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Σενάριο 7. Η Οµοιότητα Τριγώνων ως Λόγος Πλευρών 

Γνωστική περιοχή: 

Άλγεβρα Α' Λυκείου. 

Η γραµµική συνάρτηση ψ= αχ. 

Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας. 

Γεωµετρία Α' Λυκείου 

Οµοιότητα τριγώνων 

Θέµα: 

To προτεινόµενο θέµα αφορά την αναζήτηση οµοίων τριγώνων µέσα από τους λόγους των 

πλευρών τους. Η γραµµική συνάρτηση θα αποτελέσει ένα εργαλείο αναζήτησης ίσων λόγων 

άρα και οµοίων τριγώνων.. 

Τεχνολογικά εργαλεία: 

To σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί µε το λογισµικό Function probe. 

Σκεπτικό: 

Βασική ιδέα: 

Αν διαθέτουµε έναν πολύ µεγάλο αριθµό ορθογωνίων τριγώνων και τις µετρήσεις των δύο 

καθέτων πλευρών τους µπορούµε να δηµιουργήσουµε έναν πίνακα µε δύο στήλες. Η πρώτη 

στήλη θα περιέχει το µήκος της µίας κάθετης πλευράς ενός ορθογωνίου τριγώνου και η 

δεύτερη στήλη θα περιέχει το µήκος της άλλης καθέτου. Η απεικόνιση των ζευγών θα 

µπορούσε να υποδείξει τις οµάδες των οµοίων τριγώνων µέσω των συνευθειακών σηµείων 

τα οποία θα δηµιουργούσαν. 

Τα όµοια ορθογώνια τρίγωνα αναπαριστώνται πλέον µέσω συνευθειακών σηµείων ενώ η 

κλίση της ευθείας πάνω στην οποία ανήκουν προσδιορίζει τον σταθερό εσωτερικό λόγο 

δηλαδή την εφαπτοµένη της γωνίας ω. 

Προστιθέµενη αξία. 

Ο κατακερµατισµός της ύλης σε βιβλία, κεφάλαια και παραγράφους δηµιουργεί την 

αντίληψη ότι τα µαθηµατικά αποτελούν ένα σύνολο διακριτών και πολλές φορές ασύνδετων 

εννοιών και προτάσεων οι οποίες εφαρµόζονται σε πολύ συγκεκριµένα και εστιασµένα 

προβλήµατα και ασκήσεις. Από την άλλη η κατανόηση µιας έννοιας είναι ανάλογη προς το 

πλήθος των συνδέσεων που διαθέτει µε άλλες έννοιες µέσα στον χώρο των µαθηµατικών. Η 
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προστιθέµενη αξία του συγκεκριµένου σεναρίου στηρίζεται στο γεγονός ότι µέσω του 

σεναρίου δύο φαινοµενικά ξένες περιοχές των µαθηµατικών, η γραµµική συνάρτηση και τα 

όµοια τρίγωνα, θα αλληλοεµπλακούν και θα συνδεθούν µέσα από τις δυνατότητες που 

παρέχει η τεχνολογία. Συγκεκριµένα µέσω του σεναρίου θα δοθεί η δυνατότητα στους 

µαθητές: 

Να δηµιουργήσουν οι ίδιοι σταδιακά µία διαδικασία ελέγχου και ταξινόµησης οµοίων 

τριγώνων. Η διαδικασία αυτή µπορεί να επαναλαµβάνεται ταχύτατα ενώ συγχρόνως θα 

µπορούν να δηµιουργούν µεγάλο πλήθος από µετρήσεις πλευρών οµοίων τριγώνων. 

Οι µαθητές θα συνδέσουν περιοχές των µαθηµατικών οι οποίες όχι µόνο βρίσκονται σε 

διαφορετικές παραγράφους αλλά και σε βιβλία διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων 

(Άλγεβρα - Γεωµετρία) 

Η γραφική παράσταση της γραµµικής συνάρτησης θα µετατραπεί σε ένα αντικείµενο πάνω 

στο οποίο οι µαθητές θα εφαρµόσουν µετασχηµατισµούς οι οποίοι καταγράφονται 

αυτοµάτως από το λογισµικό. Αυτή ακριβώς η δυνατότητα µετασχηµατισµού της γραφικής 

παράστασης έχει µία ιδιαίτερη διδακτική αξία αφού στην συνήθη πρακτική η 

µετασχηµατισµός αυτός είναι η κατάληξη και όχι η αφετηρία της διερεύνησης µίας 

συνάρτησης. 

Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις της συνάρτησης, στο µαθησιακό περιβάλλον στο οποίο θα 

υλοποιηθούν οι δραστηριότητες, είναι δυναµικά συνδεδεµένες και η µετάβαση από την µία 

στην άλλη γίνεται µέσα από την δυνατότητα αλληλεπίδρασης των ψηφιακών εργαλείων. 

Οι µαθητές θα διαπραγµατευτούν και θα διερευνήσουν την συµπεριφορά της συνάρτησης 

συνεργαζόµενοι µεταξύ τους και µε τον διδάσκοντα ώστε η αίθουσα να µετατραπεί σε ένα 

εργαστήριο µαθηµατικών δραστηριοτήτων. 

Πλαίσιο εφαρµογής:  

Σε ποιους απευθύνεται: 

To σενάριο απευθύνεται στους µαθητές της Α' Λυκείου. 

Χρόνος υλοποίησης: 

Για την εφαρµογή του σεναρίου εκτιµάται ότι απαιτούνται 4 διδακτικές ώρες. 

Χώρος υλοποίησης: 

To σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί εξ' ολοκλήρου στο εργαστήριο υπολογιστών. Ο 

πειραµατισµός µε τη βοήθεια κατάλληλου λογισµικού απαιτεί πάνω απ' όλα εργαστήριο µε 
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10 τουλάχιστον θέσεις, ώστε να µπορούν να εργαστούν οι µαθητές ανά τρεις. Η επιλογή από 

τον διδάσκοντα να το υλοποιήσει στην αίθουσα διδασκαλίας µε την χρήση βιντεοπροβολέα 

θα ακύρωνε το µεγαλύτερο µέρος της προστιθέµενης αξίας. 

Προαπαιτούµενες γνώσεις: 

Ως προς τα µαθηµατικά οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν 

Την έννοια και τις ιδιότητες των οµοίων τριγώνων. 

Την έννοια του πίνακα τιµών και της γραφικής παράστασης συνάρτησης. 

Την γραφική παράσταση αναλόγων ποσών. 

Την έννοια του συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας ψ=αχ 

ως προς την τεχνολογία οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν 

Την λειτουργία του πίνακα τιµών του λογισµικού fp και ιδιαίτερα την συµπλήρωση µιας 

στήλης µέσω µιας άλλης. 

Όσον αφορά στην λειτουργία της αριθµοµηχανής θα πρέπει να γνωρίζουν την σηµασία της 

αντιστροφής µέσω του κουµπιού inverse. 

Την δηµιουργία γραφικών παραστάσεων 

Την λειτουργία της οριζόντιας παραµόρφωσης µιας γραφικής παράστασης. 

Απαιτούµενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: 

Κάθε οµάδα είναι σκόπιµο να διαθέτει ένα φύλλο εργασίας µέσα στο οποίο ο διδάσκων θα 

έχει θέσει συγκεκριµένα ερωτήµατα και οδηγίες. Επιπλέον καλό θα είναι οι µαθητές να 

διαθέτουν ένα τετράδιο σηµειώσεων. 

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης 

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

επινοήσουν τρόπους αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ψηφιακού εργαλείου το οποίο 

διαθέτουν. Εποµένως η διερεύνηση αυτή θα γίνει συνεργατικά. Για να υπάρχει κοινός στόχος 

και καλή συνεργασία οι µαθητές καλούνται να συµπληρώσουν ένα κοινό φύλλο εργασίας 

που περιέχει ερωτήσεις σχετικές µε το θέµα. Φυσικά το φύλλο εργασίας αυτό θα πρέπει να 

αφήνει µια αρκετά µεγάλη ελευθερία στους µαθητές ώστε να θέτουν τα δικά τους ερωτήµατα 

και να απαντούν σ' αυτά. 

Στη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ελέγχει τα 

συµπεράσµατα των µαθητών, να συνεργάζεται µαζί τους, να τους καθοδηγεί ώστε να 
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αντιλαµβάνονται καλύτερα τα αποτελέσµατά τους και να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν την 

διερεύνηση. 

Στόχοι: 

Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στη συνέχεια έχουν ως στόχο την µέσω 

πειραµατισµού σύνδεση και κατανόηση βασικών µαθηµατικών εννοιών και συγκεκριµένα: 

Οι µαθητές θα µάθουν να χρησιµοποιούν την ιδιότητα των οµοίων τριγώνων (διατήρηση του 

λόγου των πλευρών τους) για να βρίσκουν όµοια µεταξύ τους τρίγωνα. 

