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Στην εργασία αυτή θα αναφερθούµε στην εισαγωγή και τη διδασκαλία του τραπεζίου 
στο δηµοτικό σχολείο. Η προσέγγιση της έννοιας γίνεται αρχικά µε βιωµατικό τρόπο 
και στη συνέχεια παρουσιάζεται µια διδακτική πρόταση χρησιµοποιώντας τις νέες 
τεχνολογίες – και συγκεκριµένα το λογισµικό Geometer's Sketchpad – µαζί µε τις 
βασικές έννοιες που εµπεριέχει κάνοντας χρήση των µεθόδων της ∆υναµικής 
Γεωµετρίας.   

 
Abstract 

 
In this paper we shall refer to the introduction and teaching of the trapezium in the 
primary school. Originally, the approach of the concept is obtained through practical 
experience. Afterwards, we shall present a didactic proposition using the new 
technologies – Geometer’s Sketchpad software – and the basic concepts that contains, 
using the methods of Dynamic Geometry.  

 
 
Εισαγωγή 
 
Η νέα αντίληψη για την εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί από το δάσκαλο να κάνει το 
µαθητή να δράσει, να διατυπώσει, να ερµηνεύσει, να γενικεύσει αποτελέσµατα και  
να οδηγηθεί σε συµπεράσµατα αναπτύσσοντας έτσι σε µεγάλο βαθµό την ενεργητική 
σκέψη και να γίνει ο ίδιος δηµιουργός γνώσης. Η αντίληψη αυτή υποστηρίζεται πολύ 
από τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες φαίνεται να ενισχύουν αυτή τη µορφή µάθησης, 
αφού παρέχουν στους µαθητές τις δυνατότητες:  

• Αλληλεπίδρασης (ένα είδος διαλόγου µε το µηχάνηµα) και άµεσης 
ανατροφοδότησης κατά την πορεία της µάθησης. 

• Εργασίας µε τους δικούς τους ρυθµούς µάθησης, έτσι ώστε να µπορούν να 
σταµατήσουν όσο χρόνο χρειάζονται σε κάποια σηµεία, να χειρίζονται και να 
επεξεργάζονται περισσότερο ενεργά το µαθησιακό υλικό κ.ά. 

• ∆οκιµαστικής παρέµβασης και πειραµατισµού µε το µαθησιακό υλικό. 
• ∆ιόρθωσης λαθών, σύνταξης, αναθεώρησης και εκτύπωσης κειµένων και 

εικόνων. 
• Σύνδεσης µε άλλα εποπτικά µέσα και µε δίκτυα πληροφοριών, υπερµέσα και 

υπερκείµενα, µε όλα τα πλεονεκτήµατα που αυτή συνεπάγεται. 
• Οπτικοποίησης των εννοιών. 
• Υψηλά επίπεδα πληροφορίας σε περιορισµένο χώρο. (Κόκκοτας.Π.,2003, σελ. 

