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ΔΙΣΑΓΩΓΗ  

Δμεηάδεη ηηο παηδαγσγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ζηνιίδηα απφ δηάθνξεο 

θνπιηνχξεο  ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Πνηεο καζεκαηηθέο δνκέο κπνξνχλ 

λα δηδαρζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ην πνιηηηζκηθφ απηφ πξντφλ;  Πψο κπνξεί λα 

ζπκβάινπλ ηα ζηνιίδηα ηελ απνθαηάζηαζε δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο; Πψο ε 

ρξήζε ηνπο σο δηδαθηηθφ εξγαιείν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ έληαμε καζεηψλ 

κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο ζηελ ηάμε;  

Πηινηηθή εθαξκνγή ζε επηκόξθωζε εθπαηδεπηηθν κε εθπαηδεπόκελνπο 

Ζ πξψηε πινπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο πνπ αθνινπζεί (πξψηε πηινηηθή 

εθαξκνγή)  έγηλε ζην πιαίζην  επηκνξθσηηθνχ «εξγαζηεξίνπ» εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ, κε Σζέρνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο ησλ καζεκαηηθψλ θαη 

θνηηεηέο εθπαηδεπηηθνχο. ην εξγαζηήξην πεξηιήθζεθε  θαη  κηα εηζαγσγή  γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζε ηάμεηο κε πνιππνιηηηζκηθφηεηα. Ο ζθνπφο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ήηαλ: 1) λα πείζεη ηνπο επηκνξθνχκελνπο γηα 

ηελ επθνιία έληαμεο πνιηηηζκηθψλ πεξηερνκέλσλ ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ, 2) 

λα εκπινπηίζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο σο πξνο ην ηη είδνπο καζεκαηηθά είλαη 

θξπκκέλα ζηα ζηνιίδηα. 

ην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνιίδηα απφ δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο θαη δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ηα κειεηήζνπλ κε ζηφρν λα 

θαηαζθεπάζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα κπνξνχζαλ. 
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Πξνζδνθόκελα καζεκαηηθά ζέκαηα γηα αλάπηπμε 

πκκεηξία, πεξηζηξνθή, κεηαηφπηζε, γεσκεηξία, πιαθνζηξψζεηο 

Άιια ζέκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο: αλαινγηθφηεηα, 

γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο, αλαινγία, ζπλδπαζηηθή, ειάρηζην θνηλφ πνιιαπιάζην. 

Σηόρνη ηνπ εξγαζηεξίνπ 

Για ηους εκπαιδευόμενους: 

 Γηεξεχλεζε ζηξαηεγηθψλ ιχζεο θαη κάζεζεο  

 Καηαζθεπή πξνβιεκάησλ  

 πδήηεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε νκάδεο  

Για ηους εκπαιδευηές: 

 Δπέθηαζε ησλ καζεκαηηθψλ πεξηερνκέλσλ  πνπ κπνξεί λα ζπλδεζνχλ κε ηα 

ζηνιίδηα  

 Δκπινπηηζκφο ηνπ ξεπεξηνξίνπ πξνβιεκάησλ πνιππνιηηηζκηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ.  

 

Βαζηθή Πηινηηθή εθαξκνγή 

απφ Hana Moraová θαη Jarmila Novotná 

1. Πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο  

Ζ ελφηεηα βαζίζηεθε ζηελ έλλνηα ησλ νπζηαζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο 

(substantial learning environments) - SLE πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Erich Wittmann 

(1995), δειαδή ε έλλνηα φηη ―Καιφ πιηθφ γηα δαζθάινπο θαη καζεηέο είλαη απηφ πνπ 

έρεη κηα απιή αθεηεξία θαη πνιιέο πηζαλέο δηεξεπλήζεηο ή πξνεθηάζεηο.‖  ηε 

δηδαθηηθή απηή ελφηεηα, ε απιή αθεηεξία ήηαλ ηα ζηνιίδηα ηα νπνία, θαζψο 

πξνέξρνληαλ  απφ πνηθίιεο θνπιηνχξεο, ζηφρεπαλ ζην απνθηήζνπλ νη καζεηέο απφ 

κεηνλφηεηεο «θσλή» κέζα ζηελ ηάμε παξνπζηάδνληαο ραξαθηεξηζηηθά ζηνιίδηα ηεο 

θνπιηνχξαο ή ηεο παηξίδαο ηνπο. Να απνδνκεζνχλ, δειαδή, ηα ηείρε πνπ ρσξίδνπλ 

ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνπ ζρνιείνπ, ηα καζεκαηηθά πνπ απιά 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζπίηη θαη ηα καζεκαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρνιείν – 

Meany, Lange, 2013).  

Εεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζέζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζηελ θαηεχζπλζε απηή. Ζ θαηαζθεπή πξνβιεκάησλ είλαη έλα 

ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ελφο πξνγξάκκαηνο γηα ηα καζεκαηηθά θαη ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ καζεκαηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ηάμε 

(NCTM, 2000; Tichá, Hošpesová, 2010). Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο  πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ησλ καζεκαηηθψλ ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί 



 

ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, θάζε θνξά δειαδή πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξέρεη έλα ζρνιηθφ εγρεηξίδην. 

Σηάδην 1 - Οη εθπαηδεπόκελνη  

 Δηζαγσγή ζε πνιππνιηηηζκηθά δεηήκαηα: δηαπνιηηηζκηθή ςπρνινγία θαη 

ζπλεπαγσγέο γηα ηελ ηάμε ησλ καζεκαηηθψλ . 

 πδήηεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ θαη ησλ ηππηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ 

ησλ νπνίσλ δηδάζθεηαη ε ζπκκεηξία.  

 Γξαζηεξηφηεηα: ζπκκεηξίεο ζε γξάκκαηα δηαθνξεηηθψλ αιθαβήησλ, ζε κηθξά 

θαη θεθαιαία γξάκκαηα, ζπκκεηξίεο ζηηο ιέμεηο.  

Σηάδην 2 - Οη εθπαηδεπόκελνη  

 Γξαζηεξηφηεηα: ζηνιίδηα απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο.  

 Δίδε ζηνιηδηψλ: ζηνιίδηα ζπκκεηξηθά έλαληη αζχκκεηξσλ, θχζε, γεσκεηξία, 

γξακκή, πιαθνζηξψζεηο, ξνδέηα. 

 Δξγαζία πξνο επηηέιεζε: Καηαζθεπάζηε έλα πξφβιεκα θαη/ή αλαπηχμηε έλα 

ζρέδην καζήκαηνο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην δηθφ ζαο 

ζηνιίδη (ή θάπνην άιιν πνπ ζα επηιέμεηε). Πνην ην καζεκαηηθφ πεξηερφκελν 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή ηνπ καζήκαηφο ζαο;   

 Παξνπζηάζηε ην πξφβιεκα/ζρέδην καζήκαηφο ζαο ζηνπο άιινπο 

εθπαηδεπφκελνπο.  

 πδήηεζε ησλ ζρεδίσλ, επηινγή ησλ θαιχηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Σηάδην 3α - Οη εθπαηδεπόκελνη  

 Πξνεηνηκάζηε ην ηειηθφ πξνζρέδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ καζήκαηφο ζαο ψζηε 

λα εθαξκνζηεί ζε ηάμε. Δηνηκάζηε ηα απαξαίηεηα δηδαθηηθά πιηθά θαη ηα 

βνεζήκαηα.  

Σηάδην 3β - Οη εθπαηδεπόκελνη   

 Δπηιέμηε κηα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο:  

 ρεδηάζηε κηα κεγαιχηεξεο έθηαζεο δηδαθηηθή ελφηεηα (αξθεηέο δηδαθηηθέο 

ψξεο), ε νπνία λα είλαη επέιηθηε θαη λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαη ηάμεσλ.  

 Πξνζαξκφζηε ηε δηδαθηηθή ελφηεηα ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

ηάμεο πνπ έρεηε επηιέμεη. Δηνηκάζηε ηα απαξαίηεηα δηδαθηηθά πιηθά θαη 

βνεζήκαηα.  

Σηάδην 4 - Μηα πξώηε πηινηηθή εθαξκνγή ζε ζρνιείν 

 Σν πξψην ζρέδην ηεο ελφηεηαο (ε πξψηε εθδνρή) δηδάζθεηαη ζε επηιεγκέλν 

Γπκλάζην  



 

 Άκεζε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο καζεηέο (πεξίπνπ 5 ιεπηά) 

 πλέληεπμε κεηά ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

 Γξαπηέο ζθέςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαθνξηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα  

Σηάδην 5 Δνθηκή ζε επηιεγκέλν ζρνιείν ζην εμωηεξηθό  

2. Δξγαζίεο θαη Σρεδηαζκόο ζην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ επηκόξθωζεο   

a) Πξνβιήκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο  

 Σν Ππζαγφξεην Θεψξεκα: ζηα ζηνιίδηα πνπ ζαο δφζεθαλ, κεηξήζηε θαη 

ππνινγίζηε ηα ηξίγσλα.  

 πγθξίλεηε ηε γξακκηθή ζπκκεηξία, ηελ πεξηζηξνθή θαη ηελ κεηαηφπηζε. 

Πνηα είλαη ε ζπλήζεο απηψλ ησλ ζηνιηδηψλ;  

 Βξείηε φια ηα δηαθνξεηηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ κπνξείηε λα 

αλαθαιχςεηε ζε έλα ζηνιίδη, νλνκάζηε ηα θαη πεξηγξάςηε ηα.   

 Μειεηήζηε ηελ έλλνηα ηεο πιαθφζηξσζεο· βξείηε πνην ζηνιίδη πξνζθέξεηαη 

γηα πιαθφζηξσζε.  

