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Περίληψη 

Παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο για την γραφική επίλυση 
συστημάτων δύο μεταβλητών όχι κατά ανάγκη γραμμικών. Το λογισμικό 
που χρησιμοποιεί το σενάριο είναι το GeoGebra. Το σενάριο απευθύνεται 
στους μαθητές της Β΄ Λυκείου, όπου το πρώτο κεφάλαιο της άλγεβρας, για 
το σχολικό έτος 2012-2013, μελετά τα γραμμικά συστήματα. 
Παρουσιάζεται ο τρόπος αξιολόγησης της εφαρμογής του σεναρίου όπου 
κινείται σε 3 άξονες: αυτοαξιολόγηση του μαθητή, ετερο-αξιολόγηση από 
τον εκπαιδευτικό, τελική αξιολόγηση. 
Λέξεις Κλειδιά: Σενάριο Διδασκαλίας, Γραμμικά Συστήματα, GeoGebra 
Abstract 

mailto:geormak@hotmail.com
mailto:geormak@hotmail.com
mailto:dalamitra.eva@gmail.com


A didactic scenario is presented about the graphical solution of tow variable 
systems not necessarily linear. The software used by the scenario is 
GeoGebra. The scenario is directed to the students of B’ class of Lyceum, 
where the first chapter of Algebra for the school year 2012-2013 studies the 
linear systems. The evaluation of the application of the scenario is presented 
which moves in 3 frames: self-evaluation of the student, evaluation of the 
teacher and finale evaluation which is the total sum of the other two. 
KeyWords: didactic scenario, linear systems, GeoGebra 
1. Εισαγωγή  

Στη σχολική τάξη η παροχή γνώσεων & δεξιοτήτων πολλές φορές  
παραμένουν εγκλωβισμένες στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, κυρίως 
σε μαθήματα όπως τα μαθηματικά. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα σενάριο 
μαθήματος βασισμένο στη χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών) για τη διδασκαλία της γραφικής επίλυσης συστημάτων. 
Το σενάριο βασίζεται στη μέθοδο της μικτής μάθησης (blended learning), 
όπου οι εκπαιδευτές μπορούν να αναμείξουν διαφορετικά είδη διδασκαλίας. 
Ως μια από τις κατηγορίες της ηλεκτρονικής μάθησης, η μικτή μάθηση 
αναφέρεται στο συνδυασμό της πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλίας με τη 
μάθηση μέσω Η/Υ, μειώνοντας έτσι το χρόνο παρακολούθησης στη φυσική 
τάξη (Dziuban, κ.α., 2004). Ζητούμενο είναι η αξιοποίηση των 
πλεονεκτημάτων της διά ζώσης διδασκαλίας στη συμβατική σχολική 
αίθουσα και των ΤΠΕ στο εργαστήριο Πληροφορικής. 

Η παιδαγωγική προσέγγιση που προτείνεται είναι ο εποικοδομητισμός: 
Με βάση τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών σχετικά με την χρήση των 
Η/Υ και τα γραμμικά συστήματα που έχουν διδαχθεί στο Γυμνάσιο  
οικοδομείται η νέα γνώση που αφορά τη γραφική επίλυση συστημάτων Το 
εποικοδομητικό εργαλείο πάνω στο οποίο χτίστηκε το σενάριο είναι το 
πρόγραμμα GeoGebra. Πρόκειται για µία δραστηριότητα κατευθυνόμενης 
διερεύνησης όπου οι μαθητές αναλαμβάνουν να απαντήσουν στα 
ερωτήματα του φύλλου εργασίας  αξιοποιώντας τον υπολογιστή ως πηγή 
πληροφόρησης και εφαρμογής. Τα ερωτήματα είναι πραγματικά, και 
προέρχονται από τις ασκήσεις που υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο 
2. Διδακτικό Σενάριο  
Τίτλος διδακτικού σεναρίου 
«Διδακτική προσέγγιση της γραφικής επίλυσης συστημάτων με δυο 
αγνώστους με το πρόγραμμα GeoGebra» 
Εκτιμώμενη διάρκεια 
2 διδακτικές ώρες 



Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών 
Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ Λυκείου,για το κεφάλαιο 
«Γραμμικά Συστήματα» της Άλγεβρας  
Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή  
Ένας υπολογιστής ανά δύο μαθητές με εγκαταστημένο το λογισμικό 
GeoGebra 
Διδακτικό αντικείμενο 
Αντικείμενο του διδακτικού σεναρίου είναι: 

• Γραφική παράσταση ευθειών στο επίπεδο. Σημεία τομής της ευθείας 
με τους άξονες. 