300).  
Το πώς θα χρησιµοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες στη µαθησιακή διαδικασία 
εξαρτάται από τη θεωρία µάθησης που τη στηρίζει. Οι σηµαντικότερες θεωρίες 
µάθησης είναι η συµπεριφοριστική, η γνωστική και η εποικοδοµητική θεωρία ή 
θεωρία του κονστρουκτιβισµού.  
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Η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση της µάθησης στηρίζεται σε πολλές θεωρητικές 
προσεγγίσεις (Piaget, Vygotsky, Bruner κ.ά) που υποθέτουν ότι η γνωστική µάθηση 
και ανάπτυξη επιτυγχάνεται µέσα από την ενεργό συµµετοχή του µαθητή στην 
οικοδόµηση των νέων εννοιών. Ο µαθητής δηµιουργεί δεσµούς µε την προϋπάρχουσα 
γνώση, κατασκευάζει τις δικές του αναπαραστάσεις, οικοδοµεί τις δικές του εµπειρίες 
ειδικά όταν ανακαλύπτει ανακολουθίες ή γνωστικές συγκρούσεις µεταξύ των νέων 
αναπαραστάσεων και αυτών που ήδη γνωρίζει. Έτσι έχουµε µια νέα προσέγγιση 
κατάκτησης της γνώσης, που δεν στηρίζεται στην αποδοχή γεγονότων και 
επαναληπτικών διακριτών δεξιοτήτων, αλλά σε µια προσπάθεια ενσωµάτωσης νέων 
εννοιών στις προηγούµενες µέσα από διερευνητικές και αυθεντικές δραστηριότητες, 
όσο γίνεται περισσότερο προσαρµοσµένες στην πραγµατικότητα.   
Η διδασκαλία της Γεωµετρίας είχε και εξακολουθεί να έχει όλα τα χαρακτηριστικά 
της παραδοσιακής διδακτικής πρακτικής. Το σχολικό βιβλίο είναι στο κέντρο της 
διδακτικής δραστηριότητας, η αξιολόγηση βασίζεται κυρίως στην παπαγαλία χωρίς 
κριτική σκέψη, η επικοινωνία µαθητών-καθηγητών είναι αρκετά περιορισµένη και 
επικεντρωµένη στη διαδικασία παράδοσης εξέτασης, οι γεωµετρικές κατασκευές που 
παλαιότερα είχαν θεµελιώδη θεωρητική σηµασία διαπιστώνεται ότι µε το πέρασµα 
του χρόνου και αυτές εγκαταλείπονται. (∆. Κοντογεώργος & Κ. Μαραγκός, 2003). 
Στο µάθηµα κυριαρχεί η διδασκαλία των αποδείξεων, θεωρηµάτων, πορισµάτων και 
ληµµάτων, που αποσκοπούν στην επίλυση ασκήσεων και προβληµάτων. Τα εργαλεία 
των µαθητών είναι το χαρτί, το µολύβι, ο κανόνας και ο διαβήτης. Το κυριότερο 
πρόβληµα αυτής της διαδικασίας είναι η στατικότητα των σχηµάτων. Αν θα έπρεπε 
να επέµβει κανείς στο σχήµα θα έπρεπε ή να φανταστεί νοερά τις δοµικές του 
αλλαγές ή να το ξανακατασκευάσει. (Τουµάσης, Μπ., 2003).  
Σε ένα παραδοσιακό µάθηµα Γεωµετρίας οι µαθητές ακούν και µαθαίνουν ορισµούς 
και θεωρήµατα καθώς και αντίστοιχα προβλήµατα και αποδείξεις. Έτσι δεν αποκτούν 
την εµπειρία της ανακάλυψης των γεωµετρικών σχέσεων ούτε και κάνουν κάποια 
µαθηµατική εφεύρεση.  
Η Γεωµετρία από τη δεκαετία ΄70 άρχισε να παραγκωνίζεται τόσο εξαιτίας των 
δυσκολιών των εκπαιδευτικών στην κατασκευή των γεωµετρικών σχηµάτων µε 
ακρίβεια και ταχύτητα όσο και των δυσκολιών από την πλευρά των µαθητών να 
κατασκευάζουν τις γεωµετρικές δραστηριότητες και να αντιλαµβάνονται τις έννοιες 
της αιτιολόγησης και της απόδειξης. 
Με τη χρήση όµως των νέων τεχνολογιών δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς 
και µαθητές να υπερνικήσουν τα παραπάνω εµπόδια. Χρησιµοποιώντας λογισµικά 
δυναµικής γεωµετρίας οι µαθητές φαίνεται ότι κατανοούν καλύτερα τις γεωµετρικές 
έννοιες και αντιλαµβάνονται µε µεγαλύτερη ευκολία τις έννοιες της αιτιολόγησης και 
της απόδειξης των θεωρηµάτων και των εφαρµογών της. 
Τα λογισµικά της δυναµικής Γεωµετρίας είναι κατάλληλα για να οδηγήσουν το 
µαθητή σε εξερεύνηση και ανακάλυψη είτε είναι καθοδηγηµένα είτε ανοικτά.(J. 
Schwartz & M. Yerushalmy, 1987). 
Μέσω των µετασχηµατισµών και των αντίστοιχων παρατηρήσεων που µπορεί να 
κάνει ο µαθητής στη διάρκεια χρήσης του λογισµικού, µπορεί να µεταφερθεί µε 
επαγωγικό τρόπο από την ειδική περίπτωση σε µία γενίκευση, η οποία είναι και το 
ζητούµενο στα Μαθηµατικά. 
Τα λογισµικά της δυναµικής Γεωµετρίας καλλιεργούν την αυτενεργό µάθηση, γιατί 
επιτρέπουν στους µαθητές να διατυπώσουν µαθηµατικές εικασίες, να τις ελέγξουν 
εποπτικά µε ένα δυναµικό τρόπο και κυρίως να ασχοληθούν µε το δικό τους τρόπο 
µάθησης (T. Gary 1995)  
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Το µέγεθος της αυτενέργειας ή ο τρόπος της καθοδήγησης διαφέρει ανάλογα µε το 