 Αληηγξάςηε ηα ζηνιίδηα ζε έλα ηεηξαγσληθφ πιέγκα, θνηηάμηε ηελ πεξηνρή 

ηνπο. Υξεζηκνπνηείζηε  πιέγκαηα δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο, κειεηήζηε ηελ 

αλαινγηθφηεηα.  

 Τπνινγίζηε ηελ αλαινγία ηνπ εκβαδνχ πνπ εκθαλίδεηαη κε έλα ρξψκα.  

 Απφ ην χθαζκα ζην νπνίν είλαη ηππσκέλν απηφ ην ζηνιίδη, πφζν (χθαζκα) ζα 

ρξεηαδφηαλ γηα λα θηηάμεηε π.ρ. έλα θηιη (γηα ην θαξφ);  

 Βξείηε ην δνκηθφ ζηνηρείν απφ ην νπνίν παξάγνληαη 

 Πφζνη άμνλεο ζπκκεηξίαο ππάξρνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνιίδη;  

 Σν ειάρηζην θνηλφ πνιιαπιάζην (ζηελ πεξίπησζε ησλ Ηλδηθψλ ζηνιηδηψλ)  

 Πφζεο ράληξεο ρξεηάδνληαη γηα λα θηηαρηεί έλα ηκήκα ελφο ζηνιηδηνχ ησλ 

Ηλδηάλσλ ηεο Ακεξηθήο;  

 Πφζε ηαπεηζαξία κε ην ζπγθεθξηκέλν δηάθνζκν ρξεηάδεηαη γηα έλα ηνίρν 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ;  

 Patchwork θαη ζηνιίδηα: πνηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα είλαη πηζαλά γηα ηελ 

παξαγσγή ελφο patchwork;  

 Πφζεο θισζηέο απφ θάζε ρξψκα ρξεηαδφκαζηε γηα λα θηηάμνπκε ην ηκήκα 

ελφο θαξφ ζρεδίνπ;  

 ρεδηάζηε ζπκκεηξηθά ζηνιίδηα, αληηγξάςηε ηα απφ ηα αξρηθά ή βάιηε ηνπο 

καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο.  



 

β) Σρεδηαζκόο καζήκαηνο  

Οη εθπαηδεπφκελνη κειέηεζαλ ηηο ηδέεο θαη ζπκθψλεζαλ λα ζρεδηάζνπλ κηα 

δηδαθηηθή ελφηεηα. Ζ αλάπηπμε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο έγηλε ζηε βάζε  

ιεπηνκεξνχο ζρεδηαζκνχ ηεο. ην πιαίζην φκσο ησλ αλαγθψλ ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο ηεο, ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηεο δέρζεθε πξνζαξκνγέο ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο  ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ  θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ.  

εκείσζε: Γηα ηα καζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελφηεηαο 

βιέπε Παξάξηεκα 1.  

ρέδην 1
νπ

 καζήκαηνο 

 Δλφηεηα δηδαζθαιίαο: ΣΟΛΗΓΗΑ 

 Δπαλάιεςε ζπκκεηξίαο: ςάμηε γηα άμνλεο ζπκκεηξίαο ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο γξακκάησλ (παξάξηεκα 1) – 10 ιεπηά  

 Πξνεηνηκαζία:  παξνπζίαζε ησλ ηχπσλ ησλ ζηνιηδηψλ ζε δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο (10 ιεπηά)  

 Βαζηθή δξαζηεξηφηεηα  

o δείμηε ζηνιίδηα απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο  

o ζε έλα ή δπν ζηνιίδηα δείμηε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζπκκεηξίαο 

θαη κεηαζρεκαηηζκψλ  

o δψζηε ζε θάζε καζεηή έλα ζηνιίδη θαη δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα 

βξνπλ φινπο ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο  

o δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα νλνκάζνπλ θαη λα αληηγξάςνπλ φια ηα 

ζπκκεηξηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα ζην ζηνιίδη  

o δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνιίδηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο  

 Γξαζηεξηφηεηα γηα ην ζπίηη: θέξηε έλα αληηθείκελν απφ ην ζπίηη ζαο πνπ έρεη 

ζηνιίδηα, θέξηε θσηνγξαθίεο απφ δηάθνξα ζηνιίδηα πνπ είδαηε ζηηο δηαθνπέο 

ζαο.  

ρέδην 2
νπ

 καζήκαηνο 

 Πξνεηνηκαζία: παξνπζηάζηε ηα ζηνιίδηα ζαο, ηη είδνπο ζηνιίδηα είλαη, πνηνπο 

άμνλεο ζπκκεηξίαο βξήθαηε;  

 Βαζηθή δξαζηεξηφηεηα καζήκαηνο:  

o Γψζηε ζε θάζε καζεηή έλα ζηνιίδη πνπ λα πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ (Κέιηηθα, ησλ Ηλδηάλσλ ηεο Ακεξηθήο, αξαβηθή 

ξνδέηα) θαη έλα ηεηξαγσληζκέλν πιέγκα κε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο.  



 

o Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα βξνπλ φινπο ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο ζην 

ζηνιίδη ηνπο  

o Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα αληηγξάςνπλ ην ζηνιίδη ζην 

ηεηξαγσληζκέλν πιέγκα  

o Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα κεηξήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ηεηξαγψλσλ 

πνπ δελ είλαη νιφθιεξα βακκέλα  

o Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ππνινγίζνπλ ην εκβαδφλ ηνπ ζηνιηδηνχ 

(ππνινγίδνληαο ηα ηεηξάγσλα ησλ νπνίσλ κφλν έλα ηκήκα ηνπο είλαη 

βακκέλν ζαλ λα ήηαλ φια βακκέλα)  

 Σειηθή δξαζηεξηφηεηα: Αληηγξάςηε ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο ζαο ηνλ αθφινπζν 

πίλαθα  
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Ση αλαινγηθφηεηα ππάξρεη αλάκεζα ζηελ θιίκαθα θαη ην εκβαδφλ;  

Η εθαξκνγή  ζην ζρνιείν  

Ζ δηδαθηηθή ελφηεηα πνπ θαηαζθεχαζε ε νκάδα ηεο Σζερίαο δνθηκάζηεθε ζην 

ζρνιείν ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ  ζηελ Πξάγα, ζηελ 5ε ηάμε.  

Ζ εξεπλεηηθή νκάδα εμέηαζε πξνζεθηηθά ην πιαίζην θαη ηα Δθπαηδεπηηθά 

Πξνγξάκκαηα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ Σζερία (MŠMT 2013, 

http://www.plaminkova.cz/skolni-vzdelavaci-program) ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

θαηαιιειφιεηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνηάζεσλ ζρεδηαζκνχ ζε ζρέζε κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα καζεηψλ.  

Οη Σζέρνη καζεηέο ηεο 5εο ηάμεο, κνινλφηη δελ έρνπλ αθφκε γλψζε ηεο ζπκκεηξίαο 

θαη δε δνπιεχνπλ κε απηή μεθάζαξα είλαη πηζαλφ λα δηαζέηνπλ δηαηζζεηηθή γλψζε. 

ηελ 5ε ηάμε, νη καζεηέο καζαίλνπλ λα δνπιεχνπλ κε ηεηξαγσληζκέλν πιέγκα θαη 

κπνξνχλ λα νηθνδνκήζνπλ κηα πξν-ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ 

επηπέδνπ (εκβαδφλ θαη πεξίκεηξνο). Γελ έρνπλ εηζαρζεί αθφκε ζηελ έλλνηα ηεο 

αλαινγηθφηεηαο.      

Ζ εξεπλεηηθή νκάδα ηεο Σζερίαο απνθάζηζε λα θάλεη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο ελφηεηαο, θαη λα δνθηκάζεη δχν ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο 

Μάζεκα 1  

Δηζαγσγή ζηα ζηνιίδηα: ζπδήηεζε γηα ζηνιίδηα, είδε ζηνιηδηψλ, ζρήκαηα θαη 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο θνπιηνχξεο, ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία.· πδήηεζε ζηνιηδηψλ 

ησλ Ηλδηάλσλ ηεο Ακεξηθήο (θηηαγκέλα απφ ράληξεο).  

Γφζεθε ζηα παηδηά έλα ηεηξαγσληζκέλν πιέγκα (0.5 εθαηνζηά) θαη έλα ζηνιίδη ησλ 

Ηλδηάλσλ ηεο Ακεξηθήο θαη ηνπο δεηήζεθε λα ην αληηγξάςνπλ, ηεηξάγσλν πξνο 

ηεηξάγσλν (κε αθξίβεηα). ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα ππνινγίζνπλ ηνλ αξηζκφ 

http://www.plaminkova.cz/skolni-vzdelavaci-program


 

ησλ κπιε ηεηξαγψλσλ, ην κέγεζνο ηνπ κπιε ζηαπξνχ, ηα κπιε θαη θίηξηλν ζρήκαηα· 

φκσο απηφ δελ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εηζαγσγή ζηελ ζεκαηηθή πεξηνρή 

εμαηηίαο ηεο θιίκαθαο.    

 

Γφζεθε ζηα παηδηά έλα ηεηξαγσληζκέλν πιέγκα ηνπ 1 εθαηνζηνχ θαη έλα άιιν 

παξάδεηγκα ελφο ζηνιηδηνχ ησλ Ηλδηάλσλ ηεο Ακεξηθήο πνπ ήηαλ θεληεκέλν, φρη 

θηηαγκέλν απφ ράληξεο, δειαδή ήηαλ θηηαγκέλν απφ νξζνγψληα, φρη ηεηξάγσλα 

ζηνηρεία. Γπν ηκήκαηα ηνπ ζηνιηδηνχ είραλ αληηγξαθεί ζε έλα ηεηξαγσληζκέλν 

πιέγκα (έλα νξζνγψλην θηηαγκέλν απφ ηξία επί ηξία ηεηξάγσλα). Εεηήζεθε απφ ηα 

παηδηά λα αληηγξάςνπλ απηά ηα ζρήκαηα ζε έλα ηεηξαγσληζκέλν πιέγκα 1 επί 1. 

