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Α΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  

Η διδαςκαλία τθσ Γεωμετρίασ ςτθν Αϋ Επαγγελματικοφ Λυκείου εςτιάηει ςτο πζραςμα από 

τον εμπειρικό ςτον κεωρθτικό τρόπο ςκζψθσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ μακθματικι από-

δειξθ. 

Οι μακθτζσ ζχουν ζρκει ςε επαφι με ςτοιχεία κεωρθτικισ γεωμετρικισ ςκζψθσ και ςτο 

Γυμνάςιο, όπου ζχουν αντιμετωπίςει αςκιςεισ που απαιτοφν κεωρθτικι απόδειξθ. Στθν Αϋ 

Επαγγελματικοφ Λυκείου, πρζπει αυτι θ εμπειρία των μακθτϊν να αξιοποιθκεί με ςτόχο 

τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ κεωρθτικισ τουσ ςκζψθσ.Η διατφπωςθ οριςμϊν γεωμετρικϊν 

εννοιϊν είναι κάτι δφςκολο για τουσ μακθτζσ, ακόμα και αυτισ τθσ τάξθσ, κακϊσ απαιτεί 

τθ ςυνειδθτοποίθςθ των κρίςιμων και ελάχιςτων ιδιοτιτων που απαιτοφνται για τον κα-

κοριςμό μιασ ζννοιασ. Επίςθσ οι μακθτζσ χρειάηεται να διερευνοφν ιδιότθτεσ και ςχζςεισ 

των γεωμετρικϊν εννοιϊν και να δθμιουργοφν εικαςίεσ τισ οποίεσ να προςπακοφν να τεκ-

μθριϊςουν. Η αντιμετϊπιςθ τθσ μακθματικισ απόδειξθσ απλά ωσ περιγραφι μιασ ςειράσ 

λογικϊν βθμάτων που παρουςιάηονται από τον εκπαιδευτικό, δεν είναι κατάλλθλθ ϊςτε 

να μυθκοφν οι μακθτζσ ςτθ ςθμαςία και τθν καταςκευι μιασ απόδειξθσ. Αντίκετα, είναι 

ςθμαντικό να εμπλακοφν οι μακθτζσ ςε αποδεικτικζσ διαδικαςίεσ, να προςπακοφν να ε-

ντοπίηουν τθ βαςικι αποδεικτικι ιδζα, μζςω πειραματιςμοφ και διερεφνθςθσ, και να χρθ-

ςιμοποιοφν μεταςχθματιςμοφσ και αναπαραςτάςεισ, που υποςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ γε-

ωμετρικϊν ςυλλογιςμϊν. Η καταςκευι από τουσ μακθτζσ αντιπαραδειγμάτων και θ ςυηι-

τθςθ για το ρόλο τουσ είναι μια ςθμαντικι διαδικαςία, ϊςτε να αρχίςουν να αποκτοφν μια 

πρϊτθ αίςκθςθ τθσ ςθμαςίασ του αντιπαραδείγματοσ ςτα Μακθματικά. Η απαγωγι ςε 

άτοπο είναι επίςθσ μια μζκοδοσ που ςυχνά ςυναντοφν οι μακθτζσ ςτθν απόδειξθ αρκετϊν 

κεωρθμάτων. Ο ρόλοσ του «άτοπου» ςτθν τεκμθρίωςθ του αρχικοφ ιςχυριςμοφ αλλά και 

το κατά πόςο θ άρνθςθ του ςυμπεράςματοσ οδθγεί τελικά ςτθν τεκμθρίωςι του, δθμιουρ-

γοφν ιδιαίτερθ δυςκολία ςτουσ μακθτζσ. Σε όλα τα παραπάνω ουςιαςτικό ρόλο μπορεί να 

παίξει θ αξιοποίθςθ λογιςμικϊν Δυναμικισ Γεωμετρίασ.   

 

Διαχείριση διδακτζας φλης 

Κεφ.3ο : Τρίγωνα (Να διατεθοφν 17ώρες) 

Οι μακθτζσ ειςάγονται ςτθν ζννοια του αξιωματικοφ ςυςτιματοσ και ςτθ διαφορά τθσ Θε-

ωρθτικισ από τθν Πρακτικι Γεωμετρία. Προτείνεται να διδαχκεί περιλθπτικά, αφοφ θ ε-

μπζδωςθ των διδακτικϊν προςδοκϊμενων κα ςυντελεςτεί από τθν διδαςκαλία των επό-

μενων κεφαλαίων. 

Οι μακθτζσ ζχουν διαπραγματευτεί το μεγαλφτερο μζροσ του περιεχομζνου των παρα-

γράφων αυτϊν ςτο Γυμνάςιο. Να δοκεί ζμφαςθ, λοιπόν, ςτο ςχεδιαςμό ςχθμάτων με βά-

ςθ τισ λεκτικζσ διατυπϊςεισ των γεωμετρικϊν προτάςεων και αντίςτροφα, ςτθ διατφπωςθ 

των γεωμετρικϊν ςυλλογιςμϊν των μακθτϊν και ςτθν ιςότθτα τριγϊνων ωσ ςτρατθγικι 

απόδειξθσ ιςότθτασ ευκφγραμμων τμθμάτων ι γωνιϊν.  
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Να διατεκοφν διδακτικζσ ϊρεσ για τθν διερεφνθςθ κεμάτων και τθν εμπζδωςθ κεωρθμά-

των και όρων μζςω πειραματιςμοφ, π.χ. ςτισ παραγράφουσ 3.5, 3.10 και 3.12. 

Προτείνεται ναμθδιδαχκοφν αςκιςεισ από τα ςφνκετα κζματα.  

Κεφ. 4ο : Παράλληλες ευθείες. (Να διατεθοφν  8ώρες) 

Οι μακθτζσ ζχουν διαπραγματευκεί τθν ζννοια τθσ παραλλθλίασ ευκειϊν ςε προθγοφμε-

νεσ τάξεισ. Εδϊ να δοκεί βάροσ ςτθν εμπζδωςθ όρων, ιδιοτιτων και καταςκευϊν (π.χ. υπό 

τφπο «προβλθμάτων») με χριςθ των γεωμετρικϊν μεκόδων και μεκοδολογικϊν εργαλείων 

που ζχουν κατακτιςει οι μακθτζσ εν τω μεταξφ. 

Προτείνεται να μθ διδαχκοφν αςκιςεισ από τα ςφνκετα κζματα.  

 

 

 


