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ απνηχπσζεο. Απηή ε αλάγθε νδεγεί 

ζηελ δηεξεχλεζε ηχπσλ ππνινγηζκνχ εκβαδνχ δηαθφξσλ επηθαλεηψλ, έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ν 

ππνινγηζκφο εκβαδνχ ηεηξαγψλνπ. Σν θπιιάδην εξγαζίαο 4 (βιέπε Βηβιίν Μαζεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ) 

δίδεη ηα βήκαηα πνπ πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο λα αθνινπζήζνπλ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα έρνπλ κηα 

νπηηθή αλαπαξάζηαζε (κε ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Γεκηνπξγνχ Μνλάδσλ) ηνπ 

ηχπνπ πνπ ππνινγίδεη ην εκβαδφλ ελφο ηεηξαγψλνπ. 

 

Σα βήκαηα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή απηήο ηεο αλαπαξάζηαζεο είλαη α) κε ην εξγαιείν ράξαμε 

επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ελψλνπκε 2 δηαδνρηθέο θνπθίδεο κηαο γξακκήο ζηνλ θάλαβν. Θεσξνχκε φηη ην 

επζχγξακκν ηκήκα έρεη κήθνο 1 κνλάδα; β) ζρεδηάδνπκε άιια ηξία επζχγξακκα ηκήκαηα έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί ζηελ νζφλε ηεηξάγσλν κε πιεπξά 1 κνλάδα κήθνπο; θαη γ) ην ηεηξάγσλν απηφ ην νλνκάδνπκε 

„κνλαδηαίν‟ (ή κνλάδα) θαη νξίδνπκε φηη έρεη εκβαδφλ 1 ηεηξαγσληθή κνλάδα (κνλάδα εκβαδνχ). 

 

Καη ηα εξσηήκαηα πνπ δίδνληαη είλαη: α) Πνηα ζρέζε έρεη ε ηεηξαγσληθή κνλάδα πνπ θαηαζθεπάζακε θαη 

ρξεζηκνπνηνχκε ζηνλ θάλαβν ηνπ ηνπηθνχ ινγηζκηθνχ κε ηελ γλσζηή κνλάδα ηνπ ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ; Tη 

παξαηεξείηε; Γηαηί; β) Πνηα ε πεξίκεηξνο ηνπ ηεηξαγψλνπ πνπ ζρεδηάζακε παξαπάλσ;  γ) ρεδίαζε έλα άιιν 

ηεηξάγσλν κε πιεπξά 3 κνλάδεο κήθνπο. Πνηα ε πεξίκεηξνο ηνπ λένπ απηνχ ηεηξαγψλνπ; ε πφζα κνλαδηαία 

ηεηξάγσλα ρσξίδεηαη ην ηεηξάγσλν απηφ; Πνην ην εκβαδφλ ηνπ; (θάλε ζχγθξηζε κε ην κνλαδηαίν ηεηξάγσλν 

πνπ θαηαζθεπάζακε παξαπάλσ); δ) ρεδίαζε θαη άιια ηεηξάγσλα κε πιεπξέο νπνηνπδήπνηε κήθνπο. Βξεο 

ηελ πεξίκεηξν θαη ην εκβαδφλ ηνπο θαη ε) Μπνξείο λα δηαηππψζεηο έλα γεληθφ ηχπν πνπ καο δίλεη ην εκβαδφλ 

ελφο ηπραίνπ ηεηξαγψλνπ; Καη έλα γεληθφ ηχπν γηα ηελ πεξίκεηξν ηνπ; 

 

Ο ζθνπφο ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ ζην θπιιάδην εξγαζίαο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

„αθνινπζήζνπλ ηελ ζθέςε ησλ καζεκαηηθψλ‟ θαη λα βξνπλ ή θαιχηεξα λα μαλααλαθαιχςνπλ, έλα γεληθφ 

ηχπν πνπ ζα πεξηγξάθεη ην εκβαδφλ κηαο επηθάλεηαο ζρήκαηνο ηεηξαγψλνπ. Εεηείηαη ινηπφλ απφ ηνπο 

καζεηέο λα θάλνπλ ηηο παξαπάλσ θαηαζθεπέο θαη λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα εξσηήκαηα. ηελ παξαθάησ εηθφλα κπνξνχκε λα δνχκε κηα νκάδα 

καζεηψλ πνπ αζρνιείηαη κε γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο. 

 

 
 

Δηθφλα 6: Σα παηδηά ζρεδηάδνπλ γεσκεηξηθά ζρήκαηα ζην Γεκηνπξγφ Μνλάδσλ (κέζσ video). 
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Δηθφλα 7: Δξγαζία νκάδαο καζεηψλ ζηνλ Γεκηνπξγφ Μνλάδσλ 

 

Καη ζηα δχν γλσζηηθά αληηθείκελα νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα κηιήζνπλ κε ηνπο καζεηέο γηα 

ηα θαιιηηερληθά θαη/ή ηα καζεκαηηθά ζε κηα επξχηεξε θιίκαθα. Γηα παξάδεηγκα, ζε ζρέζε κε ηα 

θαιιηηερληθά, ζπδεηήζεθε ζηελ ηάμε ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη καζεηέο (κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ) λα 

πεηξακαηηζηνχλ κε ηελ αλαδήηεζε θαη δεκηνπξγία „λέαο‟ θφξκαο. Σν ινγηζκηθφ ηνπο έδσζε ηελ δπλαηφηεηα 

λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα „παίμνπλ‟ εχθνια κε δηάθνξα κνηίβα. Οη καζεηέο είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

αιιάμνπλ ηελ κνξθή θαη ην ρξψκα ζηα ζρέδηα πνπ έθηηαρλαλ γξήγνξα θαη εχθνια θαη λα πεξάζνπλ ζε λένπο 

πεηξακαηηζκνχο. Μηα ηέηνηα δπλαηφηεηα δελ δίδεηαη εχθνια ζηελ δσγξαθηθή κε ην ρέξη. Απηφ βέβαηα δελ 

ζεκαίλεη κε θαλέλα ηξφπν φηη ε δσγξαθηθή θαη ε ζρεδίαζε κε ην ρέξη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε ηελ 

ρξήζε ελφο ηέηνηνπ ηχπνπ ινγηζκηθνχ. Γηαπηζηψζακε φκσο φηη ην πεξηβάιινλ ηεο ΗΡΗΓΑ  έδσζε ηελ 

δπλαηφηεηα γηα δηεξεχλεζε εηθφλσλ (ζην δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ) θαη γηα πεηξακαηηζκφ θαη αλαδήηεζε λέαο 

θφξκαο (ζην Γεκηνπξγφ Μνλάδσλ θαη ζηε  Γελλήηξηα Μνηίβσλ) κε ηξφπν πνπ δελ ζα ήηαλ εθηθηφο κε 

παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο εξγαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη καξηπξίεο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ πνπ 

παξαζέηνληαη παξαθάησ. 

 

ε ζρέζε κε ηα καζεκαηηθά, νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο καζεηέο 

επξχηεξα ζέκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ν γλσζηφο θαη θιαζζηθφο ηχπνο ηνπ ππνινγηζκνχ 

ηνπ εκβαδνχ ελφο ηεηξαγψλνπ κπνξνχζε λα αλαπαξαζηαζεί νπηηθά θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζε δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο λα ζπδεηεζεί ζηελ ηάμε. Έηζη νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα δηαπηζηψζνπλ φηη έλαο ηέηνηαο ηχπνο 

είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε γελίθεπζε παξαηεξήζεσλ κε πνηθίια ζρήκαηα. Δπίζεο άιιν έλα αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε σο απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ησλ παηδηψλ ζε ηνχην ην πεξηβάιινλ ήηαλ ε 

ζρέζε ηεο κνλάδαο κέηξεζεο πάλσ ζηνλ πιέγκα εξγαζίαο ζηελ νζφλε θαη ζηηο ζπκβαηηθέο κνλάδεο ηνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο λφκηζαλ φηη ε κνλάδα κέηξεζεο ζην πιέγκα ηνπ 

Γεκηνπξγνχ Μνλάδσλ ήηαλ ην ίδην κε κηα κνλάδα κέηξεζεο ζην ζχζηεκα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

(π.ρ. εθαηνζηφ ή κέηξν). Μεηά απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ  ζε νκάδεο αιιά θαη ζπλνιηθά ζηελ ηάμε 

άξρηζαλ λα δηαπηζηψλνπλ ηελ αλάγθε απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ επίιπζε ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. (Υαξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο καζεηψλ δίλνληαη παξαθάησ). 

 

Σν πεξηβάιινλ ΗΡΗ δίδεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ εμάζθεζε πεξαηηέξσ καζεζηαθψλ θαη παηδαγσγηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Αλάκεζα ζ‟ απηέο βξίζθεηαη ε θξηηηθή ζθέςε, ε ζπλεξγαηηθή εξγαζία ζε νκάδεο θαη ε 

επηθνηλσλία καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ απφ απφζηαζε. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο εθαξκνγήο θαη 
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αμηνιφγεζεο δελ ππήξρε ρξφλνο γηα λα αμηνινγεζνχλ φιεο απηέο νη πηπρέο, αιιά απνηεινχλ βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζνπκε άκεζα. 

 

4.5 Σα Φύλλα Δπγαζίαρ πος σπηζιμοποιήθηκαν 

 

Γηα ηελ έληαμε ηνπ ινγηζκηθνχ ζηα καζήκαηα Μαζεκαηηθψλ, Καιιηηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 5 απφ ηα 24 Φχιια Δξγαζίαο ηα νπνία ζπλνδεχνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο Ίξηδαο. Δηδηθφηεξα 

ζηα ηκήκαηα ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ, ζηα νπνία έγηλε ε δηδαζθαιία ηνπ Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο 1
εο

 δηδαθηηθήο ψξαο δφζεθαλ ηα παξαθάησ ζρέδηα γηα εμνηθείσζε θαη πεηξακαηηζκφ κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ηνπηθνχ ινγηζκηθνχ. Οη καζεηέο πξνζπάζεζαλ λ‟ απνδψζνπλ θάπνην απφ ηα παξαθάησ 

ζρήκαηα κε ειεχζεξν ηξφπν ψζηε λα κάζνπλ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ (ηα ζρέδηα είλαη 

απφ ην βηβιίν ηνπ Gerdes, Geometry from Africa). Σηο επφκελεο δηδαθηηθέο ψξεο δφζεθαλ ηα θχιια 

εξγαζίαο πνπ αθνινπζνχλ. 
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Πέιηα Κάλαβνο κε Πέιηα 

  

Γηαθνζκεηηθφ ρέδην Γξακκνγξαθηθφ ρέδην 

  

Vasarely Δξγαζία Μαζήηξηαο 

  

Mondrian Πεξηζηεξψλαο ζηελ Σήλν 
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ΗΡΗ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

Α 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

1 
Aποηύπυζη και Αναπαπάζηαζη 

Δπιθάνειαρ (Η) 

ΜΑΘ/ΚΑ 

ΚΑΛΛ/ΚΑ 
Α‟,Β‟,Γ‟ Γπκλ 

 

ηε θσηνγξαθία κπνξείηε λα δείηε ηνλ αδηακφξθσην ρψξν φπνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί κία πιαηεία 

(ζρήκα 1). 

 

Γηα λα κπνξέζνπλ λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο πιαηείαο ε Νέιιε θαη ε Αζελά, 

πξνηείλνπλ λα γίλεη ε κέηξεζε θαη αλαπαξάζηαζε 

ηνπ ρψξνπ απηνχ ζε ραξηί, δειαδή ε απνηχπσζε 

ηεο πιαηείαο. Ζ απνηχπσζε ζα ηνπο επηηξέςεη λα 

θάλνπλ πνιινχο πεηξακαηηζκνχο κε ηα ζρέδηα θαη 

ηνπο ππνινγηζκνχο θαη λα θαηαιήμνπλ ζε κία 

δεκηνπξγηθή ιχζε. 

 
 

ρήκα 1  

 

Ο ζηφρνο είλαη ινηπφλ λα απνηππψζνπκε ην 

πεξίγξακκα ηεο πιαηείαο. ηελ αξρή ε Νέιιε θαη 

ε Αζελά έθηηαμαλ έλα πξφρεηξν ζρέδην  (δεο  

ζρήκα 2). 

Α

Β

Γ

Γ

Δ

45

28

61

79
32

 
ρήκα 2  

 

Δπώηημα Α 

Πξνζπαζήζηε κε ηα ζηνηρεία πνπ δίλεη ην ζρέδην ζην ζρήκα 2 λα "απνηππψζεηε" ην ρψξν ηεο πιαηείαο ζην 

Γημιοςπγό Μονάδων (ηνπηθφ ινγηζκηθφ). Έρεηε δπζθνιίεο ζηελ απνηχπσζε; Αλ λαη, γηαηί; Ση παξαπάλσ 

ζηνηρεία ζα ρξεηαζηείηε γηα ηνλ αθξηβή ζρεδηαζκφ; Γξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο.  

