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Περίληψη
Στην παρούσα έρευνα έγινε εφαρµογή µιας ενοποιηµένης προσέγγισης της δι-
δασκαλίας της γεωµετρίας µε πλαίσιο την κατασκευή προβλήµατος (ΚΠ) σε πε-
ριβάλλον δυναµικής γεωµετρίας. Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν µε βάση ένα 
προτεινόµενο Μοντέλο Κατασκευής Προβλήµατος (ΜΚΠ), στο λογισµικό δυ-
ναµικής γεωµετρίας (Λ∆Γ) EucliDraw. Μέσα απ’ αυτές προβάλλει ο σηµαντικός 
ρόλος και η συνεισφορά της δυναµικής γεωµετρίας στην κατάκτηση των γεωµε-
τρικών εννοιών από τους µαθητές και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην 
κατασκευή προβλήµατος. 

Λέξεις Κλειδιά
Κατασκευή προβλήµατος, ∆υναµική Γεωµετρία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Πρόσφατες υποδείξεις για καινοτοµίες στη µαθηµατική εκπαίδευση προτεί-
νουν να συµπεριληφθούν στη διδασκαλία δραστηριότητες, στις οποίες οι µα-
θητές να λύνουν, αλλά και να κατασκευάζουν προβλήµατα (NCTM, 2000). 
Πολλοί µαθηµατικοί, ερευνητές και παιδαγωγοί των µαθηµατικών (Polya, 
1954; Kilpatrick, 1987; Brown & Walter, 1993; Silver & Cai, 1996; English, 1998; 
Christou, Mousoulides, Pittalis & Pitta-Pantazi, 2004) θεωρούν την ΚΠ ως ση-
µαντική µαθηµατική δραστηριότητα. 

Στη γεωµετρία µε τα Λ∆Γ επιχειρείται ένας νέος τρόπος προσέγγισης των 
γεωµετρικών εννοιών. Τα λογισµικά αυτά επιτρέπουν στους µαθητές να διευ-
ρύνουν τις αντιλήψεις τους για τις γεωµετρικές έννοιες, καθώς επίσης και να 
ερευνούν, να ανακαλύπτουν και να επεκτείνουν τις µαθηµατικές ιδέες. Κα-
θιστούν µε τον τρόπο αυτό αποδοτικότερη τη διδασκαλία της Γεωµετρίας µε 
µια προσέγγιση κατασκευής προβλήµατος (Contreras, 2003; Christou et al., 
2004).

Οι πιο πάνω απόψεις υιοθετούνται στην παρούσα εργασία, στην οποία η 
ΚΠ αντιµετωπίζεται ως πλαίσιο διδασκαλίας της ∆Γ. Γεωµετρικές έννοιες που 
διδάσκονται στην Στ΄ τάξη δηµοτικού σχολείου, ενσωµατώθηκαν σε µια ενο-
ποιηµένη προσέγγιση της γεωµετρίας, που ξεκινά από ένα βασικό γεωµετρι-
κό πρόβληµα και ακολουθεί την πορεία που καθορίζουν τα προβλήµατα, που 
κάθε φορά οι µαθητές υποβάλλουν. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Το ΜΚΠ (∆ιάγραµµα 1) έχει προταθεί από τον Contreras (2003). Προέκυψε 
από τη σύνθεση εισηγήσεων θεωρητικών, ερευνητών και παιδαγωγών των µα-
θηµατικών (Polya, 1957; Walter & Brown, 1993; English, 1998). Οι λειτουργίες 
της γενίκευσης, ειδίκευσης και αναλογίας (Polya, 1957), η στρατηγική «What 
if not?», καθώς και η τροποποίηση των δεδοµένων, ζητούµενων και περιορι-
σµών του προβλήµατος για παραγωγή νέων προβληµάτων (Polya, 1957) απο-
τελούν βασικά στοιχεία του Μοντέλου. 
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∆ιάγραµµα 1. Μοντέλο Κατασκευής Προβλήµατος.