επίπεδο και την εµπειρία των µαθητών - ερευνητών. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός 
οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στο µαθητή να κατασκευάσει τη γνώση µέσω 
κατάλληλα σχεδιασµένων διδακτικών καταστάσεων. Το σχολείο θα πρέπει να 
αναπτύξει στο παιδί την πειραµατική και ερευνητική διάθεση και να µην του 
µεταδίδει απλώς γνώσεις (Solloway E.,1994). 
Τα δυναµικά λογισµικά παρέχουν τη δυνατότητα στους µαθητές να κάνουν, σε 
ελάχιστο χρόνο, γεωµετρικές κατασκευές µε µεγάλη ακρίβεια. Το κυριότερό τους  
πλεονέκτηµα (το οποίο κατά τον Nicholas Jackiw, 1996, είναι η καρδιά της 
δυναµικής γεωµετρίας) δεν είναι η ευκολία στην κατασκευή αλλά  η κίνηση των 
σχηµάτων, γνωστό ως dragging. Οι µαθητές µπορούν να επεµβαίνουν δυναµικά στο 
σχήµα, να παρατηρούν τι µένει σταθερό και τι αλλάζει, να ελέγχουν εύκολα και 
γρήγορα τις υποθέσεις τους σε διάφορες εναλλακτικές καταστάσεις διερευνώντας τις 
ιδιότητες των κατασκευών τους, αλλάζοντας κάποιες παραµέτρους ή ακόµη 
εισάγοντας νέες και να ανακαλύπτουν ίσως πράγµατα που δεν τα είδαν κάπου 
γραµµένα ή που δε θα ήταν στα πλαίσια της προγραµµατισµένης διδασκαλίας ή 
ακόµα και πράγµατα  που πιθανόν να µην τα γνωρίζουν ούτε οι καθηγητές τους. Έτσι 
από τη µια µεριά η κατασκευή αποκτά άλλη αξία, διότι γίνεται αποδεκτή αν και µόνο 
εάν περνά τη «δοκιµή του συρσίµατος – dragging test». Το σχήµα, δηλαδή, πρέπει να 
έχει κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην αλλοιώνεται µε το σύρσιµό του 
(Jones, 2000, Mariotti, 2000 & 2001). Το ορθογώνιο τρίγωνο για παράδειγµα θα 
πρέπει να παραµένει ορθογώνιο σε οποιαδήποτε µεταβολή του σχήµατος κι αν 
προβούµε. Για να γίνει αυτό ο µαθητής θα πρέπει να έχει ακολουθήσει κάποιες 
κατασκευαστικές αρχές, όπως να έχει κατασκευάσει αρχικά µια ορθή γωνία ή δύο 
κάθετες ευθείες, οι οποίες και θα ορίζουν την ορθή γωνία του τριγώνου. Από την 
άλλη η ενασχόληση µε το σχήµα τούς προτρέπει να µετρήσουν, να συγκρίνουν και να 
ερευνήσουν, απορρίπτοντας ή επιβεβαιώνοντας τις αρχικές τους εικασίες. Με τον 
τρόπο αυτό οι µαθητές εισάγονται στη διαδικασία επίλυσης προβλήµατος, γιατί η 
µαθηµατική γνώση ταυτίζεται µε την ικανότητα αναγωγής µίας κατάστασης σε 
µαθηµατικό πρόβληµα και στη συνέχεια µε την επίλυσή του (Brown & Walter 1993, 
Silver 1994). Η δυναµική ενασχόληση µε το σχήµα παροτρύνει τους µαθητές να 
«παίξουν», καθιστώντας την κατασκευή και την εξέταση των υποθέσεων µία 
ευχάριστη και δηµιουργική δραστηριότητα. Απελευθερώνει το σχήµα από τον 
παραδοσιακό του ρόλο που είναι η αναπαράσταση ή η τυπική περίπτωση 
επιτρέποντας τελικά στους ερευνητές-µαθητές να µάθουν πώς να µαθαίνουν 
γεωµετρία (Ράπτης Α., Βοσνιάδου Σ., Γρηγοριάδου Μ. & Κυνηγός X., 2004, Arcavi, 
A., & Hadas, N., 2000).  
Τα λογισµικά ∆υναµικής Γεωµετρίας, όπως  το Geometer's Sketchpad, Euckidrw, 
Cabri, Euklid, Geolog, Thales, κ.ά. είναι πολύ διαδεδοµένα στον παγκόσµιο 
εκπαιδευτικό χώρο και η αξία και η χρησιµότητά τους έχει διαπιστωθεί από σχετικές 
έρευνες (για το Sketchpad: Choi-Koh, 1999, Dixon 1997, Groman 1996, Lester 1996, 
Moyer 2003, Weaver & Quinn, 1999, όπως αναφέρεται στο Moyer Todd Ο., 2006). 
Τα λογισµικά αυτά υποστηρίζουν περιβάλλοντα όπου οι µαθητές µπορούν να 
αλληλεπιδράσουν κατά τον καλύτερο τρόπο µε το γνωστικό αντικείµενο της 
Γεωµετρίας. Το λογισµικό The Geometer's Sketchpad είναι ένα εργαλείο δυναµικής 
Γεωµετρίας, προϊόν συνεργασίας µεταξύ του Προγράµµατος Εποπτικής Γεωµετρίας 
στο Κολέγιο Swarthmore και του Εκδοτικού Οίκου Key Curriculum Press. Η πρώτη 
του έκδοση έγινε το 1991, ενώ η  3η του έκδοση (Version. 3) έχει εξελληνιστεί από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και βρίσκεται διαθέσιµο για τα 
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σχολεία στο e-yliko. Είναι ένα εργαλείο δυναµικής γεωµετρίας που παρέχει µεγάλες 
δυνατότητες για την εξερεύνηση σχέσεων µεταξύ γεωµετρικών αντικειµένων στο 
επίπεδο. Μπορεί να υλοποιήσει βήµα προς βήµα κάθε διαδικασία παρουσίασης του 
µαθήµατος τόσο στην επίλυση των προβληµάτων όσο και στην εµφάνιση των 
σχηµάτων στη Γεωµετρία. Με το λογισµικό αυτό θα παρουσιάσουµε την έννοια του 
τραπεζίου. 
 