…………………………………….…………..……………………………………………………. 

……………………………………….…………..…………………………………………………. 

….……………………………………….…………..…………………………………………....… 
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ΗΡΗ ΔΝΟΣΖΣΑ 

Α 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

2 
Aποηύπυζη και Αναπαπάζηαζη 

Δπιθάνειαρ (2) 

ΜΑΘ/ΚΑ 

ΚΑΛΛ/ΚΑ 
Α’,Β’,Γ’ ΓΤΜΝ 

 

Δπώηημα Α 

ηαλ ε Νέιιε θαη Αζελά πξνζπάζεζαλ, φπσο 

εζείο, λα ζρεδηάζνπλ ηελ πιαηεία, δηαπίζησζαλ 

φηη νη κεηξήζεηο πνπ είραλ θάλεη δελ ηνπο 

επέηξεπαλ λα ζρεδηάζνπλ κε αθξίβεηα. Γη' απηφ 

έθαλαλ επηπιένλ κεηξήζεηο, φπσο βιέπεηε ζην 

ζρήκα 3 θαη γηα λα είλαη ζίγνπξεο, ίζσο 

κέηξεζαλ θαη κεξηθέο απνζηάζεηο παξαπάλσ. 

 

Πξνζπαζήζηε κε ηα θαηλνχξηα δεδνκέλα ηνπ 

ζρήκαηνο 3 λα απνηππψζεηε ζην Γημιοςπγό 

Μονάδων (ηνπηθφ ινγηζκηθφ) ην ζρέδην ηεο 

πιαηείαο. Πεξηγξάςηε ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζαηε θαη ηα βήκαηα πνπ 

αθνινπζήζαηε ζηελ θαηαζθεπή ζαο. 

Α

Β

Γ

Γ

Δ

Ε Ζ Θ
15 12 25 37

28

36 48

 
ρήκα 3  

……….………………………………………..……………………………………………………. 

……….………………………………………..……………………………………………………. 
 

Δπώηημα Β 

Πεγαίλεηε ζην σώπο Πληποθοπίαρ (θφκβνο Ίξηδαο) θαη αλαδεηήζηε παξαπάλσ ζηνηρεία γηα ηελ απνηχπσζε 

θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηνπνγξάθνη, αξρηηέθηνλεο θαη πνιηηηθνί κεραληθνί. Φάμηε ζην 

γισζζάξη γηα θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά. Γξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 

……….………………………………………..……………………………………………………. 

……….………………………………………..……………………………………………………. 
 

Δπώηημα Γ 

Γηα ηελ απαιινηξίσζε ηνπ ρψξνπ πξέπεη ν αξρηηέθησλ λα ππνινγίζεη ην εκβαδφλ απηνχ ηνπ νηθνπέδνπ. Πψο 

κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην εκβαδφλ; πδήηεζε κε ηελ νκάδα ζνπ θαη γξάςε ηηο ζθέςεηο ζνπ. Ση 

δπζθνιίεο εληνπίδεηο; Φάμηε ζην ρψξν Πιεξνθνξίαο (θφκβνο Ίξηδαο) γηα επηπιένλ ζηνηρεία.  

……….………………………………………..……………………………………………………. 

……….………………………………………..……………………………………………………. 
 

Δπώηημα Γ 

Αλ ήζνπλ αξρηηέθηνλαο, πνηεο ζα ήηαλ νη ειάρηζηεο δπλαηέο κεηξήζεηο πνπ ζα έθαλεο έηζη ψζηε λα 

απνηππψζεηο κε αθξίβεηα ην ρψξν ζην ζρήκα 2; 

……………………………………………..……….………………………………………………. 

………………………….………………………..…………………………………………………. 

 
Δπώηημα Δ 

Τπάξρεη ζπδήηεζε ζην σώπο Δπικοινωνίαρ (θφκβνο Ίξηδαο) κε ζέκα: «Απνηχπσζε θαη αλαπαξάζηαζε 

επηθαλεηψλ ζε ραξηί θαη ζε νζφλε ππνινγηζηή». Αληαιιάμηε ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο ζαο κε καζεηέο θαη 

καζήηξηεο απφ άιια ζρνιεία. 
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ΗΡΗ ΔΝΟΣΖΣΑ 

Α 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

4 
Μέηπηζη και Τπολογιζμόρ 

Δμβαδού Δπιθάνειαρ: Σεηπάγυνο 

Μαθ/κά 

Α’ Γςμν 
 

πσο είδακε παξαπάλσ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εκβαδνχ επηθαλεηψλ ρξεηαδφκαζηε αθξηβείο κεηξήζεηο. 

Λφγσ ηεο ζπκθσλίαο γηα ρξήζε σο θνηλήο κνλάδαο κέηξεζεο ηνπ ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (1ηκ), ν 

ππνινγηζκφο ηνπ εκβαδνχ ελφο ηεηξαγψλνπ είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο επηθάλεηεο ηηο νπνίεο ζέινπκε λα 

κπνξνχκε λα ππνινγίδνπκε απηφκαηα. Γη‟ απηφ ην ιφγν ζηελ επηζηήκε ησλ καζεκαηηθψλ έρνπλ ππνινγηζηεί 

γεληθνί ηχπνη πνπ εθθξάδνπλ ην εκβαδφλ νπνηνπδήπνηε ηεηξαγψλνπ θαη καο βνεζνχλ ζηνπο ππνινγηζκνχο 

καο. Δδψ ινηπφλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα "αθνινπζήζνπκε ηε ζθέςε ησλ καζεκαηηθψλ" θαη λα βξνχκε, ή 

θαιχηεξα λα μαλααλαθαιχςνπκε έλα γεληθφ ηχπν πνπ ζα πεξηγξάθεη ην εκβαδφλ κηαο επηθάλεηαο ζρήκαηνο 

ηεηξαγψλνπ.  
 

ην Γημιοςπγό Μονάδων (ηνπηθφ ινγηζκηθφ), αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα γηα ηηο θαηαζθεπέο πνπ 

πξνηείλνπκε θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 
 

Βήμαηα για ηην καηαζκεςή 

 Με ην εξγαιείν ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ελψλνπκε 2 δηαδνρηθέο νξηδφληηεο θνπθθίδεο κηαο γξακκήο 
ζηνλ θακβά. Θεσξνχκε φηη ην επζχγξακκν ηκήκα έρεη κήθνο 1 κνλάδα. 

 ρεδηάδνπκε άιια ηξία επζχγξακκα ηκήκαηα, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ζηελ νζφλε ηεηξάγσλν κε πιεπξά 1 
κνλάδα κήθνπο.   

 Σν ηεηξάγσλν απηφ ην νλνκάδνπκε "κνλαδηαίν" θαη νξίδνπκε φηη έρεη εκβαδφλ 1 ηεηξαγσληθή κνλάδα 

(κνλάδα εκβαδνχ). 
 

Δπώηημα Α 

Πνηα ζρέζε έρεη ε ηεηξαγσληθή κνλάδα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηνλ θακβά ηνπ ηνπηθνχ ινγηζκηθνχ κε ηελ 

κνλάδα ηνπ ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ; Tη παξαηεξείηε; 

….…………………….……………………………..…………………………………………....… 

 

Δπώηημα Β 

Πνηα ε πεξίκεηξνο ηνπ ηεηξαγψλνπ πνπ ζρεδηάζακε παξαπάλσ;   
…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Eπώηημα Γ 

ρεδίαζε έλα άιιν ηεηξάγσλν κε πιεπξά 3 κνλάδεο κήθνπο (κε ην αληίζηνηρν εξγαιείν). Πνηα ε πεξίκεηξνο 

ηνπ λένπ απηνχ ηεηξαγψλνπ; ….………………….…………………………………… 

ε πφζα κνλαδηαία ηεηξάγσλα ρσξίδεηαη ην ηεηξάγσλν απηφ; ……….…………………………… 

Πνην ην εκβαδφλ ηνπ; (ζχγθξηλε κε ην κνλαδηαίν ηεηξάγσλν πνπ θαηαζθεπάζακε παξαπάλσ) 

….………………………………………………………………………………………………….. 

 

Δπώηημα Γ 

ρεδίαζε θαη άιια ηεηξάγσλα κε πιεπξέο νπνηνπδήπνηε κήθνπο. Βξεο ηελ πεξίκεηξν θαη ην εκβαδφλ ηνπο 

(ελεξγνπνηψληαο ηε κέηξεζε).  

….………………………………………………..……….……………………………………....… 

 

Δπώηημα Δ 

Μπνξείο λα δηαηππψζεηο έλα γεληθφ ηχπν πνπ καο δίλεη ην εκβαδφλ ελφο ηπραίνπ ηεηξαγψλνπ; θαη έλα γεληθφ 

ηχπν γηα ηελ πεξίκεηξν; 

…………………………………………………………..………………….………………………. 
 

 

 

 

 



ΗΡΗ     Ζ Σέρλε ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηα Μαζεκαηηθά ηεο Σέρλεο 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΓΟΤΚΑ  30 

 

ΗΡΗ ΔΝΟΣΖΣΑ 

Α 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

12 
Σο Πςθαγόπειο Θεώπημα … 

ηλικίαρ 2500 εηών 

Μαθ/κα 

Β’,Γ’ Γςμν 

 

Γνπιεχνπκε ζην ηνπηθφ ινγηζκηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Γημιοςπγό Μονάδων. ρεδίαζε νξζνγψλην 

ηξίγσλν ΑΒΓ κε θάζεηεο πιεπξέο ΑΒ = 3 κκ, ΑΓ = 4 κκ (κ.κ.: κνλάδεο κήθνπο). 

 

Δπώηημα Α 

Μέηξεζε ην κήθνο ηεο ππνηείλνπζαο ΒΓ ηνπ ηξηγψλνπ (κε ην θαηάιιειν εξγαιείν). 

………………………………………………….…………………………………………………... 

 

Δπώηημα Β 

ρεδίαζε ηεηξάγσλα εμσηεξηθά ηνπ ηξηγψλνπ ΑΒΓ κε πιεπξέο ηηο πιεπξέο ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ ηνπ ηξηγψλνπ. 

Τπνιφγηζε ηα εκβαδά ησλ ηεηξαγψλσλ. Γηαπηζηψλεηο θάπνηα αξηζκεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ εκβαδψλ απηψλ; 

…………………………………………………………….………………………………………... 

…………………………………………………………….………………………………………... 

…………………………………………………………….………………………………………... 

 

Δπώηημα Γ 

ρεδίαζε δηθφ ζνπ νξζνγψλην. Γνχιεςε φπσο πξηλ. Καηαιήγνπκε ζηελ ίδηα δηαπίζησζε γηα ηα εκβαδά ησλ 

ηεηξαγψλσλ; 

……………………………………………………….……………………………………………... 

…………………………………………………………….………………………………………... 

…………………………………………………………….………………………………………... 

 

Δπώηημα Γ 

ρεδίαζε ηεηξάγσλα κε πιεπξέο 3, 4, 5 κκ ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σνπνζέηεζε 

έηζη ηα ηεηξάγσλα, ψζηε λα θαηαζθεπάδεηαη ηξίγσλν κε πιεπξέο 3, 4, 5. Ση είδνο ηξίγσλν είλαη ην ΑΒΓ; 

……………………………………………………………………….……………………………... 

 

Δπώηημα Δ 

ρεδίαζε ηξία ηεηξάγσλα, έηζη ψζηε ην εκβαδφ ηνπ ελφο λα είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδώλ ησλ 2 

άιισλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπνζέηεζε ηα ηεηξάγσλα έηζη ψζηε λα 

ζρεκαηίδεηαη ηξίγσλν κε πιεπξέο ηηο πιεπξέο ησλ ηξηψλ ηεηξαγψλσλ. Ση ηξίγσλν είλαη απηφ πνπ 

ζρεκαηίδεηαη; 

…………………………………………………………………………….………………………... 

 

Δπώηημα Σ 

Με ηε βνήζεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ Α, Β, Γ, Γ, Δ δηαηχπσζε γεληθά ηα ζπκπεξάζκαηά ζνπ. 

……………………………………………………………………….……………………………... 

 

Δπώηημα Ε 

ρεδίαζε ηα δχν παξαπάλσ ζρέδηα, ρξεζηκνπνηψληαο νξζνγψλην ηξίγσλν κε πιεπξέο α, β, γ κε κήθε φζα 

ζέιεηο. 

