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Δηζαγσγή
Ζ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ζε ζέζε λα πξνζδώζεη
κηα δπλακηθή θαη λα παξάζρεη ηξόπνπο γηα απνηειεζκαηηθόηεξε εκπέδσζε ηεο δηδαθηέαο ύιεο
από ηνπο καζεηέο. Παξέρνληαο πινύζηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηώλ δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα, παξάιιεια, γηα πξόζθηεζε ηεο λέαο γλώζεο κε πνηθηιία
πξνζεγγίζεσλ. Αο κελ μερλάκε όκσο όηη πξόθεηηαη γηα κέζν πνπ ζα επηηξέςεη ηελ ελαιιαθηηθή
κνξθή δηδαζθαιίαο θαη δελ απνηειεί ηελ ίδηα ηε δηδαζθαιία., θαζώο επίζεο όηη ζην θέληξν θάζε
εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ν καζεηήο θαη νη καζεζηαθέο ηνπ αλάγθεο. Ζ
δηδαθηηθή καο πξόηαζε πνπ αθνινπζεί, αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο ,κε
ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ «Revelation Natural Art».
Η Γηδαθηηθή Πξόηαζε
Σν ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθό ζελάξην εληάζζεηαη ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθώλ ηεο
Γ` ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ θαη εηδηθόηεξα ζηε ζρεηηθή κε ηε πκκεηξία δηδαθηηθή ελόηεηα.
πλδέεηαη, δε, κε ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο.
Οη καζεηέο κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ εκπεηξηθά ηνλ άμνλα ηεο ζπκκεηξίαο (κε θαζξεθηάθη ή
δίπισκα). Γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο, ζα πξέπεη από ηα πξνεγνύκελα
καζήκαηα λα έρνπλ αλαπηύμεη νξηζκέλεο βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη λα έρνπλ
εμνηθεησζεί αξθεηά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ «Revelation Natural Art».
Θα πξέπεη , επηπιένλ, λα έρνπλ εμαζθεζεί ζην λα εξγάδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο.
θνπόο θαη ηόρνη
Οη ζηόρνη ηνπο νπνίνπο πξνζδνθνύκε λα επηηύρνπλ νη καζεηέο καο κεηά ηε δηδαζθαιία είλαη αλά
θαηεγνξία νη εμήο:
 Ωο πξνο ην Γλσζηηθό Αληηθείκελν
Ωο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν νη ζηόρνη είλαη νη καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ ζρήκαηα πνπ έρνπλ
άμνλα ζπκκεηξίαο θαη λα κπνξνύλ λα ζρεδηάδνπλ ην ζπκκεηξηθό ελόο ζρήκαηνο σο πξνο ηνλ
άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπ. Σν ζέκα ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ είλαη απόιπηα ζπκβαηό κε ην Α.Π. θαη
Γ.Δ.Π.Π.. ησλ Μαζεκαηηθώλ, θαζώο πεξηιακβάλεηαη ζην ζρνιηθό βηβιίν ηεο Γ` ηάμεο (ελόηεηα
7, Κεθ. 42, ζ. 104)
 Ωο πξνο ηε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο
ηόρνη είλαη νη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνλ Ζ/Τ σο πεξηβάιινλ
εξγαζίαο. Να θαηαλνήζνπλ ηε ρξεζηηθόηεηα ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ ζρεηηθνύ ινγηζκηθνύ θαη λα
αληηιεθζνύλ όηη κε ηε ρξήζε ηνπο ζα κπνξέζνπλ λα αλαθαιύςνπλ, λα θαηαιάβνπλ θαη λα
εκπεδώζνπλ ηε λέα γλώζε.
 Ωο πξνο ηε καζεζηαθή δηεξγαζία
ηνρεύνπκε νη καζεηέο λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα αληαιιάμνπλ απόςεηο πξνθεηκέλνπ λα
θαηαιήμνπλ ζε θνηλά ζπκπεξάζκαηα, λα εληζρύζνπλ κέζα από ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηελ
απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, θαζώο επίζεο λα αληηιεθζνύλ ηη γλσξίδνπλ θαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πξνεγνύκελεο γλώζεηο ηνπο ζηελ νηθνδόκεζε ησλ λέσλ ελλνηώλ.
Καηεγνξία ινγηζκηθνύ- αηηηνιόγεζε επηινγήο