 
Κατασκευή του τραπεζίου 
 
Παίρνουµε µια ταινία (τ) µε πλευρές ε1 και ε2 και µια γωνία χΟψ που η κορυφή της 
να µην ανήκει στην ταινία και οι πλευρές της Οχ και Οψ να τέµνουν τις πλευρές της 
ταινίας στα σηµεία Α, ∆ και Β, Γ αντίστοιχα (Σχήµα 1). Το σχήµα που προκύπτει από 
την τοµή της ταινίας µε τη γωνία είναι το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ και ονοµάζεται 
τραπέζιο. 
Με βάση το παραπάνω σχήµα ορίζουµε ότι: 

• Τραπέζιο είναι το επίπεδο κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓ∆ του οποίου µόνο δύο 
πλευρές είναι παράλληλες και άνισες.  

• Οι παράλληλες πλευρές Α∆ και ΒΓ του τραπεζίου ΑΒΓ∆ λέγονται βάσεις του 
τραπεζίου. 

• Το ευθύγραµµο τµήµα υ = ΑΕ που είναι κάθετο στις βάσεις του τραπεζίου µε 
τα άκρα του στους φορείς των βάσεων λέγεται ύψος του τραπεζίου. 

• Το ευθύγραµµο τµήµα ΚΛ που ενώνει τα µέσα των µη παράλληλων πλευρών 
του λέγεται διάµεσος του τραπεζίου.  

• Η διάµεσος του τραπεζίου είναι παράλληλη προς τις βάσεις του και ίση µε το 

ηµιάθροισµά τους, δηλαδή ΚΛ �  Α∆ , ΒΓ και ΚΛ = 
2

Α∆ +ΒΓ
. 

• Η διάµεσος ΚΛ του τραπεζίου ΑΒΓ∆ διέρχεται από τα µέσα Μ και Ν των 
διαγώνιών του. 

• Το τµήµα ΜΝ που ενώνει τα µέσα των διαγώνιων ΑΓ και Β∆ του τραπεζίου 
ΑΒΓ∆ είναι παράλληλο µε τις βάσεις του και ίσο µε την ηµιδιαφορά των 

βάσεών του. ∆ηλαδή ΜΝ �  Α∆ , ΒΓ και ΜΝ = 
2

ΒΓ−Α∆
.  