 

 

Πνηα ζρέζε ππάξρεη αλάκεζα ζηα εκβαδά ησλ ηεηξαγψλσλ Δ1, Δ2, Δ; 

………………………………………………………………………….…………………………... 
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Πνην ζεψξεκα κπνξνχκε λα απνδείμνπκε κε ηα ζρήκαηα απηά; 

…………………………….………………………………………………………………………... 

…………………………………………….………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ππόζθεηη Γπαζηηπιόηηηα  

Αλαδήηεζε απνδείμεηο ηνπ Ππζαγφξεηνπ Θεσξήκαηνο ζην δηαδίθηπν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε E.S. Loomis, 

Bhaskara, H. Perigal νη νπνίνη έρνπλ πξνηείλεη ηξφπνπο απφδεημεο. 

…………………………………………………………….………………………………………... 

……………………………………………………………….……………………………………... 

……………………………………………….……………………………………………………... 

……………………………………………………………………….……………………………... 

…………………………………………………………………….………………………………... 

……………………………………………………………………….……………………………... 

…………………………………………………………….………………………………………... 

……………………………………………………………….……………………………………... 

……………………………………………….……………………………………………………... 
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ΗΡΗ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

Γ 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

22 
H Βίλα ηος Αδπιανού 

Αναπαπάζηαζη ηος μυζαφκού 

ΚΑΛΛ/ΚΑ      

Β' ΓΤΜΝ 

 

ην σεδιαζηή Μυζαφκών ζρεδηάδνπκε ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ. Με θέληξν Α αθηίλα ΑΒ, θέξλνπκε ηέηαξην 

θχθινπ πξνο ηελ ΑΓ. Με θέληξν Γ αθηίλα ΓΒ, θέξλνπκε ηέηαξην θχθινπ πξνο ΓΓ (ζρήκα 1). 

 

ρεδηάδνπκε θάλαβν 4 ηεηξαγψλσλ (ζρ. 2) θαη ηνπνζεηνχκε ηε κνλάδα (ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ) ζην πξψην 

αξηζηεξά ηεηξάγσλν ηεο πξψηεο ζεηξάο ηνπ θακβά. ην δεχηεξν ηεηξάγσλν ζρεδηάδνπκε ηε κνλάδα καο 

αληεζηξακκέλε θαηά 90'. πλερίδνπκε κέρξη λα θαηαζθεπάζνπκε ην ζρήκα 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηε Γεννήηπια Μοηίβυν δεκηνπξγνχκε ην 

ζρήκα 3. 

 

 

 

 

 

Δπώηημα Α 

Γνπιεχνληαο ελαιιάμ ζην σεδιαζηή Μυζαφκών θαη ηε Γεννήηπια Μοηίβυν ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

πεηξακαηηζηνχκε κε ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνπ παίξλεη ην κνηίβν θαζψο αιιάδνπκε ηνλ ρξσκαηηζκφ. 

Υξεζηκνπνίεζε ην καχξν θαη ην άζπξν φπσο δείρλεη ην παξαθάησ ζρήκα.  
 

 

 

 

 

 

 

ζρήκα 3      ζρήκα 4 

 

 

 

Δπώηημα Β 

Υξεζηκνπνίεζε ην καχξν θαη ην άζπξν αιιά αληίζεηα απ' φ,ηη ην ρξεζηκνπνίεζεο ζην ζρήκα 4, γηα λα 

πξνθχςεη ην ζρήκα 5 (δει. φ,ηη καχξν γίλεηαη άζπξν θαη φ,ηη άζπξν γίλεηαη καχξν). 
 

  
ζρήκα 5      ζρήκα 6 

 

 

Β 

 

 

Α 

Γ 
Γ 
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Δπώηημα Γ 

Υξεζηκνπνίεζε ην άζπξν, ην καχξν θαη έλα ηφλν γθξίδνπ, φπσο βιέπεηο ζην ζρήκα 6. 

 

Δπώηημα Γ 

Με νδεγφ ην ζρήκα 3 θαη κε ηε βνήζεηα ησλ θνηλψλ νδεγψλ γηα δεκηνπξγία κσζατθψλ (σώπορ 

Πληποθοπίαρ ζην δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ) δεκηνχξγεζε ηνπιάρηζηνλ άιια δχν δηθά ζνπ κσζατθά. 
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4.6 Απανηήζειρ  μαθηηών ζηα Φύλλα Δπγαζίαρ 

 

ηηο παξαθάησ απαληήζεηο έρεη θξαηεζεί ε νξζνγξαθία θαη ζχληαμε ησλ καζεηψλ θαη δελ έρεη γίλεη 

ζπλεηδεηά νχηε επηινγή νχηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ. ηφρνο είλαη λα δνζεί απζφξκεηα ε 

εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε δηάθνξα ζηάδηα θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ησλ 

Φχιισλ Δξγαζίαο. Πνιιέο απφ ηηο απαληήζεηο ήηαλ ε αθνξκή γηα δηάινγν αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη 

θαζεγεηέο θαη ηδηαίηεξα ζηηο «ιαλζαζκέλεο» απαληήζεηο ε έλλνηα ηνπ «ιάζνπο» αλαηξεπφηαλ θαη 

νδεγνχζε ζε νπζηαζηηθέο θαηαλνήζεηο ησλ ελλνηψλ.
*
 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 1 – Δξώηεκα Α 

1. Γπζθνιεπηήθακε λα ζρεδηάζνπκε κε ηηο αθξηβήο δηαζηάζεηο, θαη ζηελ θαηεχζπλζε ησλ γξακκψλ, άξα 

δελ πεηχρακε ηελ αθξηβή απνηχπσζε. Θα ζέιακε λα γλσξίδνπκε ηηο κνίξεο ησλ γσληψλ ηνπο ζρήκαηνο. 

2. Γελ γίλεηε γηαηί δελ κπνξνχκε λα θηηάμνπκε θαιά ηηο θιίζεηο ηνπ ζρήκαηνο 2. 

3. Γελ βγαίλεη αθξηβψο γηαηί δελ καο έρνπλ δσζεί νη κνίξεο ησλ γσληψλ. 

4. Ναη, γηαηί δελ ππάξρνπλ κνίξεο. Με ηηο κνίξεο ζα ήηαλ πην εχθνιν. 

5. Δίρακε θάπνηεο δπζθνιίεο γηαηί δελ μέξνπκε αθξηβψο πφζεο κνίξεο ήηαλ νη γσλίεο θαη έηζη δελ 

θαηαθέξακε λα ελφζνπκε ηηο γξακκέο παξφιν πνπ ππνινγίζακε ζσζηά ην κήθνο. 

6. Γελ βγαίλεη αθξηβψο αιιά γηα λα βγεη πξέπεη λα καο δσζνχλ θαη νη κνίξεο ησλ γσληψλ. 

7. Ναη, είρακε δπζθνιίεο επεηδή ηα επζχγξακκα ηκήκαηα δελ ελψλνληαλ κε ηηο απνζηάζεηο πνπ καο 

δίλνληαλ ζηελ άζθεζε. Γε γίλεηαη λα θηηάμνπκε απηφ ην ζρέδην κε αθξίβεηα. Γηα λα γίλεη ζσζηά ην 

ζρέδην πξέπεη λα καο δσζνχλ πην πνιιέο κεηξήζεηο. 

8. Ναη, ππάξρνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο επεηδή δελ μέξνπκε ηηο κνίξεο ησλ γσληψλ. 

9. Οη παξαηεξήζεηο καο είλαη φηη ην ζρήκα δελ ηειεηψλεη, δει. δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί ην Α κε ην Δ. Έηζη 

δελ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ην ζρήκα 2 γηα λα ζπκπιεξσζεί. Παξφηη πνπ νη κνίξεο ήηαλ ζσζηέο. 

10. Έρνπκε δπζθνιία, γηαηί είλαη δχζθνιν λα ππνινγίζνπκε ην πνληίθη. 

11. Γπζθνιεπηήθακε ζηελ αθξηβή κέηξεζε ηνπ κήθνπο ησλ γξακκψλ ηνπ ζρήκαηνο. Γηα ηνλ αθξηβή 

ζρεδηαζκφ ηνπ νρήκαηνο ρξεηαδφκαζηε κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ηνπ πνληηθηνχ θαη ηνπ ρεξηνχ καο. 

Δπίζε ρξεηαδφκαζηε ηηο κνίξεο θάζε γσλίαο. 

12. Δίρακε δπζθνιίεο επεηδή ζην ζρήκα έπξεπε λα δίλνληαη θαη νη κνίξεο ησλ γσληψλ. 

13. Έρνπκε θάπνηεο δπζθνιίεο γηα ηελ αθξηβή απνηχπσζε ηνπ ζρεδίνπ γηαηί ελψ ππνινγίζακε ζσζηά ην 

κήθνο ησλ γξακκψλ δελ κπνξνχκε λα ελψζνπκε ην ζρέδην. Απηφ γίλεηαη γηαηί ζα έπξεπε λα μέξνπκε θαη 

ην πφζεο κνίξεο είλαη νη γσλίεο ηνπ ζρεδίνπ. 

14. Ναη, έρσ, δηφηη δελ καο δίλνληαη κνίξεο γηα αθξηβή κέηξεζε αθφκα ζα ήζεια λα ήμεξα ην χςνο ησλ 

πιεπξψλ ηνπ ζρήκαηνο. 

15. Γπζθνιεπηήθακε λα ζρεδηάζνπκε ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο θαη ζηελ θαηεχζπλζε ησλ γξακκψλ. Γελ 

πεηχρακε ηελ αθξηβή απνηχπσζε. Άξα ζα ζέιακε λα γλσξίδνπκε ηηο κνίξεο ησλ γσληψλ ηνπ ζρήκαηνο. 

16. Δίλαη δχζθνιν λα ην θάλνπκε έηζη γηαηί δελ πξνζεγγίδνληαη νη θιήζεηο ησλ επζπγξάκκσλ ηκ. εχθνια. 

17. Ναη, δηφηη ρξεηαδφκαζηε κνίξεο γηα λα είλαη πην αθξηβήο νη κεηξήζεηο καο. Αλ καο δίλαλε κνίξεο ζα 

κπνξνχζακε λα ην πεηχρνπκε αθξηβψο. 

18. Ναη, έρσ δπζθνιίεο ζηελ απνηχπσζε, γηαηί ηα κήθε δελ βγαίλνπλ ίζα κε απηά ησλ δεδνκέλσλ. 

Παξαηεξνχκε φηη ε αθξηβή απνηχπσζε δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη. Γηα ηνλ αθξηβή ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη 

λα μέξνπκε ηηο κνίξεο ησλ γσληψλ. 

19. Γπζθνιεπηήθακε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζρήκαηνο επεηδή δελ κπνξνχζακε λα θηηάμνπκε ηηο πιεπξέο ηνπ 

ζρήκαηνο ίζεο κε ηα δεδνκέλα. Γηα αθξηβή ζρεδηαζκφ πξέπεη λα μέξνπκε ηηο γσλίεο ηνπ ζρήκαηνο. 

20. Ναη, έρνπκε δηφηη ζην ζρήκα δελ καο ιέεη πφζεο κνίξεο είλαη νη γσλίεο ελψ θάλνπκε ζσζηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ην κήθνο ηνπ ζρεδίνπ. 
                                                         

* Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ησλ 32 καζεηψλ ελφο ηκήκαηνο Β  ́Γπκλαζίνπ ζηα εξσηήκαηα Α, Β, Γ, Γ, Εα ηνπ θχιινπ 
καζήκαηνο 12: 

 

Δπυηήμαηα Α Β Γ Γ Εα 

πρλφηεηα ζσζηήο απάληεζεο 27 29 20 29 22 

ρεηηθή ζπρλφηεηα ζσζηήο απάληεζεο 84,4% 90,6% 62,5% 90,6% 68,8% 
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22. Ναη, ζπλαληψ δπζθνιίεο επεηδή δε κπνξψ λα ζρεκαηίζσ ηελ πιαηεία. Κη απηφ, γηαηί, δε κνπ βγαίλνπλ νη 

πιεπξέο φπσο ζα έπξεπε. ηαλ, φκσο, έλσζα ηηο γξακκέο πάλσ ζηηο ηειείεο, ηα θαηάθεξα. Σα εξγαιεία 

πνπ ρξεηάζηεθα ήηαλ: ην επζχγξακκν ηκήκα, λα κπσ ζην αξρείν ηεο κέηξεζεο, ζην κήθνο θαη ζην Υ 10. 

Δπίζεο, εάλ επεθηείλσ ή κηθξχλσ ηηο γξακκέο θαηάιιεια θαη πάιη ηα θαηαθέξλσ. 

23. Ήζσο ζα ρξεηαζηεί θάπνην άιιν εξγαιείν ή πεξηζζφηεξεο ηειείεο γηα λα ελψζνπκε θαη λα βγεη αθξηβψο 

ην ζρέδην πνπ ζέινπκε λα θηηάμηκαη. 

