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Στην παρούσα εργασία προτείνονται δύο εκπαιδευτικά σενάρια για τα Μαθηματικά και 

τη Βιολογία: το πρώτο αναφέρεται  στην επέκταση της έννοιας της «χρυσής τομής» στα 

«χρυσά ορθογώνια» στη Γεωμετρία και το δεύτερο στη μελέτη της φυλοσύνδετης 

κληρονομικότητας στον άνθρωπο στη Βιολογία. Στα σενάρια αυτά αξιοποιούνται ψηφιακά 

εργαλεία (λογισμικό GeoGebra, GenoPro) ως δυναμικά μέσα αλληλεπίδρασης με τους μαθητές 

για τη δημιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων των επιστημονικών θεμάτων που 

εξετάζονται. Στην συγκεκριμένη πρόταση υποστηρίζεται η συνεργατική και διερευνητική 

μάθηση καθώς επίσης και η σύνδεση των επιστημών με άλλες γνωστικές περιοχές όπως αυτή 

της Τέχνης. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν τα έργα του ζωγράφου Ρiet Mondrian, ως έναυσμα 

για την εισαγωγή και κατανόηση εννοιών της Βιολογίας αλλά και ως εργαλείο κινητοποίησης 

νοητικών διεργασιών στη Γεωμετρία. Με στόχο λοιπόν να συνδεθεί η επιστήμη με την τέχνη 

και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του λογισμικού προτείνεται η δημιουργία έργων 

βασισμένων στη φιλοσοφία του Mondrian στη Γεωμετρία καθώς και η μοντελοποίηση του 

κληρονομικού χαρακτηριστικού της αχρωματοψίας στη Βιολογία. 

 

 



«Διδακτική  αξιοποίηση  έργων  του  Mondrian  στη μελέτη των 

χρυσών ορθογωνίων με χρήση του λογισμικού GeoGebra» 

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

Γνωστική περιοχή  

Γεωμετρία  Β’ Λυκείου 

Μετρικές σχέσεις 

Θέμα 

Το σενάριο  αποτελεί μια πρόταση αξιοποίησης των έργων του ζωγράφου  Piet  Mondrian στη μελέτη 

των χρυσών ορθογωνίων. 

Τεχνολογικά Εργαλεία: 

Το σενάριο προτείνετε να διεξαχθεί εξ’ ολοκλήρου στο εργαστήριο πληροφορικής με τη βοήθεια, 

βιντεοπροβολέα  και με τη χρήση του λογισμικού Geiger.       

2. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Βασική ιδέα 

Η βασική ιδέα του σεναρίου είναι ο μετασχηματισμός του προβλήματος της διαίρεσης ενός 
ευθύγραμμου τμήματος σε μέσο και άκρο λόγο, γνωστό ως πρόβλημα της Χρυσής Τομής, που 
περιέχεται στην ύλη της γεωμετρίας της Β΄ Λυκείου, στο πρόβλημα της δημιουργίας χρυσών 
ορθογωνίων και να προσεγγιστεί μέσω των έργων του μεγάλου ζωγράφου. 

 Με το πρόβλημα της χρυσής τομής επιλύεται γεωμετρικά η εξίσωση  xax 2 . Η θετική 

ρίζα της εξίσωσης 022  xx  είναι x=
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που είναι η αναλογία της «χρυσής τομής». Ο παραπάνω λόγος συμβολίζεται διεθνώς με το γράμμα φ, 

δηλαδή 
2

15
φ


 . Ο συμβολισμός προέρχεται από το όνομα του γλύπτη της κλασικής αρχαιότητας 

Φειδία ο οποίος κατασκεύασε τον Παρθενώνα. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι διαπίστωσαν ότι όπου 

εμφανίζεται ο λόγος φ (αρχιτεκτονική, γλυπτική κτλ.), δημιουργεί την αίσθηση της 

αρμονίας.(Αργυρόπουλος, Βλάμος, Κατσούλης, Μαρκάτης, Σιδέρης, 2013: 203) 



Στο χρυσό ορθογώνιο τα μήκη των πλευρών του ικανοποιούν τη χρυσή αναλογία, δηλαδή οι διαστάσεις 

του έχουν λόγο: 
2

15
φ


 =1,618...  

Προστιθέμενη αξία: 

Με την συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση οι μαθητές είναι σε θέση να αντιληφθούν τον συσχετισμό 
τέχνης – επιστήμης. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται η αισθητική εμπειρία παράλληλα με την 
καλλιέργεια επιστημονικού πνεύματος. Η επαφή με την Τέχνη τους βοηθάει να αναπτύσσονται 
ολόπλευρα, να αποκτήσουν  ευαισθησία, ικανότητα για μάθηση, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα 
και συντελεί στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους, των άλλων ανθρώπων και του κόσμου, με 
περισσότερο ολιστικούς τρόπους (Wick, 2000 και Lawrence, 2005a στο Lawrence, 2008: 67). 