• Αν ένα τραπέζιο (Σχήµα 4 ) έχει τις µη παράλληλες πλευρές του ΑΒ και ∆Γ 
ίσες λέγεται ισοσκελές τραπέζιο. 

• Οι γωνίες που πρόσκεινται σε µια βάση ισοσκελούς τραπεζίου είναι ίσες, 
δηλαδή Α̂  = ∆̂  και Β̂  = Γ̂ . 

• Οι διαγώνιες ΑΓ και Β∆ του ισοσκελούς τραπεζίου είναι ίσες.  
• Όταν σε ένα τραπέζιο (Σχήµα 5) µια από τις µη παράλληλες πλευρές του είναι 

κάθετη στις βάσεις, τότε αυτό λέγεται ορθογώνιο τραπέζιο.  
Με βάση τα παραπάνω ζητούµε από τους µαθητές του δηµοτικού σχολείου να 
αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να σχεδιάζουν για το τραπέζιο τις ακόλουθες 
έννοιες: 

• Κορυφές  
• Γωνίες 
• Πλευρές 
• Βάσεις µεγάλη - µικρή 
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• Μη παράλληλες πλευρές 
• Ύψος 
• Περίµετρος 
• ∆ιαγώνιες 
• ∆ιάµεσος 
• Εµβαδόν 
• Ισοσκελές τραπέζιο 
• Γωνίες ισοσκελούς τραπεζίου 
• ∆ιαγώνιες ισοσκελούς 
• Ορθογώνιο τραπέζιο 

 
Η έννοια του τραπεζίου στα βιβλία Μαθηµατικών του δηµοτικού σχολείου 
 
Από έρευνα που πραγµατοποιήσαµε σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου 
διαπιστώσαµε ότι το τραπέζιο και έννοιες που αναφέρονται σ’ αυτό υπάρχουν στα 
βιβλία της Β΄, της ∆΄, της Ε΄ και της Στ΄ τάξης. Αναλυτικότερα:    

Β΄ τάξη. Στη σελίδα 6 του β΄ τεύχους του βιβλίου σχηµατίζεται ένα καραβάκι 
µε ξυλάκια σε σχήµα τραπεζίου. Στο 51ο κεφάλαιο και στη σελίδα 60 του β΄ τεύχους 
δίνονται διάφορα γεωµετρικά σχήµατα τέσσερα από τα οποία είναι τραπέζια. Στη 
σελίδα 63 σε µια εργασία δίνεται και µάλιστα ορίζεται ένα ορθογώνιο τραπέζιο. 

∆΄ τάξη. Στη σελίδα 128 δίνονται διάφορα γεωµετρικά σχήµατα µεταξύ των 
οποίων περιλαµβάνεται και ένα τραπέζιο.  

Ε΄ τάξη. Στη σελίδα 23 δίνεται ένα επαναλαµβανόµενο σχήµα που 
αποτελείται και από ορθογώνια τραπέζια. Επίσης το τραπέζιο παρουσιάζεται στις 
σελίδες 46, 68, 69, 76, 79, 86, 87, 93 και 106. Στη σελίδα 111 δίνεται ένα τραπέζιο 
και ορίζεται η διαγώνιός του, ενώ στη σελίδα 116 ορίζεται το “κανονικό” τραπέζιο 
(ισοσκελές τραπέζιο) και το “µη κανονικό” τραπέζιο. Τραπέζια επίσης έχουµε στις 
σελίδες 117, 119, 121 και 139.     

Στ΄ τάξη. Στη σελίδα 128 δίνεται ένα µοτίβο παραδοσιακού ελληνικού 
σχεδίου πάνω στο οποίο διακρίνεται το σχήµα του τραπεζίου. Σχήµατα µε τραπέζια 
υπάρχουν ακόµη στις σελίδες 137, 142 και 146. Αναλυτική αναφορά όµως για το 
τραπέζιο γίνεται στο 64ο κεφάλαιο (σελ. 153-154). Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται οι 
έννοιες της µεγάλης και της µικρής βάσης, του ύψους, του εµβαδού καθώς και ο 
τύπος υπολογισµού του. Επίσης στην ανακεφαλαίωση, στη σελίδα 169, δίνεται πάλι 
το σχήµα του τραπεζίου και ο τύπος υπολογισµού του εµβαδού του.   
Από τις έννοιες που παρουσιάσαµε για το τραπέζιο στα βιβλία του δηµοτικού 
σχολείου δεν περιλαµβάνονται η διάµεσος και οι ιδιότητές της. 
 