24. Ναη έρσ δπζθνιίεο ζηελ απνηχπσζε γηαηί ην ΒΓ γηα λα βγεη 27,7 εμαξηάηαη απφ ην ΑΒ. Αλ ην ΑΒ βγεη 

ιίγν πην αξηζηεξά παξφιν πνπ ζα είλαη 45 ην ΒΓ ζα βγεη πεξηζζφηεξν απφ 27,7. Σέινο ζέισ λα πσ φηη 
δελ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε αθξηβψο ηηο κνίξεο γηαηί ν ππνινγηζηήο δελ βγάδεη δεθαδηθνχο 

αξηζκνχο. 

25. Θα ρξεηαζηνχλ θαη νη κνίξεο ησλ γσληψλ. 

26. Ναη, πξέπεη λα μέξνπκε ηεο θιίζε πνπ έρεη θάζε γξακκή κε κνίξεο. 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 2 – Δξώηεκα Α 

 

1. Πάληα βάιακε κήθνο θαη ζρεδηάζακε ηηο εζσηεξηθέο γξακκέο ηνπ ζρήκαηνο θαη ηέινο ηηο ελψζακε 

κεηαμχ ηνπο νινθιεξψλνληαο έηζη, ην ζρήκα. 

2. Πξψηα, ζρεδηάδνπκε ηηο θάζεηεο θαη ηηο νξηδφληηεο γξακκέο έηζη νη θιήζεηο είλαη πην εχθνιν λα γίλνπλ. 

3. Υξεζηκνπνηήζακε ην βέινο θαη ηελ παχια γηα λα ζρεκαηίζνπκε κε αθξίβεηα ηελ πιαηία. 

4. Υξεζηκνπνηήζακε ηα επζχγξακκα ηκήκαηα θαη αξρίδνπκε λα ζρεκαηίδνπκε ην ζρήκα πξψηα εμσηεξηθά. 

5. Υξεζηκνπνηήζακε ην βέινο θαη ηελ παχια γηα λα ζρεκαηίζνπκε απηή ηελ πιαηεία. Πξψηα 

δεκηνπξγήζακε ηηο γξακκέο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ζρήκα δει. Σηο επζείεο Α, Ε, Ζ, Θ. Μεηά ελψζακε 

ηηο γσλίεο κεηαμχ ηνπο. 

6. ρεδηάζακε πξψηα ηα επζχγξακκα ηκήκαηα κε ηηο θαηάιιειεο κνίξεο έηζη ψζηε λα ζεδηάζνπκε «ηνλ 

ζθειεηφ». Μεηά ηα ελψζακε ηηο άθξεο ηνπο. 

7. Υξεζεκνπνηήζακε κφλν ην επζχγξακκν ηκήκα δελ αληηκεησπίζνπκε θαλέλα πξφβιεκα. 

8. Σν βέινο γηα λα καξθάξνπκε ηηο επζείεο θαη λα κπνξνχκε λα ηηο ζβήζνπκε θαη ηελ παχια γηα λα ηηο 

ζρεκαηίζνπκε. 

9. Υξεζηκνπνηήζακε ην επζχγξακκν ηκήκα. Πξψηα ζρεδηάζακε ηνπο αξηζκνχο πνπ καο δίλνηαλ 

(κεηξήζεηο) θαη ελψζακε ηα ζεκεία πνπ είρακε θαη δεκηνπξγίζακε θαη ηηο άιιεο πιεπξέο. Δπίζεο 

ρξεζηκνπνηήζακε, ηα δεθαδηθά ςεθία θαη ηελ απηφκαηε ηνπνζέηεζε ζην πιέγκα. Δπίζεο ήηαλ πην 

εχθνιν ζηε δεκηνπξγία επεηδή είρε κφλν θάζεηεο θαη νξηδφληηεο γξακκέο. 

10. Κάλνληαο πξψηα ηηο νξηδφληηεο γξακκέο ηνπ ζρήκαηνο θαη ηηο θάζεηεο, νη νπνίεο νξίδνληαη πνιχ εχθνια 

ράξε ζηηο θνπθίδεο. Ήηαλ πην εχθνιν λα θάλνπκε ηα ππφινηπα επζχγξακκα ηκ. αθνχ ηα άθξα ηνπο ήηαλ 

νξηζκέλα. 

11. Υξεζηκνπνηνχκε ην επζχγξακκν ηκήκα, πήγακε ζηελ επηινγή ζηα δεθαδηθά ςεθία. Φηηάμακε ην 

νξηδφληην επζχγξακκν ηκήκα θαη κεηά ηξαβήμακε ηηο θαζέηνπο: Δίλαη πην εχθνινο απηφο ν ζρεδηαζκφο 

γηαηί δελ έρεη δηαγσλίνπο. 

12. Σα εξγαιεία ήηαλ: επζχγξακκν ηκήκα θαη πήγακε ζηελ «Δπηινγή» γηα δεθαδηθά ςεθία. Φηηάμακε 

πξψηα ην νξηδφληην επζχγξακκν ηκήκα θαη κεηά ηηο θάζεηέο ηνπ. Σέινο ελψζακε ηηο θαζέηνπο θαη 

θηηάμακε ην ζρήκα. Δίλαη πην αθξηβέο ην ζρήκα επεηδή νη γξακκέο δελ είραλ θιίζε θαη νη γσλίεο ήηαλ 

νξζέο. 

13. Υξεζηκνπνηήζακε ηνπο δεθαδηθνχο λα κελ πεγαίλεη γξακκή απφ βνχια ζε βνχια. Δπήζεηο ηε γξακκή ην 

ζρεδηάζακε θαη ηε κνλάδα κέηξεζεο. 

14. Έθαλα πξψηα ηε κεγάιε επζεία, κεηά ηηο θάζεηεο γξακκέο θη έπεηηα ηηο δηαγψληεο. Υξεζηκνπνίεζα ηε 

γξακκή θαη ην βειάθη. Δπηινγή, κνλαδηαία κέηξεζε, 10Υ, Πξνβνιή, Πιέγκα, επθνιφηεξν ήηαλ ην 2
ν
, 

επεηδή πήγα βήκα βήκα θη έθαλα ηηο κέζα γξακκέο. 

15. Γελ πεηχρακε αθξηβψο ην ζρήκα επεηδή δελ μέξνπκε αθξηβψο ηηο κνίξεο ησλ γσληψλ θαη επεηδή δελ 

ππάξρνπλ δεθαδηθνί αξηζκνί. 

16. Δπζχγξακκν ηκήκα, Μέηξεζε, Μήθνο, Δπηινγή, Μνλαδηαία Μέηξεζε 10Υ, Απηφκαηε ηνπνζέηεζε ζην 

πιέγκα . ΟΥΗ 

17. ‟ απηφ ην ζρήκα ήηαλ πην εχθνιε ε θαηαζθεπή ηνπ επεηδή είρακε άιιεο βνεζεηηθέο γξακκέο. 
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18. Έθαλα ηελ δηαγψλην ΑΓ πνπ κε βνήζεζε λα θάλσ ην θαηά δχλακε ζρήκα. Ο ζθειεηφο κε βνήζεζε λα 

θάλσ ην ππφινηπν ζρήκα. 

19. Πην εχθνιν ήηαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ην ζρέδην κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο 3, γηαηί θηηάμακε πξψηα ηηο 

εζσηεξηθέο γξακκέο πνπ καο βνεζήζακε λα θάλνπκε ηηο εμσηεξηθέο. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε 

ήηαλ ην πιήθηξν Δπηινγή, κεηά Μνλαδηαία Μέηξεζε θ.ν.θ. Δπίζεο παηήζακε ην πιήθηξν πνπ έρεη έλα 

επζχγξακκν ηκήκα, απελεξγνπνηήζακε ηνλ θακβά. 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 2 – Δξώηεκα Β 

 

1. Κάηνςε, θιίκαθα, εκβαδφ, αλάιπζε, κεδνχξα, εληνίρην. 

2. Οη πνιηηηθνί κεραληθνί ρξεζηκνπνηνχλε ηηο εμήο ιέμεηο: θάηνςε, θιίκαθα, εκβαδφλ, αλάιπζε, κεδνχξα, 

κέηξεζε.  

3. Κάηνςε, θνλίακα, θάλαβνο, κεδνχξα, κσζατθφ, μπιφηππνο, θιίκαθα, πξννπηηθφ, ηεηξαγσληζκφο, 

απνηχπσζε, δάπεδν, εκβαδφλ, εληνίρην, Θενδφιηρνο, εκηθχθιην. 

4. ην ρψξν Πιεξνθνξίαο ζην γισζζάξη βξήθακε ηνλ αθξηβή νξηζκφ ησλ ιέμεσλ: εκβαδφ,  θάηνςε, 

απνηχπσζε, θιίκαθα, κέηξεζε, πεξίθξαμε, ηεηξαγσληζκφο πνπ καο βνεζνχλ λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα 

ηνπο νξηζκνχο. 

5. Σν εκβαδφλ θαη ε απνηχπσζε είλαη ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηνπνγξάθνη, αξρηηέθηνλεο θηι. Λέμεηο 

θιεηδηά: θάηνςε, θιίκαθα, δάπεδν, κέηξεζε, πεξίθξαμε, ηεηξαγσληζκφο. 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 2 – Δξώηεκα Γ 

 

1. Γηα λα ππνινγίζνπκε ην εκβαδφ ελφο ρψξνπ ππνινγίδνπκε ζπγθξίλνληαο ηελ επηθάλεηα πνπ πξέπεη λα 

κεηξήζνπκε κε ηελ επηθάλεηα πνπ ζεσξνχκε κνλάδα κέηξεζεο. 

2. Γηα λα ππνινγίζνπκε ην εκβαδφ ελφο ρψξνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ. Σν 

ζπγθξίλακε κε κηα άιιε επηθάλεηα πνπ ζεσξνχκε κνλάδα κέηξεζεο. 

3. Σα εκβαδά ηα ππνινγίδνπκε ζπγθξίλνληαο ηελ επηθάλεηα πνπ πξέπεη λα κεηξήζνπκε κε ηελ επηθ. πνπ 

ζεσξνχκε κνλάδα κέηξεζε. 

4. Πξψηα πξέπεη λα βξνχκε ηα εκβαδά ησλ ηξηγψλσλ: ΑΖΒ, ΑΕΔ, ΔΕΓ, ΓΘΓ θαη έπεηηα πξέπεη λα 

ρσξίζνπκε ην ζρήκα πνπ καο κέλεη ζε έλα ηξίγσλν θαη ζε έλα νξζνγψλην παξ/κκν θαη λα βξνχκε ηα 

εκβαδά ηνπο. Σέινο ζα πξνζζέζνπκε φια ηα εκβαδά γηα λα βξνχκε ην κεγάιν. 

5. Σα εκβαδά ηνπ ζρήκαηνο ηα βξίζθνπκε ππνινγίδνληαο ην εκβαδφλ ησλ ηξηγψλσλ θαη ην πνιχγσλν 

ΒΓΖΘ ην ρσξίδνπκε ζε ηξίγσλν θαη νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν. 

6. Θα πνιιαπιαζηάζνπκε ηηο πιεπξέο κεηαμχ ηνπο. 

7. Μπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ην εκβαδφ κε m
2
. Δπίζεο, ην πξψην ζρήκα δελ πεηπραίλεηε αθξηβψο. 

8. Ο πην εχθνινο ηξφπνο γηα λα βξνχκε ην ζπλνιηθφ εκβαδφ είλαη λα βξνχκε πξψηα μερσξηζηά ην θάζε 

ρσξηφ θαη κεηά λα ηα πξνζαξκφζνπκε. 

9. Γηα λα ππνινγίζνπκε ην εκβαδφλ ηξαπεδίνπ θάλνπκε Δ = 
2

 )(
 θαη ην εκβαδφλ ηξηγψλνπ Δ = 

2

 .
  

 

Φύιιν Δξγαζίαο 2 – Δξώηεκα Γ 

 

1. Οη ειάρηζηεο δπλαηέο κεηξήζεηο είλαη ε απφζηαζε απφ ηα ζεκεία Α-Γ ην χςνο ηνπ ηξηγψλνπ ΑΔΓ + ηελ 

απφζηαζε ησλ ζεκ. Β κε ηα αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ επζ. ηκεκαη. ΑΓ. 
2. Αλ ήκαζηαλ αξρηηέθηνλεο νη ειάρηζηεο δπλαηέο κεηξήζεηο πνπ ζα θάλακε ζα ήηαλ λα βξνχκε ην εκβαδφ 

θαη ηηο κνίξεο ησλ γσληψλ ηνπ ζρήκαηνο. 

