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Περίληψη 
Η δραστηριότητα που επιλέξαµε έχει ως θέµα την εξοικείωση των µαθητών του 
Γυµνασίου στην πειραµατική διερεύνηση του προβλήµατος της ρίψης ενός νοµί-
σµατος ή ενός ζαριού µε τη βοήθεια ενός «εικονικού πειράµατος» στο περιβάλλον 
του υπολογιστή. Τελικός σκοπός της πρότασή µας είναι να γνωρίσουν οι µαθητές 
την έννοια «πιθανότητα» µέσα από µια πειραµατική διαδικασία που περιλαµβάνει 
σηµαντικές ενδιάµεσες αναπαραστάσεις, όπως είναι τα ραβδογράµµατα, οι πίνακες 
τιµών και οι γραφικές παραστάσεις. Στο περιβάλλον του υπολογιστή, οι µαθητές µε 
την καθοδήγηση του διδάσκοντα, µπορούν να πραγµατοποιήσουν γρήγορα όλες 
τις φάσεις του πειράµατος (από τη διατύπωση του προβλήµατος και τη συλλογή 
των δεδοµένων µέχρι τα ραβδογράµµατα και τις γραφικές παραστάσεις). Η διδα-
σκαλία πραγµατοποιείται στο εργαστήριο υπολογιστών µε τους µαθητές να εργά-
ζονται σε οµάδες µε σκοπό να απαντήσουν σε ερωτήµατα στο «Φύλλο Εργασίας» 
που αναφέρονται στην πειραµατική διαδικασία της ρίψης ενός νοµίσµατος ή ενός 
ζαριού.

Λέξεις Κλειδιά
∆ιδασκαλία πιθανότητας ,πολλαπλές αναπαραστάσεις, Γυµνάσιο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το σενάριο της πρότασής µας εµπλέκει τους µαθητές είτε να παίζουν κορώνα 
ή γράµµατα είτε να ρίχνουν πολλές φορές ένα ζάρι είτε να καταγράφουν τα 
αποτελέσµατα στον κιµωλιοπίνακα. Επιπλέον, το σενάριο περιλαµβάνει έν-
νοιες (όπως για παράδειγµα, µέσος όρος, συχνότητα, πιθανότητα) και ποικίλες 
αναπαραστάσεις (όπως για παράδειγµα, ραβδογράµµατα, γραφικές παραστά-
σεις και πίνακες τιµών, πίνακας διαλογής) που αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει 
το πρόγραµµα του υπολογιστή. Σε κάθε περίπτωση αυτό που αποφεύγεται 
είναι το να παρέχει ο υπολογιστής έτοιµα συµπεράσµατα που µπορεί να βρει ο 
µαθητής στο σχολικό εγχειρίδιο. Τέλος, οι δραστηριότητες επινοούνται µέσα 
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του πληροφορικού περιβάλλοντος και επιτρέ-
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πουν ερωτήµατα επιπλέον αυτών που τίθενται στο τέλος κάθε ενότητας του 
σχολικού εγχειριδίου. Αξίζει να επισηµάνουµε εδώ την απαίτηση των σύγχρο-
νων Προγραµµάτων Σπουδών αναφορικά µε την παιδαγωγική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αναφορικά µε τις δραστηριότητες: 
• να διευκολύνουν την οπτικοποίηση των πειραµατικών αποτελεσµάτων. 
• να εµπεριέχουν στοιχεία διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης. 
• να λαµβάνουν υπόψη τους τα γνωστικά εµπόδια των µαθητών 
• να στηρίζονται στην ιδέα των «Πολλαπλών Αναπαραστάσεων». 
• να έχουν κατάλληλη δοµή µε τη µορφή «Φύλλων Εργασίας» (όπως για πα-

ράδειγµα, πεδίο αναφοράς – πεδίο ερωτηµάτων – πεδίο ελέγχου – πεδίο 
ολοκλήρωσης).
Ιδιαίτερα για τα ερωτήµατα φροντίζουµε να είναι της µορφής α) «τι θα συµ-

βεί αν…» β) από δύο προτεινόµενες καταστάσεις ζητάµε από τους µαθητές να 
προβλέπουν και να συγκρίνουν. 

Όσον αφορά τη σειρά των ενεργειών που πρέπει να κάνουν οι µαθητές κα-
θώς εργάζονται σ΄ ένα «Φύλλο Εργασίας» φροντίζουµε να είναι της µορφής: 
«Πρόβλεψε στο περιβάλλον χαρτί – µολύβι»  «Επιβεβαίωσε στο πληροφο-
ρικό περιβάλλον»  «Συµπέρανε»  «Συζήτησε στην τάξη»

ΟΙ ∆ΥΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η έννοια «πιθανότητα» προσεγγίζεται µε τη βοήθεια δύο µικρών εξειδι-
κευµένων προγραµµάτων µε δύο σελίδες το καθένα (στο περιβάλλον του 
Microworlds Pro). Το πρώτο πρόγραµµα έχει ως τίτλο «Παίζοντας κορώνα 
– γράµµατα…» και το δεύτερο «Ας πειραµατιστούµε µε ένα ζάρι». 

Στην πρώτη σελίδα της εφαρµογής διακρίνουµε τα κουµπιά εκκίνησης 
– σταµατήµατος της εφαρµογής, το µεταβολέα που ρυθµίζει το ρυθµό των ρί-
ψεων ενός νοµίσµατος καθώς και τον επιλογέα του επιθυµητού αριθµού ρίψε-
ων. Στη συνέχεια, έχουµε την ζώνη όπου εξελίσσεται η προσοµοίωση, τη ζώνη 
διαλογής των αποτελεσµάτων, τον πίνακα καταγραφής των αποτελεσµάτων 
και το ραβδόγραµµα συχνοτήτων. Στη δεύτερη σελίδα παρουσιάζονται: o πί-
νακας τιµών σχετικών συχνοτήτων και οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις 
(σχετικές συχνότητες versus αριθµός ρίψεων)

Σχήµα 1. Παίζοντας κορώνα – γράµµατα…
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Σχήµα 2. Παίζοντας κορώνα – γράµµατα…(Γραφικές παραστάσεις).

Με το δεύτερο πρόγραµµα ρίχνουµε ένα ζάρι 100 φορές και στη δεύτερη 
σελίδα παίρνουµε το παρακάτω διάγραµµα για τα ενδεχόµενα 1 και 6.

Σχήµα 3. Ας πειραµατιστούµε µε ένα ζάρι…(Γραφικές παραστάσεις).

Η οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων µε τη µορφή ποικίλων αναπαραστά-
σεων (όπως οι πίνακες και τα διαγράµµατα), η γρήγορη ή αργή εξέλιξη του 
φαινοµένου της ρίψης ενός νοµίσµατος ή ενός ζαριού καθιστούν τον υπολο-
γιστή ένα εξαιρετικό διδακτικό εργαλείο. Όµως, το πιο σηµαντικό είναι ότι οι 
προτεινόµενες δραστηριότητες ευνοούν την ενεργητική µάθηση και τη διδα-
σκαλία µε οµάδες. Γι’ αυτό το λόγο, η διδασκαλία πραγµατοποιείται στο εργα-
στήριο υπολογιστών µε τους µαθητές να εργάζονται µε σκοπό να απαντήσουν 
σε ερωτήµατα σε «Φύλλα Εργασίας» που αναφέρονται στην πειραµατική δια-
δικασία της ρίψης ενός νοµίσµατος ή ενός ζαριού.
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