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Σενάριο τεσσάρων 2ωρων μαθημάτων  διδασκαλίας  
της Γ’ Λυκείου στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης  

 
 
Τίτλος σεναρίου: Διερεύνηση Θεωρήματος Bolzano (Θ.Β.) και 
Ενδιάμεσων Τιμών  (Θ.Ε.Τ.) 
 
Τάξη : Γ’ Λυκείου Θετικής  και  Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. 
 
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 
Στο σενάριο αυτό θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε αναλυτικά το 
πρώτο θεώρημα , που συναντάμε στην Ανάλυση (Τομέας 
Μαθηματικών) . 
 
Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 
Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την έννοια της συνάρτησης 
και της γραφικής της παράστασης. Οι έννοιες αυτές έχουν ειπωθεί σε 
περασμένες χρονιές καθώς και στην αρχή του 1ου κεφαλαίου της 
Ανάλυσης. Τέλος είναι απαραίτητο να  γνωρίζουν  την εισαγωγή  στον 
ορισμό της  Συνέχειας Συνάρτησης , που παρουσιάστηκε διεξοδικά 
στην αρχή αυτής της παραγράφου 1.8 . 
 
 
Στόχοι του σεναρίου 
Στόχος του σεναρίου είναι  οι μαθητές: 

 να γνωρίσουν λίγα πράγματα για τον Καθολικό ιερέα 
Μαθηματικό Bernard Bolzano (1781-1848). 

 να ερευνήσουν το Θ. B. καθώς και τη γεωμετρική του ερμηνεία. 

 να ελέγξουν αν ισχύει το αντίστροφο του θεωρήματος  και αν όχι 
να το επαληθεύσουν με γραφικά παραδείγματα  

  να δουν τις συνέπειες του. 

 να ασχοληθούν με τις εφαρμογές , που έχει στην ύπαρξη και 
εύρεση του πλήθους των ριζών μιας συνάρτησης. 

 να γνωρίσουν το Θ.Ε.Τ. και να βρουν την απόδειξή του με τη 
χρήση του Θ.Β. 

 να δουν τη γεωμετρική ερμηνεία του Θ.Ε.Τ. αλλά και τις 
συνέπειες που έχει . 

 να ασχοληθούν με τις εφαρμογές του Θ.Ε.Τ. 
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Δεξιότητες που αναπτύσσει στους μαθητές είναι  
● να μπορούν να βρίσκουν με το  Θ.Β. (και τη Μέθοδο της 

Διχοτόμησης)  τις ρίζες συναρτήσεων βγαλμένες από πραγματικές 
καταστάσεις , με την χρήση του προγράμματος Excel . 

 
 
Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΚΣΕ 
Το σενάριο αναφέρετε στο ΑΠΣ  και συγκεκριμένα στην ενότητα 1.8 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ του 1ου κεφαλαίου της Ανάλυσης των 
Μαθηματικών Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  της Γ΄Λυκείου . 
 
Μέσα διδασκαλίας – υλικά. 
Για την υλοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούμε ένα εργαστήριο με 10 
υπολογιστές , που θα έχουν εγκατεστημένα τα προγράμματα 
GEOGEBRA και EXCEL.  
Φύλλα εργασίας και έναν υπολογιστή με βιντεοπροβολέα. 
Στο σχέδιο διδασκαλίας έχω και 3 διευθύνσεις του youtube , στην τάξη 
όμως μπορώ να παρουσιάσω τα σχετικά video χωρίς να απαιτείται η 
χρήση του internet. 
 
Σχεδιασμός και Διάρκεια 
Για την υλοποίηση του σεναρίου χρειάζονται 4 διδακτικά 2ωρα . 
Στο σενάριο   οι μαθητές θα γνωρίσουν τα 2 θεωρήματα Θ.Β. και Θ.Ε.Τ.  
Σε κάθε 2ωρο θα  υπάρχει η ύλη , που θα παρουσιαστεί, 
δραστηριότητες με τις οποίες οι μαθητές  θα κατανοούν όσα έχουν 
ειπωθεί αλλά και  εργασίες με τις οποίες θα τους αξιολογώ . Ανάμεσα 
στα μαθήματα οι μαθητές θα  προσπαθούν να τελειώσουν ότι δεν έχει 
υλοποιηθεί στο μάθημα και να κάνουν τις  εργασίες τους.  

 
Ανάλυση του περιεχόμενου 
Το τμήμα θα έχει 20 μαθητές και ανά 2 θα έχουν το δικό τους 
υπολογιστή. Οι σημειώσεις του μαθήματος θα παρουσιάζονται σε 
φύλλα WORD  με τη χρήση του βιντεοπροβολέα . Όπου χρειάζεται θα 
χρησιμοποιούμε και τον πίνακα . Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια οι μαθητές 
θα καθοδηγούνται για να χρησιμοποιούν το GΕΟGEBRA προκειμένου να 
γίνουν πιο κατανοητές οι γεωμετρικές ερμηνείες των θεωρημάτων.  
Στη διάρκεια κάθε  μαθήματος θα γίνει μία μικρή  εισήγηση της 
θεωρίας (διάρκειας 10 λεπτών) ενώ  θα συζητάμε τις  απορίες που θα 
ανακύπτουν. Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημειώσεις , χωρισμένες 
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σε 4 μαθήματα. 
Ανά 2 οι μαθητές θα έχουν  το δικό τους υπολογιστή προκειμένου  να 
εξοικειωθούν με το πρόγραμμα GEOGEBRA αλλά και το EXCEL.  
 