Τα γνωστικά και διδακτικά προβλήματα που συνδέονται με τη συγκεκριμένη θεματική περιοχή 
των μαθηματικών κατά την παρουσίαση τους σε μια κλασσική σχολική τάξη με τα συμβατικά μέσα 
(πίνακας, διαβήτης - γεωμετρικά όργανα, χαρτί, μολύβι) αναφέρονται στα ακόλουθα: 

o Δεν μπορεί ο μαθητής να εφαρμόσει τη διαδικασία γιατί  αυτό απαιτεί υπερβολικό χρόνο και 
ιδιαίτερη δεξιότητα.  

o Οι ενέργειες και οι κατασκευές που προβλέπονται στο σενάριο είναι αρκετά χρονοβόρες για να 
υλοποιηθούν με τα συμβατικά διδακτικά εργαλεία (πίνακας, χαρτί, μολύβι, γεωμετρικά όργανα 
κ.λ.π) με αποτέλεσμα να γίνονται ένα δυο παραδείγματα στη σχολική τάξη από τον ίδιο τον 
καθηγητή με τη μέθοδο της επίδειξης - παρουσίασης. Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα τη μικρή ή 
σχεδόν ανύπαρκτη συμμετοχή του μαθητή ενώ ο ρόλος του είναι μάλλον παθητικός.   
 

Οι καινοτομίες που εισάγονται με το σενάριο στην μαθησιακή διαδικασία είναι: 

o Το σενάριο δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να ψάξει, να εικάσει, να πειραματιστεί και να 
συμπεράνει αυτό που σε άλλες περιπτώσεις δίνεται έτοιμο από το σχολικό βιβλίο ή από τη θεωρία. 
Δημιουργούμε έτσι μια διδακτική κατάσταση η οποία  αποτελεί μια ουσιαστική καινοτομία.  

o Οι μαθητές συνειδητοποιούν με τον τρόπο αυτό ότι τα μαθηματικά μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο διερεύνησης και μάλιστα κάθε μαθητής μπορεί να δοκιμάσει στο πλαίσιο αυτό τις 
δικές του ιδέες και να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα τα οποία πρέπει να έχουν την 
ανάλογη κοινωνική αποδοχή (στο πλαίσιο της τάξης) και την επιστημονική τεκμηρίωση.  

o Η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά προς αυτή την 
κατεύθυνση.  

o Αλλαγή - βελτίωση της στάσης των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά και στη διαδικασία 
προσέγγισής τους. 

Η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά προς αυτή την 
κατεύθυνση: 

o Με τη βοήθεια των εργαλείων του λογισμικού οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλές 
διαφορετικές κατασκευές γρήγορα κάτι που είναι πρακτικά αδύνατο στο σχολικό πίνακα.  

o Η εργασία των μαθητών σε ομάδες και η στενή, συνεχής και συγκροτημένη συνεργασία των 
μαθητών της κάθε ομάδας προφανώς συμβάλλει την αλλαγή της στάσης τους απέναντι στη 
μάθηση. 

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής του σεναρίου η ατμόσφαιρα της 
σχολικής αίθουσας θα μετατραπεί σε αυτή ενός ερευνητικού μαθηματικού εργαστηρίου. 

 

 



3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Σε ποιους απευθύνεται: 

Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου.  

Χρόνος υλοποίησης: 

Για την εφαρμογή του σεναρίου εκτιμάται ότι απαιτούνται 2 διδακτικές ώρες. 

Χώρος υλοποίησης: 

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί εξ’ ολοκλήρου στο εργαστήριο υπολογιστών με την βοήθεια του 
λογισμικού GenoPro. 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: 

Ως προς τα μαθηματικά, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν: 

 να κατασκευάζουν τη χρυσή τομή. 
 

Ως προς την τεχνολογία, οι μαθητές θα πρέπει  

 να χειρίζονται στοιχειωδώς το πρόγραμμα GeoGebra.  
 

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: 

Κάθε μαθητής διαθέτει: 

 φύλλα εργασίας  

 ένα  τετράδιο σημειώσεων. 

 το σχολικό βιβλίο Γεωμετρίας 
 

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: 

Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες των 2 ατόμων  και καθοδηγούμενοι από φύλλα εργασίας, 
καλούνται να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του ψηφιακού εργαλείου το οποίο διαθέτουν.  

Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν φύλλα εργασίας που περιέχουν ερωτήσεις σχετικές με το 
θέμα. Στη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ελέγχει τα 
συμπεράσματα των μαθητών, να συνεργάζεται μαζί τους, να τους καθοδηγεί ώστε  να αντιλαμβάνονται 
καλύτερα τα αποτελέσματά τους και να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν την διερεύνηση. Επιπλέον να 
προκαλεί συζητήσεις με όλη την τάξη όταν θεωρεί ότι τα συμπεράσματα κάποιων ομάδων θα είναι 
χρήσιμα για τη διερεύνηση και των υπολοίπων. Η εναλλαγή ρόλων θα πρέπει να διέπει την λειτουργία 
της κοινωνίας της τάξης. Η όλη διαδικασία μπορεί επίσης να ενισχυθεί με κατάλληλη χρήση του 
βιντεοπροβολέα  σε κάποια σημεία της εφαρμογής των δραστηριοτήτων του σεναρίου. 