Θα µάθουν να υπολογίζουν τις γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου όταν είναι γνωστές οι δυο 

κάθετες πλευρές του. 

Θα ερµηνεύσουν την ύπαρξη συνευθειακών σηµείων µέσα στο πλαίσιο της οµοιότητας των 

τριγώνων. 

Θα συνδέσουν την γραµµική συνάρτηση µε την οµοιότητα των τριγώνων. 

Τα παραπάνω αφορούν τους γνωστικούς στόχους. Οι κοινωνικοί στόχοι για τους µαθητές 

εντοπίζονται κυρίως στην συνεργασία και την διαπραγµάτευση των ιδεών τους ώστε η 

γνώση να αποκτήσει έναν διυποκειµενικό χαρακτήρα. 

Ανάλυση του σεναρίου: 

Ροή εφαρµογής των δραστηριοτήτων 

Ο διδάσκων θα πρέπει να έχει ετοιµάσει 20 ζεύγη καθέτων πλευρών που θα αντιστοιχούν σε 

20 ορθογώνια τρίγωνα. Θα έχει φροντίσει τα τρίγωνα αυτά να αποτελούν τρεις οµάδες 

όµοιων ορθογωνίων τριγώνων, δηλαδή οι λόγοι των δύο καθέτων πλευρών όλων των 

τριγώνων θα παρουσιάζουν συνολικά 3 διαφορετικά αποτελέσµατα. 

Πρώτη φάση 

Στην αρχή ο διδάσκων επιχειρεί να κινητοποιήσει τους µαθητές επισηµαίνοντας ότι στην 

δραστηριότητα αυτή εκτός από το αποτέλεσµα έχει σηµασία και ο χρόνος υλοποίησης ο 

οποίος θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί µε την βοήθεια των υπολογιστικών εργαλείων που 

διαθέτουν. 

Στην συνέχεια απευθύνει το ερώτηµα «µε πόσους τρόπους µπορούµε να ελέγξουµε αν δύο 

τρίγωνα είναι όµοια;» ώστε να προκληθεί διαπραγµάτευση και ανάκληση των βασικών 

ιδιοτήτων των οµοίων τριγώνων. Είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί ότι ο λόγος δυο 

καθέτων πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου παραµένει σταθερός σε κάθε όµοιο προς το 

αρχικό τρίγωνο. 
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Στο σηµείο αυτό ζητά από τους µαθητές να περάσουν στις στήλες του πίνακα τιµών του 

λογισµικού τα 20 έτοιµα ζεύγη τιµών που αντιστοιχούν σε πλευρές ορθογωνίων τριγώνων 

και τους ζητά να ελέγξουν ποια τρίγωνα είναι όµοια. Ενδεικτικά θα µπορούσαν να ζητήσουν 

από το λογισµικό να συµπληρώσει µία επιπλέον στήλη µε το πηλίκο των τιµών των δύο 

άλλων στηλών. Ο διδάσκων συζητά µε κάθε οµάδα την δυνατότητα αυτή ή οποιαδήποτε 

άλλη λύση προτείνουν τα µέλη της οµάδας. Τα όµοια τρίγωνα καθορίζονται από τους ίσους 

λόγους οι οποίοι προκύπτουν στη τρίτη στήλη από όπου οι µαθητές θα χρησιµοποιήσουν την 

αντίστοιχη ιδιότητα των οµοίων τριγώνων. 

Αν οι µαθητές κατασκευάσουν µια τρίτη στήλη η οποία να υπολογίζει το πηλίκο β/γ τότε θα 

παρατηρήσουν ότι το πηλίκο αυτό παίρνει τρεις διαφορετικές τιµές 0,77 , 0,56 και 0,42. Οι 

τιµές αυτές καθορίζουν και τις τρεις οµάδες οµοίων τριγώνων. 
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Πίνακας 1: Τα ζεύγη και ο λόγος. 

Εδώ καλό θα είναι να υπογραµµιστεί ότι το πηλίκο β/γ δεν είναι λόγος οµοιότητας αλλά 

αποτελεί κριτήριο οµοιότητας όταν παραµένει σταθερό σε διάφορα τρίγωνα. 