Θα ρξεζηκνπνηεζεί, όπσο πξνείπακε, ην ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα “Revelation Natural Art”.
Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό είλαη επνηθνδνκεηηθό εξγαιείν γξαθηθώλ γεληθήο ρξήζεο κε
πνιιαπιέο ζρεδηαζηηθέο δπλαηόηεηεο, πνπ πξνσζεί ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε, ηνλ νπηηθό
αιθαβεηηζκό θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο νπηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Αθόκε, ζην
παξόλ δηδαθηηθό ζελάξην παξέρεη έλα δεκηνπξγηθό ζρεδηαζηηθό πεξηβάιινλ γηα ηε ζπκκεηξία.
Γηάξθεηα-Οξγάλσζε ηάμεο- Τιηθνηερληθή ππνδνκή
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Ζ δηάξθεηα πξνηείλεηαη λα είλαη ζπλνιηθά 3 δηδαθηηθέο ώξεο κε δηάζεζε ρξόλνπ θαη από ην
κάζεκα ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο. Ζ Οξγάλσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ζα εθιάβεη ηξεηο βαζηθέο
κνξθέο: Δξγαζία κε ην ζύλνιν ηεο ηάμεο θαη αηνκηθή εξγαζία καζεηώλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξήζνπλ νη καζεηέο ηνλ επηζπκεηό βαζκό απηνλνκίαο θαη απηελέξγεηαο, κέζα από ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκάδεο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Καηά ηελ ελαζρόιεζή ζην εξγαζηήξην
πιεξνθνξηθήο νη καζεηέο ζα ρσξηζηνύλ ζε ιεηηνπξγηθέο νκάδεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ηνπο. Ζ
αληαιιαγή απόςεσλ ζε κηα κηθξή νκάδα εληζρύεη ηελ ακνηβαία ζπλνρή ηεο, επλνεί ηελ
δηαπξνζσπηθή κάζεζε, δηεπθνιύλεη ηελ αλάιεςε επζπλώλ θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ θαιιηέξγεηα
ηθαλνηήησλ αλνηθηήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Οη νκάδεο ζα είλαη αλνκνηνγελείο θαη ζα
δεκηνπξγεζνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο, κε θξηηήξην ην καζεζηαθό επίπεδν ηνπ θαζελόο
θαη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηέο ηνπο. ε θάζε νκάδα ν θαζέλαο ζα έρεη ην ξόιν ηνπ πνπ ζηαδηαθά ζα
ελαιιάζζεηαη.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θύιια εξγαζίαο, ην ινγηζκηθό
επνηθνδνκεηηθήο κάζεζεο «Revelation Natural Art», ραξηόληα Α4, ραξηί Φσηνηππηθνύ,
ρξσκαηηζηά θύιια Α4, ράξαθεο, κνιύβηα, καξθαδόξνη, ςαιίδηα θαη ην βηβιίν ηνπ καζεηή. Σν
κάζεκα ζα δηεμαρζεί ζην Δξγαζηήξην-Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ. Σν εξγαζηήξην θαιύπηεη ηηο
αλάγθεο ηνπ ζελαξίνπ γηα 7 Τπνινγηζηέο. Σν ινγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη
εγθαηεζηεκέλν ζε όιεο ηηο κνλάδεο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί εθηππσηήο δηθηύνπ.
Πεξηγξαθή θαη Αηηηνιόγεζε
Ζ θεωρηηική προζέγγιζη ηεο πξόηαζήο καο ζηεξίδεηαη ζηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο ηνπ
Κνλζηξνπθηηβηζκνύ
(Piaget),
ηεο
Αλαθαιππηηθήο
κάζεζεο
(Bruner)
θαη
ηεο
Κνηλσληθνπνιηηηζκηθήο Θεσξίαο κάζεζεο {Vygotsky). Γηα ηνλ Κνλζηξνπθηηβηζκό ε κάζεζε είλαη
κηα δηαδηθαζία πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο ηεο γλώζεο, ε νπνία εδξάδεηαη πάλσ ζε πξνγελέζηεξεο
γλώζεηο, πνπ ηξνπνπνηνύληαη θαηάιιεια ώζηε λα ζπδεπρζνύλ κε ηε λέα. Ζ κάζεζε δηεμάγεηαη ζε
έλα πεξηβάιινλ πινύζην ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, πνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζην καζεηή λα
αιιειεπηδξά καδί ηνπ. ηελ Αλαθαιππηηθή κάζεζε από ηελ άιιε, ν καζεηήο θαηαθηά ηε γλώζε
κέζα από αλαθαιππηηθέο δηαδηθαζίεο. ύκθσλα κε ηηο Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξήζεηο, ηέινο, ε