 

Καζψο ε πεξηνρή ηνπ θάζε ηεηξαγψλνπ ήηαλ 1 ηεηξαγσληθφ εθαηνζηφ, νη καζεηέο 

κπνξνχζαλ κεηά εχθνια λα αλαθέξνπλ ηελ πεξηνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ γεσκεηξηθψλ 

ζρεκάησλ πνπ είραλ δσγξαθίζεη (νξζνγψλην, 2 νξζνγψληα, ζηαπξφο, ππξακίδα θιπ.). 

Σν ίδην έγηλε θαη κε ηελ πεξίκεηξν. 

Μάζεκα 2  

 Ζ ηάμε δνπιεχεη κε ηε ζπκκεηξία (έλα κάζεκα πνπ ζπλδχαδε Μαζεκαηηθά θαη 

Καιιηηερληθά) 



 

Γφζεθαλ ζηα παηδηά δπν πξσηφηππα ζηνιίδηα ησλ Ηλδηάλσλ ηεο Ακεξηθήο. Μίιεζαλ 

γηα ηα ζρήκαηα πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ζε απηά. 

  

Γφζεθε ζηνπο καζεηέο ην κνληέιν ελφο ζηνιηδηνχ κε ηε γξακκή ζπκκεηξίαο λα 

ππνδειψλεηαη θαη ηνπο δεηήζεθε λα ηειεηψζνπλ ην ζηνιίδη. 

  



 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

  



 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

  



 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
  



 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 



 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ θεξνκπνγηέο, ράληξεο, θισζηέο θιπ. γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ κνληέια απφ ζηνιίδηα. 

Δξγαζία γηα ην ζπίηη: Κνηηάμηε ηα ζηνιίδηα πνπ έρεηε ζην ζπίηη. Πνπ είλαη; Ση 

είδνπο ζηνιίδηα είλαη; Απφ ηη ζρήκαηα, ρξψκαηα, πιηθά θιπ απνηεινχληαη; 

Αληηγξάςηε ηα ή βγάιηε ηα κηα θσηνγξαθία. Θα δνπιέςνπκε κε απηά ζην επφκελν 

κάζεκα. 

Σρόιηα από ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο βαζηθήο πηινηηθήο εθαξκνγήο  

χκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ πνπ έθαλε ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζε 

ζρνιείν ηεο Σζερίαο, ην κάζεκα έδηλε θίλεηξα ζηνπο καζεηέο ηεο. Οη καζεηέο 

αζρνιήζεθαλ πξφζπκα θαη δνχιεςαλ ζθιεξά θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δπν 

καζεκάησλ πνπ πινπνηήζεθαλ. Σα πιηθά έθαλαλ ηε δηαθνξά ζην κάζεκα.  Γειαδή ε 

επηινγή ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν δχζθνισλ ζρεκάησλ θαη ν αξηζκφο ησλ ζρεκάησλ 

γηα λα δεισζεί εκβαδφλ θαη πεξίκεηξνο. 

Ζ εθπαηδεπηηθφο πξφηεηλε λα ρξεζηκνπνηεζεί ηεηξαγσληζκέλν πιέγκα κφλν ηνπ ελφο 

εθαηνζηνχ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο, θαζψο 

λνεκαηνδνηεί καζεκαηηθά ην κέηξεκα ησλ δηαθφξσλ ηεηξαγψλσλ, ήδε απφ ηελ αξρή 

ηεο δηαδηθαζίαο. Δπεζήκαλε φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξψηεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη 

λα δεισζεί ζηνπο καζεηέο φηη, εάλ δελ αξρίζνπλ απφ ην αξρηθφ κπιε ζρήκα αιιά 

αξρίζνπλ κεηξψληαο ηα θφθθηλα ηεηξάγσλα θαη ζρεδηάδνληαο ηα πεξηγξάκκαηα ηνπ 

θφθθηλνπ νξζνγσλίνπ, ελδέρεηαη λα αλαθαιχςνπλ φηη ην αξρηθφ ηνπο πεξίγξακκα 

ήηαλ ιαλζαζκέλν θαη δελ αθήλεη ρψξν γηα ηνλ θεληξηθφ κπιε ζηαπξφ. Μηα ηέηνηα 

επηπινθή απνθαιχπηεηαη ζπρλά πξνο ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, θαη νη καζεηέο 

ζπλήζσο δελ έρνπλ δηάζεζε λα επαλαιάβνπλ ηε δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή ηεο.  

 

Γεύηεξε πηινηηθή εθαξκνγή ηεο ελόηεηαο 

απφ Antonella Castellini, Lucia Alfia Fazzino θαη Franco Favilli


 

Η εθ ηωλ πξνηέξωλ αλάιπζε  

Το γενικό πλαίζιο  

Ζ δξαζηεξηφηεηα ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε απφ κηα νκάδα καζεηψλ απφ δπν 

δηαθνξεηηθέο ηάμεηο ηνπ Istituto Comprensivo 1 ηνπ Poggibonsi (Δπαξρία ηεο Siena) 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εβδνκάδσλ επέιηθηεο δηδαζθαιίαο.  ε απηέο ηηο εβδνκάδεο νη 

ηάμεηο είλαη αλνηρηέο γηα λα γίλνπλ δηάθνξεο ζεκαηηθέο ή δηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα αλαπηπρζνχλ πξφηδεθη έμσ απφ ην ζρνιείν. Ζ νκάδα 

απνηεινχληαλ απφ 15 έσο 18 καζεηέο ηεο δεπηέξαο ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

                                                           


 CAFRE – University of Pisa, Italy. 



 

Οι ζηόχοι  

Ζ ζέκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηδαθηηθή ελφηεηα επέηξεςαλ λα αλαθηεζνχλ 

γλψζεηο πνπ νη καζεηέο ήδε δηέζεηαλ, φπσο επίζεο λα αληηκεησπηζηνχλ νη γλψζεηο 

απηέο κε έλαλ δηαθνξεηηθφ θαη πην δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Ζ ελφηεηα ιεηηνχξγεζε 

επίζεο θαη ζην επίπεδν ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνκέα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ελζάξξπλε 

αλαθνξέο ζε πνιηηηζκηθέο φςεηο  πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρψξα θαηαγσγήο ησλ 

καζεηψλ. Σν ζεκαηηθφ πιαίζην δηδαζθαιίαο επέηξεςε ηελ εηζαγσγή κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο, φπσο ε θαηαζθεπή πξνβιεκάησλ, θαη ε νπνία δελ είρε ρξεζηκνπνηεζεί 

αθφκε γηα ηελ αλάπηπμε καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ.   

Ζ ελφηεηα επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο: 

 λα δνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ κηα καζεκαηηθή νπηηθή,  

 λα αλαπηχμνπλ δηαπνιηηηζκηθή νπηηθή θαη επηζπκία λα κάζνπλ γηα άιινπο 

πνιηηηζκνχο 

 λα αλαπηχμνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα καζεκαηηθά κέζα απφ 

λνεκαηνδνηεκέλεο εκπεηξίεο (ζχκθσλα κε ην Ηηαιηθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

2012),  

 λα πεξηγξάςνπλ, νλνκάζνπλ θαη ηαμηλνκήζνπλ γεσκεηξηθά ζρήκαηα, 

αλαγλσξίδνληαο ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ζπκκεηξίεο ηνπο, θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ηα αλαπαξάγνπλ (ζχκθσλα κε ην Ηηαιηθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 2012),  

Ο ζχεδιαζμός  

Ζ κεζνδνινγία πνπ πηνζεηήζεθε ήηαλ απηή ηνπ workshop. Σν workshop δελ  είλαη 

κφλν θπζηθφο ρψξνο, αιιά επίζεο ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ηάμεο, φηαλ πξάμε θαη  

ζθέςε ζπλδένληαη ζηελά θαη φηαλ ην καζεκαηηθφ πεξηερφκελν νηθνδνκείηαη κέζσ 

πινχζησλ βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ  θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο.  

Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο έρνπλ ζρεδηαζηεί αλαθνξηθά κε 

ηνπο ηζνκεηξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο, έλα ζέκα ζην νπνίν νη καζεηέο είραλ εηζαρζεί 

ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά. Σν ζέκα πξνζεγγίζηεθε κε ηε ρξήζε ελφο 

θαζξέπηε: βάδνληαο κηα δσγξαθηά ή έλα αληηθείκελν κπξνζηά ζηνλ θαζξέπηε θαη 

παξαηεξψληαο ηελ  αληαλαθιψκελε εηθφλα, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα αλαθαιχςνπλ 

ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αμνληθήο ζπκκεηξίαο (Φσηνγξαθία 1).  



 

  

Φωηνγξαθία 1 Φωηνγξαθία 2 

Σν επφκελν βήκα ήηαλ λα θηηαρηνχλ (φπσο ε ζχλζεζε απφ ζπκκεηξίεο κε 

παξάιιεινπο ή θάζεηνπο άμνλεο) νη άιινη ηζνκεηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί – 

κεηαηνπίζεηο θαη ζηξνθέο— θαη λα αλαγλσξηζηνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, φινη νη καζεηέο έθηηαμαλ θάπνηα δπλακηθά κνληέια πνπ ηνπο 

επέηξεςαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ απηνχο ηνπο γεσκεηξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο 

(Φσηνγξαθία 2). 

Ζ ζχλδεζε αληηθεηκέλνπ-πξάμεο δίλεη ηελ ειεπζεξία ζηνλ καζεηή λα ζρεδηάζεη θαη 

λα εξκελεχζεη. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ ην λα δεη, λα παξαηεξήζεη θαη  λα 

αιιεινεπηδξάζεη κε έλα δπλακηθφ, φρη ζηαηηθφ αληηθείκελν. 

