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ΔΙΑΓΩΓΗ 

θνπόο απηήο ηεο ελόηεηαο είλαη ε ηαπηόρξνλε ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ κε ην 

δεθαδηθό ζύζηεκα αξίζκεζεο θαη ηε καζεκαηηθήο γιώζζα, ζε επίπεδν ιεμηινγίνπ 

αιιά θαη ζε επίπεδν δηαηύπσζεο ελόο καζεκαηηθνύ ζπιινγηζκνύ, πξνθνξηθά θαη 

γξαπηά. Δπίζεο, ν ζρεδηαζκόο ηεο ελόηεηαο πξνβιέπεη ηε  ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα 

ην γξαπηό θαη πξνθνξηθό ζύζηεκα αξίζκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ δηάθνξεο ρώξεο 

ζην παξειζόλ, ην ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα, όπσο επίζεο ηε ζπκβνιή 

πνηθίισλ πνιηηηζκώλ  ζηε ζπγθξόηεζε ησλ καζεκαηηθώλ, όπσο εκθαλίδεηαη  ζηελ 

Δπξώπε. 

Ζ ελόηεηα βαζίδεηαη ζην αξραίν καγηθό ηεηξάγσλν πνπ αλαθαιύθηεθε ην 1956 (βι. 

ηελ παξαθάησ εηθόλα) 
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ΒΑΙΚΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

από ηνπο Marie-Hélène Le Yaouanq θαη Brigitte Marin 

Παποςζίαζη ηηρ ενόηηηαρ ζηο πλαίζιο επιμόπθυζηρ εκπαιδεςηικών 

Μηα πξώηε θάζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηεο ελόηεηαο πινπνηήζεθε ζε πιαίζην 

επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ρξήζε ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθώλ ζηελ ηάμε. 

Γόζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ην αξραίν καγηθό ηεηξάγσλν ζηε αξρηθή ηνπ κνξθή 

(βι. θσηνγξαθία παξαπάλσ). Οη επηκνξθνύκελνη θιήζεθαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο 

αξηζκνύο πνπ αλαπαξηζηνύζαλ ηα ζύκβνια απνδίδνληάο ηα ζηελ ησξηλή κνξθή ησλ 

αξηζκεηηθώλ ζπκβόισλ.  

Καζώο νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί δε γλώξηδαλ ηνπο αξαβηθνύο αξηζκνύο πνπ 

εκθαλίδνληαλ ζην ηεηξάγσλν έπξεπε λα βξνπλ κηα ζηξαηεγηθή ώζηε λα επηηύρνπλ 

ηελ απνθξππηνγξάθεζε ησλ ζπκβόισλ. ηε δηαδηθαζία, ηξεηο εθπαηδεπηηθνί πνπ 

είραλ σο κεηξηθή γιώζζα ηα Αξαβηθά κεηέγξαςαλ ακέζσο ην ηεηξάγσλν θαη βξήθαλ 

όηη δελ ήηαλ καγηθό! ην αίηεκα επηκνξθσηή λα ζθεθηνύλ κηα δηαθνξεηηθή 

ζηξαηεγηθή, νη εθπαηδεπηηθνί  εγθαηέιεηςαλ ηελ αιγεβξηθή πξνζέγγηζε θαη 

ζηξάθεθαλ ζηε ινγηθή ησλ κνλάδσλ θαη δεθάδσλ θαη ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζήο 

ηνπο.  

Όηαλ απνθξππηνγξαθήζεθε ην ηεηξάγσλν, νη επηκνξθσηέο έδσζαλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηα ζύκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ θαη ηα νπνία ήηαλ πξόγνλνη ησλ ησξηλώλ 

Αξαβηθώλ αξηζκώλ. Ζ γξαθή θάπνησλ αξηζκώλ είρε αιιάμεη, γεγνλόο πνπ νδήγεζε 

νξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ζην λα θάλνπλ ιάζνο. ηε ζπλέρεηα  δεηήζεθε από ηνπο 

επηκνξθνύκελνπο λα πξνηείλνπλ πηζαλά πιαίζηα ρξήζεο ηνπ καγηθνύ ηεηξάγσλνπ 

ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηελ ηάμε.  