Ακόµη καλό θα ήταν στον άξονα χ'χ να τοποθετηθούν οι τιµές της πλευράς γ γιατί τότε το 

πηλίκο y/x θα εκφράζει την τριγωνοµετρική εφαπτοµένη της γωνίας Β και οι τιµές της 

εφαπτοµένης θα παρουσιάζονται στην τρίτη στήλη. 

Στην συνέχεια ο διδάσκων θέτει το ερώτηµα αν τα ζεύγη τιµών µεταφερόµενα στους άξονες 

του πίνακα γράφηµα παρουσιάσουν κάποια κανονικότητα. Η συζήτηση πάνω στο ερώτηµα 

αυτό θα µπορούσε να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι τα σηµεία µάλλον θα παρουσιάσουν 

τρεις διαφορετικές κανονικότητες, µια για κάθε οµάδα σηµείων. Εδώ τίθεται πλέον το 

ερώτηµα πως θα ανακαλυφθούν οι τρεις οµάδες µε τις δυνατότητες που µας παρέχει ο 

πίνακας γράφηµα. 

Οι αναλογίες θα πρέπει να παραπέµψουν τους µαθητές σε γραµµικές σχέσεις οι οποίες 

εκφράζονται από εξισώσεις της µορφής y=αχ. 

Στη συνέχεια οι µαθητές αποστέλλουν τα σηµεία στους άξονες. 
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Οι µαθητές κατασκευάζουν την ευθεία y=χ και στη συνέχεια µε το εργαλείο του ελαστικού 

χειρισµού περιστρέφουν την ευθεία ώστε να προσαρµοστεί πάνω στα σηµεία. 

Εικόνα   34:    Αποστολή    σηµείων   στο 

γράφηµα Εικόνα 35: Περιστροφή της ψ=χ 
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Μέσω της περιστροφής της ευθείας µε εξίσωση y=χ οι µαθητές ανακαλύπτουν τρεις 

οµάδες συνευθειακών σηµείων ενώ συγχρόνως το λογισµικό τους δίνει τη δυνατότητα να 

εντοπίσουν και τις εξισώσεις των τριών ευθειών που προκύπτουν: 

y=0,77x    y=0,56x     y=0,42x 

Στην συνέχεια οι µαθητές διαπραγµατεύονται τα αποτελέσµατα στις δύο προηγούµενες 

δραστηριότητες µε στόχο να τα συνδέσουν. 

Μία σύνδεση θα µπορούσε να είναι το γεγονός ότι οι λόγοι που είχαν εντοπίσει µε τον 

πίνακα τιµών εµφανίζονται ως συντελεστές διεύθυνσης στις 3 ευθείες . Αυτό παραπέµπει 

σε τριγωνοµετρική εφαπτοµένη της γωνίας που βρίσκεται απέναντι από τη µικρότερη 

πλευρά. Εδώ ο διδάσκων έχει την δυνατότητα να οδηγήσει τους µαθητές στην ανάκληση 

της έννοιας της κλίσης ευθείας η οποία µπορεί να διερευνηθεί µέσα από τις δυνατότητες 

του λογισµικού. 
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Εικόνα 36: Η κλίση κάθε ευθείας µπορεί να εντοπιστεί µε τη βοήθεια του κατάλληλου 

εργαλείου που υποδεικνύει και το οποίο λειτουργεί εφόσον έχει επιλεγεί µια συγκεκριµένη 

ευθεία. 

Εδώ το σηµαντικό είναι ότι το ορθογώνιο τρίγωνο το οποίο κατασκευάζει το λογισµικό έχει 

πλευρές των οποίων τα µέτρα είναι ανάλογα προς τα µέτρα των πλευρών των τριγώνων της 

οµάδας. 

Φάση δεύτερη 

Από το σηµείο αυτό ο διδάσκων ζητά από τους µαθητές να συµπληρώσουν την τρίτη στήλη 

µε τις γωνίες των 20 τριγώνων οπότε οι µαθητές θα πρέπει να ανακαλέσουν µια βασική 

ιδιότητα των οµοίων τριγώνων ( έχουν ίσες γωνίες) ώστε να απαντήσουν ότι απαιτείται 

υπολογισµός µόνο τριών διαφορετικών γωνιών, όσες δηλαδή είναι και οι οµάδες. 

Τέλος οι µαθητές µε την βοήθεια της αριθµοµηχανής θα πρέπει, µετά από διαπραγµάτευση, 

να αναγνωρίσουν στο πηλίκο β/γ την έννοια της τριγωνοµετρικής εφαπτοµένης της γωνίας Β. 