3. Οη ειάρηζηεο δπλαηέο κεηξήζεηο ζα ήηαλ νη καηξηέο ησλ γσληψλ θαη ην κήθνο ησλ πιεπξψλ. 

4. Θα έδηλα δηαθνξεηηθή θιήζε ζηε γξακκή. 

5. Θα κεηξνχζα ηηο γσλίεο θαη ηεο πιεπξέο ηνπ ζρήκαηνο θαη ζα ηα πξφζζεηα. 

6. Θα κέηξαγα ηηο γσλίεο θαη ηηο πιεπξέο ην νηθνπέδνπ (π.ρ.) ζα ην ζρεδίαδα ζε ραξηί δει. ζα πξνζζέηακε 

ηηο πιεπξέο αιιά θαη ηηο γσλίεο. 

7. Θα κεηξνχζα ηνλ φγθν ηνπ ζε m
3
 ην εκβαδφ ηνπ ζε m. Δπίζεο ζε κέηξα ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ην ζρήκα 

2.  



ΗΡΗ     Ζ Σέρλε ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηα Μαζεκαηηθά ηεο Σέρλεο 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΓΟΤΚΑ  37 

8. Θα κεηξνχζα ηνλ φγθν, ην εκβαδφ θαη πφζα κέηξα είλαη. Απηέο είλαη νη κεηξήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

λα ζρεκαηηζηεί ην ζρήκα 2. 

9. Θα ρψξηδα ην ζρήκα ζε κηθξφηεξα ρσξία, ζα έβξηζθα ην εκβαδφ ηνπ θαζελφο θαη κεηά ζα ηα πξφζζεηα. 

10. Θα κεηξνχζα ην κήθνο, θαη ηηο γσλίεο. 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 12 – Δξώηεκα Α 

 

1. Σν κήθνο ηεο ππνηείλνπζαο ΒΓ ηνπ ηξηγψλνπ είλαη 5,00 mm. 

2. 5 κνλάδεο κήθνπο. 

3. Σν κήθνο ηεο ππνηείλνπζαο είλαη 5. 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 12 – Δξώηεκα Β 

 

1. ΑΒ
2
 = 9m

2
     ΑΓ

2
 = 16m

2
     ΒΓ

2
 = 25m

2
 

Ζ αξηζκεηηθή ζρέζε ησλ ηξηγψλσλ είλαη φηη ΑΒ
2
 + ΑΓ

2
 = ΒΓ

2
 

2. ΑΒ
2
 = 3  3 = 9m

2 
     ΑΓ

2
 = 16m

2
      ΒΓ

2
 = 25m

2
 

Ζ αξηζκεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ εκβαδψλ είλαη ΑΒ
2
 + ΑΓ

2
 = ΒΓ

2 
= 9

 
+ 16 = 25m

2
 

3. Σα δχν κηθξά ηεηξάγσλα έρνπλ ην ίδην εκβαδφ κε ην κεγαιχηεξν. 

4. Σν εκβαδφ ηνπ ηεηξαγψλνπ ΑΒ είλαη 16 κνλάδεο, ην ΑΓ 25 ηεηξαγσληθέο κνλάδεο θαη ην ΒΓ 9 

ηεηξαγσληθέο κνλάδεο. Γηαπηζηψλσ φηη πξνζζέηνληαο ηα ηεηξάγσλα κε ην κηθξφηεξν κέγεζνο βγαίλεη ην 

κεγάιν. 

5. Σν εκβαδφ ηνπ ηεηξαγψλνπ κε πιεπξά ΑΒ είλαη 16 ηεηξ. κνλάδεο θαη ην εκβαδφ ηνπ ηεηξαγψλνπ κε 

πιεπξά ΑΓ είλαη 25 ηεηξ. κνλάδεο. Σν ηεηξάγσλν κε πιεπξά ΒΓ είλαη 9 ην εκβαδφ. Γηαπηζηψλσ φηη αλ 

πξνζζέζνπκε ηα εκβαδά ησλ 2 ηεηξαγ. βξίζθνπκε ην εκβαδφ ηνπ κεγαι. ηεηξαγ. 

6. ΑΒ = 9ηκ,     ΑΓ = 16ηκ,     ΒΓ = 25ηκ. 

Αξηζκεηηθή ζρέζε κεηαμχ εκβαδψλ =  ΑΓ
2
 + ΑΒ

2
 = ΒΓ

2 
 16 + 9 = 25ηκ. 

7. Ναη, φηη γηα λα βξνχκε ην εκβαδφλ πνιιαπιαζηάδνπκε κήθνο Υ κήθνο. 

8. Α = 16 ην (Α) θαη ην (Β) φηαλ πξνζζεζνχλ, Β = 9 καο δίλνπλ απνηέιεζκα 15 δειαδή, Γ = 25 ην εκβαδφ 

ηνπ Γ πνπ είλαη (25). 

9. Σα ηεηξάγσλα πνπ ζρεκαηίδνληαη κε ηηο θάζεηεο πιεπξέο έρνπλ καδί ην εκβαδφλ ηνπ ηεηξαγψλνπ ην 

νπνίν ζρεκαηίδεηαη κε ηελ ππνηείλνπζα. 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 12 – Δξώηεκα Γ 

 

1. Καηαιήγνπκε ζηελ ίδηα δηαπίζησζε γηαηί άκα πξνζζέζνπκε ην εκβαδφ ησλ 2 κηθξψλ ηεηξ. Βγαίλεη 

άζξνηζκα ην εκβαδφλ ηνπ κεγάινπ ηεηξαγψλνπ. 

2. Ναη, θαηαιήγνπκε ζηελ ίδηα δηαπίζησζε γηα ηα εκβαδά ησλ ηεηξαγψλσλ. 

3. Καηαιήγνπκε ζηελ ίδηα δηαπίζησζε γηαηί άκα πξνζζέζνπκε ην εκβαδφ ησλ δχν κηθξψλ ηεηξαγψλσλ 

βγαίλεη άζξνηζκα ην εκβ. ηνπ κεγάινπ. 

4. ρη εδψ πνιιαπιαζηάδνπκε χςνο Υ πιάηνο 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 12 – Δξώηεκα Γ 

 

1. Οξζνγψλην ηξίγσλν 

2. Σν ηξίγσλν ΑΒΓ πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη νξζνγψλην. 

3. ρεκαηίδεηαη έλα νξζνγψλην ηξίγσλν αλάκεζα ζηα ηεηξάγσλα. 

4. Δίλαη ηζφπιεπξν. 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 12 – Δξώηεκα Δ 

 

1. Ηζφπιεπξν ηξίγσλν 

2. Σν ηξίγσλν πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη ηζφπιεπξν. 

3. Οξζνγψλην ηξίγσλν. 
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4. Σν ηξίγσλν πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη νξζνγψλην. 

5. Σν ηξίγσλν ζα είλαη ηζνζθειέο. 

6. Σν ηξίγσλν πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη κάιινλ νξζνγψλην. 

7. Οξζνγψλην ηξίγσλν. 

8. Σν ηξίγσλν ΑΒΓ πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη νξζνγψλην. 

9. ρεκαηίδεηαη έλα νξζνγψλην ηξίγσλν αλάκεζα ζηα ηεηξάγσλα. 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 12 – Δξώηεκα Σ 

 

1. Γηαπηζηψλνπκε πσο ηα απνηειέζκαηα είλαη ίδηα. Γειαδή φηαλ έρνπκε έλα νξζνγψλην ηξίγσλν θαη ηξία 

ηεηξάγσλα κε κήθνο ηηο πιεπξέο ηνπ ηξηγψλνπ, ην άζξνηζκα ησλ 2 ηξηγψλσλ καο θάλνπλ ην ηξίην. 

2. Γηαπηζηψλνπκε πσο ηα απνηειέζκαηα ησλ εκβαδψλ είλαη ίδηα, άξα ρξεζηκνπνηείηαη ην Ππζαγφξεην 

Θεψξεκα. 

3. Γεληθά βγάδνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ζε φζα ζρήκαηα θαη λα θάλνπκε ζα βγαίλεη ην ίδην γεληθφ 

απνηέιεζκα, δειαδή φηη καο ιέεη θαη ην Ππζαγφξεην Θεψξεκα. 

4. αλ γεληθφ ζπκπέξαζκα βγάδνπκε φηη φζεο κεηξήζεηο θαη αλ θάλνπκε, ην απνηέιεζκα ζα είλαη πάληα ην 

ίδην, δειαδή φηη ιέεη ην Ππζαγφξεην Θεψξεκα. 

5. ηη φηαλ ηνπνζεηνχκε ηα ηεηξάγσλα έηζη θαη βξίζθνπκε ηα εκβαδά θαη εκθαλίδεηαη ην νξζνγψλην 

ηξίγσλν. ια απηά θαίλεηαη λα είλαη ην Ππζαγφξεην Θεψξεκα. 

6. Σα ζπκπεξάζκαηα καο είλαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζρεκαηίδεηε νξζνγψλην ηξίγσλν. 

7. Ζ δηαγψληα γξακκή πνπ ζπλδέεη ηηο 2 θάζεηεο γξακκέο ηνπ νξζνγψληνπ ηξηγψλνπ εάλ πνιιαπιαζηαζηεί 

κε ηνλ εαπηφ ηεο ηζνχηε κε ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ 2 θάζεησλ πιεπξψλ. 

8. Σν ηεηξάγσλν ηεο ππνηείλνπζαο ελφο νξζνγψληνπ ηξηγψλνπ έρεη εκβαδφ ίζν κε ηα ηεηξάγσλα ησλ άιισλ 

δχν. 

9. Πηζηεχσ φηη κε απηφ ην πξφγξακκα κπνξεί λα ζε βνεζήζεη ζηα καζεκαηηθά αιιά ζπγρξφλσο πξέπεη λα 

μέξεηο απφ ππνινγηζηέο θη έηζη κπνξείο λα θάλεηο δηάθνξεο δχζθνιεο καζεκαηηθέο πξάμεηο θαη ζρέζεηο 

κε πνιχ εχθνιν ηξφπν. 

10. Πηζηεχσ φηη κε απηφ ην πξφγξακκα πξψηνλ, κε βνήζεζε πνιχ λα θαηαιάβσ θάπνηα πξάγκαηα θαη γηα 

ηα καζεκαηηθά θαη γηα ηνπο ππνινγηζηέο. 

11. ηη πνιιαπιαζηάδνπκε κήθνο Υ κήθνο θαη βξήζθνπκε ην εκβαδφλ. Αθφκα ηα νξζνγψληα ηξίγσλα είλαη 

ηα κηζά ησλ νξζνγσλίσλ. 

12. ηη φηαλ ζρεδηάδνπκε έλα νξζνγψλην ηξίγσλν θαη ηνπνζεηήζνπκε ηεηξάγσλα πάλσ ζηηο πιεπξέο ηνπο 

ησλ νπνίσλ ε πιεπξά λα είλαη ίζε κε ηελ πιεπξά πνπ εθάπηεηαη, ηφηε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ 

θάζεησλ πιεπξψλ καο θάλεη ην εκβαδφ ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο ππνηείλνπζαο. 

13. Άκα έρνπκε 3 ηεηξάγσλα πνπ ην άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ 2 κηθξψλ ηζνδπλακνχλ κε ην άζξνηζκα 

ηνπ κεγάινπ βγαίλεη έλα νξζνγψλην ηξίγσλν. 

14. Σα 2 ηξίγσλα θάλνπλ ην 1 ηξίγσλν. 

15. Σν ηξίγσλν πνπ δεκηνπξγείηαη κεηά απφ ζπλδπαζκφ 3 ηεηξαγψλσλ είλαη πάληα νξζνγψλην. 

16. ηη φηαλ έρνπκε 3 ηεηξάγσλα πνπ ην άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ 2 κηθξψλ δίλεη ην εκβαδφ ηνπ ηξηηνπ 

θαη ηα ελψζνπκε έρνπκε έλα νξζνγψλην ηξίγσλν. 

17. ηαλ πξνζζέζνπκε ηα εκβαδά ησλ 2 πξψησλ ηεηξαγψλσλ βγαίλεη ην εκβαδφ ηνπ 3 αλ ην ζρήκα πνπ 

ζρεκαηίδεηαη είλαη νξζνγψλην ηξίγσλν. 

18. ηαλ πξνζζέζνπκε ηα εκβαδά ησλ 2 πξψησλ ηεηξαγψλσλ βγαίλεη ην εκβαδφ ηνπ 3 αλ, ην ζρήκα πνπ 

ζρεκαηίδεηαη είλαη νξζνγψλην ηξίγσλν. 