Στο πρόγραµµα διδασκαλίας το ΜΚΠ αποτελεί ένα σηµείο εκκίνησης, µια 
αφετηρία, έναν εισηγητή προβληµάτων, ενώ το Λ∆Γ είναι το εργαλείο, που 
παράγει γρήγορα και διερευνά το ευρύ φάσµα των γεωµετρικών καταστάσε-
ων, που προτείνονται από το ΜΚΠ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται δείγµατα 
δραστηριοτήτων που συµπεριλήφθηκαν στο πρόγραµµα διδασκαλίας µε σκο-
πό α) να απεικονιστεί ο τρόπος µε τον οποίο τα Λ∆Γ παρέχουν ευκαιρίες για 
διατύπωση υποθέσεων και κατασκευή προβληµάτων και β) να διευκρινιστεί η 
χρήση του ΜΚΠ µέσα από συγκεκριµένες γεωµετρικές καταστάσεις. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ - ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
∆ραστηριότητα 1: Τριγωνική ανισότητα 
Η δραστηριότητα αυτή είχε ως στόχο να ανακαλύψουν οι µαθητές τη σχέση 
ανάµεσα στο µήκος των πλευρών ενός τριγώνου. ∆όθηκε το πρόβληµα αφετη-
ρία (Βασικό πρόβληµα στο ΜΚΠ): «Πόσα διαφορετικά τρίγωνα µπορούµε να 
κατασκευάσουµε µε ένα σύρµα µήκους 12 cm, εάν το µήκος κάθε πλευράς είναι 
ακέραιος αριθµός;». Οι µαθητές έλυσαν το πρόβληµα µε τη βοήθεια του Λ∆Γ. 
Στη συνέχεια εργάστηκαν σε προκατασκευασµένο αρχείο (Σχήµα 2). Με τη 
βοήθεια του µετρητή µετέβαλλαν τη γωνία ΓΑΒ. Έτσι κατέληξαν στο συµπέ-
ρασµα ότι η πλευρά ΑΒ έχει πάντοτε µήκος µικρότερο από το άθροισµα του 
µήκους των δύο άλλων πλευρών του τριγώνου. 
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Σχήµα 2. Σχέση µεταξύ των πλευρών τριγώνου. 

∆ραστηριότητα 2: Σχέση µεταξύ των πλευρών ορθογωνίου τριγώνου
Σε προκατασκευασµένο αρχείο (Σχήµα 3) έγινε διερεύνηση σχετική µε το Πυ-
θαγόρειο Θεώρηµα. Για την εκτέλεση των αναγκαίων πράξεων, χρησιµοποι-
ήθηκαν τα αντίστοιχα εργαλεία του προγράµµατος Euclidraw. Οι µαθητές µε 
τη βοήθεια των µετρητών µετέβαλλαν το µήκος των κάθετων πλευρών του 
τριγώνου. 

Σχήµα 3. Σχέση µεταξύ των πλευρών ορθογωνίου τριγώνου – Πυθαγόρειο Θεώ-
ρηµα

∆ραστηριότητα 4: Άθροισµα γωνιών Πολυγώνων (νόµος του Euler)
Αρχικά έγινε διερεύνηση σχετική µε το άθροισµα γωνιών τριγώνου και στη συ-
νέχεια µε το άθροισµα γωνιών πολυγώνου. Οι µαθητές εργάστηκαν στο Λ∆Γ, 
κατασκεύασαν πολύγωνα και µε τη βοήθεια του εργαλείου «∆ιαχωρισµός Πο-
λυγώνου» τα διαχώρισαν σε τρίγωνα (Σχήµα 4). 

Σχήµα 4. Υπολογισµός του αθροίσµατος των γωνιών τετραπλεύρου.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στην παρούσα εργασία περιγράφηκε µια προσέγγιση της γεωµετρίας µέσα σ’ 
ένα πλαίσιο κατασκευής προβλήµατος µε τη διαµεσολάβηση λογισµικών δυ-
ναµικής γεωµετρίας. ∆ιαφάνηκε ότι το προτεινόµενο Μοντέλο Κατασκευής 
γεωµετρικού προβλήµατος µπορεί να αποτελέσει τη βάση για µια προσέγγιση 
της δυναµικής γεωµετρίας µέσα σ’ ένα πλαίσιο κατασκευής προβλήµατος. 

∆ιαφάνηκε επίσης, ότι τα Λ∆Γ αποτελούν αποτελεσµατικά εργαλεία στη 
διδασκαλία της γεωµετρίας, καθώς και στην κατανόηση από τους µαθητές των 
γεωµετρικών εννοιών. ∆ίνουν ακόµη στο µαθητή τη δυνατότητα να κάνει υπο-
θέσεις και να τις ελέγχει σε ελάχιστο χρόνο και µε πολύ µεγάλη ευκολία. Το 
«παιχνίδι» µε τα λογισµικά αυτά, η δυνατότητα δηλαδή της κίνησης των σχη-
µάτων µε το «σύρσιµο» του ποντικιού, επιτρέπει στους µαθητές να χειριστούν 
τα σχήµατα και να παρατηρήσουν τα αποτελέσµατα των χειρισµών τους σχε-
δόν στιγµιαία, καθιστώντας έτσι την κατασκευή και την εξέταση υποθέσεων 
µια ευχάριστη και δηµιουργική δραστηριότητα (Christou et al., 2004).

 Τα λογισµικά δυναµικής γεωµετρίας ωθούν τους µαθητές να µάθουν να 
πειραµατίζονται, να ψάχνουν για ακραίες περιπτώσεις, αρνητικά παραδείγ-
µατα και µη στερεότυπες αποδείξεις. Οι πληροφορίες που αποκτιούνται κατ’ 
αυτόν τον τρόπο αποτελούν ένα βήµα προς τη διατύπωση γενικεύσεων και 
υποβολή προβληµάτων και υποθέσεων, οι οποίες πολλές φορές στη συνέχεια 
χρησιµοποιούνται ως βάση για νέες διερευνήσεις και ανακαλύψεις. 
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