Ζ ζηαηηθφηεηα πεξηνξίδεη ηνλ καζεηή, αλαγθάδνληάο ηνλ λα θνηηάμεη κηα κφλν φςε 

θαη κε ηελ έλλνηα απηή  δελ ηνλ βνεζάεη λα αλαιχζεη ηελ θαηάζηαζε απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Δπίζεο, ε ζηαηηθφηεηα δελ δηεγείξεη ηελ πεξηέξγεηα ηνπ 

καζεηή θαη θπξίσο δελ ηνπ επηηξέπεη λα θάλεη ππνζέζεηο ή, αθφκε ιηγφηεξν, λα 

επηρεηξεκαηνινγήζεη. Σνλ απνθιείεη δειαδή απφ  έλα ζεκαληηθφ κέξνο απηψλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο είλαη βαζηθέο ζην ζρεκαηηζκφ ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο. ην 

ζρεδηαζκφ ινηπφλ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο καο, εθηφο απφ ηε ρξήζε δπλακηθψλ 

κνληέισλ πνπ ήηαλ ήδε γλσζηά ζηνπο καζεηέο αλαπηχρζεθε θαη κηα δξαζηεξηφηεηα 

κε ηε ρξήζε ηνπ ―δσκαηίνπ κε ηνπο θαζξέπηεο‖,  θαη ε νπνία απνηεινχζε κηα λέα 

εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο. 

Η αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο  

Μάζεκα 1 

ην πξψην κάζεκα δφζεθαλ δπν ζηνιίδηα – κηα δσνθφξνο θαη κηα ξνδέηα- θαη 

δηακνξθψζεθαλ  4 νκάδεο ησλ 4-5 καζεηψλ ε θάζε νκάδα. Έπεηηα δεηήζεθε απφ 

ηνπο καζεηέο λα αλαιχζνπλ ηα ζηνιίδηα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ επίπεδν θαζξέπηε θαη 

λα αλαγλσξίζνπλ ηη είδνπο ηζνκεηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί επέηξεπαλ ηελ δεκηνπξγία 

ησλ ζηνιηδηψλ. 

Ύζηεξα  απφ κηα ζχληνκε, απφ θνηλνχ εμέηαζε ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ηνπο, νη 

καζεηέο έπξεπε λα επηιέμνπλ ην ζπκκαζεηή πνπ ζα παξνπζίαδε ζηηο άιιεο νκάδεο 

ηνπο γεσκεηξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπο νπνίνπο αλαγλψξηζε ε νκάδα ηνπ. Ο 



 

ζηφρνο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα  ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ θαη λα  αλαζηνραζηνχλ ζε φ,ηη ήδε γλψξηδαλ ψζηε λα 

νδεγεζνχλ ζε ππνζέζεηο θαη λα  επηρεηξεκαηνινγήζνπλ γη’ απηέο ζηνπο ππφινηπνπ 

ζπκκαζεηέο ηνπο.   

Ζ Οκάδα ηεο δσνθφξνπ  

Οη καζεηέο άξρηζαλ λα παξαηεξνχλ ηε δσνθφξν ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ επίπεδν 

θαζξέπηε: ―Αξρηθά βάιακε ηνλ θαζξέπηε νξηδφληηα ζην δηαθνζκεηηθφ/ληεθφξ 

(Φσηνγξαθία 3), αιιά, κεηά απφ παξαηήξεζε, ζπλεηδεηνπνηήζακε φηη δελ ήηαλ 

δπλαηή κηα ηέηνηα ζπκκεηξία επεηδή ε δσνθφξνο έρεη κεγάιν κήθνο. Έηζη βάιακε 

ηνλ θαζξέπηε θάζεηα ζην ζρέδην (Φσηνγξαθία 4) θαη παξαηεξήζακε φηη ππάξρεη κηα 

αμνληθή ζπκκεηξία πνπ αθνξά ην ηεηξάγσλν α σο κνλάδα ηεο. Αιιά αλ εμεηάζνπκε 

ηα ηεηξάγσλα α, β θαη γ, κπνξνχκε λα δνχκε θαζαξά φηη ππάξρεη κηα δηπιή αμνληθή 

ζπκκεηξία κε παξάιιεινπο άμνλεο. Μεηά, θνηηάδνληαο πην πξνζεθηηθά, 

ζπλεηδεηνπνηήζακε φηη αλ πάξνπκε ηα ζρέδηα α θαη β σο ζχλνιν ηφηε ππάξρεη επίζεο 

κηα κεηαηφπηζε πξνο ηα δεμηά‖ (Φσηνγξαθίεο 5, 6,7). 

   
Φωηνγξαθία 3 Φωηνγξαθία 4 Φωηνγξαθία 5 

  

Φωηνγξαθία 6 Φωηνγξαθία 7 

ε απηφ ην ζεκείν νη καζεηέο αλαξσηήζεθαλ: ―αιιά πφζν κεγάιν είλαη ην δηάλπζκα 

ηεο κεηαηφπηζεο;‖ 



 

Με ηε βνήζεηα ηνπ δπλακηθνχ κνληέινπ επαιήζεπζαλ φηη ην κήθνο ηνπ δηαλχζκαηνο 

κεηαηφπηζεο είλαη αθξηβψο ε δηπιάζηα απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο δπν παξάιιεινπο 

άμνλεο πνπ πξνθαινχζαλ ηελ θίλεζε.  

Ζ Οκάδα ηνπ  δηαθνζκεηηθνχ/ληεθφξ  

Παξαζέηνπκε ηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ: ―Με απηφ ην κνηίβν είδακε ακέζσο φηη 

ππάξρεη αμνληθή ζπκκεηξία κε πξνζπίπηνληεο άμνλεο (Φσηνγξαθία 8). Μεηά ν Α. 

καο ην έδεημε έηζη ψζηε λα ππάξρεη επίζεο πεξηζηξνθή, επεηδή παξάγεηαη απφ ηελ 

ζχλζεζε ησλ δπν ζπκκεηξηψλ κε πξνζπίπηνληεο άμνλεο. Έηζη απνθαζίζακε λα 

ζρεδηάζνπκε ηνπο άμνλεο ηεο ζπκκεηξίαο θαη βξήθακε ην θέληξν ηεο πεξηζηξνθήο 

θαη ζηε ζπλέρεηα θάλακε ην δπλακηθφ καο κνληέιν‖ (Φσηνγξαθία 9). 

  

Φωηνγξαθία 8 Φωηνγξαθία 9 

Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δείρλνπλ ζην ληεθφξ/δηαθνζκεηηθφ ηε 

κνλάδα κέηξεζεο θαη ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο γηα λα εμεγήζνπλ ην ζθεπηηθφ ηνπο, 

ελψ, θαηαθεχγνπλ μαλά ζην δπλακηθφ κνληέιν γηα λα δηαιχζνπλ πηζαλέο ακθηβνιίεο. 

ε απηφ ην πξψην κάζεκα, γηα λα επηβεβαηψζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο παξαηήξεζήο 

ηνπο, ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ν θαζξέπηεο θαη ηα δπλακηθά κνληέια 

πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη νη καζεηέο.  

Μφιηο ηειείσζαλ ηελ αλαζθφπεζε ησλ δηάθνξσλ ηζνκεηξηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ, 

δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ζην ζπίηη, αηνκηθά, κηα γξαπηή πεξίιεςε ηεο 

δνπιεηάο πνπ έγηλε ζηελ ηάμε (εκεξνιφγην), φπσο επίζεο λα βξνπλ θαη λα θέξνπλ 

ζην επφκελν κάζεκα αληηθείκελα θαη/ή πθάζκαηα απφ ην ζπίηη ηνπο ηα νπνία 

πεξηείραλ ραξαθηεξηζηηθά δηαθνζκεηηθά  απφ ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο ή απφ ρψξεο 

πνπ επηζθέθηεθαλ. 

Μάζεκα 2 

Tα αληηθείκελα θαη ηα πθάζκαηα δηαηίζεληαη ζηνπο καζεηέο. Κάζε νκάδα επηιέγεη ην 

αληηθείκελν πνπ πξνηηκά. Έλα χθαζκα απφ ηε ελεγάιε πξνθαιεί ηε κεγαιχηεξε 

εληχπσζε ζηνπ καζεηέο, ίζσο γηαηί είρε πνιιά ρξψκαηα θαη δηαθνξεηηθά είδε 

δηαθνζκεηηθψλ. Δληππσζηάδεη επίζεο έλα άιιν χθαζκα, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί κηα 

καζήηξηα ζην ζπίηη γηα λα θαιχςεη ηνλ θαλαπέ θαη ην νπνίν επίζεο  είλαη πνιχρξσκν 

θαη κε πνιχ ζπκκεηξηθφ ζρέδην/ληεθφξ. Οη καζεηέο απέξξηςαλ δηάθνξεο δαληέιεο 



 

(πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ηηο είραλ πιέμεη νη γηαγηάδεο…) φπσο θαη θεξακηθά πηάηα θαη 

θνπηηά, ιηγφηεξα ζηνλ αξηζκφ θαη φρη ηφζν πνιχρξσκα. 

ε θάζε νκάδα αλαηέζεθαλ ηα αθφινπζα:  

1. δηθαηνινγήζηε ηελ επηινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ ζαο,  

2. αλαγλσξίζηε ηνπο ηζνκεηξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

επίπεδνπ θαηφπηξνπ,  

3. αλαπαξάγεηε ην ζηνιίδη ηεο επηινγήο ζαο ζηα δπν ραξηηά κηιηκεηξέ πνπ ζαο 

δφζεθαλ,  

4. αλαγλσξίζηε ην κνηίβν πνπ αλαπαξάγεηαη ζην ζηνιίδη ζαο,  

5. παξνπζηάζηε ζηηο άιιεο νκάδεο ην ληεθφξ ηεο επηινγήο ζαο, δίλνληάο ηνπο ην 

κνηίβν θαη ηηο νδεγίεο γηα λα ην αλαπαξάγνπλ.  

