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Πώς θα φτιάξω ένα πρόγραµµα µε το οποίο να µπορώ να 
κατασκευάζω το µοντέλο του γεφυριού της Άρτας και του 
Βίκου µαζί? Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές εργάζονται 
σε µικρές οµάδες κάνοντας πειράµατα µε τις έννοιες της 
καµπυλότητας, του τόξου και της χορδής στην προσπάθειά 
τους να κατασκευάσουν ένα υπολογιστικό εργαλείο που θα 
φτιάχνει µοντέλα γεφυριών µε διαφορετικό ύψος και 
εύρος.  

Στόχοι  

Γνωστικό Αντικείµενο 

Βασικός διδακτικός στόχος είναι  οι µαθητές να διερευνήσουν τις έννοιες που 
υπεισέρχονται στη διαδικασία ‘κατασκευής’ τόξων µε το λογισµικό 
‘Χελωνόκοσµος’ και που είναι η πολυγωνική προσέγγιση της καµπύλης, η 
καµπυλότητα, το µήκος και το εύρος (µήκος χορδής) του τόξου. Με το 
συγκεκριµένο λογισµικό (µικρόκοσµος γέφυρας), οι µαθητές συντάσσουν και 
επεξεργάζονται µια παραµετρική διαδικασία στη Logo οι οποία αποτελεί 
µαθηµατική – συµβολική περιγραφή της καµπύλης. Χειρίζονται επίσης 
δυναµικά τη γραφική της αναπαράσταση κάνοντας πειράµατα µε στόχο την 
ανακάλυψη κανόνων που θα τους επιτρέψουν να φτιάξουν ένα µοντέλο 
κατασκευής πολλών γεφυριών. 

Χρήση Νέων Τεχνολογιών 

Στοχεύουµε οι µαθητές να είναι σε θέση  να: 

 συγγράφουν, εκτελούν και διαχειρίζονται και κατανοούν τη λειτουργία ενός 
απλού προγράµµατος (παραµετρική διαδικασία) ‘κατασκευής’ καµπυλών 
σε γλώσσα προγραµµατισµού (Logo) 

 χειρίζονται αριθµητικά δεδοµένα της διαδικασίας κατασκευής καµπυλών 
µε τον ‘µεταβολέα’, εργαλείο δυναµικού χειρισµού µεταβλητών 

 εξασκούνται γενικά σε διαδικασίες διαχείρισης, µεταφοράς δεδοµένων από 
µια υπολογιστική εφαρµογή σε άλλη (Αβάκιο – Κειµενογράφος), 
αποθήκευσης και ανάκτησης της δουλειάς τους. 



Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ  ∆ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  Μ Ε  Τ Ο  Α Β Α Κ Ι Ο / E - S L A T E  

2222  Θέµα διερεύνησης: Γέφυρες Θέµα διερεύνησης: Γέφυρες Θέµα διερεύνησης: Γέφυρες Θέµα διερεύνησης: Γέφυρες    Εργαστήρι Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών            

Μαθησιακή ∆ιαδικασία 

Στοχεύουµε οι µαθητές να  έχουν την δυνατότητα µέσω του δυναµικού 
χειρισµού δεδοµένων να 

 συσχετίζουν τις διάφορες αναπαραστάσεις (συµβολική περιγραφή, 
εικονική) εννοιών καµπυλότητας 

 ασκούνται στην αντιµετώπιση προβληµάτων που χρειάζονται µεθοδικότητα 
και σκέψη και όχι αντικατάσταση και απλή εφαρµογή κάποιων τύπων 

 έρχονται σε επαφή µε τη µεθοδολογία διεξαγωγής πειραµάτων δηλαδή: 

 την παρατήρηση του τρόπου µε τον οποίο µεταβάλλεται η καµπύλη 
 την διατύπωση µιας υπόθεσης για το µήκος, το εύρος και την 
καµπυλότητα του τόξου 

 τον  σχηµατισµό αντίστοιχων κανόνων  
 την επιβεβαίωσή  τους και   
 την εξαγωγή ενός γενικού συµπεράσµατος 

 ασκούνται στον διάλογο και την επιχειρηµατολογία για τις έννοιες της 
καµπυλότητας και τα γεφύρια που κατασκευάζουν 

 ενθαρρύνονται να διατυπώνουν ερευνητικά ερωτήµατα 

 εµπλέκονται σε διαδικασίες που προωθούν την συνεργατική µάθηση και 
επικοινωνία. 

Εργαλεία
Οι µαθητές χρησιµοποιούν το λογισµικό ‘Χελωνόκοσµος’ και τον µικρόκοσµο 
‘Γέφυρες’ (αρχείο: Γέφυρα.mwd,), όπου µε την ψηφίδα  ‘Μεταβολέας’ 
χειρίζονται µε τρόπο δυναµικό αριθµητικά δεδοµένα και επιτυγχάνουν την 
συσχέτιση τους µε την συµβολική τους έκφραση (Logo) και την εικονική 
αναπαράστασή τους (Καµβάς – Χελώνα). Έτσι έχουν την δυνατότητα για 
παρατήρηση πολλών καταστάσεων (δηλαδή πολλαπλών αναπαραστάσεων των 
εννοιών) µε αποτέλεσµα να βιώνουν τις σχέσεις και τους κανόνες που αναδύονται 
(ακολουθεί σχετικό σχήµα).  
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Τάξη: ΣΤ' ∆ηµοτικού