κάζεζε ζπληειείηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά πιαίζηα θαη νπζηαζηηθά δεκηνπξγείηαη
από ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηόκνπ κε άιια άηνκα ζε ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο.
Ζ μεθοδολογική προζέγγιζη επηηξέπεη ηνπο καζεηέο λα εξγάδνληαη σο ηάμε, ζπκκεηέρνληαο ζε
δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη αηνκηθά πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνύλ ηνλ επηζπκεηό βαζκό
απηνλνκίαο θαη απηελέξγεηαο. Οη ζύγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο ζπλεγνξνύλ ππέξ ηεο νξγάλσζεο
ησλ καζεκάησλ κε ηξόπν πνπ λα επλνείηαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή
κάζεζε. Ζ δπλακηθή πνπ ζλαπηύζζεη ε καζεηηθή κηθξν-νκάδα κπνξεί θάιιηζηα λα αμηνπνηεζεί,
είηε σο πιαίζην ζπιινγηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, είηε σο πιαίζην ζηήξημεο ζηελ πνξεία
πξνο ηελ αηνκηθή κάζεζε. Άιισζηε, ηα πεξηζζόηεξα ζύγρξνλα πεξηβάιινληα εξγαζίαο, όπσο θαη
ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο γηα επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία.
Ζ Διδακηική προζέγγιζη με Τ.Π.Ε. Σν δηδαθηηθό ζελάξην πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο
αμηνπνίεζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Revelation Natural Art». Σν
ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ είλαη όηη παξέρνπλ ζην καζεηή έλα
πνιπκεζηθό πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν νξγαλώλεη ηε ζθέςε ηνπ θαη νηθνδνκεί γλώζεηο.
Παξνπζηάδνληαο ζπγρξόλσο έλα δηαθνξεηηθό απνηέιεζκα εξγαζίαο από ην ζπλεζηζκέλν θύιιν
ηνπ ηεηξαδίνπ, ηνπ δίλεη ηε ραξά λα βηώζεη κηα μερσξηζηή δεκηνπξγία.
Ο ρόλος ηοσ εκπαιδεσηικού ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ κάζεζεο είλαη ηδηαίηεξνο. Έρεη
ζπκβνπιεπηηθό-θαζνδεγεηηθό ξόιν. Οξγαλώλεη ηε δηδαζθαιία θαη επεκβαίλεη ζε ηερληθά θπξίσο
δεηήκαηα, γηα λα αλαδείμεη ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ, γηα λα πξνθαιέζεη ηε
ζπδήηεζε κέζα ζηηο νκάδεο, λα παξνηξύλεη ηνπο καζεηέο όηαλ ζπλαληνύλ δπζθνιίεο ή λα
πξνηείλεη ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο πξνζέγγηζεο.
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Πεξηγξαθή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο
Σελ πξώηε δηδαθηηθή ώξα νη καζεηέο ζα εξγαζηνύλ, σο ηάμε, ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο.. Αξρηθά
ζα παξαηεξήζνπλ ηηο εηθόλεο ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ πνπ πξνέξρνληαη από ην βηβιίν ηεο
Ηζηνξίαο (αθόξκεζε) θαη πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή ελόηεηα θαη θαζώο έρνπλ κηα εκπεηξηθή
αληίιεςε γηα ηε ζπκκεηξία (πξνϋπάξρνπζα γλώζε), ζα αληαιιάμνπλ απόςεηο θαη ζα δηαηππώζνπλ
ππνζέζεηο γηα ηνπο ηξόπνπο εξγαζίαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ζπκκεηξία ή κε ζηηο
εηθόλεο. Οη καζεηέο ζα θαιεζηνύλ λα παξαηεξήζνπλ ηελ εηθόλα ηνπ θύθλνπ πνπ πιέεη ζηε ιίκλε,
ζην ζρνιηθό εγρεηξίδην, θαη ζα πξνζπαζήζνπλ κε ην ράξαθα λα ζύξνπλ έλαλ άμνλα ζπκκεηξίαο
(έιεγρνο πξνεγνύκελσλ γλώζεσλ). Θα ηνπο δνζεί ν νξηζκόο ηεο ζπκκεηξίαο θαη ζα
παξνπζηαζηνύλ νη εηθόλεο ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ, πνπ αθνξνύλ πεξηπηώζεηο ζπκκεηξηθώλ
ζρεκάησλ θαη νξηζκέλα είδε αμόλσλ ζπκκεηξίαο. ηε ζπλέρεηα ζα δνζεί ζηνπο καζεηέο , ζε
έληππε κνξθή, ην «1ν Φύιιν Δξγαζίαο»