Παρουσίαση των εννοιών µε λογισµικό ∆υναµικής Γεωµετρίας 
 
Η κατασκευή του τραπεζίου στηρίζεται στη βιωµατική προσέγγισή του, όπως 
περιγράψαµε παραπάνω, δηλαδή µε την τοµή µιας γωνίας και µιας ζώνης. Με τη 
βοήθεια του λογισµικού κατασκευάζουµε δυο παράλληλες ευθείες ε1 και ε2 και τη 
γωνία χΟψ. Ο µαθητής καλείται στο συγκεκριµένο αρχείο του gsp να µετακινήσει το 
σηµείο συρσίµατος Π, ώστε να µεγαλώσουν οι πλευρές της γωνίας χΟψ. Έτσι στην 
τοµή της µε τις παράλληλες ευθείες ε1 και ε2 σχηµατίζεται αυτόµατα και µε πράσινο 
χρώµα το τραπέζιο ΑΒΓ∆ (Σχήµα 1). 
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ε2

ε1

ψ
χ

Το τραπέζιο σχηµατίζεται από την τοµή
µιας γωνίας  ( χΟψ ) µε µια ζώνη που
ορίζεται από τις ευθείες ε1 και ε2.

Για να το διαπιστώσεις σύρε το σηµείο Π
ώστε να µεγαλώσει το ευθύγραµµο τµήµα
ΟΠ  και να σχηµατιστεί η τοµή της γωνίας
χΟψ µε τις ευθείες ε1 κι ε2.

Ο

Π

 ε2

ε1

ψ

χ

Το τραπέζιο σχηµατίζεται από την τοµή
µιας γωνίας  ( χΟψ ) µε µια ζώνη που
ορίζεται από τις ευθείες ε1 και ε2.

Για να το διαπιστώσεις σύρε το σηµείο Π
ώστε να µεγαλώσει το ευθύγραµµο τµήµα
ΟΠ  και να σχηµατιστεί η τοµή της γωνίας
χΟψ µε τις ευθείες ε1 κι ε2.

Γ

∆

Β

Α

Ο

Π

 
 

Σχήµα 1    
 

Μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση είναι η παρακάτω η οποία στηρίζεται στις 

προϋπάρχουσες γνωστικές δοµές του µαθητή, σε γνωστά δηλαδή γεωµετρικά 

σχήµατα όπως εκείνο του τριγώνου. (Σχήµα 2). 

 
 

Σχήµα  2    
 

 

 

 

ε

Τραπέζιο ονοµάζεται το σχήµα που
προκύπτει από το εσωτερικό µέρος
ενός τριγώνου ΒΖΓ και της ευθείας ε,
παράλληλης  της βάσης ΒΓ.

Εµφάνισε την κίνηση

∆

Β

Ζ

Γ

Α

 

Στο διπλανό σχήµα φαίνεται πώς 
µπορούν να προσεγγίσουν οι 
µαθητές την έννοια του τραπεζίου 
µε βάση την έννοια του τριγώνου. 
Το τραπέζιο προκύπτει αν σε ένα 
οποιοδήποτε τρίγωνο φέρουµε µια 
ευθεία παράλληλη προς τη βάση 
του. Πατώντας το κουµπί 
ενεργειών µπορούν να δουν την 
ευθεία ε να µετακινείται και το 
τραπέζιο να παίρνει διάφορα 
µεγέθη. Μπορούν επίσης να 
διαµορφώσουν το σχήµα του 
τριγώνου έτσι ώστε να σχηµατιστεί 
ισοσκελές ή ορθογώνιο τρίγωνο 
(προκύπτοντας αντίστοιχα 
ισοσκελές ή ορθογώνιο τραπέζιο) 
µετακινώντας οποιαδήποτε κορυφή 
του. 

Σηµείο συρσίµατος  Π 

Κουµπί 
ενεργειών 
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∆ιερεύνηση των βασικών γεωµετρικών εννοιών του τραπεζίου 

Με τη βοήθεια του λογισµικού Geometer’s Sketchpad σχεδιάστηκαν οι παρακάτω 
δραστηριότητες:  
 

1. Κατασκευή βάσης και ύψους (Σχήµα 3). 
 