Ζ Οκάδα ησλ ηξηθπιιηψλ  

Σα κέιε ηεο νκάδαο πνπ δηάιεμε ην ζηνιίδη κε ηα ηξηθχιιηα (Φσηνγξαθία 10) 

αηηηνιφγεζαλ ηελ επηινγή ηνπο ιέγνληαο φηη ήηαλ ―εχθνιν θαη φκνξθν‖. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φπσο γξάθνπλ ζηελ αλαθνξά ηνπο, αξρηθά είραλ θάλεη ιάζνο: 

―θεθηήθακε κφλν απιέο ζπκκεηξίεο θαη γηα ηα πέηαια θαη γηα ην ζηνιίδη, απφ 

ηεηξάγσλν ζε ηεηξάγσλν, αιιά κεηά, θνηηάδνληαο θαιχηεξα κε ηνλ θαζξέπηε, 

ζπλεηδεηνπνηήζακε φηη ππήξρε ην θνηζάλη ηνπ κηθξνχ ινπινπδηνχ θαη φηη δελ είρε 

αμνληθή ζπκκεηξία, αιιά ζπκκεηξία σο πξνο ζεκείν‖. (…) Γη' απηφ 

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ άιιε εθδνρή γηα λα ην θαηαιάβνπκε θαιχηεξα‖. 

  

Φωηνγξαθία 10 Φωηνγξαθία 11 

 

Φωηνγξαθία 12 



 

Ζ δνπιεηά πνπ έγηλε (Φσηνγξαθία 11, 12) δίλεη μεθάζαξεο ελδείμεηο ηεο έξεπλάο ηνπο 

θαη δείρλεη φηη ν θαζξέπηεο ηνπο βνήζεζε λα αλαγλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνπο 

ηζνκεηξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ζην ληεθφξ. Δπίζεο δείρλεη πφζν ρξήζηκα είλαη ηα 

δπλακηθά κνηίβα γηα ηελ παξαθνινχζεζε αιιαγψλ. 

Απφ ην βαζηθφ κνηίβν, κε δηαδνρηθέο πεξηζηξνθέο 90 κνηξψλ, νη καζεηέο 

νδεγήζεθαλ ζην λα ζπκβνιίζνπλ ην ληεθφξ ηνπ πθάζκαηνο. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα 

εμεηάζνπκε ηελ επηινγή ηνπ ρξψκαηνο πνπ έθαλε ε νκάδα γηα λα επηζεκάλνπκε ηα 

δπν ζρήκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηε ζπκκεηξία σο πξνο ζεκείν.  

Ζ Οκάδα ηεο κηθξήο θνξλίδαο  

 

Φωηνγξαθία 13 

 

 

Φωηνγξαθία 14 Φωηνγξαθία 15 

Ζ νκάδα πνπ δηάιεμε ην ζηνιίδη κε ηηο κηθξέο θνξλίδεο (Φσηνγξαθία 13) δήισζε φηη 

επέιεμε απηφ ην ζηνιίδη επεηδή ―έκνηαδε κε ηηο κηθξέο θνξλίδεο πνπ έθηηαρλαλ φηαλ 

ήηαλ ζην Γεκνηηθφ‖. Οη καζεηέο αλαπαξήγαγαλ εχθνια ην κνηίβν ηνλίδνληαο 

ακέζσο ηε κεηαηφπηζε (Φσηνγξαθία 14) πνπ ηνπο επέηξεςε λα αλαδνκήζνπλ φιν ην 

ληεθφξ.  

Καη ζε απηή ηελ πεξίζηαζε επίζεο, κεηά απφ κηα ζηηγκή επθνξίαο γηα ηελ ηαρχηεηα 

ηεο εθηέιεζεο, νη καζεηέο πξφζεμαλ ην θεληξηθφ ληεθφξ πνπ είλαη ―θηηαγκέλν απφ 

κηθξά νξζνγψληα‖. Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ππήξραλ άιιεο ζπκκεηξίεο θαη 

εηδηθφηεξα: κεξηθέο ζπκκεηξίεο σο πξνο θέληξν ή κηα ζεηξά απφ ηέζζεξηο 

πεξηζηξνθέο ησλ 90 κνηξψλ. Θεσξψληαο φηη δελ ππήξρε θαη θάπνηα άιιε ζπκκεηξία  

άξρηζαλ λα γξάθνπλ ηηο νδεγίεο γηα λα κπνξέζνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο λα 

αλαπαξάγνπλ ηε κηθξή θνξλίδα. Καζψο φκσο έγξαθαλ, ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη θαη ην 

άιιν ληεθφξ -―απηφ κε ην καχξν αζηέξη‖- θαηλφηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα έρεη ηηο 

ίδηεο ηδηφηεηεο ηεο δηπιήο ζπκκεηξίαο σο πξνο ζεκείν. Ζ παξαηήξεζε απηή νδήγεζε 

ζε πνιιέο ζπδεηήζεηο: ―Πψο λα ην θάλνπκε; Πξέπεη λα δψζνπκε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

νδεγίεο; Μηα γηα θάζε έλα απφ ηα δπν κνηίβα θαη κηα γηα ηε κηθξή θνξλίδα 

ηαπηφρξνλα; Καη κεηά, πνην είλαη ην αλαπαξαγσγηθφ κνηίβν;‖ Σειηθά, νη καζεηέο 

ζπκθψλεζαλ λα ζπλερίζνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη λα δψζνπλ ζηνπο ππφινηπνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ηξεηο δηαθνξεηηθέο νδεγίεο γηα ηα ηξία κνηίβα πνπ θαίλνληαη ζηε 



 

θσηνγξαθία: δχν γηα λα αλαπαξάγνπλ ηα θεληξηθά κνηίβα κε ηηο πεξηζηξνθέο θαη κηα 

ηξίηε γηα λα θάλνπλ ηε κεηαηφπηζε (Φσηνγξαθία 15). 

Ζ Οκάδα ηνπ Ρφκβνπ 

Ζ επηινγή ηνπ ζηνιηδηνχ βαζίζηεθε θαη απηή ηε θνξά ζην φηη νη καζεηέο βξήθαλ ηα 

ζρέδηα ―πνιχρξσκα, θαη ππάξρνπλ θακπχιεο θαη επζείεο, δειαδή δχν δηαθνξεηηθνί 

ηξφπνη δηαθφζκεζεο‖. Οη θακπχιεο φκσο θαη νη επζείεο είλαη αθξηβψο απηφ πνπ 

θάλεη δχζθνιν γηα ηελ νκάδα λα αλαπαξαζηήζεη ζην ραξηί ην ζρέδην ηνπ πθάζκαηνο 

(θσηνγξαθία 16). Ζ βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θξίλεηαη απαξαίηεηε. Οη καζεηέο 

ζπλεηδεηνπνηψληαο γηα αθφκε κηα θνξά φηη ρξεηάδνληαη κφλν ηέζζεξηο πεξηζηξνθέο 

ησλ 90 κνηξψλ γηα λα αλαπαξάγνπλ ην ζηνιίδη, αλαγλσξίδνπλ θαη ζπλζέηνπλ ην 

βαζηθφ ζρέδην κε επθνιία (Φσηνγξαθίεο 17, 18). 

 

 

 

Φωηνγξαθία 16 

 

Φωηνγξαθία 17 Φωηνγξαθία 18 

Ζ Οκάδα ηεο ξνδέηαο 

Ζ νκάδα δηθαηνινγεί ηελ επηινγή ηεο ξνδέηαο (Φσηνγξαθία 19) ιέγνληαο φηη ηνπο 

ζπκίδεη Υξηζηνπγελληάηηθεο δσγξαθηέο. Σν ζηνιίδη δπζθνιεχεη ηνπο καζεηέο: δελ 

κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ην αξρηθφ ζρέδην, κπνξνχλ λα δνπλ ηηο ζπκκεηξίεο αιιά 

κφλν ζε δπν δεπγάξηα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζηνιηδηνχ, αλαγλσξίδνπλ ηηο πεξηζηξνθέο 

αιιά δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ πψο λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ. πδεηάλε πνιχ γηα λα 

―ρσξίζνπλ ηα δχν ζρέδηα, ην έλα απφ ην άιιν, ρξεζηκνπνηψληαο έλα κηθξφ 

ηεηξάγσλν‖. Πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ζρέδην θαη κεηά έλα άιιν θαη 



 

ηειηθά απνθαζίδνπλ φηη ―κπνξνχκε λα δνπιέςνπκε κε ηξία ζρέδηα γηα λα 

αλαπαξάγνπκε φιε ηε ξνδέηα: δχν απφ απηά πξέπεη λα πεξηζηξαθνχλ 90 κνίξεο, ην 

ηξίην πξέπεη λα πεξηζηξαθεί 8 θνξέο επί 45 κνίξεο‖. (Φσηνγξαθία 20, 21). 

 

 

Φωηνγξαθία 19 

 

Φωηνγξαθία 20 Φωηνγξαθία 21 

Μάζεκα 3 

Δηζάγεηαη κηα λέα δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα νλνκαζηεί:  «Από ην δωκάηην κε 

ηνπο θαζξέθηεο ζηελ αλαινγηθόηεηα» 

Οδεγίεο: Σθεθηείηε ηα ζρέδηα πνπ θηηάμαηε ζην πξνεγνύκελν κάζεκα, από ηα νπνία 

πξνήιζε ην ζηνιίδη ηεο ξνδέηαο. (Φσηνγξαθία 22)  

 

Φωηνγξαθία 22 



 

Τνπνζεηήζηε ηα ζρέδηα, έλα θάζε θνξά, ζην δωκάηην κε ηνπο εζωηεξηθνύο θαζξέθηεο, 

θαη πείηε πόζα από απηά ρξεηάδνληαη γηα λα ζπκπιεξωζεί ην ζηνιίδη. (Φσηνγξαθία 23, 

α, β, γ) 

   

Φωηνγξαθία 23 α Φωηνγξαθία 23 β Φωηνγξαθία 23 γ 

Οη καζεηέο αξρίδνπλ λα βάδνπλ ηνπο θαζξέθηεο ζην ζρέδην ζε γσλία 90 κνηξψλ. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε βιέπνπλ ηέζζεξηο εηθφλεο (νη ηξεηο αληαλαθιψληαη θαη ε κηα 

είλαη ε αιεζηλή) λα ζρεκαηίδνπλ έλα παξθέ, δειαδή έλα νιφθιεξν ληεθφξ. Έρνληαο 

έηζη βάιεη ην άιιν κνηίβν, ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ―κε ηελ γσλία ησλ 45 κνηξψλ, φκσο, 

παίξλνπκε 8 εηθφλεο, θαη έηζη δηπιαζηάδνληαη. Καη αθφκα, ε γσλία, κεηψλεηαη, γηα 

ηελ αθξίβεηα κεηψλεηαη ζην κηζφ!‖. 