πλνςίδνληαο, ε πξώηε απηή θάζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο είρε δηηηή ζηνρνζεζία: 

αθελόο λα πξνηείλεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο θαη αληαιιαγήο 

πξαθηηθώλ γηα ηελ ελ δπλάκεη αλαπαξαγσγή θαη ρξήζε ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε, θαη 

αθεηέξνπ, λα πξνθαιέζεη ηελ επίγλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ πηνζέηεζε  δηεξεπλεηηθήο νπηηθήο σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν 

«θείκελν», δειαδή ην καγηθό ηεηξάγσλν, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα δηακνξθώζνπλ νη 

ίδηνη κηα αληίζηνηρε πξαθηηθή ζηε ζρνιηθή ηάμε.  

Δκ ηυν πποηέπυν ανάλςζη  

1. σεηικέρ μαθημαηικέρ έννοιερ και ππόγπαμμα ζποςδών 

Οη καζεηέο ηεο ηάμεο πνπ επηιέρζεθε γηα πηινηηθή εθαξκνγή ηεο παξνύζαο ελόηεηαο 

πινπνηνύζαλ δξαζηεξηόηεηεο βαζηζκέλεο ζηελ αξίζκεζε θαη ηηο ζπλδέζεηο ηεο 

πξόζζεζεο. Καηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζην Γεκνηηθό, είραλ αζθεζεί ζηε δεθαδηθή 

γξαθή, πξώηα κε νιόθιεξνπο αξηζκνύο θαη κεηά κε δεθαδηθά θιάζκαηα, αιιά 

παξέκεηλαλ δηάθνξεο δπζθνιίεο θαη ζηελ 6
ε
 ηάμε. ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο 6

εο
 

ηάμεο δειώλεηαη κε ζαθήλεηα όηη νη καζεηέο αλακέλεηαη “λα γλσξίδνπλ θαη λα 



 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ αμία ησλ αξηζκώλ ζύκθσλα κε ηε ζέζε ηνπο ζηε γξαθή ελόο 

νιόθιεξνπ ή δεθαδηθνύ αξηζκνύ”. 

ην πιαίζην απηό ε έληαμε ηεο καζεκαηηθήο εξγαζίαο πνπ πξνηείλεη ε ελόηεηα απηή  

ζηελ 6
ε
 ηάμε εκθαλίδεηαη σο θαηάιιειε επηινγή. 

Ζ ελόηεηα επίζεο ππνζηεξίδεη ηελ εκπεηξηθή αίζζεζε ηεο αλαδήηεζεο, ηελ 

ηθαλόηεηαο λα γίλνληαη κηα ζεηξά από ινγηθά βήκαηα πνπ πηζαλά είλαη δηαθνξεηηθήο 

θύζεο θαη ηελ ρξήζε ηάμεσλ κεγέζνπο.  

2. Πιθανέρ δςζκολίερ και πποηεινόμενερ πποζαπμογέρ 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ κειέηεζαλ ην αξρηθό καγηθό ηεηξάγσλν είραλ επηζεκάλεη 

νξηζκέλεο πηζαλέο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ ηνπο ζηελ εθαξκνγή  ηεο ελόηεηαο: 

- Σε δπζθνιία ησλ καζεηώλ λα νλνκαηίζνπλ ηα ζύκβνια πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

ηεηξάγσλν, γεγνλόο πνπ θαζηζηά ηελ παξακηθξή πξνζπάζεηά ηνπο γηα ιεθηηθή 

έθθξαζε ηνπ ζπιινγηζκνύ ηνπο δύζθνιε. Οη εθπαηδεπηηθνί πξόηεηλαλ λα 

αληηθαηαζηαζνύλ γηα ηνπο καζεηέο νη αξραίνη Αξαβηθνί αξηζκνί κε καζεκαηηθά 

ζρέδηα ή θαζεκεξηλά αληηθείκελα, ώζηε λα κπνξνύλ λα ηα αλαγλσξίζνπλ  κε όξνπο 

ησλ καζεκαηηθώλ ή ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ρξεζηκνπνηώληαο δειαδή αληίζηνηρα  

καζεκαηηθό ή θνηλό ιεμηιόγην.  