 

 



Στόχοι:  

Γνωστικοί  

Οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο μέσω πειραματισμού την σύνδεση και κατανόηση βασικών 
μαθηματικών εννοιών και την, μέσω δημιουργικής αμφιβολίας, διατύπωση υποθέσεων και 
πραγματοποίηση ελέγχων. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι είναι: 

• Να συσχετίσουν  την Τέχνη με τη Γεωμετρία.  

• Να αναγνωρίσουν  την συμβολή της Γεωμετρίας ως θεωρητικό όργανο στις  Εικαστικές  Τέχνες.  

• Να πειραματιστούν, να δράσουν και να δημιουργήσουν χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία.  

• Να αναπτύξουν υποθέσεις, εικασίες, πραγματοποιώντας συνεχείς τροποποιήσεις και ελέγχους.  

• Να υποκινηθούν από τον ελκυστικό κόσμο της Τέχνης  και να αλλάξουν στάση απέναντι στην 
αυστηρή γνώση της Γεωμετρίας.  

Κοινωνικοί 

Οι κοινωνικοί στόχοι για τους μαθητές εντοπίζονται κυρίως στην συνεργασία και την διαπραγμάτευση 
των ιδεών  τους, ώστε η γνώση να αποκτήσει έναν διυποκειμενικό χαρακτήρα. 

Τεχνολογικοί 

 Εξοικείωση στη χρησιμοποίηση του προτεινόμενου λογισμικού καθώς και του διαδραστικού πίνακα , αν υπάρχει. 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές γνωρίζουν τη διαδικασία κατασκευής της διαίρεσης ενός τμήματος σε μέσο και άκρο λόγο. 
Ο διδάσκων με τις δυνατότητες που του δίνει το λογισμικό μπορεί να δημιουργήσει την κατασκευή και 
να την αποθηκεύσει στο μενού του λογισμικού ως εργαλείο προς χρήση. Τόσο το λογισμικό GeoGebra 
όσο και το επιπλέον υλικό που έχει ετοιμάσει ο διδάσκων είναι προσπελάσιμο από τους μαθητές μέσω 
των υπολογιστών του εργαστηρίου. 

1η διδακτική παρέμβαση 

Περιγραφή 

Οι μαθητές εμπλέκονται στη διαδικασία κατασκευής χρυσού ορθογωνίου και με τη βοήθεια του 
λογισμικού ανακαλύπτουν ότι κατά τη μεταβολή των διαστάσεών του ο λόγος τους παραμένει 
σταθερός. 

Οι μαθητές μπορούν πάντα να ελέγχουν αν οι κατασκευές τους είναι σωστές είτε χρησιμοποιώντας την 
γεωμετρική απόδειξη είτε χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του λογισμικού, μετρώντας τις διαστάσεις 
του ορθογωνίου και υπολογίζοντας το λόγο των μηκών τους, ο οποίος πρέπει να ικανοποιεί την ισότητα 
φ. Ακόμη μπορούν να πειραματιστούν με τις διαστάσεις του ορθογωνίου και να παρατηρήσουν ότι 
όποιες μεταβολές και να πραγματοποιήσουν η ισότητα φ δεν μεταβάλλεται. 

 

 



Διδακτικοί  στόχοι 

 
 
Η δραστηριότητα στοχεύει στην εμπλοκή των μαθητών σε ενέργειες πρακτικές και νοητικές ώστε να 
αποδώσουν κιναισθητικό νόημα στο γεωμετρικό πρόβλημα. Οι μαθητές χρησιμοποιώντας 
προγενέστερες γνώσεις μπορούν να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν τις δικές τους κατασκευές. 
 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Κατασκευή χρυσού ορθογωνίου 

 

 

 

 

 

 



Θυμόμαστε 

Κατασκευάζουμε 

εργασίας 

Δραστηριότητα 1η – Από τη Χρυσή Τομή στο Χρυσό Ορθογώνιο 

1 διδακτική  ώρα 

ΤΜΗΜΑ :.................................................... 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.......................................... 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ:........................................................................... 

                                                      ................................................................................ 

Α΄  Φάση 
 

 

 
 

 
Σύμφωνα με το διπλανό σχήμα  μπορείτε να γράψετε πως προκύπτει η 

σχέση: ΑΓ2 = ΑΒ ∙ ΓΒ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Β’  Φάση 
 

 
 

 
 

 
 
 



 Να επιλέξετε από το μενού το εργαλείο «Χρυσή τομή»  
 Με τη χρήση αυτού του εργαλείου  να προσπαθήσετε να κατασκευάσετε ένα χρυσό ορθογώνιο. 

Αφού ενεργοποιήσετε το εργαλείο «Πρωτόκολλο Στοιχείων Κατασκευής» από το μενού Προβολή, να 
γράψετε τα βήματα  που ακολουθήσατε για την κατασκευή του. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο απόσταση ή μήκος    και να μετρήσετε τις διαστάσεις  a , b 
του χρυσού ορθογωνίου . 

 Στο πεδίο εισαγωγής πληκτρολογήστε   k= a/b . 
 Μπορείτε να πειραματιστείτε μεταβάλλοντας τις διαστάσεις  του ορθογωνίου  επιλέγοντας τα 

ενεργά σημεία Η και Θ. 