Ζ εκπεηξηθή απηή δηαπίζησζε θηλεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη αξρίδνπλ 

λα δνθηκάδνπλ άιια θνκκάηηα ηνπ ζηνιηδηνχ. ―Αο δνθηκάζνπκε κε κηζή ξνδέηα, 

παίξλνπκε ηφηε ζίγνπξα κφλν δπν εηθφλεο‖. Μεηά ιέλε φηη αλ ε γσλία ηνπ θαζξέθηε 

κηθξχλεη, ν αξηζκφο ησλ εηθφλσλ απμάλεηαη.  

Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί κπαίλνπλ πην βαζηά ζην ζέκα θαη πξνηείλνπλ ζηνπο καζεηέο 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα κνηξνγλσκφλην γηα λα βξνπλ ηε γσλία αλάκεζα ζηνπο 

θαζξέθηεο θαη λα ηνπνζεηήζνπλ ζην δσκάηην κε ηνπο θαζξέθηεο έλα ιεπηφ 

αληηθείκελν, έλα κνιχβη, γηα παξάδεηγκα. Δπίζεο πξνηείλνπλ λα θηηαρηεί έλαο 

πίλαθαο κε ηε γσλία αλάκεζα ζηνπο θαζξέθηεο ψζηε λα πάξνπλ ηνλ αληίζηνηρν 

αξηζκφ εηθφλσλ. Ζ γσλία ζα είλαη ίζε κε ην ππν-πνιιαπιάζην νιφθιεξεο ηεο γσλίαο. 

Έηζη, ζηνλ πίλαθα ζα ππάξρνπλ φρη κφλν ηα δεπγάξηα (90, 4), (180, 2), (45, 8), αιιά 

επίζεο, γηα παξάδεηγκα,  (30, 12), (40, 9). Ο πίλαθαο ζα δείρλεη μεθάζαξα ηε ζρέζε 

γωλίαο πιάηνπο, εηθόλωλ αξηζκώλ, επεηδή είλαη εχθνιν λα δνχκε φηη αλ ηα κηζά ησλ 

γσληψλ γίλνπλ έλα ηξίην…, ν αξηζκφο ησλ εηθφλσλ δηπιαζηάδεηαη, ηξηπιαζηάδεηαη… 

Έηζη, νη καζεηέο κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ φηη ην πξντφλ ηνπ πιάηνπο ηεο γσλίαο 

επί ηνλ αξηζκφ ησλ εηθφλσλ είλαη ζπλερέο θαη ηζνχηαη κε 360 κνίξεο, νιφθιεξε ε 

γσλία. 



 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο αλαθάιπςαλ δηαηζζεηηθά θαη πξνζερηηθά ηνλ λφκν 

ηεο αληίζηξνθεο αλαινγηθφηεηαο! 

ηε ζπλέρεηα νη εθπαηδεπηηθνί απνθαζίδνπλ λα δεηήζνπλ απφ ηνπο καζεηέο λα 

αλαπαξαζηήζνπλ ηα δεδνκέλα ζε έλαλ πίλαθα ζεκείσλ ζε θαξηεζηαλφ ζχζηεκα θαη 

λα ηα ζπλδέζνπλ. Με ηε δηαδηθαζία απηή, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα ζεκεία κπνξνχλ λα ηδσζνχλ σο ζηνηρεία κηαο θακπχιεο 

πνπ κπνξεί λα κελ ηε γλσξίδνπλ αθφκε, έλα κέξνο ππεξβνιήο. 

ηε θάζε απηή ηνπ καζήκαηνο, ν καζεηήο Β ξσηάεη.: ―Γηαηί απηφ ην γξάθεκα 

αξρίδεη ζηηο 10 κνίξεο; Αλ θιείζσ ην δσκάηην, δειαδή αλ ε γσλία είλαη κεδέλ, ηφηε 

ηη ζπκβαίλεη; Γελ βιέπσ ηίπνηα νπφηε δελ παίξλσ θαλέλα ζρέδην, δελ ππάξρνπλ 

εηθφλεο… αιιά κεηά δελ δνπιεχεη… θάηη πάεη ζηξαβά‖. Δδψ ε ακθηβνιία ελφο 

καζεηή γίλεηαη πεγή γλψζεο γηα φινπο! Οη εθπαηδεπηηθνί πξνηείλνπλ ζηνπο καζεηέο 

λα βάινπλ έλα θνκκάηη ζθνηλί ζην δσκάηην κε ηνπο θαζξέθηεο θαη λα θνηηάμνπλ 

πξνζεθηηθά ηη ζπκβαίλεη φηαλ θιείλνπλ αξγά ηνπο θαζξέθηεο. Ζ δηαδηθαζία  ηνπ 

θιεηζίκαηνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα θαηαιάβνπλ φηη νη εηθφλεο δελ 

είλαη κεδέλ αιιά άπεηξεο, ―ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ηηο βιέπνπκε γηαηί βξίζθνληαη 

κέζα!‖. Γηα αθφκε κηα θνξά ν δπλακηθή ελφο αληηθεηκέλνπ νδεγεί ζην λα 

εμεηάζνπκε κηα ζεκαληηθή νξηαθή πεξίπησζε πνπ δελ ζα κπνξνχζακε εχθνια λα 

αληηκεησπίζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε κφλν κε ηελ αξηζκεηηθή, επεηδή ε δηαίξεζε 

κε ην κεδέλ είλαη αδχλαηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αληίζεηα  νη καζεηέο, κέζα απφ 

απηή ηε ιεηηνπξγία πνπ είραλ επηβεβαηψζεη φηη ήηαλ αδχλαηε, κπνξνχλ λα 

ζπιιάβνπλ ηελ ηδέα ηνπ απείξνπ.  

Μάζεκα 4 

Oη Καιιηηερληθέο πιαθνζηξψζεηο 

Οη καζεηέο έρνπλ ήδε δνπιέςεη ζηελ πιαθφζηξσζε ηνπ επηπέδνπ θαη γλσξίδνπλ πνηα 

είλαη ηα θαλνληθά πνιχγσλα πνπ ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην θαιχςνπλ θαη 

γηαηί απηή ε δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί. Έηζη, επηρεηξείηαη κηα κηθξή ηξνπνπνίεζε ζηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ είραλ ήδε επηηειέζεη, κε ζηφρν λα απειεπζεξσζεί ε 

―θαιιηηερληθή δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο‖. 

Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα θφςνπλ έλα ηκήκα ελφο ηεηξαγψλνπ θαη λα ην 

ηνπνζεηήζνπλ ζηελ αληίζεηε πιεπξά. Έηζη παίξλνπλ έλα κνηίβν, ην νπνίν, κε ηηο 

ζπλαθφινπζεο κεηαηνπίζεηο  έλα δάπεδν. Ζ ίδηα δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα γίλεη θαη 

κε ρξήζε άιισλ πνιπγψλσλ, φπσο ην ηζφπιεπξν ηξίγσλν ή ην παξαιιειφγξακκν. Ζ 

δεκηνπξγηθφηεηα θάζε καζεηή ζα κεηαβάιιεη ην κνηίβν πνπ ν ίδηνο καζεηήο/ηξηα 

έρεη επηιέμεη αλαθνξηθά κε έλα ζέκα θαη ζα ηνλ θαηαζηήζεη  ηνλ ―δεκηνπξγφ» ελφο 

λένπ, πξνζσπηθνχ ηνπ δαπέδνπ. (Φσηνγξαθίεο 24, 25, 26). 
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Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή άξεζε πνιχ ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη, ελψ αξρηθά 

κπεξδεχηεθαλ εμαηηίαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ κνηίβνπ, ζηε ζπλέρεηα θάλεθε φηη 

δηαζθέδαδαλ ηε δηαδηθαζία  δεκηνπξγψληαο φκνξθα δάπεδα θαη δείρλνληαο θαληαζία 

θαη θαιιηηερληθή αίζζεζε.  

ε αληίζεζε κε ην ηεηξάγσλν θαη ην παξαιιειφγξακκν, ε ρξήζε ηνπ ηξηγψλνπ σο 

ηνπ αξρηθνχ πνιπγψλνπ απνδείρζεθε πην δχζθνιε. Πνπ λα βάινπκε ην θνκκέλν 

ηκήκα γηα λα πάξνπκε ην δάπεδν; Μπνξνχκε λα ην βάινπκε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

δπν πιεπξέο; Ή πξέπεη λα ην βάινπκε ζηελ ίδηα πιεπξά απφ φπνπ ην θφςακε; Ζ 

ηειεπηαία απηή εξψηεζε πξνέθπςε απζφξκεηα θαη νδήγεζε ζε κηα σξαία ζπδήηεζε 

πνπ αλαπηχρζεθε κε επηρεηξήκαηα. Γηα αθφκε κηα θνξά,  ε εξγαζία ζε έλα έξγν 

πξαθηηθφ ελζάξξπλε ηνπο καζεηέο ζην λα δηακνξθψζνπλ ελδηαθέξνληα εξσηήκαηα 

θαη, ηα νπνία, κέζσ κηαο θαιήο δηαρείξηζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, δεκηνπξγνχζαλ 

ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο γηα ηελ εμεξεχλεζε λέσλ ηξφπσλ ή ηελ επαλάιεςε ηξφπσλ 

πνπ είραλ ήδε δηδαρζεί , πηνζεηψληαο φκσο ζηελ πεξίζηαζε απηή κηα δηαθνξεηηθή 

νπηηθή, θαη αλαπηχζζνληαο έηζη έλα ζπλερή γλσζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ.   