 
Πποζαπμοζμένο ηεηπάγυνο (πηγή: Hélice, 6

th
, Didier; βλέπε Παπάπηημα 1) 

 Ζ δπζθνιία ζην λα είλαη ζίγνπξνο ν εθπαηδεπηηθόο όηη νη καζεηέο όλησο 

θαηαιαβαίλνπλ ηη είλαη έλα καγηθό ηεηξάγσλν νδήγεζε ζην λα πξνηαζεί σο πξώην 

βήκα εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο ε αλαθάιπςε καγηθώλ ηεηξαγώλσλ κε κηθξόηεξα 

κεγέζε (3x3 ή 4x4).  

 Δπηζεκάλζεθε ε αλαγθαηόηεηα λα ππάξρεη θαιή θαηαλόεζε θάπνησλ όξσλ ηνπο 

νπνίνπο ζα ρξεηαζηεί νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, όπσο είλαη νη όξνη: ζρέδην, 

αξηζκνί, γξακκέο, ζηήιεο, δηαγώληνη, πξόζζεζε θαη άζξνηζκα. Ζ δξαζηεξηόηεηα 



 

γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ καγηθνύ ηεηξαγώλνπ πνπ ζα πξνεγεζεί  δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα λα εηζαρζνύλ ή λα επαλελεξγνπνηεζνύλ απηέο νη ιέμεηο-όξνη.  

 Ζ αλαδήηεζε ηεο καγηθήο ζηαζεξάο ηνπ ηεηξαγώλνπ 6x6 ζπλεπάγεηαη ηελ 

πξόζζεζε δηαδνρηθώλ αξηζκώλ από ην 1 έσο ην 36. Θεσξήζεθε πξνηηκόηεξν ε 

ζηαζεξά απηή λα δνζεί ζηνπ καζεηέο ώζηε λα κελ απμεζεί ε δπζθνιία ζηελ αξρή 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο.  

3. Πεπιγπαθή ηηρ εκπαιδεςηικήρ ακολοςθίαρ ζηην ηάξη  

α. Πποβλεπόμενερ διαδικαζίερ  

Ζ παηδαγσγηθή αθνινπζία πνπ πξνηείλεηαη δηακνξθώζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθό πνπ ηελ εθάξκνζε θαη πξνβιέπεη κηα νξγάλσζε ηξηώλ ζπλεδξηώλ πνπ 

αλαπηύζζνληαη ζην πιαίζην ηεζζάξσλ δηδαθηηθώλ σξώλ.  

Σπλεδξία 1: Αλαθάιπςε ηνπ καγηθνύ ηεηξαγώλνπ  (1 ώξα) 

Ο εθπαηδεπηηθόο ζην πιαίζην ελόο ζπλεξγαηηθνύ ινγηζκηθνύ (Framapad
1
) αλαζέηεη 

κηα «απνζηνιή» ζηνπο καζεηέο ηνπ: πξέπεη λα αλαθαιύςνπλ έλαλ ζξύιν, ηνλ ζξύιν 

ηεο ρειώλαο ηνπ πνηακνύ Λν. 

Κάζε καζεηήο έρεη έλα  laptop κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη αξρίδεη ηελ έξεπλα γηα 

ηνλ ζξύιν.  

Οη καζεηέο πξέπεη λα αλαθαιύςνπλ ηη θξύβεηαη πίζσ από ηνλ αξηζκό 15, έλα βαζηθό 

ζηνηρείν ζην ζξύιν, ην νπνίν δελ είλαη άιιν από ηελ ζηαζεξά 3x3 ηνπ καγηθνύ 

ηεηξαγώλνπ. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ειέγμνπλ εαλ ην δεδνκέλν ηεηξάγσλν είλαη 

καγηθό θαη λα γεκίζνπλ ηξία ηεηξάγσλα γηα λα ηα θάλνπλ καγηθά. Σέινο, πξέπεη λα 

γξάςνπλ κηα πεξίιεςε γηα ην ηη έκαζαλ κέζσ ηνπ  ζπλεξγαηηθνύ ςεθηαθνύ 

εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζαλ. Ζ ζπλεδξία βηληενζθνπείηαη.  

