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Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 
 
 

Εµβαδόν 
Παραλληλογράµµου – Τριγώνου – Τραπεζίου 

 
 

Σύντοµη περιγραφή του σεναρίου 
 
Η βασική ιδέα του σεναρίου 

Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σενάριο αναφέρεται στην εύρεση των τύπων µε τους 

οποίους υπολογίζουµε το εµβαδόν του παραλληλογράµµου, του τριγώνου και του 

τραπεζίου. Με τη βοήθεια τριών µικρών εξειδικευµένων αρχείων που δηµιουργούνται 

µε λογισµικό δυναµικής γεωµετρίας (Sketchpad ή Geogebra ή Cabri), ο µαθητής 

µπορεί να χειρισθεί τις δυναµικές γεωµετρικές κατασκευές που έχουν τη δυνατότητα 

να µετατρέπουν το παραλληλόγραµµο, το τρίγωνο και το τραπέζιο σε ισοδύναµο 

ορθογώνιο. Ο µαθητής µπορεί ακόµη να µεταβάλει όλες τις διαστάσεις των σχηµάτων 

που περιέχονται στα αρχεία, να κάνει µετρήσεις και υπολογισµούς. 

Σκοπός 

Η αξιοποίηση του υπολογιστικού περιβάλλοντος για την δηµιουργία υποθέσεων, την 

επαλήθευση ισχυρισµών και τη διατύπωση συµπερασµάτων µέσω της παρατήρησης 

και του χειρισµού γεωµετρικών µοντέλων.  

Σε ποιους απευθύνεται 

Το εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται κυρίως σε µαθητές της Β΄ Γυµνασίου και 

αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο του δευτέρου µέρους «Εµβαδά επιπέδων σχηµάτων 

– Πυθαγόρειο Θεώρηµα» του σχολικού βιβλίου των µαθηµατικών της Β΄ Γυµνασίου. 

 

∆ιδακτική και Παιδαγωγική διάσταση του σεναρίου 
∆ιδακτικοί στόχοι 

Το σενάριο ανταποκρίνεται στους γενικούς διδακτικούς στόχους για τη συγκεκριµένη 

γνωστική περιοχή στη Β΄ Γυµνασίου και οι στόχοι που τίθενται σε αυτό είναι: 

• Να εξοικειωθούν µε τη χρήση εργαλείων δυναµικής γεωµετρίας 

• Να κατανοήσουν την έννοια των διαστάσεων του παραλληλογράµµου και 

κυρίως του ύψους του ως απόσταση των απέναντι πλευρών του. 
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• Να ανακαλύψουν τον τύπο που υπολογίζει το εµβαδόν του 

παραλληλογράµµου. 

• Να αντιληφθούν ότι ο ίδιος τύπος υπολογισµού εµβαδού ισχύει για όλα τα 

παραλληλόγραµµα ανεξάρτητα από την επιλογή της βάσης. 

• Να κατανοήσουν την έννοια των διαστάσεων του τριγώνου και κυρίως του 

ύψους του ως απόσταση µιας κορυφής από την απέναντι πλευρά του. 

• Να ανακαλύψουν τον τύπο που υπολογίζει το εµβαδόν του τριγώνου. 

• Να αντιληφθούν ότι ο ίδιος τύπος υπολογισµού εµβαδού ισχύει για όλα τα 

τρίγωνα ανεξάρτητα από την επιλογή της βάσης. 

• Να κατανοήσουν την έννοια των διαστάσεων του τραπεζίου και κυρίως του 

ύψους του ως απόσταση των παραλλήλων πλευρών του. 

• Να ανακαλύψουν τον τύπο που υπολογίζει το εµβαδόν του τραπεζίου. 

• Να αντιληφθούν ότι ο ίδιος τύπος υπολογισµού εµβαδού ισχύει για όλα τα 

τραπέζια. 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

Στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου οι µαθητές θα εργαστούν µε τις προτεινόµενες 

δραστηριότητες µε στόχο: 

• Να αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας και διαλόγου. 

• Να κάνουν υποθέσεις για τη λύση των προβληµάτων που τίθενται – να 

µετρήσουν – να υπολογίσουν – να παρατηρήσουν – να διαπιστώσουν – να 

επαληθεύσουν µε δοκιµές και επαναλήψεις και τελικά να διατυπώσουν τους 

τύπους των εµβαδών του παραλληλογράµµου, του τριγώνου και του 

τραπεζίου µε τη χρήση συµβόλων, στους οποίους θα γενικεύουν τις 

παρατηρήσεις τους. 

 

Προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες 
 

Από την πλευρά του µαθητή 

Για να ανταποκριθούν οι µαθητές στο γνωστικό αντικείµενο που έχει επιλεγεί, πρέπει 

να έχουν κατανοήσει: 

• Το εµβαδόν του ορθογωνίου 

• Την έννοια της απόστασης σηµείου από ευθεία 

• Την απόσταση παραλλήλων ευθειών 
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Οι τεχνικές γνώσεις για τη χρησιµοποίηση του λογισµικού εντοπίζονται στην 

εξοικείωση µε τα βασικά εργαλεία του περιβάλλοντος του λογισµικού που θα 

χρησιµοποιηθεί καθώς και τις εντολές: 

• Μήκος τµήµατος 

• Απόσταση 

• Εµβαδόν 

• Υπολογισµοί 

Ο ρόλος του µαθηµατικού - ∆ιαχείριση της τάξης 

Το σενάριο προτείνεται να ενταχθεί στο σχολείο σύµφωνα µε το αναλυτικό 

πρόγραµµα. Για την εφαρµογή του απαιτούνται τρία φύλλα εργασίας για τους 

µαθητές, η καλή λειτουργία των υπολογιστών του εργαστηρίου, η εγκατάσταση του 

λογισµικού που θα χρησιµοποιηθεί και η συγκρότηση οµάδων εργασίας. 

