
Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα  

Γνωστική περιοχή: 

Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών). 

Θέµα: 

Η διερεύνηση µερικών βασικών ιδιοτήτων των παραλληλογράµµων από τους µαθητές µε χρήση 

εργαλείων συµβολικής έκφρασης και δυναµικού χειρισµού γεωµετρικών αντικειµένων. 

Τεχνολογικά εργαλεία: 

To σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί µε το λογισµικό Χελωνόκοσµος. 

Σκεπτικό:  

Βασική ιδέα 

Σύµφωνα µε το σενάριο αυτό οι µαθητές θα εµπλακούν σε διαδικασίες κατασκευής 

παραλληλογράµµων και µετέπειτα χρήσης τους για την κατασκευή δυναµικών σκίτσων. Το κύριο 

µέρος της διερεύνησης των µαθητών για την κατασκευή παραλληλογράµµων θα βασιστεί σε 

απλές διαδικασίες σε γλώσσα Logo οι οποίες όταν εκτελούνται έχουν ως αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία τεθλασµένων γραµµών. Οι µαθητές θα κληθούν να κάνουν πειράµατα για το πότε το 

αποτέλεσµα της εκτέλεσής τους σχεδιάζει παραλληλόγραµµο. Για τον πειραµατισµό αυτό, θα 

εκτελούν τις διαδικασίες µε διαφορετικές τιµές πλευρών ή γωνιών τις οποίες παράλληλα θα 

µπορούν να µεταβάλλουν δυναµικά χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα υπολογιστικά εργαλεία. Ο 

στόχος είναι να ανακαλύψουν οι ίδιοι οι µαθητές τις βασικές ιδιότητες των παραλληλογράµµων 

και να 'διορθώσουν' τις διαδικασίες ώστε να φτιάχνουν πάντοτε παραλληλόγραµµα.  Στο 

τέλος  θα χρησιµοποιήσουν τα διορθωµένα 

προγράµµατα για να φτιάξουν σχέδια δικής τους επιλογής βασισµένα στο παραλληλόγραµµο ως 

δοµικό λίθο στα σχέδιά τους. Τα σχέδια αυτά µπορούν να τα 'ζωντανέψουν' δίνοντας τους 

κίνηση µε το εργαλείο δυναµικού χειρισµού (µεταβολέας). 

Προστιθέµενη αξία 

Η διδασκαλία των ιδιοτήτων των γεωµετρικών σχηµάτων στην παραδοσιακή τάξη γίνεται µε τη 

µορφή της παρουσίασής τους από το διδάσκοντα. Οι µαθητές καλούνται έτσι να "µάθουν" την 

αντίστοιχη γεωµετρική γνώση µέσα από την παρατήρηση ή το σχεδιασµό γεωµετρικών σχηµάτων 

µε στατικά µέσα αναπαράστασης τα οποία µπορεί να προσφέρουν περιορισµένες δυνατότητες 

εµπλοκής τους σε διαδικασίες διερεύνησης των ιδιοτήτων και των σχέσεων που διέπουν την 

κατασκευή τους. Στα λογισµικά συµβολικής έκφρασης για τη γεωµετρία όπως ο Χελωνόκοσµος 



οι µαθητές θα χρησιµοποιήσουν συνδυασµό αναπαραστάσεων των αντίστοιχων µαθηµατικών 

εννοιών, δηλαδή θα τις διατυπώσουν υπό τη µορφή εντολών σε συµβολική γλώσσα, θα 

παρατηρήσουν το γραφικό αποτέλεσµα των εντολών στο µηχάνηµα και θα χειριστούν δυναµικά 

τις γεωµετρικές τους κατασκευές αλλάζοντας µε συνεχή τρόπο τις τιµές των µεταβλητών 

µεγεθών τους. Με την βοήθεια της προτεινόµενης δραστηριότητας θα εµπλακούν σε διαδικασίες 

εικασίας, κατασκευής υποθέσεων, εξαγωγής συµπερασµάτων και σταδιακής γενίκευσης και 

διατύπωσης κανόνων για τις ιδιότητες των παραλληλογράµµων. 

Πλαίσιο εφαρµογής  

Σε  ποιους απευθύνεται:  

To σενάριο προτείνεται να εφαρµοστεί στην Α' γυµνασίου. 

Χρόνος υλοποίησης:  Για την εφαρµογή του σεναρίου εκτιµάται ότι απαιτούνται 6 διδακτικές 

ώρες. 