 

Τι παρατηρείτε για το λόγο Κ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Από το μενού  εργαλεία επιλέξτε «Δημιουργία νέου εργαλείου»  δίνοντας το όνομα «Χρυσό 
Ορθογώνιο» 

Να αποθηκεύσετε το αρχείο σας δίνοντας το όνομα «Χρυσό Ορθογώνιο.ggb»  

 

Μαθαίνουμε 

 

 

 

Στο χρυσό ορθογώνιο τα μήκη των πλευρών του ικανοποιούν τη χρυσή αναλογία, δηλαδή οι διαστάσεις 

του έχουν λόγο: 
2

15
φ


 =1,618...  



2η διδακτική παρέμβαση 

Περιγραφή 

Με έναυσμα την εικόνα στη σελίδα 210 του σχολικού βιβλίου που αναπαριστά έναν πίνακα του 
Mondrian ο διδάσκων κάνει μια ολιγόλεπτη συζήτηση με τους μαθητές και τους προτρέπει να 
παρακολουθήσουν ένα ολιγόλεπτο video με έργα του ζωγράφου.  

                      

Εικόνα2: Piet Mondrian (Ολλανδός, 1872 - 1944), Πίνακας II, λάδι σε καμβά, 1921 - 1925  
Συλλογή Max Bill, Ζυρίχη. 

Στη συνέχεια δίνει στους μαθητές την ηλεκτρονική διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου (Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων 'Διόφαντος' (ΙΤΥΕ)) από όπου μπορούν να εκτελέσουν το 
μικροπείραμα, να επιχειρήσουν μια διερεύνηση στη μαθηματική δομή των έργων του Mondrian 
(Εικόνα 2) και να εκφράσουν την άποψή τους για το τι εξασφαλίζει την αρμονία και το ρυθμό σε κάθε 
ένα από τα έργα του που παρουσιάζονται στο μικροπείραμα. Κατόπιν ζητείται από τους μαθητές να 
κατεβάσουν την εικόνα και να την αποθηκεύσουν στο φάκελο της ομάδας τους. 

Διδακτικοί  στόχοι    

 

Η δραστηριότητα  έχει στόχο να υποκινήσει και ενθαρρύνει τη στοχαστική διάθεση των μαθητών 
προκειμένου να αντιληφθούν την αλληλεπιδραστική σχέση της τέχνης με τη Γεωμετρία και να 
ανακαλύψουν τη μαθηματική δομή των έργων του Mondrian. 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B109/710/4688,21207/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B109/710/4688,21207/extras/Experiments-Simulations/Geogebra/B_Lyk_Geom_kef10_1_eigagogi/index.html


Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Οι μαθητές συσχετίζουν την Τέχνη με τη Γεωμετρία καθώς και τη δυνατότητα της αλληλεπίδρασης  
καθώς  αποτελούν  και οι δύο πεδία δημιουργίας, διερεύνησης και ανάλυσης. 

 

Εικόνα3: Οι πίνακες του Mondrian που παρουσιάζονται στο μικροπείραμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



εργασίας 

Δραστηριότητα 2η – Ο πίνακας του Mondrian εργαλείο στην κινητοποίηση 

των διανοητικών δυνάμεων 
1 διδακτική  ώρα 

ΤΜΗΜΑ :.................................................... 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.......................................... 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ:........................................................................... 

                                                      ................................................................................ 

 

 Να επισκεφτείτε τη διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου και να αποθηκεύσετε την εικόνα που 
αναπαριστά τον πίνακα του Mondrian στον φάκελο της ομάδας σας.  
Τι συναισθήματα σας προκαλεί αυτός ο πίνακας; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Γιατί θεωρείτε ότι ο ζωγράφος χρησιμοποιεί απλές γραμμές και χρώματα για να εκφραστεί 
μέσα από τα έργα του; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 Στη διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου να εκτελέσετε το μικροπείραμα 
Μελετείστε το απόσπασμα  που αναφέρεται στο ζωγράφο. 
Σχολιάστε αν υπάρχει μαθηματική δομή στα έργα του Mondrian. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Να εκφράσετε τις απόψεις σας για το τι εξασφαλίζει την αρμονία και το ρυθμό σε κάθε ένα από 
τα έργα του που παρουσιάζονται στο μικροπείραμα. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B109/710/4688,21207/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B109/710/4688,21207/


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
3η διδακτική παρέμβαση 

Περιγραφή 

Η τρίτη δραστηριότητα εκπονείται κατά τη διάρκεια της τρίτης διδακτικής ώρας και σε πρώτη φάση 
ζητείται από τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο  Χρυσό Ορθογώνιο.ggb και να εισάγουν την εικόνα 
που αναπαριστά τον πίνακα του Mondrian. Αρχικά επιχειρείται από τον διδάσκοντα μια 
ανατροφοδότηση χρησιμοποιώντας την τεχνική των ερωτήσεων – απαντήσεων και παράλληλα να τους 
εισάγει στη διαδικασία της τρίτης δραστηριότητας. Στη συνέχεια ζητείται από τους μαθητές το 
εργαλείο Χρυσό Ορθογώνιο που έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας να 
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο σύγκρισης κατά τη διαδικασία διερεύνησης της ύπαρξης ή όχι χρυσών 
ορθογωνίων στον συγκεκριμένο πίνακα του Mondrian. 

