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1.∆ιδακτικός στόχος:    
Εµπεδώνουµε τη πρακτική σηµασία του ορθογωνίου συστήµατος αξόνων και την 
αµφιµονοσύµαντη αντιστοιχία των σηµείων του επιπέδου µε διατεταγµένα ζευγάρια 
αριθµών, µε πρακτικές εφαρµογές.  
 
2.Σκοπός: 
Οι µαθητές στο τέλος του µαθήµατος θα πρέπει να έχουν κατανοήσει περισσότερο 
την έννοια του ορθογώνιου συστήµατος αξόνων, τα βασικά του χαρακτηριστικά 
─αρχή του (0,0), κοινή µονάδα µέτρησης στους δύο άξονες, καθετότητα των 
αξόνων─την αντιστοιχία κάθε σηµείου του επιπέδου µε ένα διατεταγµένο ζευγάρι 
αριθµών που αποτελούν τις συντεταγµένες του σηµείου και αντίστροφα. Επίσης θα 
έχουν βιώσει τη χρησιµότητα του ορθογωνίου συστήµατος αξόνων σε πρακτικές 
εφαρµογές. 
 
3.∆ιδακτική προσέγγιση: 
Το θέµα προσεγγίζεται µε χρήση της δυνατότητας του λογισµικού «The 
Geometer’s Sketchpad» για έτοιµο ορθογώνιο σύστηµα αξόνων, µε το οποίο 
σχεδιάζουµε επιγραφές, προσδιορίζοντας συγκεκριµένα σηµεία πάνω στο 
επίπεδο που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα ζευγάρια αριθµών και ενώνοντας 
τα σχεδιάζουµε διαδοχικά τα γράµµατα των επιγραφών  
 
4.Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις: 
Το µάθηµα πραγµατοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής, οι µαθητές 
καθοδηγούνται µε φύλλο εργασίας, εργάζονται στον υπολογιστή ανά δύο, 
χρησιµοποιείται το λογισµικό «The Geometer’s Sketchpad» και εκτυπώνονται οι 
σχεδιασµοί τους. Η διάρκεια του µαθήµατος είναι µια διδακτική ώρα. 
 
5.Σύντοµη περιγραφή: 
Χρήση ορθογώνιου συστήµατος αξόνων για κατασκευαστική προσέγγιση της 
αντιστοιχίας σηµείων του επιπέδου µε διατεταγµένα ζευγάρια αριθµών-
συντεταγµένες σηµείου- Σχεδιάζουµε 1)Επιγραφή καταστήµατος 2)Επιγραφή µε το 
επώνυµο µας 3)Λύση άσκησης 2 του σχολικού βιβλίου σελίδα 87, Μαθηµατικά Α 
Γυµνασίου, Έκδοση ΙΣΤ 2002. Ο προσδιορισµός συγκεκριµένων σηµείων στο 
επίπεδο που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα διατεταγµένα ζευγάρια αριθµών 
εµπεδώνει την αµφιµονοσύµαντη αντιστοιχία που υπάρχει στο κάθε σηµείο του 
επιπέδου µε τις συντεταγµένες του. 
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6.∆οµή µαθήµατος: 
Αναλυτική δοµή του µαθήµατος περιέχεται στο φύλλο εργασίας. 
 
7.Βιβλιογραφία-Ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
Σχολικό βιβλίο: Μαθηµατικά Α Γυµνασίου, έκδοση ΙΣΤ 2002, Κεφάλαιο 2 
(Μετρήσεις µεγεθών) σελίδα 85-87   
http://users.att.sch.gr/tanzak/agym.htm    
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