Ακόµη θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι το πρόβληµα το οποίο καλούνται να λύσουν είναι: 

'' Να υπολογιστεί η τιµή της γωνίας ω όταν είναι γνωστή η τιµή της εφω. 

To πρόβληµα αυτό είναι το αντίστροφο του συνηθισµένου προβλήµατος " Να υπολογιστεί η 

τιµή της εφω όταν είναι γνωστή η τιµή ω" και αυτό θα πρέπει να τονιστεί στους µαθητές 

αφού έτσι θα καταλάβουν τη σηµασία να επιλέξουµε το κουµπί INV (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΉ) 

στηναριθµοµηχανή   ώστε να  εµφανιστεί το κουµπί       tan-1χ     µε  το  οποίο  

µπορούµε να υπολογίζουµε τη γωνία όταν γνωρίζουµε την εφαπτοµένη της γωνίας . 

 

Εικόνα 37: Η λειτουργία του INVERSE (INV). 
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Φάση τρίτη 

Μετά την ολοκλήρωση των φάσεων της δραστηριότητας οι µαθητές περιγράφουν γραπτώς 

την πορεία και τα αποτελέσµατά της. 

Ο διδάσκων θα ζητήσει από τους µαθητές να απαντήσουν σε συγκεκριµένα ερωτήµατα ώστε 

να τα χρησιµοποιήσουν ως βάση διαπραγµάτευσης. 

Τα ερωτήµατα αυτά θα µπορούσαν να έχουν την παρακάτω δοµή και σειρά: 

Να περιγράψετε τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιήσατε το λογισµικό για να εντοπίσετε 

όµοια τρίγωνα και να αναφέρετε τις µαθηµατικές έννοιες µε τις οποίες αξιοποιήσατε το 

λογισµικό. 

Να τεκµηριώσετε την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων σας, για ποιόν λόγο δηλαδή µπορεί να 

είναι κάποιος βέβαιος ότι οι στήλες έχουν συµπληρωθεί µε τα σωστά αριθµητικά δεδοµένα. 

Να αναφέρετε και να σχολιάσετε τυχόν νέα µαθηµατικά δεδοµένα που προέκυψαν κατά την 

διάρκεια της δραστηριότητας. Συγκεκριµένα να περιγράψετε τις συνδέσεις που έχετε κάνει 

µεταξύ µαθηµατικών εννοιών οι οποίες δεν ήταν φανερές στο σχολικό βιβλίο και τα 

µαθήµατα που είχατε µέχρι στιγµής παρακολουθήσει στο σχολείο. 
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Να αναφέρετε τυχόν δυσκολίες τις οποίες συναντήσατε και τον τρόπο µε τον οποίο τις 

ξεπεράσατε. 

Φύλλο εργασίας 

Ο καθηγητής των Μαθηµατικών σε ένα σχολείο δεν βαθµολογεί µόνο την ικανότητα να 

λύσει κάποιος ένα πρόβληµα αλλά και το πόσο γρήγορα το λύνει. 

Ο καθηγητής λοιπόν έδωσε στους µαθητές έναν πίνακα µε τις κάθετες πλευρές β και γ είκοσι 

ορθογωνίων τριγώνων. 
 

Πλευρά 

β 

Πλευρά 
γ 

Γωνία 

Β 

0,83 1,08  

0,24 0,57  

1,58 2,84  

1,12 2,69  

2,55 4,59  

1,02 1,33  

11,51 14,98  

1,38 3,31  

3,43 6,17  

6,25 8,13  

2,24 2,91  

2,51 6,02  

5,18 6,73  
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6,01 10,82  

5,67 13,61  

4,38 10,51  

3,24 4,21  

3,01 7,22  

5,19 9,34  

4,73 6,15  

Πίνακας 2 

Ζήτησε από τους µαθητές να ελέγξουν αν υπάρχουν µεταξύ των τριγώνων αυτών όµοια 

τρίγωνα και συγχρόνως να τα κατατάξουν σε οµάδες. Επιπλέον ζήτησε να υπολογίσουν τη 

µικρότερη από τις οξείες γωνίες κάθε τριγώνου. 

Να συζητήσετε και να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις. 