  Διδακτικοί  στόχοι    

    

 Με τη δραστηριότητα αυτή ο διδάσκων στοχεύει στην ενεργοποίηση της 
φαντασίας, της δημιουργικής ικανότητας και της διαίσθησης των μαθητών, έννοιες απόλυτα 
συνδεδεμένες με τη Γεωμετρία.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα  α΄ φάσης 

Οι μαθητές κατά τη διαδικασία σύγκρισης διαπιστώνουν ότι ο συγκεκριμένος πίνακας του Mondrian 
δεν περιέχει χρυσά ορθογώνια. 

 

Εικόνα 4: Διαδικασία σύγκρισης των ορθογωνίων του πίνακα με το χρυσό 
 

 

 

 

 



Αναμενόμενα αποτελέσματα  β΄ φάσης 

 

Εικόνα 5: Ψηφιακές  δημιουργίες των μαθητών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Υπάρχουν χρυσά 

ορθογώνια; 

ορ 

ο 

 

ορ 

ο 

εργασίας 

Δραστηριότητα 3η – Δημιουργία  «Χρυσής Τέχνης» 

      1 διδακτική ώρα 

ΤΜΗΜΑ :.................................................... 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.......................................... 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ: ..................................................................... 

                                                                  .................................................................... 

Α΄ Φάση 

Συγκρίνω 

 

 

 Να ανοίξετε το αρχείο «Χρυσό Ορθογώνιο.ggb». 
 Από το μενού επεξεργασία να επιλέξετε εισαγωγή εικόνας   από αρχείο και να εισάγετε 

την εικόνα που αναπαριστά τον πίνακα του Mondrian. 
 Χρησιμοποιήσετε το εργαλείο «Χρυσό Ορθογώνιο» και με κατάλληλες μετακινήσεις και 

τροποποιήσεις των διαστάσεών του να το τοποθετήσετε πάνω στα ορθογώνια του πίνακα και 
να τα συγκρίνετε με αυτό. 
Υπάρχουν χρυσά ορθογώνια στον πίνακα; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Β΄  Φάση 
 

Δημιουργώ 
 
 
 
 

 Να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο «Χρυσό Ορθογώνιο» και να εκφραστείτε  ακολουθώντας τη 
φιλοσοφία του Mondrian, δημιουργώντας δικά σας  έργα με χρήση τουλάχιστον 3 χρυσών 
ορθογωνίων. 
Πειραματιστείτε με τα χρώματα.  



 
Αξιολόγηση των μαθητών 
Το λογισμικό διαθέτει ένα εργαλείο το οποίο ονομάζεται «Μπάρα πλοήγησης για τα βήματα 
κατασκευής» και είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης για τον εκπαιδευτικό 
γιατί έτσι μπορεί να ελέγξει την ορθότητα της κατασκευής και να πληροφορηθεί για τις 
διαδρομές γνώσης που ακολουθεί ο κάθε μαθητής. 
 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Μετά την υλοποίηση του σεναρίου ο διδάσκων ελέγχει 

 κατά πόσο επετεύχθησαν οι στόχοι του σεναρίου 

 αν παρουσιάστηκαν δυσκολίες κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας σε πραγματικές συνθήκες, 
εστιάζοντας την προσοχή στη σωστή χρήση του ψηφιακού εργαλείου 

 αν οι μαθητές εκδήλωσαν δυσκολίες κατανόησης ή εφαρμογής της συγκεκριμένης δραστηριότητας 

 κατά πόσο το σενάριο μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε διαφορετικές τάξεις δίνοντας έμφαση 
και στη δυνατότητα επέκτασης αυτού. 

Σε κάθε περίπτωση ο διδάσκων αξιολογεί τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του και τα στοιχεία που 
δεν δούλεψαν καλά, προσαρμόζοντας αν χρειάζεται, ανάλογα το σενάριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Διδακτική  αξιοποίηση  έργων  του  Mondrian  στη μελέτη της 
φυλοσύνδετης κληρονομικότητας στον άνθρωπο με τη χρήση του 

ψηφιακών εργαλείων». 

 Γνωστική περιοχή  

Βιολογία Γ’ Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών  

Μεντελική κληρονομικότητα 

 Προαπαιτούμενες γνώσεις  

Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τις έννοιες: ομόζυγος, ετερόζυγος, επικρατή και υπολειπόμενα 
γονίδια και χαρακτηριστικά, γονότυπος, φαινότυπος, αυτοσωμικά και φυλετικά χρωμοσώματα και 
μονοϋβριδισμος-διϋβριδισμός. Να μπορούν να κάνουν χρήση του τετραγώνου Punnett και των 
γενεαλογικών δέντρων. 