Χώρος υλοποίησης 

To σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί εξ' ολοκλήρου στο εργαστήριο υπολογιστών, ώστε οι 

µαθητές να µοιράζονται τους υπολογιστές και να µπορούν να πειραµατίζονται οι ίδιοι, 

χωρισµένοι σε µικρές οµάδες. 

Προαπαιτούµενες γνώσεις 

Οι µαθητές πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργικότητες του Χελωνόκοσµου, τις απλές 

εντολές της γλώσσας Logo και τις έννοιες της παραλληλίας ευθειών, του τετραπλεύρου και της 

γωνίας. 

Απαιτούµενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία 

Τετράδιο (για να κρατούν σηµειώσεις για την πορεία της διερεύνησης και να καταγράφουν τα 

συµπεράσµατά τους). 

Φύλλα εργασίας τα οποία δίνονται από τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα και έχουν ως στόχο να 

καθοδηγούν τους µαθητές στη διερεύνηση των διαφόρων ερωτηµάτων. Πριν την διεξαγωγή 

της δραστηριότητας ο/η διδάσκων/διδάσκουσα µπορεί, µέσω απλών δραστηριοτήτων, να 

συζητήσει µε τους µαθητές για τις βασικές εντολές της Logo, τις λειτουργικότητες του 

Χελωνόκοσµου αλλά και τις µαθηµατικές έννοιες που απαιτούνται ως υπόβαθρο για την 

διεξαγωγή της. 

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης 

Οι µαθητές εργαζόµενοι σε οµάδες και καθοδηγούµενοι από φύλλο εργασίας, καλούνται να 

εξερευνήσουν τις προϋποθέσεις κατασκευής παραλληλογράµµων χρησιµοποιώντας 

παραµετρικές διαδικασίες που τους έχουν δοθεί από τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα. Η 



διερεύνηση αυτή θα γίνει συνεργατικά. Στη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου ο/η 

διδάσκοντα/διδάσκουσα θα πρέπει να ελέγχει τα συµπεράσµατα των µαθητών, να 

διευκολύνει την επιχειρηµατολογία και να προκαλεί συζητήσεις µε όλη την τάξη όταν θεωρεί ότι 

τα συµπεράσµατα κάποιων οµάδων θα είναι χρήσιµα για τη διερεύνηση και των υπολοίπων. 

Στόχοι 

Βασικός διδακτικός στόχος είναι η ανακάλυψη, κατανόηση και εφαρµογή βασικών 

ιδιοτήτων των παραλληλογράµµων και η µελέτη ορισµένων ειδικών περιπτώσεων 

παραλληλογράµµων (ορθογώνιο, ρόµβος, τετράγωνο) µέσα από το δυναµικό τρόπο 

χειρισµού και κατασκευής τους. Απώτερος στόχος είναι να δοθεί στους µαθητές η 

δυνατότητα να εµβαθύνουν στις ιδιότητες ενός γεωµετρικού σχήµατος και παράλληλα να 

διερευνήσουν το πώς µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις συγκεκριµένες ιδιότητες για να 

φτιάξουν και να κινήσουν άλλα δικά τους σχέδια. Ειδικότερα, οι επιδιωκόµενοι στόχοι µέσα από 

τη συγκεκριµένη διερεύνηση είναι: 

 

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο 

Να 'ανακαλύψουν' οι µαθητές ότι: 

Στα παραλληλόγραµµα οι απέναντι γωνίες είναι ίσες 

Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες 

To άθροισµα των γωνιών είναι 360 µοίρες 

Οι προσκείµενες σε µια πλευρά γωνίες είναι παραπληρωµατικές 

Να µελετήσουν ειδικές περιπτώσεις παραλληλογράµµων: 

το ορθογώνιο έχει και τις τέσσερις γωνίες του ορθές 

το τετράγωνο έχει και τις τέσσερις πλευρές του ίσες και τις τέσσερις γωνίες του ορθές 

ο ρόµβος έχει και τις τέσσερις πλευρές του ίσες. 

Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών 

∆ηµιουργία, ερµηνεία και διόρθωση απλών προγραµµάτων σε γλώσσα Logo που περιέχουν 

παραµετρικές διαδικασίες (διαδικασίες µε µεταβλητές) για την κατασκευή 

παραλληλογράµµων. 

Χρήση του εργαλείου δυναµικού χειρισµού (Μεταβολέας) για το χειρισµό αριθµητικών 

δεδοµένων προκειµένου να προκύψουν κλειστά σχήµατα και ειδικότερα παραλληλόγραµµα. 