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1
Παξαθάησ βιέπεηε νξηζκέλα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ηα ζπκκεηξηθά
ηνπο;

ζην νπνίν νη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ηα ζπκκεηξηθά νξηζκέλσλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. Πεξίπνπ ζηε
κέζε ηεο δηδαθηηθήο ώξαο νη καζεηέο ζα θαιεζηνύλ λα δηπιώζνπλ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κηα
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ρξσκαηηζηή ζειίδα Α4, πνπ αλαπαξηζηά έλα νξζνγώλην, κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, πξνθεηκέλνπ
λα αλαθαιύςνπλ όηη κεξηθά ζρήκαηα έρνπλ πεξηζζόηεξνπο από έλαλ άμνλεο ζπκκεηξίαο.
Πξνο ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ώξαο νη καζεηέο ζα δηπιώζνπλ κηα θόιια Α4 ζηα ηέζζεξα. ην έλα
από ηα 4 θνκκάηηα γξάθνπλ ην γξάκκα «Κ». Θα ηνπο θαιέζνπκε λα ζρεδηάζνπλ ην γξάκκα «Κ»
θαη ζηα άιια 3 θνκκάηηα, έηζη ώζηε λα εκθαλίδεηαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηνλ νξηδόληην θαη ηνλ
θάζεην άμνλα. Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα δπζθνιεπηνύλ θαζώο απαηηείηαη ζπκκεηξία σο πξνο δύν
άμνλεο θαη ηόηε ζα ηνπο ελεκεξώζνπκε όηη ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηώλ κε ηε ρξήζε ηνπ
εξγαιείνπ «Revelation Natural Art» ε εξγαζία ζα είλαη επθνιόηεξε.
Σε δεύηεξε δηδαθηηθή ώξα νη καζεηέο ζα εηζέξζνπλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Θα ρσξηζηνύλ
ζε νκάδεο. Θα ηνπο θαιέζνπκε λα αλνίμνπλ από ην θάθειν «ΤΜΜΔΣΡΗΑ» ζηελ επηθάλεηα
εξγαζίαο ην «2ν Φύιιν Δξγαζίαο»