• Γραφική επίλυση γραμμικών συστημάτων δύο μεταβλητών. 
• Γραφική επίλυση συστημάτων δύο μεταβλητών  

Πρότερες γνώσεις και αναπαραστάσεις 
Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοιμε βασικά προγράμματα του Η/Υ όπως το 
Word, Excel, PowerPoint. Οι μαθητές γνωρίζουν να δημιουργούν φακέλους 
στον υπολογιστή, οι έννοιες άνοιγμα αρχείου και αποθήκευση αρχείου είναι 
οικίες Οι μαθητές έχουν διδαχθεί τα γραμμικά συστήματα στο Γυμνάσιο.  
Σκοποί και διδακτικοί στόχοι  
Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την γραφική 
επίλυση συστημάτων με δύο μεταβλητές χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 
GeoGebra. 
Διδακτικοί στόχοι είναι οι μαθητές να μπορούν: 
1. Να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα GeoGebraγια την επίλυση 
συστημάτων.  
2. Να ξεχωρίζουν πότε ένα σύστημα έχει μοναδική λύση, άπειρες λύσεις, 
είναι αδύνατο. 
3.  Να επιλύουν γραφικά οποιοδήποτε σύστημα με 2 αγνώστους.  
Διδακτική στρατηγική 
Πειραματισμός με το περιβάλλον, ενεργητική συμμετοχή, δημιουργία 
γραφικών παραστάσεων.   
Διδακτικές Δραστηριότητες 
Διδακτικό υλικό 
Στο σενάριο χρησιμοποιούνται το λογισμικό GeoGebraκαι τα φύλλα 
δραστηριοτήτων.  
Οργάνωση της τάξης 
Οι δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας καθώς και η 
αξιολόγηση γίνονται σε επίπεδο τάξης, ενώ η δραστηριότητα διδασκαλίας 
και εμπέδωσης του αντικειμένου γίνεται με τον κάθε μαθητή να δουλεύει 
συνεργατικά στον υπολογιστή του.  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 



καθοδηγητικός, διαμεσολαβητικός, διευκολυντικός. Αξιοποιεί τις 
δυνατότητες των ΤΠΕ για να σχεδιάσει, να οργανώσει, να επεξεργαστεί και 
να αναλύσει τα δεδομένα του εξεταζόμενου θέματος μαζί με τους μαθητές 
του, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και ομαδοσυνεργατικής διδακτικής 
διαδικασίας με στόχο την κατανόηση του εξεταζόμενου προβλήματος.  
Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας  
Οι μαθητές στην αρχή της δραστηριότητας συζητούν-ανακαλύπτουν τον 
τρόπο λειτουργίας και χειρισμού του προγράμματος GeoGebra. Κατόπιν το 
χρησιμοποιούν ως εργαλείο για την επίλυση συστημάτων. Πειραματίζονται 
και με δικά τους προβλήματα.  
Δραστηριότητα διδασκαλίας γνωστικού αντικειμένου 
Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας είναι: 

• Η εξοικείωση με το πρόγραμμα GeoGebra ως εργαλείο σχεδίασης 
γεωμετρικών σχημάτων και απεικόνισης γραφικών παραστάσεων. 

• Η κατανόηση της γραφικής αναπαράστασης ενός συστήματος δύο 
μεταβλητών όχι κατά ανάγκηγραμμικού.  

• Η αναγνώριση του πλήθος των λύσεων ενός συστήματος με την 
γραφική του απεικόνιση. 

Περιγραφή του φύλλου δραστηριοτήτων διδασκαλίας γνωστικού 
αντικειμένου 
Στο φύλλο δραστηριοτήτων υπάρχουν δύο φάσεις υλοποίησης: 

• Στην πρώτη φάση γίνεται μία μικρή εισαγωγή στο πρόγραμμα 
GeoGebra καθώς και τα βασικά εργαλεία που θα χρειαστούν οι 
μαθητές για την εκπόνηση της άσκησης. (κάλυψη 1ου διδακτικού 
στόχου)  

• Στην δεύτερη φάση καλούνται οι μαθητές να λύσουν μια σειρά 
ασκήσεων μέσω των οποίων καλύπτονται οι διδακτικού στόχοι 2 και 
3.  