 
 

ε2

ε1

Το ευθύγραµµο τµήµα που είναι
κάθετο στις βάσεις του τραπεζίου µε
τα άκρα του στους φορείς των
βάσεων λέγεται ύψος του τραπεζίου.

Οι παράλληλες πλευρές Α∆ και ΒΓ
του τραπεζίου ΑΒΓ∆ λέγονται βάσεις
του τραπεζίου.

Κίνηση ύψους

Απόκρυψη Ύψους

Απόκρυψη Βάσεων

∆

Γ

ψ

Β

Α

Ο

χ  

 
 
Στο διπλανό αρχείο ο µαθητής 
πατώντας τα κουµπιά ενεργειών µπορεί 
να εξερευνήσει τις έννοιες βάση και 
ύψος, ενώ µπορεί να δει το ύψος να 
κινείται κατά µήκος της κάτω βάσης, 
διαπιστώνοντας έτσι τις διαφορετικές 
θέσεις που µπορεί να πάρει. 

 

Σχήµα 2 
 
2.   Κατασκευή ισοσκελούς τραπεζίου και αναγνώριση των βασικών του 
ιδιοτήτων (Σχήµα 4). 

 

λ1

ε2

ε1

Οι διαγώνιες του ισοσκελούς
τραπεζίου είναι ίσες. 

Οι γωνίες που
πρόσκεινται σε µια βάση
ισοσκελούς τραπεζίου
είναι ίσες.

Β∆ = 4,57 εκ .

ΑΓ = 4,57 εκ.

∆Γ = 3,74 εκ.

ΑΒ  = 3,74 εκ .

Αν ένα τραπέζιο έχει τις µη
παράλληλες πλευρές του ίσες λέγεται
ισοσκελές τραπέζιο.
Για να το κατασκευάσεις σύρε το σηµείο
Ο ώστε να βρεθεί πάνω στην ευθεία λ1,
που είναι η µεσοκάθετος της  βάσης
ΒΓ.

Γωνία ∆ = 98,26°

Γωνία Α = 98,34°

Γωνία Β = 81,66°
Γωνία Γ = 81,74°

Απόκρυψη διαγωνίων

Απόκρυψη µεσοκαθέτου

Απόκρυψη µέτρων µη παράλληλων πλευρών

Απόκρυψη µετρήσεων γωνίας

Γ

∆

ψ

Α

Β

χ

Ο

 

Στο διπλανό αρχείο δίνονται οι 
κατάλληλες οδηγίες για να 
µπορέσει ο µαθητής να 
κατασκευάσει το ισοσκελές 
τραπέζιο, µετακινώντας την 
κορυφή της γωνίας Ο ώστε να 
βρίσκεται πάνω στη λ1 
µεσοκάθετη της ΒΓ. Πατώντας 
τα κουµπιά ενεργειών µπορεί 
να εµφανίσει τις µετρήσεις των 
µη παράλληλων πλευρών, των 
γωνιών και των διαγωνίων, 
επιβεβαιώνοντας την ορθότητα 
των αντίστοιχων προτάσεων. 

Σχήµα 3 

Κουµπιά  
ενεργειών 
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3. Κατασκευή ορθογώνιου τραπεζίου και των βασικών του ιδιοτήτων (Σχήµα 5). 
 

κ2κ1

ε2

ε1

Γωνία Γ = 106,51°

Γωνία Α = 90,00°

Γωνία ∆ = 73,49°

Γωνία Β = 90,00°

Για να το κατασκευάσεις σύρε το σηµείο
Ο ώστε να ακουµπήσει πάνω στις
κάθετες  ευθείες κ1 ή κ2.

Οταν σε ένα τραπέζιο µια από τις µη
παράλληλες πλευρές του  είναι κάθετη
στις βάσεις του τότε λέγεται
ορθογώνιο τραπέζιο.

Απόκρυψη µετρήσεων γωνίας

Απόκρυψη κάθετων ευθειών

∆

Γ

ψ

Β

Α

χ

Ο

 

 Με τον ίδιο τρόπο ο µαθητής 
πατώντας τα κουµπιά ενεργειών 
µπορεί να εµφανίσει τις ευθείες κ1 
και κ2, οι οποίες είναι κάθετες στις 
κορυφές της κάτω βάσης και να 
κατασκευάσει το ορθογώνιο 
τραπέζιο, µετακινώντας την 
κορυφή της γωνίας Ο ώστε να 
βρίσκεται πάνω στις ευθείες κ1 ή 
κ2. Η µέτρηση των γωνιών 
επιβεβαιώνει την κατασκευή. 