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 2
Αλνίγνπκε ην Natural Art θαη επηιέγνπκε «γεσκεηξηθά ζρήκαηα».

Δπηιέγνπκε ηεηξάγσλα, θύθινπο, πνιύγσλα, θαη ηα ζύξνπκε ζηελ επηθάλεηα.
Σνπνζεηνύκε νξηδόληην άμνλα ζπκκεηξίαο παηώληαο ην θνπκπί ηεο ζπκκεηξίαο
γξακκή ησλ εξγαιείσλ.
Καηόπηλ παηάκε ην θνπκπί πνπ ξπζκίδεη ηε ζέζε ηνπ άμνλα πάλσ ζην ζρήκα
άμνλαο ζπκκεηξίαο ειεπζεξώλεηαη θαη ηνλ ηνπνζεηνύκε όπνπ λνκίδνπκε.

από ηε

,ν

Σνπνζεηνύκε ζηε ζπλέρεηα θάζεην άμνλα ζπκκεηξίαο παηώληαο ην θνπκπί ηεο ζπκκεηξίαο
από ηε γξακκή ησλ εξγαιείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα
όπνπ λνκίδνπκε.

, γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ηνλ άμνλα
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Σνπνζεηνύκε ηέινο νξηδόληην θαη θάζεην άμνλα ζπκκεηξίαο, παηώληαο ην θνπκπί ηεο ζπκκεηξίαο
από ηε γξακκή ησλ εξγαιείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα
, γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ηνλ
άμνλα όπνπ λνκίδνπκε.
Ζ εξγαζία καο ζα πξέπεη λα έρεη πεξίπνπ ηελ παξαθάησ κνξθή:

θαη αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο λα αλνίμνπλ ην «Revelation Natural Art» θαη λα ζύξνπλ ζηελ
επηθάλεηα ηεο εθαξκνγήο δηάθνξα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. ηα ζρήκαηα απηά ζα ηνπνζεηήζνπλ
νξηδόληην θαη θάζεην άμνλα ή θαη ηνπο δπν άμνλεο ζπκκεηξίαο.
ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ζα αλνίμνπλ ην 3ν Φύιιν Δξγαζίαο. Θα ηνπνζεηήζνπλ νξηδόληην θαη
θάζεην άμνλα ζπκκεηξίαο θαη ζα γξάςνπλ ην γξάκκα «Κ» ζην αξηζηεξό επάλσ ηεηαξηεκόξην. Σν
ζπκκεηξηθό ζρεκαηίδεηαη ζηα ππόινηπα ηεηαξηεκόξηα θαη εθηηκάηαη όηη νη καζεηέο ζα
ελζνπζηαζηνύλ. Θα ζπγθξίλνπλ ηελ εηθόλα κε όηη έρνπλ απνηππώζεη ηελ πξνεγνύκελε ώξα ζηελ
θόιια ηνπο

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 3
Δπηιέμηε ην θνπκπί ηεο ζπκκεηξίαο

.

Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην εηζαγσγήο θεηκέλνπ

.

Δπηιέμηε γξακκαηνζεηξά «Calibri», κέγεζνο γξακκάησλ 96 θαη γξάςηε Κ.
ύξεηε ην πιαίζην κε ην Κ ζηελ πάλσ αξηζηεξή πιεπξά ησλ αμόλσλ.
Βιέπεηε ηελ παξαθάησ εηθόλα;
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Αλ λαη είζηε πνιύ θαινί.
πγθξίλεηε ηώξα ηα ζπκκεηξηθά Κ ζε ζρέζε κε όηη ζρεδηάζαηε πξνεγνπκέλσο ζηελ θόιια Α4.
Σελ Σξίηε δηδαθηηθή ώξα νη καζεηέο ζα αλνίμνπλ ην 4ν Φύιιν Δξγαζίαο. Θα ζρεδηάζνπλ έλα
ζπηηάθη, ζα ην βάςνπλ θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ ην ζπκκεηξηθό ηνπ σο πξνο θάζεην άμνλα
ζπκκεηξίαο. Θα πεηξακαηηζηνύλ εθ λένπ θαη ζα ζρεδηάζνπλ έλα ίδην ζπηηάθη ζπκκεηξηθό σο πξνο
νξηδόληην θαη θάζεην πιένλ άμνλα. Απνζεθεύνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, ηηο εθηππώλνπλ θαη ηηο
αλαξηνύλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ.

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 4
Αλνίμηε ην ινγηζκηθό Natural Art.
Δπηιέμηε ην θνπκπί ηεο ζπκκεηξίαο

.

Δπηιέμηε ην θνπκπί ηεο γξακκήο γηα λα ζρεδηάζεηε έλα ζπηηάθη ζηελ
αξηζηεξή πιεπξά ηεο επηθάλεηαο

.

ρεκαηίδεηαη απηόκαηα θαη ην ζπκκεηξηθό ζρήκα ζηε δεμηά πιεπξά;
Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην γεκίζκαηνο πάλσ ζηελ νξηδόληηα εξγαιεηνζήθε
.
Δπηιέμηε ην ρξώκα πνπ ζέιεηε.
Υξσκαηίζεηε ηα ηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζπηηηνύ θάλνληαο θιηθ κέζα ζηα
πιαίζηα.
Αλ γεκίζεη νιόθιεξε ε εηθόλα κε ην ρξώκα πνπ δηαιέμαηε, ηόηε θάπνπ ζα
αθήζαηε θελό.
Κάληε αλαίξεζε
γξακκή

θαη δηνξζώζηε ην θελό ρξεζηκπνηώληαο θαη πάιη ηε

.
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ρεδηάζαηε θάηη αλάινγν κε ηελ παξαθάησ εηθόλα;

Δπηιέμηε θαη πάιη ην θνπκπί ηεο ζπκκεηξίαο γηα λα θύγεη ν άμνλαο ζπκκεηξίαο
Παηήζηε ην θνπκπί ηεο εθηύπσζεο

.