19. Γηα λα κεηξήζνπκε έλα κεγάιν ζψκα, ηεηξάγσλν ην ηνπνζεηνχκε πάλσ ζηελ ππνηείλνπζα έλα 

νξζνγψληνπ ηξηγψλνπ. Μεηά πξνζζέηνπκε ηα εκβαδά ησλ δχν ηεηξαγψλσλ ζηηο θάζεηεο πιεπξέο γηα λα 

βξνχκε ην εκβαδφλ ηνπ 1
νπ

 ηεηξαγψλνπ. 

20. Γηα λα κεηξήζνπκε έλα κεγάιν ζψκα, ηεηξάγσλν ην ηνπνζεηνχκε πάλσ ζηελ ππνηείλνπζα έλα 

νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ. Μεηά πξνζζέηνπκε ηα εκβαδά ησλ δχν ηεηξαγψλσλ ζηηο θάζεηεο πιεπξέο γηα λα 

βξνχκε ην εκβαδφλ ηνπ 1
νπ

 ηεηξαγψλνπ. 

21. ηαλ πξνζζέηνπκε ηα εκβαδά ησλ 2 πξψησλ ηεηξαγψλσλ βγαίλεη ην εκβαδφ ηνπ 3 αλ ην ζρήκα πνπ 

ζρεκαηίδεηαη είλαη νξζνγψλην ηξίγσλν. 
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22. ηη πνιιαπιαζηάζνπκε κήθνο Υ κήθνο θαη βξίζθνπκε ην εκβαδφλ. Αθφκα ηα ηξίγσλα ηα νξζνγψληα 

είλαη ζηε κέζε ησλ νξζνγσλίσλ. 

23. ηη πνιιαπιαζηάδνπκε κήθνο Υ κήθνο θαη βξίζθνπκε ην εκβαδφλ. Αθφκα ηα ηξίγσλα ηα νξζνγψληα 

είλαη ζηε κέζε ησλ νξζνγσλίσλ. 

24. ηη πνιιαπιαζηάδνληαο κήθνο Υ κήθνο βξίζθνπκε ην εκβαδφλ. Αθφκα ηα ηξίγσλα ηα νξζνγψληα είλαη 

ζηε κέζε ησλ νξζνγσλίσλ. 

25. Πηζηεχσ πσο απηφ ην πξφγξακκα καο βνεζάεη λα θάλνπκε δχζθνιεο καζεκαηηθέο πξάμεηο θαη καο 

βνεζάεη λα κάζνπκε λα ρεηξίδνπκε ηνλ ππνινγηζηή. 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 12 – Δξώηεκα Ε 

 

1. Ζ ζρέζε είλαη: Δ1 + Δ2 = Δ 

Σν Ππζαγφξεην: β
2
 + γ

2
 = α

2
 

2. Σα εκβαδά ησλ δχν ηεηξαγψλσλ Δ1 + Δ2 είλαη ίζα κε ην Δ 

Με ηα ζρήκαηα απηά κπνξνχκε λα απνδείμνπκε ην Ππζαγφξεην Θεψξεκα. 

3. α. Σα εκβαδά Δ1 θαη Δ2 είλαη ίζα κε ην εκβαδφ ηνπ ηεηξαγψλνπ Δ 

β. Σν ζεψξεκα ηνπ Ππζαγφξεηνπ Θεσξήκαηνο. 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 12 – Πξόζζεηε Γξαζηεξηόηεηα 

 

1. ηε κεραλή αλαδήηεζεο altavista βάιακε ηε ιέμε «Pythagorean» ην νπνία καο νδήγεζε ζε έλα site κε 

δηάθνξεο επηινγέο θαη εκείο δηαιέμακε ην site «Math forum» *Les Solides de Platon εθεί βξίθακε 

πιεξνθνξίεο, γηα ην ππζαγφξεην ζεψξεκα θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ζρεκάησλ ζην «Cabri and The 

Pythagorean Theorem» θαη βξήθα ζηνηρεία γηα ην Ππζαγφξεην ζεψξεκα. 

2. Μπήθα ζηε κεραλή αλαδήηεζεο altavista έγξαςα Pythagoras θαη κπήθα ζην Pythagoras – MSN Encarta. 

Μπήθα ζην site www.spof.gsfc.nasa.gov/stargate/sputh.htm θαη βξήθα πιεξνθνξίεο γηα ην Theorem of 

Pythagoras. 

3. Μπαίλσ ζην http://www.yahoo.com, γξάθνπκε “Pythagorean” θαη κεηά παηάκε search, παηάκε 

“Pythagoras Theorem” θαη ηέινο πάκε “Interactive Proof of Pythagoras” Theorem (this Java applet won 

a grand prize in Sun Microsystem‟s Java programming contest in the summer of 1995), δηεχζπλζε:  

http://sunsite.ufc.ca/LivingMathematics/VOO1NΟ1/UBCExamples/Pythagoras/pythagoras.html. 

4. ην πξφγξακκα πνπ κπήθακε ζρεδηάδεηαη κία απφδεημε ηνπ Π.Θ. Δμεγνχκε ην εμήο: Πξνζπαζεί λ‟ 

απνδείμεη φηη ηα δχν νξζνγψληα ηξίγσλα πνπ απνηεινχλ ην κηζφ απφ δχν ηεηξαγψλσλ, πνπ βξίζθνληαη 

ζην χςνο θαη ζηε βάζε ηνπ ηξηγψλνπ απνηεινχλ κε ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε ην κηζφ απφ ην 

άζξνηζκα ηεο πξφζεζεο ησλ δχν εκβαδψλ ησλ δχν ηεηξαγψλσλ. Απηή είλαη ε απφδεημε πνπ βξήθακε γηα 

ην Π.Θ. ζην site. 

5. Βήκαηα: Yahoo, Yahoo Search Results for Pythagorean, Yahoo sciences > Mathematics, Pythagoras 

Theorem by Seth y Maxwell. 

6. Μπήθα ζηε δηεχζπλζε Yahoo ζην Internet θαη έγξαςα κέζα ζην ηεηξαγσλάθη Pythagorean Theorie θαη 

έηζη κπήθα ζ‟ απηφ ην site πνπ έιεγε γηα ηε ζεσξία ηνπ Ππζαγφξα θαη έδεηρλε ηηο καζεηηθέο ζρέζεηο ηνπ 

Ππζαγφξα κε καζεκαηηθέο πξάμεηο αιιά θαη κε δηάθνξα ζρήκαηα. 

7. Αθνχ κπνχκε ζην Internet αθνινπζνχκε ηα εμήο βήκαηα: πεγαίλσ ζην http://www.yahoo.com, 

πιεθηξνινγψ “Pythagorean” θαη παηάσ Search, έπεηηα επηιέγσ “Pythagora‟s Theorem”, ζην site απηφ 

επηιέγνπκε “President” Garfield Proof of the Pythagorean Theorem θαη ηέινο ζην site απηφ βξίζθνπκε 

κηα απφ ηηο απνδείμεηο ηνπ Ππζαγφξεηνπ Θεσξήκαηνο. Άιιε δηεχζπλζε: An Interactive Proof of the 

Pythagorean Theorem. 

8. ην www.yahoo.com πιεθηξνινγνχκε “Pythagorian”, κεηά search θαη επηιέγνπκε ζειίδα: 

“Generalizations of Pythagorian Theorem” θαη πεγαίλνπκε ζηε δηεχζπλζε: http:www.cut-the-

knot.com/Pythagoras/index.html. Απφ ην θείκελν δεηάκε ην Pythagorian Theorem  (ε πξψηε ιέμε) θαη 

καο κεηαθέξεη ζε 29 απνδείμεηο ηνπ Ππζαγφξεηνπ Θεσξήκαηνο. 

 

 

 
 

http://www.spof.gsfc.nasa.gov/stargate/sputh.htm
http://www.yahoo.com/
http://sunsite.ufc.ca/LivingMathematics/VOO1NΟ1/UBCExamples/Pythagoras/pythagoras.html
http://www.yahoo.com/
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4.7 Παπαδείγμαηα επγαζιών μαθηηών ζηιρ Γευμεηπικέρ Καηαζκεςέρ 
 

Σα παξαθάησ απνηεινχλ δείγκαηα θαηαζθεπψλ (ζηνλ Γεκηνπξγφ Μνλάδσλ) γηα ηα Φχιια Δξγαζίαο ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
 

1. Διεχζεξα ρέδηα 

 
  

 

2. Απνηχπσζε θαη Αλαπαξάζηαζε Δπηθάλεηαο 

  

 

3. Καηαζθεπή Σεηξαγψλσλ ζε Πιεπξέο Οξζνγσλίνπ Σξηγψλνπ 

   

 
  

 

4. Απφδεημε Ππζαγνξείνπ Θεσξήκαηνο 
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4.8 Παπαδείγμαηα επγαζιών Μαθηηών ζηα Μυζαφκά 

 

Σα παξαθάησ απνηεινχλ πεηξακαηηζκνχο ησλ καζεηψλ (ζηνλ ρεδηαζηή Μσζατθψλ θαη ηε Γελλήηξηα 

Μνηίβσλ) κε ρξψκα θαη θφξκα γηα ην ζρεδηαζκφ δηαθνζκεηηθψλ κνηίβσλ κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζχλζεζεο ζην κάζεκα ησλ Καιιηηερληθψλ. 

 

1. Δπεμεξγαζία Μνλάδαο (πεηξακαηηζκφο κε ρξψκα) 

 

     
   

2. Δπεμεξγαζία Μνηίβνπ κε βάζε ηελ παξαπάλσ κνλάδα (πεηξακαηηζκφο κε ρξψκα & ζέζε 

ζρήκαηνο 
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3. Δπεμεξγαζία Μσζατθψλ (πεηξακαηηζκφο κε ρξήζε ρξψκαηνο, κνηίβνπ θαη επαλαιήςεσλ ζηνλ θάλαβν) 
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4. Παξαιιαγή ηεο κνλάδαο κε ρξήζε πνιιαπιψλ ρξσκάησλ θαη ζρεκάησλ 

 

α. Μνλάδα 

 

 

 

 

 

 
 

β. Μνηίβν 

 

 
 

γ. Μσζατθφ 
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5. ςμπεπάζμαηα από ηην Δθαπμογή ηος Ππογπάμμαηορ 
 

πσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ην ινγηζκηθφ ΗΡΗ εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε θαηά ηελ δηάξθεηα δχν πεξηφδσλ 

(Μάηνο-Ηνχληνο θαη επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο 2000). Ζ εθαξκνγή έγηλε κε ηελ ζπλεξγαζία κηαο νκάδαο 

θαζεγεηψλ ζε ηάμεηο (αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηα ππνθεθάιαηα 4.3 θαη 4.4). Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο είλαη 18
ν
 θαη ησλ θαζεγεηψλ. 

 

Απηή ε εκπεηξία εθαξκνγήο θαη έληαμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηάμε ηφληζε θαη ππέδεημε θάπνηα  

ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ ζηε δηδαζθαιία επί κέξνπο γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. πσο ήδε πεξηγξάςακε ζηελ αμηνιφγεζε θαη αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο ζηελ ηάμε νη καζεηέο 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη λα ππνδπζνχλ λένπο ξφινπο, νη ρξήζηεο ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο, ην 

ινγηζκηθφ επηηξέπεη ηελ παξάιιειε ρξήζε θεηκέλνπ θαη ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη ηελ εκβάζπλζε ζηελ 

θαηαλφεζε ελλνηψλ ζε θάζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ επεμεξγάδεηαη (ππνθεθάιαην 4.4, παξαδείγκαηα 

κέζα απφ ηηο πεξηπηψζεηο κειέηεο).  

 

Δδψ ζα ζέιακε λα εζηηάζνπκε ζε νξηζκέλα ζπκπεξαζκαηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ παξφληνο ινγηζκηθνχ; φπσο α) ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο θαη πινήγεζεο 

είλαη αηζζεηηθά θαιφ, εχρξεζην θαη επεθηάζηκν, β) νη λένη ξφινη ησλ καζεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ απηελέξγεηα θαη ζπλεξγαζία θαη γ) ε θαηαλφεζε θαη εκβάζπλζε ελλνηψλ ζηα επί 

κέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα πξνάγεηαη κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ, 

πεηξακαηηζκψλ,  αμηνπνίεζεο ηνπ „ιάζνπο‟, θαη θαζνδεγνχκελε αλαθάιπςεο. Απηά ζα πεξηγξαθνχλ 

παξαθάησ κέζα απφ ζρφιηα πνπ δφζεθαλ απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

 

1. Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο θαη πινήγεζεο είλαη αηζζεηηθά θαιό, εύρξεζην θαη επεθηάζηκν. 

 

Οη δηδάζθνληεο θαη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ αμηνιφγεζε ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ θαιφ σο 

πξνο ηελ αηζζεηηθή ηνπ θαη εχρξεζην σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απάληεζε 

ελφο θαζεγεηή: ‘ην Γηαδηθηπαθό κέξνο δελ ζπλαληήζακε δπζθνιίεο νύηε ζηελ πξόζβαζε νύηε ζηελ πινήγεζε. 