Σπκπεξάζκαηα 

Δίκαζηε απνιχησο πεπεηζκέλνη φηη πξέπεη λα αιιάμεη ε ζηάζε απέλαληη ζηα 

καζεκαηηθά θαη φηη, ζχκθσλα επίζεκν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο Ηηαιίαο (2012), 

ζηελ ηάμε πξέπεη λα πξναρζεί ―κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα καζεκαηηθά κέζα απφ 



 

λνεκαηνδνηεκέλεο εκπεηξίεο‖. Αληί λα εζηηάδνπλ ζηε ζπζζψξεπζε γλψζεο γηα 

έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζπρλά δελ ζπλδένληαη ή ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα θηλεηνπνηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ 

ζην λα ζέηνπλ πξνβιήκαηα πνπ απμάλνπλ ην θίλεηξφ ηνπο γηα εκπινθή κε ηα 

καζεκαηηθά θαη ελζαξξχλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθάιπςεο.  

Ζ δηδαθηηθή ελφηεηα, ε πεξηγξαθή ηεο νπνίαο πξναλαθέξζεθε, πηνζεηεί απηφλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ, θάλνληαο ρξήζε εξγαζηεξηαθνχ ηχπνπ δξαζηεξηνηήησλ κε ηέηνην 

ηξφπν πνπ ε κάζεζε λα επηθεληξψλεηαη ζηνλ καζεηή, ηηο αλάγθεο ηνπ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ο καζεηήο είλαη ν εξεπλεηήο θαη, σο ηέηνηνο, απνθηά ηελ 

ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη, λα δέρεηαη, λα αληηκεησπίδεη θαη λα ιχλεη θαηλνχξηα 

πξνβιήκαηα, αηνκηθά θαη ζε νκάδεο.  

Ζ ελφηεηα πνπ αλαπηχρζεθε βαζίδεηαη ζε ηξεηο κεζνδνινγηθέο αθεηεξίεο:  

1. Καηαζθεπή πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην πιαίζην, 

2. Δλζάξξπλζε δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ, 

3. Δλζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ, ζην πιαίζην νκάδσλ,  κε ζθνπφ λα 

θαηαζηήζεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα νξηζκέλσλ καζεηψλ πφξν γλψζεο γηα φιε ηελ ηάμε, 

θαη λα εληζρπζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ε κάζεζε, ρσξίο απνθιεηζκνχο. 

Ζ δηδαθηηθή ελφηεηα επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

ζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο ρσξίο λα ζπζηάζνπλ ηε δηδαζθαιία βαζηθψλ 

ελλνηψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ καζεκαηηθψλ. Παξφιν πνπ ηα καζεκαηηθά ζπρλά 

ζεσξνχληαη θάηη αθεξεκέλν, κπνξνχλ λα έξζνπλ ιίγν πην θνληά ζηνπο καζεηέο, ζηε 

δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ρξήζε θαζεκεξηλψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ επίζεο 

ζπλδένληαη κε δηάθνξεο θνπιηνχξεο, φπσο ηα δηαθνζκεκέλα πθάζκαηα απφ ηελ 

Αθξηθή, πξνζθέξεη ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ θαη κηα ςπρνινγηθή δηάζηαζε πνπ 

δελ πξέπεη λα αγλνείηαη. Ζ θαηαζθεπή ησλ ζηνιηδηψλ, εθηφο δειαδή ηνπ φηη ζπληζηά 

κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ αθήλεη ειεχζεξνπο ηνπο καζεηέο λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα 

ειεπζεξψζνπλ ηε θαληαζία ηνπο, πξνζθέξεη επηπιένλ ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή. Ζ 

δηάζηαζε απηή ζεσξείηαη ζήκεξα φηη επηδξά ζεηηθά ζηε κάζεζε.  Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ε νκαδηθή εξγαζία επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα κάζνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο 

ππνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ, θαη παξάιιεια, λα απνδέρνληαη ηελ αιιαγή ησλ 

ππνζέζεψλ ηνπο φηαλ ηα επηρεηξήκαηα ησλ άιισλ είλαη μεθάζαξα θαη αηηηνινγεκέλα.  

Όιε ε δξαζηεξηφηεηα, ινηπφλ, βαζίδεηαη ζε ζεκειηαθέο φςεηο ηεο κάζεζεο. Απαηηεί 

απφ ηνπο καζεηέο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ, λα είλαη δεκηνπξγηθνί, λα ζπλεξγάδνληαη, 

λα παξακέλνπλ ζην ζσζηφ πιαίζην θαη λα είλαη πξνζερηηθνί. πλεπψο, παξέρεη πνιχ 

θαιέο επθαηξίεο γηα λα νηθνδνκεζνχλ καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο.  

 



 

Τξίηε πηινηηθή εθαξκνγή 

απφ ηνπο Andreas Ulovec θαη Therese Tomiska 

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο  

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο έγηλε απφ κηα γπλαίθα καζεκαηηθφ κε 

πέληε ρξφληα πξνυπεξεζία, πνπ εξγαδφηαλ ζε έλα Λχθεην θνληά ζηε Βηέλλε. Ζ 

Απζηξηαθή νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο έζηεηιε ην πιηθφ ζηελ εθπαηδεπηηθφ πεξίπνπ 3 

εβδνκάδεο πξηλ ηε ζρεδηαδφκελε πηινηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ εθπαηδεπηηθφο είρε 

δηαζέζηκεο γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηελ 5
ε     

ηάμε (ειηθίαο 14-15 εηψλ), ηελ 6
ε 

ηάμε
  

(15-16) θαη 8
ε 

ηάμε
 
(17-18). Μεηά απφ κηα ζπλάληεζε κε ηελ νκάδα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, επέιεμε λα θάλεη ηελ εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο σο 

αθνινχζσο: ην κάζεκα 1 ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο θαλνληθνχ 

καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ (50 ιεπηψλ) ζηελ 6
ε
 ηάμε, θαη ην κάζεκα 2  ζην 

πιαίζην ησλ καζεκάησλ ηεο 8
εο

 ηάμεο, ρξεζηκνπνηψληαο σο δηδαθηηθή κέζνδν ηελ 

εξγαζία πεδίνπ. Οθηψ καζεηέο (ειηθίαο 17-18 εηψλ), ηξεηο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη 

κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο, παξαθνινχζεζαλ ην κάζεκα. ην 1ν κάζεκα ππήξμε 

παξαηεξεηήο ελψ ην 2
ν
 κάζεκα βηληενζθνπήζεθε θαη ππήξμε θαη παξαηεξεηήο απφ 

έλα κέινο ηεο Απζηξηαθήο νκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 

Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ ηάμε 

ην κάζεκα 1, ε εθπαηδεπηηθφο εηζήγαγε ην ζέκα θέξλνληαο ζηελ ηάμε ηελ 

πξνζσπηθή ηεο ζπιινγή. Οη καζεηέο ζρεκάηηζαλ δεπγάξηα θαη ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο 

δήηεζε λα δνπλ ηηο ζπκκεηξίεο, φπσο θαη δηάθνξα γεσκεηξηθά ζρέδηα θαη ηέινο λα 

ζπγθξίλνπλ ηα δηαθνξεηηθά ζρέδηα θαη  ηηο ζπκκεηξίεο πνπ βξήθαλ ζηα αληηθείκελα 

απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο.  ηε ζπλέρεηα, ε θάζε νκάδα παξνπζίαζε ελ ζπληνκία 

ηα επξήκαηά ηεο κπξνζηά ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε, θαη νη ππφινηπεο νκάδεο 

θξαηνχζαλ ζεκεηψζεηο θάζε παξνπζίαζεο ζηα ηεηξάδηά ηνπο. ην ηέινο ηνπ 

καζήκαηνο, ε εθπαηδεπηηθφο δήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα θέξνπλ ζηνιίδηα ή εηθφλεο 

ζηνιηδηψλ απφ δηάθνξεο θνπιηνχξεο γηα ην επφκελν κάζεκα, φπσο πξνηείλεηαη ζηελ 

πξφηαζε. Οη καζεηέο είπαλ, φκσο, φηη κφλν κεξηθνί απφ απηνχο (ή νη νηθνγέλεηέο 

ηνπο) είραλ θαηάιιεια ζηνιίδηα θαη εηθφλεο ζην ζπίηη ηνπο. Σν λα επαλαιεθζεί ην 

κάζεκα κε πεξηζζφηεξα αληηθείκελα απφ ηε ζπιινγή ηεο εθπαηδεπηηθνχ δελ θάλεθε 

πνιχ ελδηαθέξνλ, νχηε ζηελ ίδηα αιιά νχηε θαη ζηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο φκσο 

αληηπξφηεηλαλ λα βγνπλ ζηελ θχζε θαη λα θέξνπλ θσηνγξαθίεο κε ζπκκεηξίεο ή 

γεσκεηξηθά ζρέδηα πνπ βξίζθνληαη ζε ινπινχδηα ή θπηά. χκθσλα κε ηελ 

εθπαηδεπηηθφ, εθφζνλ ε ζπκκεηξία ζηε θχζε παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

καζεηέο, ζα ήηαλ θαιχηεξα λα γίλεη ην κάζεκα 2 σο εξγαζία πεδίνπ, αληί λα 

θνηηάμνπλ απιά ηηο θσηνγξαθίεο. Έηζη απνθαζίζηεθε λα ηξνπνπνηεζεί ην κάζεκα 2 

θαη λα βγνπλ έμσ νη καζεηέο καδί κε ηελ εθπαηδεπηηθφ, λα ςάμνπλ γηα ζπκκεηξίεο 

ζηε θχζε θαη λα βγάινπλ θσηνγξαθίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα κεηέπεηηα 

ζπδήηεζε ζηελ ηάμε αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηξία θαη ηελ θιίκαθα.  