∆ιαθέτουµε δυο τρίγωνα και θέλουµε να ελέγξουµε αν είναι όµοια, µε πόσους τρόπους 

µπορεί να γίνει αυτό; 

Αν περάσουµε τις τιµές των πλευρών των ορθογωνίων τριγώνων σε δυο στήλες του πίνακα 

τιµών του F.P, πως µπορούµε να διακρίνουµε τα όµοια τρίγωνα; 

Αν περάσουµε τα ζεύγη των καθέτων πλευρών στον πίνακα γράφηµα και κατασκευάσουµε 

την γραφική παράσταση της συνάρτησης y=χ, πως µπορούµε να εντοπίσουµε τις οµάδες των 

οµοίων τριγώνων; 

Πως συνδέονται οι απαντήσεις στις δύο προηγούµενες ερωτήσεις; 

Έχετε εντοπίσει τις οµάδες των οµοίων τριγώνων. Στην πρώτη (κενή) στήλη του πίνακα που 

έχει δοθεί στο φύλλο εργασίας σε κάθε κελί να γράψετε την οµάδα στην οποία ανήκει το 

συγκεκριµένο τρίγωνο (1η. 2η, 3η ). Αν σας ζητούσαν να συµπληρώσετε στην δεύτερη 

οµάδα ένα τρίγωνο όµοιο µε τα ήδη υπάρχοντα πως θα µπορούσε να γίνει αυτό; 
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Τώρα θα πρέπει να συµπληρωθεί η τρίτη στήλη µε τις γωνίες των τριγώνων. Θα πρέπει να 

υπολογίσουµε 20 διαφορετικές γωνίες; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Ποιος τριγωνοµετρικός αριθµός συνδέεται µε τα δεδοµένα του προβλήµατος; Με τη βοήθεια 

της αριθµοµηχανής να υπολογίσετε τη γωνία Β που αντιστοιχεί σε κάθε πηλίκο και τα 

αποτελέσµατα να περαστούν στην τρίτη στήλη. 

Τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν 

Για την υλοποίηση του σεναρίου θα χρησιµοποιηθεί το λογισµικό function probe. Το 

συγκεκριµένο λογισµικό διαθέτει τρία παράθυρα Το γράφηµα, τον πίνακα τιµών και την 

αριθµοµηχανή. Κάθε ένα από τα παραπάνω εργαλεία διαθέτει µία σειρά από 

λειτουργικότητες ορισµένες από τις οποίες είναι απαραίτητες για τις δραστηριότητες. Για 

παράδειγµα το γέµισµα µιας στήλης µε την βοήθεια του υπολογιστή ή η παραµόρφωση µιας 

γραφικής παράστασης. 

Επέκταση: 

Οι δραστηριότητες θα µπορούσαν να επεκταθούν αν ο διδάσκων στην δεύτερη στήλη 

παραθέσει την υποτείνουσα των τριγώνων τότε η τριγωνοµετρική έννοια που θα εµπλακεί µε 

την δραστηριότητα θα είναι το ηµίτονο ή το συνηµίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου. 

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 είχαν εµπλακεί. 

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. Οι δυσκολίες που θα παρουσιαστούν θα καταγραφούν από τον διδάσκοντα 

ο οποίος θα είτε θα βελτιώσει τις απαιτήσεις του σεναρίου είτε θα σχεδιάσει µια περισσότερο 

κατευθυνόµενη πορεία εφαρµογής του ίδιου σεναρίου. 
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. Κρατώντας 
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σηµειώσεις για τις δυσκολίες υλοποίησης συγκεκριµένων δραστηριοτήτων µπορεί να 

εκτιµήσει τα σηµεία στα οποία οι µαθητές δήλωναν ή εκδήλωναν δυσκολίες κατανόησης ή 

εφαρµογής. Στην συνέχεια, µε κατάλληλες επεµβάσεις στις δραστηριότητες, επιχειρεί να 

θεραπεύσει τα προβλήµατα που προέκυψαν απλοποιώντας διαδικασίες ή περιγράφοντας µε 

µεγαλύτερη σαφήνεια τις ερωτήσεις των δραστηριοτήτων. 

Ως προς την προσαρµογή και επεκτασιµότητα 

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

και σχεδιάζει νέες δυνατότητες και επεκτάσεις. Το συγκεκριµένο σενάριο θα µπορούσε να 

αποτελέσει την βάση πάνω στην οποία είναι δυνατόν να οργανωθεί η σύνδεση της 

οµοιότητας µε κάθε µία από τις άλλες τρεις βασικές τριγωνοµετρικές έννοιες ηµίτονο, 

συνηµίτονο, συνεφαπτοµένη. 
 