ζην νξηδόληην κελνύ θαη επηιέμηε «Δθηύπσζε».

Ση ζα ζπκβεί εάλ ρξεζηκνπνηήζεηε δύν άμνλεο ζπκκεηξίαο

;

Θα πξνθύςεη θάηη αλάινγν κε ηελ παξαθάησ εηθόλα;

Δίζηε πνιύ θαινί αλ ην θαηαθέξαηε.
ην ηέινο ηεο ώξαο ζα κνηξαζηεί ζηνπο καζεηέο ην Φύιιν Απηναμηνιόγεζεο πνπ ζα πξέπεη
αηνκηθά λα ζπκπιεξώζνπλ, γηα λα θξίλνπλ ην δηδαθηηθό ζελάξην θαη λα εθηηκήζνπλ ηα ζεηηθά ή
αξλεηηθά ζηνηρεία ζηελ όιε δηαδηθαζία.
ΦΟΡΜΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Γηα ην δηδαθηηθό ζελάξην «πκκεηξία»

Ση κπνξώ λα θαηαθέξσ;

Δίλαη πνιύ

Υξεηάδνκαη

δύζθνιν

βνήζεηα

Δίλαη εύθνιν

Να αλαγλσξίδσ ζρήκαηα πνπ
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έρνπλ άμνλα ζπκκεηξίαο
Να αλαγλσξίδσ ηνλ νξηδόληην
θαη ηνλ θάζεην άμνλα
ζπκκεηξίαο
Να βξίζθσ ηνπο άμνλεο
ζπκκεηξίαο ζε ζρήκαηα
Να ζπκπιεξώλσ ην άιιν κηζό
ελόο ζρήκαηνο κε άμνλα
ζπκκεηξίαο
Να ζρεδηάδσ ζπκκεηξηθά
ζρήκαηα ζην ραξηί
Να ζρεδηάδσ ζπκκεηξηθά
ζρήκαηα ζηνλ ππνινγηζηή
Να απνζεθεύσ ηηο εξγαζίεο
πνπ δεκηνύξγεζα
Να εθηππώλσ ηηο εξγαζίεο κνπ
ύλνςε
Σν παξόλ δηδαθηηθό ζελάξην, κέζα από ηε ρξήζε ησλ θύιισλ εξγαζίαο θαη ηνπ θύιινπ
απηναμηνιόγεζεο, δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθό λα αμηνινγήζεη, ηόζν ηελ θαηάθηεζε
ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ, όζν θαη ηελ πξναγσγή ησλ δεμηνηήησλ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Ζ
αμηνιόγεζε ζπλεπώο ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηώλ ζα είλαη δηακνξθσηηθή-ελδηάκεζε θαη ηειηθή,
κέζα από ηα θύιια εξγαζίαο πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο ζε όια ηα βαζηθά ζηάδηα θαηάθηεζεο
ηεο λέαο γλώζεο θαη ηε θόξκα απηναμηνιόγεζεο πνπ δίλεηαη ζην ηέινο. πγρξόλσο ην δηδαθηηθό
ζελάξην ζα αμηνινγεζεί θαη σο πξνο ην ζπλεξγαηηθό ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο ή αθόκε θαη
σο πξνο ηελ αληαπόθξηζε πνπ έρεη ζηα παηδηά κέζα από ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο.
Ζ παξνύζα δηδαθηηθή πξόηαζε κπνξεί λα επεθηαζεί σο πξνο ηηο ΣΠΔ θαη ηα Μαζεκαηηθά κε ηε
ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ « Μαζεκαηηθά Γ` θαη Γ` Γεκνηηθνύ» ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ, πνπ
ζπλίζηαηαη ζε έλα εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πνιπκέζσλ κε αζθήζεηο εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο θαη
ιεηηνπξγεί σο ππνζηεξηθηηθό πιηθό ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ Μαζεκαηηθώλ.
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