Οι µαθητές εργάζονται σε µικρές οµάδες δυο – τριών µαθητών και προσπαθούν να 

υλοποιήσουν το φύλλο εργασίας. 

Ο µαθηµατικός παρακολουθεί, συντονίζει, παροτρύνει, ανατροφοδοτεί,  

επανατροφοδοτεί και γενικώς διαµεσολαβεί ώστε οι µαθητές να πετύχουν τους 

στόχους του σεναρίου. Στο τέλος ακολουθεί σύντοµη παιδαγωγική συζήτηση για τα 

θέµατα που απασχόλησαν τους µαθητές κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, 

γίνεται ανταλλαγή απόψεων και διατυπώνονται τελικά οι σωστές απαντήσεις στα 

ερωτήµατα που τίθενται µε τα φύλλα εργασίας. 

 

Υλοποίηση του σεναρίου 
 

1η Φάση: Ελεύθερος πειραµατισµός 

Οι µαθητές ανοίγουν το αρχείο «paralilogramo» και ο µαθηµατικός τους προτρέπει να 

πειραµατιστούν µε σκοπό να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον του αρχείου και να 

γνωρίσουν τις ιδιότητες του δυναµικού σχήµατος.  
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Η κατασκευή παρέχει τη δυνατότητα να µετακινήσουν, να περιστρέψουν να 

µεγεθύνουν, να αλλάξουν τις διαστάσεις του σχήµατος και να µετακινήσουν το 

τρίγωνο χρησιµοποιώντας το σηµείο Μ, ώστε να σχηµατίσουν ένα ορθογώνιο ή ένα 

παραλληλόγραµµο 

2η Φάση: ∆ιατύπωση εικασίας 

Οι µαθητές καθοδηγούµενοι από ένα φύλλο εργασίας µετακινούν το ελεύθερο 

τρίγωνο για να παρατηρήσουν και να διαπιστώσουν ότι το εµβαδόν ενός 

παραλληλογράµµου µε µια βάση β και αντίστοιχο ύψος υ, έχει το ίδιο εµβαδό µε ένα 

ορθογώνιο που έχει διαστάσεις β και υ.  
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3η Φάση: Επαλήθευση ισχυρισµών 

Οι µαθητές συνεχίζουν να εργάζονται µε τη βοήθεια ενός φύλλου εργασίας, κάνοντας 

τώρα τις απαραίτητες µετρήσεις ώστε να επαληθεύσουν τους ισχυρισµούς τους.  

4η Φάση: ∆ιατύπωση συµπερασµάτων 

Οι µαθητές διατυπώνουν τα συµπεράσµατα τους για το εµβαδόν του 

παραλληλογράµµου, γράφουν τον τύπο στον οποίο έχουν οδηγηθεί και τον 

χρησιµοποιούν για να υπολογίσουν εµβαδά παραλληλογράµµων µε δεδοµένα µια 

βάση και το αντίστοιχο ύψος. 

Οι φάσεις 1 µέχρι 4 επαναλαµβάνονται µε το αρχείο «trigono»  

 
Όπου οι µαθητές έχουν επί πλέον τη δυνατότητα να µεταφέρουν και να περιστρέψουν 

τα τρίγωνα ΜPQ και NTV (περιστρέφοντας τα σηµεία Ρ ή Τ) ώστε να καλύψουν το 

τρίγωνο ΑΒΓ  
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ή το ορθογώνιο KLΓΒ  

 
και έτσι να διαπιστώσουν ότι το εµβαδόν ενός τριγώνου µετασχηµατίζεται κατάλληλα 

σε ισοδύναµο ορθογώνιο, για να καταλήξουν στον τύπο που δίνει: 

• το εµβαδόν του τριγώνου µε τη χρήση µιας πλευράς και του αντίστοιχου σε 

αυτή ύψος 

 

Οι φάσεις 1 µέχρι 4 επαναλαµβάνονται µε το αρχείο «trapezio»  

 
Όπου οι µαθητές έχουν επί πλέον τη δυνατότητα να περιστρέψουν το τρίγωνο ΜQR 

και το τετράπλευρο NUWV (περιστρέφοντας τα σηµεία Q ή U) ώστε να καλύψουν το 

τραπέζιο ΑΒΓ∆ 

 
ή το ορθογώνιο ΑKLJ  
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και έτσι να διαπιστώσουν ότι το εµβαδόν ενός τραπεζίου µετασχηµατίζεται 

κατάλληλα σε ισοδύναµο ορθογώνιο, για να καταλήξουν στο τύπο που δίνει: 

• το εµβαδόν του τραπεζίου µε τη χρήση των δυο βάσεων και του ύψους του. 

 

 

Πιθανές προεκτάσεις 

Οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν το σχετικό λογισµικό και τις γνώσεις που 

αποκόµισαν από τις δραστηριότητες για διατυπώσουν τύπους που δίνουν το εµβαδόν 

ορθογωνίου τριγώνου, ρόµβου ή άλλων σχηµάτων που διαιρούνται σε γνωστά 

επίπεδα σχήµατα. 

 

 

 

    

 