3. Προτεινόμενη οργάνωση μαθήματος στην τάξη 
Οιμαθητές οργανώνονται σεομάδες των2ατόμων. Το μάθημα 
ξεκινάµεσυζήτησημεταξύμαθητών& καθηγητήσχετικάµετους στόχους του 
μαθήματος, το φύλλο εργασίας & την εργασία των μαθητών. 
Στάδιο 1

ο   
Προετοιμασία 

Ο καθηγητής πρέπει να φροντίσει ώστε να υπάρχει  εγκατεστημένο σε κάθε 
Η/Υ στο τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου το πρόγραμμαGeoGebra 
Στάδιο 2

ο
  Παρουσίαση 

Ο καθηγητής παρουσιάζει πολύ συνοπτικά την λειτουργία του 
προγράμματος  δίνοντας & ένα φύλλο  εργασίας (µε το οποίο οι μαθητές 



εργάζονται στη διάρκεια του μαθήματος). Η πρώτη φάση του φύλλου 
εργασίας  στοχεύειστο να μάθουν να χρησιμοποιούν οι μαθητές το 
λογισμικό. 
Στάδιο 3

ο 
Διαδικασία

 

Περιγράφει πως οιμαθητές θα πραγματοποιήσουν την εργασία τους. 
Περιλαμβάνει βήματα, προτεινόμενες πηγές και συγκεκριμένα εργαλεία   
γιατηναναζήτηση & οργάνωση της πληροφορίας. Οι μαθητές εργάζονται σε 
συνεργασία και εκπονούν το φύλλο εργασίας. 
4. Αξιολόγηση 

Στο παρόν σενάριο διακρίνουμε τρεις φάσεις αξιολόγησης, την αυτο-
αξιολόγηση του μαθητή, την ετερο-αξιολόγηση των ομάδων και την τελική 
αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό. 

Η αυτο-αξιολόγηση (διαμορφωτική) των μαθητών προκύπτει από την 
εκπόνηση μιας σειράς ασκήσεων κατά την διάρκεια επιτέλεσης των 
δραστηριοτήτων.  

Η ετερο-αξιολόγηση (διαμορφωτική), είναι προϊόν συμπλήρωσης 
ρουμπρίκας αξιολόγησης, με κριτήρια επιλεγμένα από τους μαθητές και 
διατυπωμένα κατάλληλα από τον εκπαιδευτικό και λαμβάνει χώρα μετά την 
ολοκλήρωση και παρουσίαση των τελικών εφαρμογών των μαθητών. 

Η τελική αξιολόγηση (αθροιστική) αφορά στον εκπαιδευτικό, ο οποίος 
αποτιμά τόσο τις επιδόσεις των μαθητών του (μέσω των παραδοτέων τους: 
πλάνο εργασιών, παρουσιάσεων διδασκαλίας και τελική εφαρμογή) όσο και 
την συμμετοχή τους στο πλαίσιο των ομαδικών δραστηριοτήτων (μέσω 
ρουμπρίκας αξιολόγησης). 

Τέλος, ο εκπαιδευτικός μετά το πέρας των δραστηριοτήτων, κάνει μια 
συνολική αποτίμηση εξετάζοντας αν υλοποιήθηκε χωρίς παρεκκλίσεις ή 
λάθη το σενάριο, αν το σενάριο ήταν προσαρμοσμένο στην νοητική 
ικανότητα και ηλικία των παιδιών και αν εντοπίστηκαν τυχόν δυσκολίες 
στους μαθητές κατά την υλοποίηση του σεναρίου. 
5. Συμπεράσματα 

Μέσα από το περιβάλλον του GeoGebra, με την κατάλληλη διδακτική 
προσέγγιση, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν εύκολα και γρήγορα τις 
δικές τους γραφικές παραστάσεις. Τους δίνεται η δυνατότητα να 
πειραματιστούν πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα. Παρατηρήθηκε ότι 
μόλις οι μαθητές ολοκλήρωσαν το φύλλο εργασίας προσπάθησαν να 
δημιουργήσουν και δικά τους πολύπλοκα συστήματα όπως με εξισώσεις 
δύο μεταβλητών αλλά βαθμού μεγαλύτερου του 2ου.  