 
Σχήµα 4 

 

4. Κατασκευή της διαµέσου και επιβεβαίωση των βασικών ιδιοτήτων της 
(Σχήµα 6). 

 

ε2

ε1

ΒΓ

2
-
Α∆

2
 = 0,64 εκ.

Α∆

2
+
ΒΓ

2
 = 2,14 εκ.

ΚΛ = 2,14 εκ.

ΒΓ = 2,78 εκ.Α∆ = 1,50 εκ.

ΜΝ = 0,64 εκ.

Το τµήµα ΜΝ που ενώνει τα µέσα των διαγωνίων
ΑΓ και Β∆ του τραπεζίου ΑΒΓ∆ είναι παράλληλο µε
τις βάσεις του και ίσο µε την ηµιδιαφορά των
βάσεών του.

Η διάµεσος ΚΛ του τραπεζίου
ΑΒΓ∆ διέρχεται από τα µέσα Μ  και
Ν των διαγωνίων του.

Η διάµεσος του τραπεζίου είναι
παράλληλη προς τις βάσεις του και ίση
µε το ηµιάθροισµά τους.

Το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει τα
µέσα των µη παράλληλων πλευρών
του  τραπεζίου λέγεται διάµεσος .

Απόκρυψη τµήµατος ΜΝ

Απόκρυψη µέτρησης

Απόκρυψη µέτρου διαµέσου

Απόκρυψη διαγωνίων
Απόκρυψη διαµέσου

Μ Ν
ΛΚ

∆

Γ

ψ

Β

Α

Ο

χ

Η επιβεβαίωση των βασικών 
ιδιοτήτων της διαµέσου γίνεται µε 
τις κατάλληλες οδηγίες του 
διπλανού αρχείου. Αν ο µαθητής 
αποκτήσει µια µικρή εµπειρία στη 
χρήση του λογισµικού µπορεί και ο 
ίδιος να κάνει τις κατασκευές αυτές 
και µετακινώντας το σχήµα να 
διαπιστώνει σε κάθε περίπτωση τι 
αλλάζει και τι παραµένει σταθερό. 
Όπως για παράδειγµα,  µπορεί από 
το Κ (µέσο της ΑΒ) να φέρει µια 
ευθεία παράλληλη προς την  ε1 ή ε2 
και να διαπιστώσει πως πάνω σ’ 
αυτή βρίσκεται η  διάµεσος ΚΛ και 
το ευθύγραµµο τµήµα ΜΝ. Αυτό 
συµβαίνει σε οποιαδήποτε 
µεταβολή κι αν γίνει στο αρχικό 
σχήµα.  

 
Σχήµα 5 
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Συµπεράσµατα – Προτάσεις 
 
Στην εργασία αυτή περιγράψαµε έναν τρόπο παρουσίασης της έννοιας του τραπεζίου 
µε λογισµικό δυναµικής γεωµετρίας.  
Τα λογισµικά δυναµικής γεωµετρίας µπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικά εργαλεία 
για τη διδασκαλία της γεωµετρίας. Οι µαθητές µπορούν να κατανοήσουν καλύτερα 
τις γεωµετρικές έννοιες, να κάνουν εικασίες και σε ελάχιστο χρόνο και µε µεγάλη 
ευκολία να τις ελέγχουν και να τις βελτιώνουν. 
Με τη δυνατότητα της κίνησης κατασκευάζουν σχήµατα µε τα οποία µπορούν να 
πειραµατιστούν αναζητώντας ακραίες περιπτώσεις και να αποκτήσουν πληροφορίες 
χρήσιµες για τη διατύπωση γενικεύσεων και νέων διερευνήσεων και ανακαλύψεων. 
Τα λογισµικά που προτείνουµε για τη διδασκαλία της έννοιας του τραπεζίου θα 
πρέπει να εισάγονται ως συµπληρωµατικό διδακτικό υλικό στις ήδη υπάρχουσες 
δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου και να εφαρµόζονται πειραµατικά στην τάξη. 
Ο τρόπος αυτός θεωρούµε ότι συµπληρώνει και εκσυγχρονίζει την παραδοσιακή 
µορφή διδασκαλίας δίνοντας την ευκαιρία στους µαθητές να αναπτύξουν νέες 
δεξιότητες και  να προσεγγίσουν πληρέστερα τη γνώση.  
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