;ς προς τη µαθησιακή διαδικασία 



Άσκηση στη διεξαγωγή πειραµάτων προκειµένου να 'κλείσει' ένα παραλληλόγραµµο. 

∆ιατύπωση υποθέσεων και εξαγωγή συµπερασµάτων για τις ιδιότητες των 

παραλληλογράµµων. 

Σταδιακή γενίκευση των συµπερασµάτων τους µέχρι να καταλήξουν στη διατύπωση κανόνα για 

τις ιδιότητες των παραλληλογράµµων. 

Ανάλυση του σεναρίου 

Ροή εφαρµογής των δραστηριοτήτων 

Η εφαρµογή των δραστηριοτήτων µπορεί να διαχωριστεί σε τρεις φάσεις: 1η 

Φάση: Κατασκευή ορθογωνίου. 

∆ίνεται στους µαθητές η παρακάτω παραµετρική διαδικασία:  

για µυστήριο1 :α :β :γ :δ 

 µ :α δ 90 µ :β δ 90 µ :γ δ 90 µ :δ δ 90  

τέλος 

Ζητείται να την εκτελέσουν δίνοντας τυχαίες τιµές στις µεταβλητές α, β, γ και δ. Η 

διαδικασία αυτή θα κατασκευάσει (για τυχαίες τιµές των µεταβλητών) µία τεθλασµένη 

γραµµή µε ορθές γωνίες. Στην εικόνα 16 φαίνεται η γραµµή για τις τιµές 70, 80,90, 100 

αντιστοίχως. 
 

Εικόνα 18 

Ζητείται από την κάθε οµάδα µαθητών να κάνει πειράµατα προσπαθώντας να βρει ποια 

σχέση πρέπει να υπάρχει µεταξύ των τεσσάρων τιµών των µεταβλητών ώστε να προκύψει 

ορθογώνιο και να διατυπώσει τον κανόνα. Στην εικόνα 17 φαίνεται το ορθογώνιο που 

 



κατασκευάζεται από την προηγούµενη διαδικασία για α=γ=100 και β=δ=80.



 

Εικόνα 19 

Τους ζητείται δηλαδή να πειραµατισθούν χρησιµοποιώντας διάφορες αριθµητικές τιµές, να 

χρησιµοποιήσουν τον µεταβολέα για να δουν µε ποιο τρόπο µεταβάλλεται το σχήµα καθώς 

αυξοµειώνεται µια τιµή, να συζητήσουν και να καταγράψουν τα συµπεράσµατα τους. 

Η εµπειρία αυτή αναµένεται να τροφοδοτήσει σχετική συζήτηση τόσο στα πλαίσια της κάθε 

οµάδας όσο και στην τάξη συνολικά µε στόχο να διατυπώσουν µαθητές συµπεράσµατα όπως: 

οι απέναντι πλευρές του ορθογωνίου είναι ίσες 

όταν όλες οι πλευρές του ορθογωνίου είναι ίσες έχουµε τετράγωνο. 

Για το σκοπό αυτό, κατά την διάρκεια του πειραµατισµού στον υπολογιστή, ο/η 

εκπαιδευτικός περιφέρεται στις οµάδες των µαθητών κάνοντας ερωτήσεις και 

παροτρύνοντας τους µαθητές να δοκιµάσουν διάφορες αριθµητικές τιµές ώστε κρίσιµες πτυχές 

του γνωστικού αντικειµένου να έρχονται στο προσκήνιο (π.χ. πότε 'κλείνει' το σχήµα; ∆οκιµάστε 

µε διαφορετικές γωνίες) αξιοποιώντας ενέργειες και δράσεις των µαθητών κατά την 

αλληλεπίδρασή τους µε τα κατασκευαζόµενα σχήµατα. 

Στη συνέχεια, οι µαθητές χρησιµοποιούν τον κανόνα, που πρέπει να συνδέει τις µεταβλητές για 

να κατασκευάζεται ορθογώνιο, για να διορθώσουν την παραµετρική διαδικασία ώστε αυτή να 

περιέχει δύο µόνο µεταβλητές. Αναµένεται να προκύψουν διαδικασίες της µορφής: 

για ορθογώνιο :χ :ψ 

 

µ :χ δ 90 µ :ψ δ 90 µ :χ δ 90 µ :ψ δ 90 

τέλος 

 

 

 



2η Φάση: Κατασκευή παραλληλογράµµου.  