Η παρούσα εργασία αφορά στο προτεινόμενο σενάριο διδασκαλίας. Το 
σενάριο έχει εφαρμοστεί από τους συγγραφείς πιλοτικά σε 4 τμήματα των 
σχολείων τους. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι οι μαθητές υλοποιούν με 
σχετική ευκολία τα φύλλα εργασίας. Το σενάριο θα εφαρμοστεί από τους 
συγγραφείς σε μεγαλύτερο δείγμα. Τα αποτελέσματα μετά την δοκιμή και 
την αξιολόγηση του σεναρίου θα αποτελέσουν μελλοντική δημοσίευση. 
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Παράρτημα: Φύλλο Εργασίας 
Φάση Α: Γνωριμία με το πρόγραμμα GeoGebra 
 Εκκινήστε το πρόγραμμα GeoGebra από την επιφάνεια εργασίας  

 
Παρατηρήστε το παράθυρο του προγράμματος : 

 



 
Το παράθυρο χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη καθώς και σε άλλα μικρότερα.  
Η μεγαλύτερη περιοχή ανήκει στα γραφικά, που δεν είναι τίποτα άλλο από 
ένα σύστημα συντεταγμένων με τους άξονες πάνω στο οποίο κάθε χρήστης 
μπορεί να σχεδιάσει γεωμετρικά σχήματα και όχι μόνο.  
 

 
 
Στο τμήμα «Εισαγωγή»  ο χρήστης μπορεί να εισάγει μία συνάρτηση και το 
πρόγραμμα να σχεδιάσει την συνάρτηση πάνω στο σύστημα 
συντεταγμένων.  
 Εισάγετε την εξίσωση 3x+2y=10.  

Το πρόγραμμα σχεδιάζει την ευθεία που αντιστοιχεί στην εξίσωση και στο 
παράθυρο της άλγεβρας φαίνονται όλα τα ελεύθερα αντικείμενα (οι 
εξισώσεις και τα σχήματα που βάζουμε.  
 

 
Για να βρούμε τα σημεία τομής αντικειμένων πάνω στα γραφικά 
πηγαίνουμε:  



 

 
 
Με αυτό το εργαλείο είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε σημεία που 
προκύπτουν από τομές αντικειμένων πάνω στα γραφικά. Σημεία τομής 
μπορούμε να βρούμε στα αντικείμενα.  
 Χρησιμοποιήστε το παραπάνω εργαλείο και δημιουργήστε τα 

σημεία τομής της ευθείας με τους άξονες.  
 

 
 
Την ώρα που δημιουργούνται τα νέα σημεία τομής παρατηρήστε ότι στο 
παράθυρο των γραφικών δημιουργούνται εξαρτημένα αντικείμενα (τα 
σημεία) με τις συντεταγμένες τους.  
Φάση B: Επίλυση συστημάτων με το  GeoGebra 
Θα χρησιμοποιηθεί το περιβάλλον GeoGebraγια την επίλυση των παρακάτω 
ασκήσεων.  
Δημιουργήστε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή έναν φάκελο με το 
ονοματεπώνυμο της ομάδας σας.  



Κάθε γραφική παράσταση που θα δημιουργείτε θα αποθηκεύεται στο 
φάκελο που δημιουργήσατε με το όνομα askisi-1, askisi-2-iκλπ. 
1) Να λυθεί το παρακάτω σύστημα γραφικά (χρησιμοποιώντας το 
GeoGebra): 

x-y=4 
x+y=2 

Γράψτε τις λύσεις εδώ:   x=______, y=________ 
2) Να λύσετε γραφικά τα συστήματα : 

i) 7 8
45

x y

x y

 =

 + =

   ii) 
1 2

3 4
4 3 8

x y

x y

− − =

 + =

 

Γράψτε τις λύσεις εδώ:   i) x=____, y=_____       ii) x=______, y=_____ 
3) Να προσδιορίσετε το πλήθος των λύσεων των παρακάτω συστημάτων, 
χωρίς να βρείτε τις λύσεις τους.  

i) 
2 5 4

6 7 100
x y

x y
− =

 + =
 ii) 

2 3 40
4 6 80

x y
x y
− =

 − =
 iii) 

3 11
9 3 2
x y
x y
+ =

− − =
 

Γράψτε τις λύσεις εδώ:    
i) πλήθος: _____  ii) πλήθος: _____iii) πλήθος: _____ 

4) Να λύσετε τα συστήματα και να ερμηνεύσετε γεωμετρικά το 
αποτέλεσμα:  

i) 
23

12 3 4
y x
x y

 =


− =
 ii) 

2 2 9
0

x y
x y

 + =


− =
 iii) 

2 2 5
2

x y
xy

 + =


=
 

Γράψτε τις λύσεις και τα σχόλια εδώ : 
i) ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
ii) ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
iii) __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Μη ξεχάσετε να αποθηκεύσετε όλα τα σχήματα που έχετε κάνει μέσα στο 
φάκελο σας στην επιφάνεια εργασίας.  
 


	Στάδιο 2ο  Παρουσίαση