Σπλεδξία 2: Οκαδηθή εξγαζία ζην πξνζαξκνζκέλν ηεηξάγσλν  (2 ώξεο) 

Πξόθεηηαη γηα κηα ζπλεδξία δπν ζπλερόκελσλ σξώλ. Σν πξνζαξκνζκέλν ηεηξάγσλν 

κνηξάδεηαη ζηνπο καζεηέο καδί κε εξσηήζεηο πνπ ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ην 

απνθξππηνγξαθήζνπλ. Οη καζεηέο δνπιεύνπλ ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ ή ηεζζάξσλ 

αηόκσλ γηα λα πξνσζεζεί ε δηαηύπσζε θαη αληαιιαγή ινγηθώλ ζπιινγηζκώλ. Ζ 

ζπλεδξία βηληενζθνπήζεθε θαη νη δηάινγνη κεηαμύ ησλ καζεηώλ ερνγξαθήζεθαλ.  

Σπλεδξία 3: Οκαδηθή πεξίιεςε (1ώξα) 

Ζ ζπλεδξία απηή αθηεξώλεηαη ζηελ αλαζθόπεζε ηεο κέρξη ηώξα εξγαζίαο πνπ 

επηηειέζηεθε, ζηε κειέηε ηνπ αξρηθνύ ηεηξαγώλνπ, ζηελ αληαιιαγή απόςεσλ θαη 

ζηηο πνιηηηζκηθέο θαη ηζηνξηθέο ζπλεηζθνξέο ζηε καζεκαηηθή επηζηήκε.  

β. Γιαδικαζίερ ςλοποίηζηρ και ανάλςζη  

Σπλεδξία 1: Ζ δηάζηαζε ηεο “απνζηνιήο” έδσζε θίλεηξν γηα εκπινθή ησλ καζεηώλ 

ζηε δηδαζθαιία/κάζεζε ζηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο ζπλεδξίαο. Παξαηεξήζεθε 

                                                           
1  http://framapad.org/ 



 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλόηεηα γηα 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηε ρξήζε ή όρη 

ιέμεσλ-θιεηδηώλ ζηε κεραλή αλαδήηεζεο. Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηηο ηζηνζειίδεο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ, ζην εάλ επηινγή ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο ζπγθέληξσζαλ 

βαζίζηεθε ζε γξαπηό θείκελν ή ζε εηθόλεο, εάλ νη πιεξνθνξίεο μαλαγξάθηεθαλ, 

αληηγξάθηεθαλ ή επηθνιιήζεθαλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο απάληεζε ζηα 

εξσηήκαηα ηνπ θύιινπ εξγαζίαο πνπ δόζεθε από ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηνπο καζεηέο ζε 

ςεθηαθή κνξθή. 

 
 

Οη δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ επηινγή πιεξνθνξηώλ ζην 

δηαδίθηπν θαη ε νκαδηθή εξγαζία πνπ ππνζηεξίδνπλ ζπλεξγαηηθά ςεθηαθά εξγαιεία 

είλαη κέξνο ησλ δεμηνηήησλ πνπ πξέπεη λα απνθηεζνύλ ζην Γπκλάζην.  

Οη πην γξήγνξνη καζεηέο άξρηζαλ ηελ νκαδηθή ζπγγξαθή ηεο πεξίιεςεο ζην ηέινο 

απηήο ηεο ζπλεδξίαο ελώ νη άιινη ηελ ηειείσζαλ ζην ζπίηη ηε κεζεπόκελε κέξα. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη πην γξήγνξνη καζεηέο βάζηζαλ ηελ πεξίιεςή ηνπο κόλν 

ζην καγηθό ηεηξάγσλν, ελώ νη καζεηέο πνπ ζπλάληεζαλ πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο 

παξέκεηλαλ ζηνλ ζξύιν θαη αθηέξσζαλ ηελ πεξίιεςή ηνπο ζηελ πεξηγξαθή ηεο 

ρειώλαο.  