Φπζηθά αθόκα κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο κεηαθνξάο αιιά θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κεγάινπ όγθνπ όπσο π.ρ. 

θσηνγξαθίεο – video, είλαη επηζπκεηέο από όινπο. ην ηνπηθό ινγηζκηθό παξαηεξήζακε όηη όινη ζρεδόλ νη 

καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ άλεηα από ηελ πξώηε ζηηγκή ηα βαζηθά εξγαιεία ηνπ. Τπήξμαλ θάπνηα εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ πνιπγώλσλ’. 

 

Οη καζεηέο αλαθέξζεθαλ κε ζεξκά ιφγηα γηα ηελ αηζζεηηθή ηνπ ινγηζκηθνχ. Δληππσζηάζηεθαλ κε ηα 

ρξψκαηα θαη ηελ επηινγή ησλ εηθφλσλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Κάπνηνη βέβαηα είραλ δπζθνιίεο κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ κεξηθψλ πνιχπινθσλ ζρεκάησλ ζην ηνπηθφ ινγηζκηθφ, φπσο ν παξαθάησ καζεηήο ν νπνίνο 

αλαθέξεη ‘Σν κόλν κεηνλέθηεκα ηνπ είλαη όηη ζε κεξηθέο εθαξκνγέο είλαη δύζρξεζην όπσο ζηνλ αθξηβή 

ζρεδηαζκό ελόο ζρήκαηνο σο πξνο ην κήθνο ησλ πιεπξώλ. Σέινο ζα ήζεια λα ην μαλαρξεζηκνπνηήζσ γηαηί 

είλαη επράξηζην θαη πνιύ ελδηαθέξνλ’. Tηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα ζπλήζσο κπνξνχζαλ λα μεπεξαζηνχλ κε 

ηελ εθκάζεζε ηνπ ηνπηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ηε βνήζεηα είηε ηνπ δηδάζθνληνο ή άιισλ ζπκκαζεηψλ. 

 

2. Οη λένη ξόινη ησλ καζεηώλ θαη ησλ δηδαζθόλησλ ραξαθηεξίδνληαη από απηελέξγεηα θαη ζπλεξγαζία. 

 

Οη ξφινη ησλ ρξεζηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ, φπσο έρεη πεξηγξαθεί παξαπάλσ, άιιαμαλ απφ παζεηηθνχο δέθηεο 

ζηα πιαίζηα ελφο καζήκαηνο ζε πεξηζζφηεξν ελεξγνχο θαη ζπκκεηνρηθνχο. Καηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ 

καζεκάησλ, παξαηεξήζεθε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη απηνβνπιία απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ ηεο „Ίξηδαο. Έλαο απφ ηνπο 

θαζεγεηέο ζρνιίαζε: „Οη καζεηέο αληηκεηώπηζαλ ζεηηθά εμ αξρήο ηελ όιε πξνζπάζεηα. Αληηιακβαλόκελνη ηε 

ζεκαζία θαη ηε βνήζεηα ησλ κέζσλ ηεο ηερλνινγίαο, αζρνιήζεθαλ κε θέθη θαη ρσξίο θόβν κε ηα θύιια 

εξγαζίαο πνπ πξναλαθέξακε. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ζπλερή εξσηήκαηα ησλ καζεηώλ κεηά ην ηέινο ηεο 

εθαξκνγήο απηήο, γηα ην αλ ζα ζπλερίζνπκε θαη ζηα επόκελα καζήκαηα λα εξγαδόκαζηε κε ηνλ ίδην ηξόπν ζην 

εξγαζηήξην Ζ/Τ θαη όρη ζηελ ηάμε’. 
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Aλάκεζα ζηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ ήηαλ θαη ηα παξαθάησ: ‘…Οη εξγαζίεο παξαθίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ όισλ 

ησλ παηδηώλ θαη ζρεκάηηζαλ ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο (….). Οη εξγαζίεο είραλ σο πεξηερόκελν ην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθώλ, θαη ησλ θαιιηηερληθώλ. Σν πξόγξακκα απηό νλνκάδεηαη «Ίξηο», θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο θαη 

αζθήζεηο πνπ αθνξνύλ ηα παξαπάλσ καζήκαηα. Αξρηθά αζρνιεζήθακε κε ηνλ ζρεδηαζκό δηάθνξσλ ζρεκάησλ 

θαη ηελ επίιπζε θάπνησλ πξνβιεκάησλ. (Κάπνηα απ’ απηά καο δπζθόιεςαλ)!. Όζηεξα από νξηζκέλα καζήκαηα 

αλαδεηήζακε ζην δηαδίθηπν (Internet) πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεσξία ηνπ Ππζαγόξα, θαη θάπνηα απνηειέζκαηα γη’ 

απηήλ. ηα ηειεπηαία καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, αζρνιεζήθακε κε ηνλ ζρεδηαζκό θάπνησλ ζρεκάησλ, ην 

ρξσκαηηζκό θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπο. Θα ζέιακε κε ιίγα ιόγηα λα γξάςνπκε ηηο εληππώζεηο καο εθ κέξνπο 

όινπ ηνπ ηκήκαηνο πνπ ήηαλ νη πην ζεξκέο. Σέινο, εθθξάδνπκε ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζνπκε όινπο ηνπο 

θαζεγεηέο, πνπ καο παξαρώξεζαλ ιίγν από ηνλ ρξόλν ηνπο, γηα λα καο δηδάμνπλ θάηη δηαθνξεηηθό απ’ ην 

ζπλεζηζκέλν, θαζεκεξηλό καο κάζεκα’  (Βαζηιηθή ηακάηε, Ησάλλα Παπανηθνλφκνπ Γ‟Β4). Καη κία άιιε 

καζήηξηα, πξφζζεζε: „…Κάπνηα από ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ είλαη όηη έρεη πάξα πνιιέο δπλαηόηεηεο, όπσο ην 

όηη κπνξέζακε λα δεκηνπξγήζνπκε δηάθνξα ζρήκαηα θαη κνηίβα. Δπίζεο, ζπλδπάδεη ην κάζεκα κε ηελ 

ςπραγσγία γηαηί παξάιιεια κε ηα καζεκαηηθά θαη ηα θαιιηηερληθά κπνξέζακε λα ςπραγσγεζνύκε θαη λα 

θάλνπκε ζσζηή ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Έλα άιιν πιενλέθηεκα είλαη όηη κε ην πξόγξακκα απηό 

κάζακε θαηλνύξηα πξάγκαηα πην εύθνια από ηελ ηάμε όπσο ην Ππζαγόξεην Θεώξεκα’.  

 

Παξφιν πνπ ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ αιιάδεη ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ζεκαίλεη φηη 

παξαγθσλίδνληαη απφ ηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή. πσο δήισζε έλαο απφ ηνπο θαζεγεηέο: „Ζ ζπκκεηνρή ηνπ 

θαζεγεηή είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγσλ ηεο ηειηθήο έθβαζεο. Ζ παξνρή γεληθώλ θαη εηδηθώλ νδεγηώλ, ε 

έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζή ηνπ ζε πεξηπηώζεηο δπζθνιηώλ – απνξηώλ (αθόκε θαη ηερληθώλ 

πξνβιεκάησλ...), δεκηνπξγνύλ ζηελ ηάμε ηελ αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ, ηεο βνήζεηαο (ςπρνινγηθήο θαη 

καζεζηαθήο) θαη ηειηθά δίλνπλ ηαρύηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ εξγαζία ηνπ ζπλόινπ ηεο ηάμεο. 

Γύζθνιν πξάγκαηη ην έξγν ηνπ θαζεγεηή, αιιά θαη πόηε δελ ήηαλ... Αιιάδνπλ νη θαηξνί, ηα κέζα, νη απαηηήζεηο, 

ε αγάπε όκσο ηνπ θαζεγεηή γηα ηα παηδηά θαη ην έξγν ηνπ παξακέλεη θηλεηήξηνο δύλακε’. 

 

3. Ζ θαηαλόεζε θαη εκβάζπλζε ελλνηώλ ζηα επί κέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα πξνάγεηαη κέζα από ηελ 

δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ, πεηξακαηηζκώλ, αμηνπνίεζεο ηνπ ‘ιάζνπο’, θαη θαζνδεγνύκελεο 

αλαθάιπςεο. 

 

ην ππνθεθάιαην 4.4 έρεη γίλεη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ  γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη εκβάζπλζε ελλνηψλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Δδψ ζα δνχκε ηη είπαλ νη θαζεγεηέο θαη νη 

καζεηέο:  

 

Έλαο θαζεγεηήο καζεκαηηθψλ ζρνιίαζε: ‘Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζεγγίζακε πεξηζζόηεξν πξαθηηθά ηηο 

ζεσξεηηθέο έλλνηεο πνπ δνπιεύνληαη ζηελ ηάμε θαη έηζη έγηλαλ ζπγθεθξηκέλα – εθαξκόζηκα πνιιά ζεκεία πνπ 

ζηελ ηάμε ζα γηλόηαλ ε παξαδνρή ηνπο κόλν κε ηε δηαλόεζε. Δληππσζηαθή ήηαλ ε θαηάιεμε (Απόδεημε) θαη γηα 

καο ηνπο Μαζεκαηηθνύο αιιά θαη γηα ηνπο καζεηέο, ζην Ππζαγόξεην Θεώξεκα, ζην νπνίν κέζσ ηνπ Φύιινπ 

Δξγαζίαο, νδεγήζεθαλ πεηξακαηηδόκελνη θαηαιήγνληαο έηζη ζε απηό’. 

 

Kαη ε θαζεγήηξηα θαιιηηερληθψλ αλαθέξεη: „Με ηα παηδηά κπνξέζακε λα δνπιέςνπκε ζέκαηα ζύλζεζεο ζην 

ινγηζκηθό ηεο Ίξηδαο. Γηα παξάδεηγκα, πώο ζπλζέησ κσζατθά ή δηαθνζκεηηθά κνηίβα δελ είλαη πξνθαλέο, αιιά 

έλαο δηδάμηκνο ζηόρνο ζηα θαιιηηερληθά. Δκείο θαηαθέξακε ζηε βάζε δεδνκέλσλ λα δνύκε πνιιά κσζατθά, λα 

κειεηήζνπκε θαη λα ζπδεηήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Καηόπηλ ζην ηνπηθό ινγηζκηθό ηα παηδηά κπόξεζαλ 

λα αλαπαξαζηήζνπλ απηά ηα κσζατθά ή λα θηηάμνπλ λέα δηθήο ηνπο έκπλεπζεο. Πεηξακαηίζηεθαλ κε ρξώκα, 

κεγέζε, θόξκεο θαη ηειηθά κπόξεζαλ λα θαηαιήμνπλ ζε δηθέο ηνπο ζπλζέζεηο. Σα ηνπηθά εξγαιεία βνήζεζαλ 

ώζηε απηνί νη πεηξακαηηζκνί λα γίλνληαη γξήγνξα θαη εύθνια θαη ηειηθά απηό αθξηβώο βνήζεζε ηα παηδηά λα 

θαηαιήμνπλ ζε αμηόινγεο θαη αηζζεηηθά θαιέο ζπλζέζεηο’. 

 

Οη καζεηέο επίζεο αλαθέξζεθαλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία σο κηα θαηλνηφκν εκπεηξία πνπ ηνπο έδσζε ηελ 

επθαηξία λα απνθνκίζνπλ λέα γλψζε. Απαληήζεηο ηνπο πεξηιακβάλνπλ: 
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‘Σν πξόγξακκα ήηαλ επηκνξθσηηθό. Μάζακε πξάγκαηα πνπ δελ ηα μέξακε θαη αλαθαιύςακε κόλνη καο ην 

ππζαγόξεην ζεώξεκα κέζα από απνδείμεηο’ (Ρέλα Πεξηβνιάξε, Γ΄Β4). 

 

‘Πηζηεύσ πσο ην πξόγξακκα απηό ήηαλ πνιύ δηδαθηηθό θαη καο βνήζεζε ζην λα θαηαθέξακε λα μεθύγνπκε ιίγν 

από ην θαζεκεξηλό πξόγξακκα ησλ καζεκαηηθώλ. Με ηνπο αξκόδηνπο γλσξίζακε ην ππζαγόξεην ζεώξεκα 

θάλακε αζθήζεηο βάζε ζ’ απηό θαη εηζρσξήζακε ζην δηαδίθηπν γηα λα βξνύκε απνδείμεηο. Πηζηεύσ πσο πξέπεη 

λα επραξηζηήζνπκε ηνπο ππεύζπλνπο γηα ηελ νκαδηθή εξγαζία πνπ καο πξόζθεξαλ θαη ηηο επηπιένλ γλώζεηο’ 

(Μηξέιια Ρνπθάλε, Γ΄Β4). 