∆ίνεται στους µαθητές η ακόλουθη παραµετρική διαδικασία: 

για µυστήριο2 :ε :ζ :η :θ 

µ 50 δ :ε µ 100 δ :ζ µ 50 δ :η µ 100 δ :θ 

τέλος 

Ζητείται να την εκτελέσουν δίνοντας τυχαίες τιµές στις µεταβλητές ε, ζ, η και θ. Η 

διαδικασία αυτή θα κατασκευάσει (για τυχαίες τιµές των µεταβλητών) µία τεθλασµένη 

γραµµή (στην εικόνα 18 φαίνεται η γραµµή για τις τιµές 30, 40,50, και 60 αντιστοίχως. 
 

Εικόνα 20 

Ζητείται από την κάθε οµάδα µαθητών να κάνει πειράµατα προσπαθώντας να βρει: ποια 

σχέση πρέπει να υπάρχει µεταξύ των τεσσάρων τιµών των µεταβλητών για να είναι το σχήµα 

παραλληλόγραµµο . Στην εικόνα 19 φαίνεται το ορθογώνιο που κατασκευάζεται από την 

προηγούµενη διαδικασία για ε=η=70 και ζ=θ=110. 

 

 



 

 

Εικόνα 21 

Όπως και στην προηγούµενη φάση γίνεται η ίδια διαδικασία πειραµατισµού και 

συζήτησης µε στόχο να κατανοήσουν οι µαθητές ότι: 

To άθροισµα των γωνιών του παραλληλογράµµου είναι 360 µοίρες 

Οι απέναντι γωνίες είναι ίσες 

Οι διαδοχικές γωνίες είναι παραπληρωµατικές 

To ορθογώνιο και το τετράγωνο είναι ειδικές περιπτώσεις παραλληλογράµµου 

Αφού οι µαθητές βρουν τον κανόνα που πρέπει να συνδέει τις µεταβλητές για να 

κατασκευάζεται παραλληλόγραµµο τους ζητείται να διορθώσουν τη διαδικασία 

ώστε να περιέχει µία µόνο µεταβλητή. Αναµένεται να προκύψουν διαδικασίες της 

µορφής: 

για Απαραλληλόγραµµο :ε 

µ 50 δ :ε µ 100 δ :180- :ε µ 50 δ :ε µ 100 δ :180- :ε 

τέλος 

Τέλος, η διαδικασία διερεύνησης καταλήγει στο να ορίσουν όλες οι οµάδες την 

διαδικασία που κατασκευάζει παραλληλόγραµµο µε τρεις µεταβλητές [δύο για τις 

πλευρές και µία για τη γωνία]: 

γιαΒπαραλληλόγραµµο :χ :ψ :ε 

µ :χ δ :εµ :ψ δ 180 - :εµ :χ δ :εµ :ψ δ 

180 - :ε τέλος 

3η Φάση: Κατασκευή σχεδίων µε βάση το παραλληλόγραµµο. 

Στη φάση αυτή ζητείται από τους µαθητές να κατασκευάσουν ένα δικό τους 



σκαρίφηµα ή σχέδιο βασισµένο σε πολλά διαφορετικά παραλληλόγραµµα που 

θα µπορούν να 'κινήσουν' µε το µεταβολέα. Με στόχο να βιώσουν την ισχύ του 

γενικευµένου -χάρη στα µαθηµατικά -εργαλείου, προτείνεται στους µαθητές να 

χρησιµοποιήσουν ως δοµικό λίθο τη διαδικασία κατασκευής 

παραλληλογράµµων διαφορετικής µορφής και µεγέθους που έχουν ήδη έχουν 

φτιάξει στην προηγούµενη φάση (Βπαραλληλογραµµο). Για παράδειγµα, η 

κατασκευή ενός ανεµόµυλου µπορεί να ολοκληρωθεί µε τον καθορισµό της 

παραµετρικής διαδικασίας που θα κατασκευάζει ν παραλληλόγραµµα (µε τη 

διαδικασία Βπαραλληλογραµµο) που θα στρέφονται κατά γωνία 360/ν (Εικόνα 

20). 

για ανεµόµυλο :χ :ψ :ε :ν 

επαναλαβε :ν [Βπαραλληλόγραµµο :χ :ψ :ε δ 360/:ν] 

τέλος 

Εικόνα 22 

Σε αυτό το σηµείο µπορεί να τεθούν ερωτήµατα όπως: 

Πότε ο ανεµόµυλος στρέφεται γρηγορότερα καθόσον κινείται ο µεταβολέας;  

Πώς επηρεάζει το σχήµα του ανεµόµυλου η αλλαγή κάθε µεταβλητής; 

Η φάση αυτή ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση της δουλειάς κάθε οµάδας στην 

τάξη και διάλογο πάνω στις εργασίες των µαθητών. 