 Βασική ιδέα/Γενικοί στόχοι 

Οι γνώσεις μας στον τομέα της Γενετικής συνεχώς αυξάνονται και αλλάζουν. Τις τελευταίες δεκαετίες οι 

σύγχρονες γνώσεις Γενετικής έχουν ενταχθεί στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Βιολογίας στο 

Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Έρευνες όμως έχουν δείξει ότι οι μαθητές συχνά παρουσιάζουν δυσκολία στην 

κατανόηση πολλών εννοιών και μηχανισμών της Γενετικής καθώς οι μέθοδοι διδασκαλίας δεν έχουν 

διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα εδώ και πολλά χρόνια. 

Στην παρούσα διδακτική πρόταση που αναφέρεται στη μελέτη της φυλοσύνδετης κληρονομικότητας στον 

άνθρωπο αξιοποιούνται ψηφιακά εργαλεία καθώς στην προσπάθεια αναμόρφωσης της διδασκαλίας των 

θετικών επιστημών σημαντικό ρόλο παίζουν οι νέες τεχνολογίες και η υπό μελέτη έννοια εισάγεται με τη 

βοήθεια έργου τέχνης του ζωγράφου Mondrian. Το κάθε έργο τέχνης αποτελεί πρόκληση για σκέψη και 

μπορεί να λειτουργήσει ως ερέθισμα στην ενεργοποίηση των δεικτών της γνώσης. 

Σε πολλά έργα στην ιστορία της παγκόσμιας τέχνης απεικονίζονται μορφές εμπνευσμένες από τον φυσικό 

κόσμο. Παρατηρώντας τα έργα των καλλιτεχνών της αρχαιότητας, της Αναγέννησης, όπως ο Leonardo da 

Vinci ο οποίος παρατηρούσε προσεκτικά τον φυσικό κόσμο, μελετώντας τη φυσιολογία και την ανατομία 

ώστε να δημιουργήσει ρεαλιστικές εικόνες της ανθρώπινης μορφής ή και τα έργα των σύγχρονων 

καλλιτεχνών διαπιστώνουμε το δεσμό τέχνης και Βιολογίας.  

Τα έργα τέχνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία για τη μελέτη της ανατομίας  

και της φυσιολογίας ζώων και φυτών. Τα επιλεγόμενα έργα όμως του Mondrian ενώ δεν αποτελούν 

πιστές ή αφηρημένες απεικονίσεις του φυσικού κόσμου αλλά είναι έργα γεωμετρικής τεχνοτροπίας 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έναυσμα/αφορμή για την εισαγωγή και κατανόηση εννοιών της 

Βιολογίας με μία προσέγγιση διαφορετική. Τα βήματα που ακολουθούνται σε αυτήν την προσέγγιση 

περιγράφονται στο διδακτικό σενάριο. Στο σενάριο αυτό επιδιώκεται η κατανόηση της επιστημονικής 

γνώσης με συνεργατικές δραστηριότητες και χρήση των ΤΠΕ.  

Γενικοί στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι: 

• να αντιληφθούν οι μαθητές τη σημασία που έχει  η μελέτη του τρόπου μεταβίβασης 

κληρονομικών χαρακτηριστικών και ασθενειών στον άνθρωπο και 



• να εξοικειωθούν στη χρήση και ανάλυση  του γενεαλογικού δέντρου ως εργαλείο για την 

μελέτη των τύπων κληρονομικότητας στον άνθρωπο.  

 Λογισμικό-συνδυασμός λογισμικών 

Θα γίνει χρήση του διαδικτύου και των λογισμικών  GenoPro και GeoGebra. Το λογισμικό GenoPro 
(GenoPro 2011 (version 2.5.4.1)) προσφέρει ένα εύχρηστο περιβάλλον κατασκευής γενεαλογικού 
δέντρου που παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής δεδομένων ώστε να επιτυγχάνεται μια διεξοδικότερη 
διερεύνηση διαφόρων περιπτώσεων κληρονομικότητας στον άνθρωπο. Με το λογισμικό GeoGebrα 
παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής πίνακα ζωγραφικής με γεωμετρική τεχνοτροπία. 

Με τη χρήση του διαδικτύου παρέχεται η δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης πληροφοριών ενώ τα 
λογισμικά GenoPro και GeoGebra  συνεισφέρουν στη εμπέδωση και επεξεργασία της γνώσης. 

  Διάρκεια:    Τρεις διδακτικές ώρες 

 Οργάνωση τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Το εκπαιδευτικό σενάριο προτείνεται να πραγματοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής με 

ασύρματη διαδικτυακή υποδομή και με τη χρήση βιντεοπροβολέα, οθόνης και των λογισμικών 

GenoPro καιi GeoGebra. Oι μαθητές θα εργαστούν ανά δύο σε κάθε υπολογιστή. 

 Περιγραφή του σεναρίου 

Στο εκπαιδευτικό σενάριο  που απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ τάξης  Λυκείου που διδάσκονται το 

μάθημα της Βιολογίας Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών μέσω έργων του Mondrian 

αναλύεται το κληρονομικό χαρακτηριστικό της αχρωματοψίας στο κόκκινο και στο πράσινο και στη 

συνέχεια μελετάται ο τρόπος κληρονόμησης του χαρακτηριστικού αυτού (φυλοσύνδετη 

κληρονομικότητα).  