Προτεινόµενη πορεία διδασκαλίας 

Α '  ΦΑΣΗ  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΓΩΝΙΩΝ )  

ΠΡΩΤΗ  ΦAΣΗ  

∆ίνουµε από την αρχή στις οµάδες την έννοια «µυστήριο» λέγοντάς τους ότι 
µπορούµε µε αυτή να φτιάξουµε τόξα. Τους δίνουµε επίσης την έννοια 
«πυλώνες» που φτιάχνει δύο ορθογώνια σε απόσταση µεταξύ τους. Στη συνέχεια 
τους ζητάµε να εκτελέσουν την έννοια πυλώνες µια φορά. Έπειτα να εκτελέσουν  
την έννοια µυστήριο µε τρεις δικές τους τιµές και να χρησιµοποιήσουν το 
Μεταβολέα για να βρουν για ποιες τιµές θα έχουµε ένα τόξο που να συνδέει τα 
δύο ορθογώνια.  

Μετά µπορούν να κάνουν πειράµατα για να βρουν τις τιµές που πρέπει να 
δώσουµε για γέφυρες των οποίων η απόσταση µεταξύ των δύο ορθογώνιων 
πυλώνων είναι διαφορετικές.  



Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ  ∆ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  Μ Ε  Τ Ο  Α Β Α Κ Ι Ο / E - S L A T E  

4444  Θέµα διερεύνησης: Γέφυρες Θέµα διερεύνησης: Γέφυρες Θέµα διερεύνησης: Γέφυρες Θέµα διερεύνησης: Γέφυρες    Εργαστήρι Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών            

Προσβλέπουµε µόνοι τους και µέσα από πειραµατισµό µε τον Μεταβολέα να 
διατυπώσουν τη θεωρία τους για τους κανόνες που πρέπει να εφαρµόζουµε στις 
τιµές αυτές έτσι ώστε να ξέρουµε πώς θα φτιάξουµε το τόξο (καµάρα) για 
γέφυρα της οποίας οι πυλώνες µπορεί να έχουν οποιαδήποτε απόσταση µεταξύ 
τους. Οι κανόνες αυτοί είναι:  

 µικρές τιµές της πλευράς του πολυγώνου. και της γωνίας σχηµατίζουν 
οµαλότερο τόξο ενώ αν τα µεγέθη αυτά είναι µεγάλα η γραµµή είναι 
καθαρά πολυγωνική 

 η µεταβλητή :α της επανάληψης αλλάζει το µήκος του τόξου 

 η µεταβλητή :β µήκος πλευράς (βήµα) αλλάζει το  εύρος του τόξου (µήκος 
της χορδής) 

 η µεταβλητή :γ της γωνίας (στροφή) αλλάζει την καµπυλότητα (ακτίνα)  

 για να έχουµε ηµικύκλιο πρέπει :α * :β = π * R (η γνωστή σχέση µήκους 
κύκλου µε διάµετρο) 

 για να φτιάξουµε καµάρα (τόξο µικρότερο του ηµικυκλίου) στρίβουµε την 
χελώνα πριν εκτελέσουµε το “µυστήριο” ώστε να γίνει η καµάρα 
οριζόντια.. Το µέτρο της  αρχικής γωνίας είναι δ=[180-(α*γ)/2] 

Β  ΦΑΣΗ  

Στη δεύτερη φάση, βρίσκουν µια γέφυρα από κάποιο βιβλίο και χρησιµοποιούν 
τους κανόνες αυτούς για να την φτιάξουν. Στη συνέχεια χρησιµοποιώντας τη 
σελίδα ζωγραφικής του Καµβά µπορούν να διαµορφώσουν περαιτέρω το σχέδιό 
τους εµπλουτίζοντάς το µε χρώµατα και ελεύθερα σχέδια.  

Γ  ΦΑΣΗ  –  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

Γίνεται η παρουσίαση της δουλειάς κάθε οµάδας στην τάξη και ενθαρρύνεται ο 
διάλογος µεταξύ των οµάδων. Τέλος ζητάµε από την κάθε οµάδα να 
ξανασκεφτούν τα βήµατα που ακολούθησαν, να αναλογισθούν πάνω σε αυτά που 
έκαναν µέχρι τώρα και να γράψουν µια έκθεση για την δουλειά τους.  Τα 
περιεχόµενα αυτού του κειµένου (η πορεία που ακολούθησαν,  οι δυσκολίες που 
συνάντησαν, το πως τις ξεπέρασαν, πως συνεργάστηκαν κ.λ.π.) θα αποτελέσουν 
αντικείµενο διαπραγµάτευσης και συζήτησης στην τάξη. 
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∆ιάρκεια
Η ακριβής διάρκεια της παραπάνω διερεύνησης εξαρτάται από την εξοικείωση 
των µαθητών µε τα συγκεκριµένα υπολογιστικά εργαλεία και την τάξη στην 
οποία είναι. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µαθητές µε µια µικρή εµπειρία στην 
χρήση των συγκεκριµένων εργαλείων αναµένεται να χρειασθούν  8-10 δίωρα. 
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