 



Επέκταση 

Οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν το Χελωνόκοσµο και τις γνώσεις που 

αποκόµισαν από την διεξαγωγή της δραστηριότητας για να πειραµατιστούν µε τη 

διερεύνηση των γεωµετρικών ιδιοτήτων της κατασκευής συνθετότερων 

γεωµετρικών σχηµάτων, όπως κανονικών πολυγώνων. 

Αξιολόγηση µετά την εφαρµογή  

Ως προς τις επιδιώξεις του σεναρίου 

Μετά την υλοποίηση του σεναρίου ο διδάσκων ελέγχει κατά πόσο επετεύχθησαν οι 

στόχοι του σεναρίου. Ένας τρόπος είναι και η κατασκευή κατάλληλων ερωτήσεων 

τις οποίες στο τέλος θα απευθύνει προς τους µαθητές για να ελέγξει τον βαθµό 

κατανόησης των εννοιών που σχετίζονται µε τις ιδιότητες των παραλληλογράµµων. 

Ως προς τα εργαλεία 

Η εφαρµογή µέσα σε πραγµατικές συνθήκες µιας δραστηριότητας παρουσιάζει 

µη αναµενόµενες δυσκολίες οι οποίες µπορεί να οφείλονται στο ψηφιακό εργαλείο 

που χρησιµοποιείται. Στο Χελωνόκοσµο ευνοείται ο συµβολισµός µεταβαλλόµενων 

µεγεθών και ο χειρισµός τους µε το 'σύρσιµο' µιας αριθµογραµµής, που είναι 

καινούριες αναπαραστάσεις για τους µαθητές. Για παράδειγµα, οι διασυνδέσεις µιας 

µεταβλητής µε το µέγεθος που αναπαριστά και την δυναµική αλλαγή των τιµών της 

στον αντίστοιχο µεταβολέα είναι προς διερεύνηση. Κάθε διδάσκων οφείλει να 

λάβει υπόψη τις όποιες δυσκολίες και να επανασχεδιάσει την εφαρµογή εκ νέου 

(επιλέγοντας π.χ. κατάλληλες δραστηριότητες για την εισαγωγή των µαθητών στη 

χρήση των εργαλείων). 

 

Ως προς την διαδικασία υλοποίησης 

Η δοµή του σεναρίου, η σειρά των δραστηριοτήτων και τα ερωτήµατα που τίθενται 

στους µαθητές αποτελούν αντικείµενο αξιολόγησης από τον ίδιο τον διδάσκοντα. 

Για παράδειγµα, 

 

πόσο εύκολο ήταν για τους µαθητές να κατασκευάσουν συνθέσεις γεωµετρικών 

κατασκευών στην 3η φάση µε βάση τα παραλληλόγραµµα που κατασκεύασαν; Ο 

διδάσκων µπορεί να κρατάει σηµειώσεις για τις δυσκολίες υλοποίησης 



συγκεκριµένων δραστηριοτήτων ώστε να είναι σε θέση στο µέλλον, ανάλογα µε το 

διαθέσιµο χρόνο ή τις γνωστικό επίπεδο συγκεκριµένων µαθητών, να προβεί σε 

αλλαγές στη ροή εφαρµογής των δραστηριοτήτων, στη διατύπωσή τους ή ακόµα και 

στα εκάστοτε ζητούµενα. 

Ως προς την προσαρµογή και επεκτασιµότητα 

To σενάριο είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε η υλοποίησή του να σχετίζεται τόσο µε τη 

χρήση του υπολογιστικού περιβάλλοντος όσο και µε τις εµπλεκόµενες µαθηµατικές 

έννοιες που αφορούν τις ιδιότητες της κατασκευής παραλληλογράµµων. Ο 

εκπαιδευτικός µετά από κάθε εφαρµογή του σεναρίου επανεκτιµά την δοµή του και 

σχεδιάζει νέες δυνατότητες και επεκτάσεις. Το συγκεκριµένο σενάριο προσφέρει 

περιθώρια διαφοροποιηµένης διδακτικής ανέλιξης και επιλογής σηµείων εστίασης, 

καθώς το µαθηµατικό µέρος που καλύπτει µπορεί να συµπεριλάβει π.χ. τη µελέτη 

της χρήσης µεταβλητών, της έννοιας της γωνίας/στροφής κ.λπ. 
 