Ροή σεναρίου: 

1η Διδακτική παρέμβαση:  «Βλέπεις αυτό που βλέπω εγώ;» 

Η δραστηριότητα εισάγει τους μαθητές σε ένα κληρονομικό χαρακτηριστικό με αφόρμηση έναν 

πίνακα ζωγραφικής. 

Διδακτικοί στόχοι: 

Η δραστηριότητα στοχεύει στην εισαγωγή μίας έννοιας της Βιολογίας με έναυσμα έναν πίνακα 

ζωγραφικής ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές πιο άμεσα τις ιδιότητες  και τις επιπτώσεις που 

παρουσιάζει ένα κληρονομικό χαρακτηριστικό στον άνθρωπο. 

 Προβάλλεται σε διαφάνεια ο πίνακας του ολλανδού ζωγράφου  Piet Mondrian «Πίνακας II, λάδι 

σε καμβά, 1921-1925, Συλλογή Max Bill, Ζυρίχη» (Εικόνα 1)  

 

 

http://www.genopro.com/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B109/710/4688,21207/


 

 

 

  

 

 

 

Εικόνα 1: Piet Mondrian (Ολλανδός, 1872 - 1944), Πίνακας II, λάδι σε καμβά, 1921 - 1925  

Συλλογή Max Bill, Ζυρίχη. 

 Οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο για τη ζωή και τα έργα του ζωγράφου.  

    Μετά από παρατήρηση του πίνακα οι μαθητές σχολιάζουν τον πίνακα και απαντούν στα 
ερωτήματα: 

- Ποια χρώματα χρησιμοποιεί ο ζωγράφος και πως ονομάζονται αυτά τα χρώματα; 
- Όλοι οι οργανισμοί πιστεύετε ότι παρατηρούν τα ίδια χρώματα στον πίνακα;   

           Οι μαθητές ενεργοποιούν στον υπολογιστή τους τη διαδικτυακή εφαρμογή Seeing color (The 
Tech Museum of Innovation, 2013) όπου απεικονίζεται ο τρόπος που διάφοροι οργανισμοί 
αντιλαμβάνονται τα χρώματα την ίδια εικόνα. 

          Οι μαθητές παρατηρούν ξανά τον πίνακα του Mondrian και τίθεται το ερώτημα μήπως και όλοι 
οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τα χρώματα με τον ίδιο τρόπο. 

 Προβάλλεται διαφάνεια που δείχνει φωτεινό σηματοδότη όπως τον βλέπουν οι περισσότεροι 
άνθρωποι και όπως το βλέπουν ορισμένοι  άνθρωποι (Εικόνα 2). Πληροφορούνται οι μαθητές ο το 
χαρακτηριστικό αυτό ονομάζεται μερική αχρωματοψία στο κόκκινο και στο πράσινο, αποτελεί 
κληρονομικό χαρακτηριστικό και καθορίζεται από φυλοσύνδετο γονίδιο.   

   

 

 

 

  

                                                                            α                                            β 

Εικόνα 2: Φωτεινοί σηματοδότες όπως τις αντιλαμβάνονται α) άτομα με φυσιολογικοί όραση και β) 

άτομα με μερική αχρωματοψία στο κόκκινο και το πράσινο 

https://www.youtube.com/watch?v=qlVupB97gW0
http://genetics.thetech.org/online-exhibits/seeing-color


        Εισάγεται η έννοια των φυλοσύνδετων χρωμοσωμάτων και ακολουθεί ανάκληση και σύνδεση 

γνώσεων με την προηγούμενη ενότητα ώστε να διαπιστώσουν οι μαθητές τη διάκριση αυτοσωμικών- 

φυλοσύνδετων χρωμοσωμάτων και γονιδίων.    

        

 2η Διδακτική παρέμβαση:  «Μελέτη της φυλοσύνδετης κληρονομικότητας» 

Στη δραστηριότητα αυτή καθορίζονται τα φυλοσύνδετα γονίδια και αναλύεται ο μηχανισμός της 

φυλοσύνδετης κληρονομικότητας. 

Διδακτικοί στόχοι: 

Η δραστηριότητα στοχεύει στο να γνωρίσουν οι μαθητές πως καθορίζονται τα φυλοσύνδετα γονίδια 

και μελετάται ο τρόπος που κληρονομούνται αυτά. 

 Οι μαθητές χρησιμοποιούν το λογισμικό GeoGebra για να κατασκευάσουν τον πίνακα του 
Mondrian όπως θα τον ζωγράφιζε ένα άτομα που πάσχει από μερική αχρωματοψία στο κόκκινο και το 
πράσινο. (Εικόνα 3) 

    

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 :(α) Ο πίνακας του Mondrian, (β) όπως θα τον έβλεπε άτομο με αχρωματοψία 

Με την απλή αναφορά σε ένα κληρονομικό χαρακτηριστικό ή ασθένεια, ακόμα και με την περιγραφή αυτών οι 

μαθητές δεν μπορούν να αντιληφθούν τις ιδιότητες ή και τις επιπτώσεις τους. Ενώ με τον παραπάνω τρόπο 

παρουσίασης της μερικής αχρωματοψίας στο κόκκινο και στο πράσινο δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 

γνωρίσουν πως πραγματικά ένα άτομο με αχρωματοψία βλέπει τον κόσμο γύρω του. 