 

 

Μεξηθνί καζεηέο μαλαδηάβαζαλ θαη δηόξζσζαλ ηα ιάζε ζε πξνηάζεηο πνπ είραλ ήδε 

γξαθηεί από ζπκκαζεηέο ηνπο (αιιαγή ρξώκαηνο ζηε ζεηξά). ην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθώλ, ζύκθσλα κε ηνλ επίζεκν παηδαγσγηθό νδεγό, ζπκπεξηιακβάλνληαη 

δξαζηεξηόηεηεο γξαπηνύ ιόγνπ πνπ αθνξνύλ ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε θαη ηελ 

ηθαλόηεηα ζπγγξαθήο καζεκαηηθώλ θεηκέλσλ, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 

επαλεμέηαζε θαη ε βειηίσζε ηεο αξρηθήο εθδνρήο ησλ θεηκέλσλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο. 

 

Οη καζεηέο δηακνξθώλνπλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ηελ ηειηθή κνξθή ηεο  

πεξίιεςεο ζρεηηθά κε ην ηη έκαζαλ ζην πιαίζην ηνπ ζπλεξγαηηθνύ ςεθηαθνύ 

εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ. Οη καζεηέο πνπ είραλ πξόζθαηα εγθαηαζηαζεί ζηε 

Γαιιία έπξεπε λα γξάςνπλ κόλν κηα πξόηαζε ζε έλα θνκκάηη ραξηί θαη λα 

πεξηγξάςνπλ ηη είραλ δεη ζηελ νζόλε (ηε ρειώλα, ηα ζεκεία …). 



 

Σπλεδξία 2 

Ζ ζπλεδξία 2 αξρίδεη κε αλαζθόπεζε ηεο νκαδηθήο πεξίιεςεο πνπ γξάθηεθε 

ςεθηαθά από κεξηθνύο καζεηέο αλάκεζα ζηηο δπν ζπλεδξίεο, ώζηε λα απινπνηεζεί 

θαη λα νινθιεξσζεί.  

Μεηά αξρίδεη ε αλαδήηεζε γηα ην πξνζαξκνζκέλν ηεηξάγσλν (Παξάξηεκα 1, 

εξσηήζεηο 2, 3, 4). 

Μηα ζεκαληηθή δπζθνιία εκθαλίδεηαη ζηελ αξρή ηεο δξαζηεξηόηεηαο: νη καζεηέο 

θαηαιαβαίλνπλ θαιά όηη θάζε ζύκβνιν θξύβεη έλαλ αξηζκό, αιιά γηα θάπνηνπο 

καζεηέο ηα δέθα ζύκβνια αληηπξνζσπεύνπλ ηα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.  

Δπίζεο ην λα εξκελεύζνπλ όηη έλα ηεηξάγσλν πεξηέρεη αθνινπζίεο θπζηθώλ από ην 1 

παξνπζηάδεη επίζεο πξόβιεκα, θαζώο, γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο καζεηέο, νη αξηζκνί 

αξρίδνπλ από ην 10 ή θαη ην 11. Δίλαη κηα δπζθνιία πνπ δελ ήηαλ αλακελόκελε: γη' 

απηνύο ηνπο καζεηέο, ηα  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 δελ είλαη αξηζκνί, αιιά ςεθία.  

Μηα άιιε δπζθνιία ζπλίζηαηαη ζην λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε  ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία 

εκθαλίδεηαη έλα ζύκβνιν από ηνλ ηειηθό αξηζκό πνπ αλαπαξίζηαηαη. Ζ αλαθάιπςε 

ησλ δπν πξώησλ αξηζκώλ παίξλεη πνιύ ρξόλν, ε αλαδήηεζε γίλεηαη πην εύθνιε κεηά, 

αιιά ηέζζεξα ζύκβνια δελ έρνπλ αθόκε απνθξππηνγξαθεζεί ζην ηέινο ηεο 

ζπλεδξίαο.  

Σπλεδξία 3 

Ζ αλαδήηεζε ησλ αξηζκώλ ζύληνκα ηειεηώλεη. Μεξηθνί καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη 

κηα δηαγώληνο δε ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ινγηθό ζπιινγηζκό θαη δεηάλε λα ειέγμνπλ 

όινπο ηνπο αξηζκνύο πνπ έρνπλ γξαθηεί ζε απηή ηε δηαγώλην. Σόηε δίλεηαη ζηνπο 

καζεηέο ε αξρηθή εθδνρή ηνπ ηεηξαγώλνπ θαη ε πιεξνθόξεζε όηη αλαθαιύθζεθε 

ζηελ Κίλα.  