 

‘Σν ινγηζκηθό ήηαλ έλα ελδηαθέξνλ πξόγξακκα θαη θάλνπκε πξάγκαηα πνπ δελ έρνπκε μαλααζρνιεζεί ζηνπο 

ππνινγηζηέο θαη ίζσο όρη κόλν ζηνπο ππνινγηζηέο αιιά θαη ζηα καζεκαηηθά θαη θαιιηηερληθά. Αζρνιεζήθακε 

κε ην Ππζαγόξεην Θεώξεκα γηα πξώηε θνξά ζηελ πξάμε, πξάγκα ην νπνίν καο βνήζεζε ζην λα ην 

θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα. Δπίζεο πξνβιεκαηηζηήθακε γηα αζθήζεηο πην επράξηζηεο πνπ δελ είρακε μαλαθάλεη. 

ηα θαιιηηερληθά αζρνιεζήθακε γηα πξώηε θνξά κε ην κσζατθό θαη δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ρξσκάησλ κε 

κεγαιύηεξε επθνιία απ’ όηη κε ηα εξγαιεία ησλ θαιιηηερληθώλ. Δίλαη έλα πξόγξακκα πνιύ ρξήζηκν θαη ζίγνπξα 

πην ελδηαθέξνλ από ηα θαλνληθά καζήκαηα. Θα ήηαλ αθόκα θαιύηεξα αλ ήηαλ ιίγν πην εύρξεζην’ (Σδνάλλα 

Θεηαθνχ, Μαξία-Υξηζηίλα Γηνθαξπδάθε, Γ΄Β2). 

 

Σέινο, ζα ζέιακε λα θιείζνπκε κε κηα ιεπηνκεξή καξηπξία δνζκέλε απφ κηα καζήηξηα ζε θάπνην δηάιεηκκα 

θαη ρσξίο θακία πξνεγνχκελε πξνεηνηκαζία γηα ηελ εκπεηξία ηεο κέζα απφ ηα καζήκαηα έληαμεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ ζηελ ηάμε. Πηζηεχνπκε φηη ηα ζρφιηά ηεο δείρλνπλ φρη κφλν ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ 

ΗΡΗ, αιιά κηινχλ γηα ην ηξφπν πνπ απηφ ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία 

ζε βαζηθά θαη ζπληεξεηηθά καζήκαηα, φπσο ηα καζεκαηηθά, ζε επράξηζηε δηαδηθαζία: 

 

Πηζηεύσ πσο ηα Μαζεκαηηθά είλαη ην κάζεκα εθείλν θη ν ηνκέαο εθείλνο πνπ αλέθαζελ ζπληέιεζε ζεκαληηθά 

ζηελ πξόνδν ηνπ θόζκνπ. ηα παιηά ρξόληα, νη Αηγύπηηνη ρξεζηκνπνηνύζαλ ηε γεσκεηξία γηα ην ρσξηζκό ησλ 

ρσξαθηώλ ηνπο. ήκεξα ν θόζκνο έρεη αλαπηπρζεί θαη ε ηερλνινγία έρεη εμειηρζεί ηόζν πνιύ, ώζηε παίδεη 

νπζηώδε ξόιν κεο ζηε δσή καο. Ζ ηερλνινγία, όκσο, βαζίδεηαη ζηα καζεκαηηθά. Οη πεξηζζόηεξεο ζπζθεπέο θαη 

νη ππνινγηζηέο, εηδηθόηεξα, ιεηηνπξγνύλ κε βάζε ςεθία. Ο ςεθηαθόο θόζκνο έρεη κπεη νξηζηηθά ζηε δσή καο. 

Πνιιέο κεραλέο είλαη ςεθηαθέο. Έηζη, ε ηερλνινγία πξνάγεη ην βηνηηθό επίπεδν ησλ αλζξώπσλ. 

 

ην ζρνιείν κειεηνύκε ηα Μαζεκαηηθά. Δίλαη ην κάζεκα κε ηηο πεξηζζόηεξεο ώξεο, αθνύ είλαη βαζηθό. κσο 

ζηελ ηάμε κέζα καζαίλνπκε απιά Μαζεκαηηθά, Μαο δόζεθε, όκσο, ε επθαηξία λα εξγαζηνύκε θάπνηεο 

δηδαθηηθέο ώξεο ζην εξγαζηήξην ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. Γειαδή λα κάζνπκε «πεξηζζόηεξα 

καζεκαηηθά» κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο. Μπνξέζακε λα θαηαλνήζνπκε νξηζκέλα πξάγκαηα, ηα νπνία δε ζα 

κπνξνύζακε λα θαηαιάβνπκε θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κε ην ρέξη ζηελ ηάμε. 

 

Καη’ αξρήλ, κάζακε λα ζρεδηάδνπκε κε ηε βνήζεηα εξγαιείσλ ηνπ Ζ/Τ θαη δηάθνξσλ ζρεκάησλ κε καζεκαηηθή 

αθξίβεηα. πκπέξαζκα: Σα Μαζεκαηηθά βνεζνύλ θαη ζηελ εμέιημε ησλ Καιιηηερληθώλ. Έπεηηα, κάζακε πσο λα 

ζρεδηάδνπκε κε αθξίβεηα θάπνηα ζρέδηα. Μαο αλέζεζαλ λα ζρεδηάζνπκε κηα πιαηεία κε ζπγθεθξηκέλεο 

δηαζηάζεηο. Ο ππνινγηζηήο καο επέηξεςε λα ζρεδηάζνπκε ην πνιύγσλν ζσζηά, θάηη ην νπνίν ζα ήηαλ αδύλαην 

λα γίλεη κε ην ρέξη. Ο Ζ/Τ καο πιεξνθνξνύζε γηα ηηο δηαζηάζεηο. Έπεηηα, πξνζπαζήζακε λα ιύζνπκε ην 

Ππζαγόξεην ζεώξεκα. ηαλ ζρεδηάδνπκε έλα νξζνγώλην ηξίγσλν θαη ζρεδηάζνπκε δπν ηεηξάγσλα ζηηο 2 

θάζεηεο πιεπξέο ηνπο θαη βξνύκε ην εκβαδόλ ηνπο, ηόηε κε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδώλ ηνπο βξίζθνπκε ην 

εκβαδόλ ηνπ ηεηξαγώλνπ πνπ έρνπκε ζρεκαηίζεη ζηελ ππνηείλνπζα ηνπ ηξηγώλνπ. Γε λνκίδσ όηη ζα κπνξνύζα 

πνηά λα θαηαλνήζσ ην Ππζαγόξεην ζεώξεκα κε απιά ζρέδηα ζην ρέξη. Αθόκε, κπήθακε ζην Γηαδίθηπν, γηα λα 

βξνύκε απνδείμεηο ηνπ Π.Θ. Δγώ κε κηα ζπκκαζήηξηά κνπ βξήθακε ηελ απόδεημε ελόο καζεκαηηθνύ πνπ 

θέξδηζε έλα βξαβείν, αθνύ αλαθάιπςε άιιε κηα απόδεημε ηνπ Ππζαγόξεηνπ Θεσξήκαηνο θαη απ’ ηηο 400. 

Βξήθακε, ινηπόλ, όηη εάλ θάλνπκε απηό πνπ αλέθεξα πξηλ θαη ρσξίζνπκε ηα ηεηξάγσλα ησλ 2 θάζεησλ 

πιεπξώλ ηνπ ηξηγώλνπ ζηε κέζε, ζρεκαηίδνληαη ίζα ηξίγσλα. Δάλ πξνζπαζήζνπκε λα ηνπνζεηήζνπκε ηα 

ηξίγσλα απηά ζην ηεηξάγσλν ηεο ππνηείλνπζαο αιιάδνληαο ην ζρήκα ηνπο, ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ην εκβαδόλ 

ηνπο παξακέλεη ην ίδην. 
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Σέινο, αλαθαιύςακε πσο κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε κσζατθό. Μπήθακε ζηε δεκηνπξγία κνηίβσλ, ζην Ίξηο 

όπνπ κπαίλακε γηα ηα πξνεγνύκελα θαη ζρεδηάζακε ην κσζατθό ηνπ παιαηηνύ ηνπ Πνκπήηνπ. Απνδείρηεθε 

απινύζηαην, αθνύ απιώο δεκηνπξγώληαο κε ην εξγαιείν «ηόμν ηνπ θύθινπ» ηα κηζά ησλ 2 θύθισλ, ηνπ νπνίνπ 

ην έλα θέληξν λα πεξλά απ’ ην θέληξν ηνπ άιινπ. Μεηά ην ρξσκαηίζακε θη αθνύ θάλακε αλαζηξνθή 

δεκηνπξγήζακε ηα κσζατθά. 

 

Καηά ηελ πξνζσπηθή κνπ γλώκε, ν ρξόλνο απηόο πνπ ράζακε κάζεκα δε ράζεθε, αιιά αμηνπνηήζεθε 

θαηάιιεια. Μάζακε πεξηζζόηεξα θαη πην πξαθηηθά Μαζεκαηηθά. Θεσξίεο, ηηο νπνίεο ν Μαζεκαηηθόο ζηελ 

ηάμε δε ζα κπνξνύζε λα εμεγήζεη θαη λα γίλνπλ απόιπηα θαηαλνεηά, είηε από δηθή ηνπ αληθαλόηεηα είηε όηη 

ζεσξία δε κπνξεί λα «ελεξγήζεη» κεο ζην αλώξηκν κπαιό καο. Ζ πξαθηηθή είλαη πνπ κεηξά. Αθόκα είρακε ηε 

δπλαηόηεηα λα εκπεδώζνπκε όηη ε ηερλνινγία είλαη βαζηζκέλε ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηα Μαζεκαηηθά είλαη ε 

βάζε όισλ. Διπίδσ λα θάλνπκε θη άιιεο ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο αδίθσο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί από 

θάπνηνπο «ράζηκν ρξόλνπ». Μηξέια Σζαγθάξε (καζήηξηα Β Γπκλαζίνπ). 
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6. Υπονοππογπαμμαηιζμόρ – διάπκεια, θάζειρ 

 

α/α Γξαζηεξηφηεηεο 
1999 2000 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Γ1 Σσεδιαζμόρ Λογιζμικού 

 

               

 

  

Γ1.1 Δθπαηδεπηηθέο, Λεηηνπξγηθέο 

Πξνδηαγξαθέο 

                 

Γ1.2 Αλαιπηηθφο ρεδηαζκφο 

Γηαδηθηπαθνχ Λνγηζκηθνχ 

     

 

            

Γ1.3 Αλαιπηηθφο ρεδηαζκφο 

Σνπηθνχ Λνγηζκηθνχ 

     

 

            

Γ2 Απσική Έκδοζη Λογιζμικού 

 

                 

Γ2.1 πιινγή, Γεκηνπξγία, Δπεμεξγαζία 

Τιηθνχ 

                 

Γ2.2 Τινπνίεζε Αξρηθήο Έθδνζεο               

Γηαδηθηπαθνχ Λνγηζκηθνχ 

                 

Γ2.3 Τινπνίεζε Αξρηθήο Έθδνζεο 

Σνπηθνχ Λνγηζκηθνχ 

                 

Γ3 Δθαπμογή και Αξιολόγηζη                  

Γ3.1 Μειέηε Έληαμεο ζην ρνιείν 

 

                 

Γ3.2 1ε Δθαξκνγή ζηα Δθπαηδεπηήξηα Γνχθα 

 

                 

Γ3.3 Έιεγρνο θαη Αμηνιφγεζε Λνγηζκηθνχ                  

Γ3.4 2ε Δθαξκνγή ζηα Δθπαηδεπηήξηα Γνχθα                  

Γ4 Τελική έκδοζη λογιζμικού 

 

                 

Γ4.1 Γεκηνπξγία, Δπεμεξγαζία  

πκπιεξσκαηηθνχ Τιηθνχ 

                 

Γ4.2 Τινπνίεζε Σειηθήο Έθδνζεο  

Γηαδηθηπαθνχ Λνγηζκηθνχ 

                 

Γ4.3 Τινπνίεζε Σειηθήο Έθδνζεο 1.0 

Σνπηθνχ Λνγηζκηθνχ θαη CD-ROM 

                 

Γ4.4 Γεκηνπξγία πλνδεπηηθνχ Τιηθνχ 

 

                 

Γ4.5 Τινπνίεζε Έθδνζεο 1.1 

 

                 

Γ4.6 Τινπνίεζε Έθδνζεο 1.2 

 

                 

Γ5 Γιοίκηζη Έπγος 
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