
Υλοποίηση µαθήµατος σε τρία διαφορετικά πλαίσια θεωριών µάθησης 
 
Το θέµα: Η εξίσωση lnx=x2-1 έχει µία προφανή ρίζα την x=1 Πώς 
µπορούµε µε το λογισµικό Geogebra  να διαπιστώσουµε ότι υπάρχει και 
άλλη και να την προσεγγίσουµε αρκετά. 

 
Α. Συµπεριφοριστικά 

 
Ο διδάσκων λύνει το πρόβληµα µε Videoprojector και  χρησιµοποιεί το 
Geogebra ή παρουσίαση (PowerPoint)  ως εξής: 
Στο πεδίο εισαγωγής πληκτρολογούµε y= lnx-x2+1.( ln(x) – x^2 + 1) στη 
συνέχεια  εστιάζει στο πρώτο σηµείο και το  προσεγγίζει όσο θέλει 
(κινώντας την ροδέλα του ποντικιού, χρησιµοποιώντας το εργαλείο 
µετακίνησης-τελευταίο στην γραµµή εργαλείων) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατόπιν καλεί τους µαθητές, να γράψουν ή να επαναλάβουν την 
διαδικασία ,σαν αλγόριθµος: 

Για να λύσουµε την lnx=x2-1 
• Μεταφέρουµε όλα τα σύµβολα όρους στο α’ µέλος και ορίζουµε 

µια νέα συνάρτηση 
•  Στο πεδίο εισαγωγής πληκτρολογούµε y= lnx-x2+1 
• κινώντας την ροδέλα του ποντικιού και  χρησιµοποιώντας το 

εργαλείο µετακίνησης εστιάζουµε στο σηµείο τοµής όσο θέλουµε 
ή εναλλακτικά δεξί κλίκ , προβολή γραφικών, άξονας των χ, 
θέτουµε κατάλληλες τιµές στο ελάχιστο-µέγιστο 

 
Κατόπιν δίνει παρόµοιες ασκήσεις να λύσουν οι µαθητές µε την χρήση 
του λογισµικού π.χ.  g(x) = -ex - x² + 1 
 



Β. Με γνωστική προσέγγιση 
 

Ανάλυση της δραστηριότητας:  
• Ο διδάσκων δίνει στους µαθητές το παρακάτω  γράφηµα και ζητά 

να γράψουν 
την σχέση του γραφήµατος µε την f(x)=0 

 
 
 
 

⇔ f(x)=0 
 
 
 
 

 
 
 

• Οι µαθητές συζητούν µεταξύ τους την απάντηση και την συζητούν 
µε τον καθηγητή 

 
 
 

⇔ f(x)=0 ⇔⇔⇔⇔ 
 x=x1 ,x=x2 ,x=x3 , x=x4 

 
 
 

 
• Ζητά από τους µαθητές να εισάγουν στο πεδίο εισαγωγής του 

λογισµικού την 
y= ln(x) – x^2 + 1 και να λύσουν την y=0 

 
• Ζητά από τους µαθητές να προσεγγίσουν την µη προφανή λύση 

στο χιλιοστό 
(τους βοηθά στην αλλαγή της κλίµακας) 

• Ζητά από τους µαθητές να λύσουν την lnx = x2 – 1 
 
 



Γ. Οικοδοµιστική προσέγγιση 
 
 

Ο διδάσκων δηµιουργεί µια κατάσταση προβλήµατος ως εξής: 
• Ζητά να λύσουν οι µαθητές διαδοχικά τις εξής εξισώσεις:  

lnx=3 , x2-1=3x-2 ,  lnx=x2+1 
• Οι µαθητές λύνουν σύντοµα τις 2πρώτες εξισώσεις στο τετράδιό 

τους και βρίσκονται σε αδιέξοδο στην τρίτη. 
• Ο καθηγητής  συζητά το αδιέξοδο αυτό και δηµιουργεί την ανάγκη 

χρήσης άλλων πρακτικών (εργαλείο της παραγώγου.) ή άλλων 
αναπαραστασιακών εργαλείων. 

• ∆είχνει τις δυνατότητες του λογισµικού: 
Εισάγουµε πχ y=-3x-1 
α τρόπος: Αλλαγή της κλίµακας και εστίαση στο άγνωστο σηµείο 
τοµής δεξί κλίκ , προβολή γραφικών, άξονας των χ, θέτουµε 
κατάλληλες τιµές στο ελάχιστο-µέγιστο(πχ. 0,2  και 0,6) 

• β τρόπος: Προβολή λογιστικού φύλλου, θεωρούµε σηµείο πάνω 
στην γραφική παράσταση , δεξί κλίκ σε αυτό , καταγραφή στο 
λογιστικό φύλλο, κινούµε το σηµείο προς τον χχ’.και µελετούµε το 
λογιστικό φύλλο. 

• Ζητά από τους µαθητές να ερµηνεύσουν την lnx-x2-1=0 µε βάση 
όσα είδαν , αφήνει τους µαθητές να διαλέξουν τρόπο και βαθµό  
προσέγγισης του σηµείου  