Έλαο καζεηήο βξίζθεη αλαινγίεο κε ην ήδε απνθξππηνγξαθεκέλν ηεηξάγσλν. Έλαο 

άιινο καζεηήο πνπ έρεη έξζεη πξόζθαηα ζηε Γαιιία δηαβάδεη θαη γξάθεη θάπνηνπο 

Αξαβηθνύο αξηζκνύο πνπ αλαγλσξίδεη. Σν γεγνλόο πξνθαιεί  ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο δείρλνπλ πνιύ θαληαζία  πξνζπαζώληαο λα αηηηνινγήζνπλ 

γηαηί ην ηεηξάγσλν βξέζεθε ζηελ Κίλα. ηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθόο δίλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία ησλ Αξαβηθώλ αξηζκώλ.  

Μια εκ ηυν ςζηέπυν ανάλςζη  

Αξρηθά επηζεκαίλεηαη όηη ε παηδαγσγηθή αθνινπζία πνπ πηνζεηήζεθε θέληξηζε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ. Γνπιεύηεθαλ δεμηόηεηεο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ, 

αλαδήηεζεο θαη επηινγήο πιεξνθνξηώλ. Ζ ρξήζε ηνπ ζπλεξγαηηθνύ εξγαιείνπ έδσζε 

ηε δπλαηόηεηα ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπγγξαθή θεηκέλνπ κε πνηθίινπο 

ηξόπνπο: γξάθνληαο, μαλαγξάθνληαο, αλαζεσξώληαο, δηνξζώλνληαο … 

Δπίζεο, λα ζεκεησζεί όηη ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαο νη καζεηέο δελ ρξεζηκνπνηνύλ 

απζόξκεηα νξηζκέλνπο καζεκαηηθνύ όξνπο, όπσο είλαη νη όξνη “γξακκέο” θαη 



 

“ζηήιεο”, θαη όηη ζπρλά αληηθαζίζηαληαη από “νξηδόληηεο γξακκέο” θαη “θάζεηεο 

γξακκέο”. ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο νη όξνη απηνί ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά.  

Σν δήηεκα όκσο πνπ έθαλε ηε κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο “EANA
2
” καζεηέο 

θαη ζηνπο ππόινηπνπο καζεηέο είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ ζπκβόισλ. 

Οη καζεηέο “EANA”
2
 γηα ηελ επηθνηλσλία κέζα ζηελ ηάμε βαζίδνληαη ζηε ζρνιηθή 

γιώζζα, ρξεζηκνπνηώληαο ην ιεμηιόγην πνπ έρνπλ κάζεη ζην ζρνιείν από ηόηε πνπ 

ήξζαλ (1 κε 5 κήλεο). Μπνξνύλ λα νλνκάζνπλ ηνλ θύθιν, ην εκηθύθιην, ηνλ ξόκβν, 

ην ηξίγσλν θαη ην νξζνγώλην. Οη γαιιόθσλνη καζεηέο έρνληαο ζαθώο κεγαιύηεξε 

πξόζβαζε ζην ιεμηιόγην θαζεκεξηλώλ αλαθνξώλ (θεγγάξη, κήιν), εκθαλίδνπλ 

δπζθνιία ζην λα αλαγλσξίζνπλ κε καζεκαηηθνύο όξνπο ην θόθθηλν ζρήκα ζηελ 

νζόλε θαη θαλέλαο ηνπο δελ πξόηεηλε ηνλ όξν ξόκβν. Όινη ηνπο αλέθεξαλ ην 

ηεηξάγσλν αληί γηα ην νξζνγώλην απνθαιύπηνληαο όηη ρξεζηκνπνηνύζαλ έλαλ γεληθό 

όξν, δειαδή πνπ αλαθέξνληαλ ζε κηα έλλνηα ηνπ θαζεκεξηλνύ ιόγνπ αληί γηα ηνλ 

επηζηεκνληθό όξν πνπ είραλ δηδαρζεί ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ. Σν δήηεκα απηό 

δελ πξνθάιεζε όκσο πξόβιεκα ζηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηώλ κεηαμύ ηνπο.   