Στο 1ο 2ωρο θα παρουσιάσω ένα  κείμενο αφιερωμένο στον Bernard 
Bolzano προκειμένου να γνωρίσουν τις συνθήκες τις εποχής αλλά και 
τον άνθρωπο , που ανακάλυψε το  θεώρημα, που θα μας απασχολήσει 
σε αυτό το διδακτικό σενάριο. Στη συνέχεια δοθεί το 1ο  φύλλο 
εργασίας, στο οποίο μέσω μιας δραστηριότητας θα ανακαλύψουν το 
θεώρημα Bolzano. Μετά θα γίνει η παρουσίαση του Θ.Β. (σημειώσεις 
WORD και χρήση video) μέσω του βιντεοπροβολέα . Η γεωμετρική 
ερμηνεία θα παρουσιαστεί μέσω του GEOGEBRA  (εδώ θα 
χρησιμοποιήσουν και το 1ο φύλλο εργασίας ). Mε το 2ο και 3ο φύλλο 
εργασίας και τη χρήση του GEOGEBRA θα τονιστεί η αναγκαιότητα  
των 2 προϋποθέσεων του Θ.Β. Στο  4ο φύλλο εργασίας οι μαθητές θα 
διαπιστώσουν ότι το αντίστροφο του Θ.Β. δεν ισχύει.  Τέλος θα λυθεί 
μία άσκηση (εφαρμογή στο Θ.Β.) Για το σπίτι οι μαθητές θα έχουν να 
μελετήσουν τη θεωρία και μία άσκηση. 
 
Στο 2ο 2ωρο θα συζητηθούν απορίες και θα λυθεί η άσκηση που 
δόθηκε. Θα γίνει η παρουσίαση των συνεπειών του  Θ.Β. (σημειώσεις 
WORD) μέσω του βιντεοπροβολέα και για κάθε μία θα λυθεί η 
ανάλογη άσκηση (με εφαρμογή του GEOGEBRA) . Tέλος θα λυθούν 
διαβαθμισμένες ασκήσεις  κάνοντας ταυτόχρονα επαλήθευση με το 
GEOGEBRA (όπου είναι δυνατόν ). Μία από τις ασκήσεις, που θα έχει 
δοθεί θα είναι και το Θ.Ε.Τ.  Θα δοθούν   ασκήσεις και θεωρία στο ΘΒ  
για το σπίτι.   
 
Στο 3ο 2ωρο θα λυθούν οι ασκήσεις του προηγούμενου μαθήματος και 
θα παρουσιάσω αναλυτικά το Θ.Ε.Τ. (σημειώσεις WORD και χρήση 
video) μέσω του βιντεοπροβολέα. Στη συνέχεια θα λυθεί μία άσκηση 
(εφαρμογή του Θ.Ε.Τ.) και μία ακόμη πάνω στο Θ.Β. Στη συνέχεια θα 
παρουσιαστεί μία συνέπεια του Θ.Ε.Τ. (σημειώσεις WORD) μέσω του 
βιντεοπροβολέα. Θα δοθούν θεωρία και ασκήσεις για το σπίτι . 
 
Στο 4ο 2ωρο θα λυθούν οι ασκήσεις του προηγούμενου μαθήματος και 
θα παρουσιάσω αναλυτικά τις υπόλοιπες συνέπειες του Θ.Ε.Τ.  Θα 
λυθούν οι  κατάλληλες ασκήσεις με εφαρμογή του GEOGEBRA όπου 
είναι δυνατόν . Στο τέλος θα γίνει μία γρήγορη αναφορά του 
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Θεωρήματος της Διχοτόμησης προκειμένου να γίνει η εβδομαδιαία 
εργασία ,με χρήση του EXCEL, πάνω στην προσεγγιστική εύρεση ρίζας 
μίας εξίσωσης. Θα δοθούν ασκήσεις και θεωρία για το σπίτι. 
 
 

Η προστιθέμενη παιδαγωγικά αξία είναι ότι οι μαθητές  δεν θα δουν 
μόνο τη θεωρητική προσέγγιση της ενότητας , αλλά θα έχουν τη 
δυνατότητα χρησιμοποιήσουν το GEOGEBRA , ένα δυναμικό 
πρόγραμμα που γεφυρώνει το χάσμα, που υπάρχει ανάμεσα στους 
μαθητές και τα Μαθηματικά. Ειδικότερα με το πρόγραμμα αυτό μπορεί 
ο μαθητής να πειραματιστεί με πολλές συναρτήσεις και να κατανοήσει 
ευκολότερα την αξία κάθε προϋπόθεσης, που έχει το Θ.Β. Ουσιαστικά   
οι μαθητές έχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες για κάθε συνάρτηση 
τόσο αλγεβρικά όσο και γεωμετρικά (πολλαπλές αναπαραστάσεις) . 
Τέλος θα δουν την πρακτική σημασία των μαθηματικών στην ζωή μας 
μέσω του EXCEL .  

Παρακάτω παρουσιάζεται όλο το διδακτικό σενάριο , όπως θα γίνει 
μέσα στην τάξη με τα φύλλα εργασίας και όχι μόνο. 

Στο σενάριο αυτό προσεγγίζουμε την ύλη αναγνωριστικά , χωρίς 
ίσως να εμβαθύνουμε αρκετά ,όσο χρειάζεται δηλαδή για να 
προετοιμαστούν οι μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