 

 

 



 Προβάλλεται διαφάνεια με τη δοκιμασία διαπίστωσης αχρωματοψίας  Ishihara (Εικόνα 4). 

 

 

 

 

                       

                                                     

                                               

Εικόνα 4: Δοκιμασία Ishihara 

 Οι μαθητές ερωτώνται σε ποια επαγγέλματα πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίζουν προβλήματα 
άτομα που πάσχουν από μερική αχρωματοψία στο κόκκινο και το πράσινο. 

 Αναλύεται ο τρόπος συμβολισμού των υπολειπόμενων φυλοσύνδετων γονιδίων και 
καταγράφονται οι γονότυποι  φυσιολογικών αρσενικών και θηλυκών ατόμων και αυτών που πάσχουν 
από μερική αχρωματοψία στο κόκκινο και στο πράσινο σύμφωνα με τα δεδομένα που τους δίνονται. 
Κατόπιν εξηγείται ο τρόπος μεταβίβασης της αχρωματοψίας. Γίνεται αναφορά σε άλλα υπολειπόμενο 
φυλοσύνδετα γονίδια του ανθρώπου όπως της αιμορροφιλίας και του κυαμισμού. 

 Οι μαθητές εξασκούνται στο τρόπο μεταβίβασης των φυλοσύνδετων γονιδίων με τη χρήση του 
τετραγώνου Punnett. 

 Ερωτώνται οι μαθητές γιατί ασθένειες που ελέγχονται από φυλοσύνδετα υπολειπόμενα 
γονίδια εμφανίζονται συχνότερα στα αρσενικά άτομα. 

 

3η Διδακτική παρέμβαση: «Κατασκευή γενεαλογικού δέντρου» 

        Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές ασκούνται στην επίλυση γενετικών ασκήσεων με τη χρήση 
γενεαλογικού δέντρου. 

        Διδακτικοί στόχοι: 

        Με τη δραστηριότητα αυτή επιδιώκεται οι μαθητές να μάθουν να χρησιμοποιούν τα γενεαλογικά 
δέντρα για τη μελέτη του τρόπου μεταβίβασης κληρονομικών χαρακτηριστικών στον άνθρωπο, να 
ασκούνται στην επίλυση ασκήσεων Γενετικής και να μπορούν να διακρίνουν τους διαφορετικούς  
τύπους κληρονομικότητας στον άνθρωπο.   



         Οι μαθητές γνωρίζοντας ήδη την χρησιμότητα και τη συνεισφορά των γενεαλογικών δέντρων στη 
μελέτη του τρόπου κληρονόμησης διαφόρων χαρακτήρων εξασκούνται στην κατασκευή και ερμηνεία 
γενεαλογικών δέντρων χρησιμοποιώντας το λογισμικό GenoPro (GenoPro 2011, version 2.5.4.1) 
σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα (Εικόνα 5). 

                                                                      

                                

 

Εικόνα 5: Κατασκευή γενεαλογικού δέντρου με το λογισμικό GenoPro 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φύλλο εργασίας 

Δραστηριότητα 3η: Κατασκευή γενεαλογικού 
δέντρου 

1 διδακτική  ώρα 

ΤΜΗΜΑ :.................................................... 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.......................................... 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ:........................................................................... 

                                                      ................................................................................ 

1. Ενεργοποιήστε την εφαρμογή GenoPro 2011, version 2.5.4.1 και κατασκευάσετε το γενεαλογικό 
δέντρο μίας οικογένειας σύμφωνα με τα παρακάτω δεδομένα: 

Ένας  άνδρας με μερική αχρωματοψία στο κόκκινο και το πράσινο και η γυναίκα του που έχει 
φυσιολογική όραση αποκτούν τρία παιδιά, δύο αγόρια με φυσιολογική όραση και ένα κορίτσι με 
μερική αχρωματοψία στο κόκκινο και το πράσινο. Το κορίτσι παντρεύεται ένα άνδρα με φυσιολογική 
όραση και αποκτούν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. 

α)  Να κατασκευάσετε το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας. 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να βρείτε τον τύπο κληρονομικότητας του παραπάνω χαρακτηριστικού. 

 

 

 

 

 

 



γ)  Να βρείτε τους γονότυπους των μελών της οικογένειας για το χαρακτηριστικό αυτό. 

 

 

 

δ)  Ποια είναι η πιθανότητα το κορίτσι και ο άνδρας της να αποκτήσουν τρίτο παιδί που να είναι κορίτσι 

και να είναι φορέας του χαρακτηριστικού; 

 

 

 

ε) Να βρείτε εάν στο παρακάτω γενεαλογικό δέντρο το χαρακτηριστικό που απεικονίζεται οφείλεται σε 

υπολειπόμενο φυλοσύνδετο γονίδιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

στ)  Γιατί τα γενεαλογικά δέντρα είναι χρήσιμα γιατί τον γιατρό ή τον γενετικό καθοδηγητή;  

 

 