 

   

Φωηνγξαθίεο 1-3. Μνηίβα από ηελ Ιαπωλία, ηε Νόηην Αθξηθή θαη ηηο Ηλωκέλεο Πνιηηείεο  

Σν κάζεκα 2 άξρηζε κε ηελ εθπαηδεπηηθφ λα ζπκίδεη ζηνπο καζεηέο ηα δηαθνξεηηθά 

είδε απφ ζπκκεηξίεο θαη ζρέδηα, θαζψο θαη ηηο εηδηθέο γσλίεο (γηα παξάδεηγκα απφ 

ηνπο αξηζκνχο Φηκπνλάηζη). ηε ζπλέρεηα, εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο βγήθαλ έμσ ζε 

έλα ρσξάθη θνληά ζην ζρνιείν γηα λα ςάμνπλ γηα χπαξμε ζπκκεηξίαο θαη 

γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ ζε θπζηθά θαη ζε ηερλεηά αληηθείκελα. Οη καζεηέο έςαμαλ 

πξψηα γηα ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ γσληψλ ζε θπηά. Πνιχ ζχληνκα 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ε γσλία 137.5° ήηαλ πνιχ ζπλεζηζκέλε ζε δηάθνξα είδε 

θπηψλ, θάηη πνπ ηνπο εληππσζίαζε ηδηαίηεξα. Οη καζεηέο έβγαιαλ θσηνγξαθίεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην επφκελν κάζεκα.  

 

Φωηνγξαθία 4. Ψάρλνληαο ζπγθεθξηκέλεο γωλίεο ζε έλα γαϊδνπξάγθαζν  

Σν κάζεκα ζπλερίζηεθε κε ηνπο καζεηέο λα ςάρλνπλ γηα ζπκκεηξίεο, εηδηθά γηα 

αμνληθέο ζπκκεηξίεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη καζεηέο θπξίσο κπφξεζαλ λα πνπλ 

φηη ην αληηθείκελν δελ δείρλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάπνηνπ είδνπο ζπκκεηξία, αιιά 

δελ κπνξνχζαλ πάληα λα νλνκάζνπλ ην είδνο ηεο ζπκκεηξίαο πνπ ζρεηηδφηαλ κε 

απηφ. Έηζη, αξθεηά ζπρλά νη καζεηέο επεζήκαλαλ ζπκκεηξίεο θαη ε εθπαηδεπηηθφο 

εμεγνχζε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπκκεηξία απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ. 



 

 

Φωηνγξαθία 5. ρόξηα από γξαζίδη κε αμνληθή ζπκκεηξία  

Οη καζεηέο ζπρλά άξρηδαλ θάπνηα ζπδήηεζε γηα ην πφζν αθξηβείο είλαη απηέο νη 

ζπκκεηξίεο. Ζ εθπαηδεπηηθφο άδξαμε ηελ επθαηξία γηα λα επηζεκάλεη φηη ηα 

πξαγκαηηθά αληηθείκελα (ρσξίο λα έρεη ζεκαζία αλ είλαη ηερλεηά, φπσο απηά πνπ 

έθεξε ζηελ ηάμε ζην κάζεκα 1, ή αλ είλαη θπζηθά φπσο ην γξαζίδη) πνηέ δελ είλαη 

αθξηβψο ζπκκεηξηθά θαηά καζεκαηηθφ ηξφπν, θαη εθεί έξρεηαη ζην πξνζθήλην ε 

κνληεινπνίεζε.  

ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο εμεηάζηεθαλ θαη ηερλεηά αληηθείκελα (δηαθεκίζεηο ζε 

θνιψλεο, ζρέδηα ζε κπινπδάθηα). Οη  καζεηέο θαη ε εθπαηδεπηηθφο ζπδήηεζαλ εάλ ηα 

ζρέδηα ή ην ζρήκα ηεο θνιψλαο έρνπλ πνιηηηζκηθνχο θαη/ή πξαθηηθνχο ιφγνπο. 

Φσηνγξαθήζεθαλ αξθεηά απφ ηα ζρέδηα πνπ ήηαλ ηππσκέλα ζηα κπινπδάθηα ησλ 

καζεηψλ· πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο ρσξίο νη καζεηέο, φπσο νη ίδηνη 

δήισζαλ, λα ην γλσξίδνπλ φηαλ ηα αγφξαζαλ. Ζ εθπαηδεπηηθφο έδσζε σο άζθεζε γηα 

ην ζπίηη λα βξνπλ νη καζεηέο πνηεο πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο έρνπλ ηα ζρέδηα ζηηο 

θσηνγξαθίεο θαη πνηα είλαη ε πνιηηηζκηθή ηνπο ζεκαζία.  

  
Φωηνγξαθίεο 6-7. Σρέδηα από δηάθνξεο θνπιηνύξεο πάλω ζηα κπινπδάθηα ηωλ καζεηώλ  

Σν κάζεκα ηειείσζε κε ηελ ηάμε λα επηζηξέθεη ζην ζρνιείν, φπνπ επαλαιήθζεθε ε 

άζθεζε πνπ είραλ γηα ην ζπίηη.  

Σπκπεξάζκαηα 

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή έδεημε φηη αθφκε θη αλ ε δηδαθηηθή ελφηεηα ηξνπνπνηεζεί θαη 

δελ πινπνηήζεη ζε βάζνο ην δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο κπνξνχκε εχθνια 

λα πξνζθέξνπκε ζηνπο καζεηέο κηα επηθαλεηαθή έζησ δηάζηαζή ηεο κε ην λα 

θάλνπκε  αλαθνξέο ζε θαζεκεξηλά αληηθείκελα θαη ηνπο πνιηηηζκηθνχο δεζκνχο 

κεηαμχ ηνπο.  



 

Σπκπεξάζκαηα από ηηο ηξεηο πηινηηθέο εθαξκνγέο 

απφ ηνπο Hana Moraová θαη Jarmila Novotná 

Οη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφζηεθαλ πηινηηθά είλαη ηδηαίηεξα 

πνιππνιηηηζκηθήο θχζεσο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έληππα 

πιηθά, πιηθά πνπ θαηέβαζαλ απφ ην δηαδίθηπν ή θαζεκεξηλά αληηθείκελα θαη κνηίβα 

πνπ βξίζθνληαη παληνχ γχξσ καο. Όπνηα θη αλ είλαη ε κνξθή ηνπο, ε ρξήζε απηψλ 

ησλ αληηθεηκέλσλ δξαζηεξηνπνηεί ηνπο καζεηέο, ηνπο δίλεη θίλεηξα λα ζθέθηνληαη 

θξηηηθά θαη λα αλαδεηνχλ ζρέζεηο, δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληέο ηνπο. Σν γεγνλφο φηη 

πνιχ δηαθνξεηηθά ζηνιίδηα είλαη ηππηθά γηα δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη φηη απηά ηα 

ζηνιίδηα ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαθνζκήζνπλ θαζεκεξηλά αληηθείκελα, 

επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο απφ κεηνλφηεηεο λα αθνπζηνχλ, λα θέξνπλ ζηελ ηάμε 

πξάγκαηα απφ ηε δηθή ηνπο θνπιηνχξα θαη κνηίβα απφ ηα ζπίηηα ηνπο θαη ζηνλ ίδην 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δείμεη ζηελ ηάμε φηη ηα καζεκαηηθά είλαη θάηη παγθφζκην.  

Ζ εκπεηξία ησλ ηξηψλ πηινηηθψλ εθαξκνγψλ απνθαιχπηεη φηη ηα ζηνιίδηα σο πιηθά 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε πνιχ επέιηθην ηξφπν. Μπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηηο αλάγθεο θαη ηε γλψζε δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ή θαη καζεηψλ αηνκηθά. Μπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηεπζείαλ ζηελ ηάμε, κε κνξθή δηαθνξεηηθψλ εξγαζηψλ, ή κε 

αηνκηθή δνπιεηά εθηφο ζρνιείνπ. Σα ζηνιίδηα απνηεινχλ πνιηηηζκηθά ηερλνπξγήκαηα 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξα αληηθείκελα.  Σν πξνηεηλφκελν πεξηβάιινλ θαη ε 

αληίζηνηρε δηδαθηηθή ελφηεηα αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα ηνπ νπζηαζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο ηνπ  Wittmann (1995).  

Οη πηινηηθέο εθαξκνγέο απνθαιχπηνπλ επίζεο φηη αλ νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαιά 

νξγαλσκέλεο θαη ζρεδηαζκέλεο, επηηξέπνπλ ηελ ελζσκάησζε καζεηψλ κε 

δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε θαη παξαδφζεηο, φπσο επίζεο κε πνιχ 

δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα. Δάλ ν εθπαηδεπηηθφο παξέρεη επθαηξίεο, ν θάζε καζεηήο 

ζα βξεη ― ην ελδηαθέξνλ ‖ ηνπ θαη επηπξνζζέησο κπνξεί λα κεηαθέξεη ηελ εκπεηξία 

ηνπ πξνο φθεινο φισλ. Σν πσο ζα παξνπζηαζηεί απηή ε δξαζηεξηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο εμαξηάηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απφ ην βαζκφ ειεπζεξίαο πνπ ζα έρεη 

φηαλ δνπιεχεη πάλσ ζε θάηη ηέηνην.  
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