Οη ζεκαληηθόηεξεο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ εκθαλίζηεθαλ ζηελ θαηαλόεζε ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ ππέβαιε ν εθπαηδεπηηθόο θαη ζηελ εμήγεζε ησλ επηρεηξεκάησλ. 

πρλά ρξεζηκνπνηνύληαη πεξίπινθεο ζπληαθηηθέο δνκέο θαη απαηηείηαη 

αλαδηαηύπσζε.  

Σν θπξηόηεξν όκσο δήηεκα πνπ αλαδύζεθε είλαη όηη ε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ καζεκαηηθή επηθνηλσλία πξέπεη λα εθθξάδεη αθξηβώο ηηο έλλνηεο ζηηο νπνίεο 

παξαπέκπεη. Ζ ζεκαζία ησλ ιέμεσλ “ζρήκα” θαη “αξηζκόο” πνηθίιεη αλάινγα κε ηα 

ζπκθξαδόκελα, ζηε κεηξηθή γιώζζα ή ζηα καζεκαηηθά, θαη θάλεθε όηη ε 

πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ δελ θαηείρε πιήξσο ηα λνεκαηηθά απηά πεδία. Παξόια 

απηά νη καζεηέο απηήο ηεο ηάμεο ζπλήζηδαλ λα επηηεινύλ ρσξίο θακία δπζθνιία 

κεκνλσκέλεο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ επαλαιακβάλνληαλ θαη νη νπνίεο είλαη 

θιαζζηθέο γηα ηελ αξίζκεζε, όπσο ην λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δεθάδεο ελόο αξηζκνύ. 

ην πιαίζην όκσο ηεο επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο ε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε 

παξαπέκπεη ζε έλα άιιν επίπεδν δηαζεζηκόηεηαο ηεο καζεκαηηθήο θαη ηεο γισζζηθήο 

γλώζεο.  

 

                                                           
2 Σξεηο καζεηέο ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιώζζα είλαη ηα Πνξηνγαιηθά· έλαο καζεηήο από ην Μπαγθιαληέο· έλαο από ην 

Παθηζηάλ θαη έλαο από ηε ξη Λάλθα. [Οη καζεηέο ΕΑΝΑ (Δlèves Αllophones Νouvellement Αrrivés)  έρνπλ έιζεη 

πξόζθαηα ζηε Γαιιία,  δελ έρνπλ εκπεηξία θνίηεζεο ζε γαιιηθό ζρνιείν νύηε επαξθείο δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο ζηα 

γαιιηθά. Σύκθσλα κε ηελ νδεγία 2012-141 du 2 October 2012, θνηηνύλ ζε ηππηθή ζρνιηθή ηάμε, δηδάζθνληαη ηε γιώζζα 

κέζα από ηα ζρνιηθά γλσζηηθά αληηθείκελα θαη αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηα ζηε ζρνιηθή κνλάδα παξαθνινπζνύλ γηα  έλα 

κηθξό δηάζηεκα καζήκαηα εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο   (Σεκ. κεηαθξαζηή)]   

 Σξεηο καζεηέο ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιώζζα είλαη ηα Πνξηνγαιηθά· έλαο καζεηήο από ην Μπαγθιαληέο· έλαο από ην 

Παθηζηάλ θαη έλαο από ηε ξη Λάλθα. 
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Γεύηεπη πιλοηική εθαπμογή 

από ηνλ M. Piccione
**

 

Διζαγυγή  

Ζ πξόηαζε δηδαζθαιίαο πνπ πξνηείλεηαη ζηελ ελόηεηα απηή αθνξά αξηζκεηηθέο 

έλλνηεο. Δηδηθόηεξα  αθνξά ζηελ αξίζκεζε (δεθαδηθό ζύζηεκα, ζεζηαθό αμηαθό 

ζύζηεκα), ζηηο πξνζζεηηθέο ζρέζεηο θαη, ζε πην γεληθό επίπεδν, ζηηο ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο. Πξνζθέξεη έλα πιαίζην θαηάιιειν γηα εκπινθή ησλ καζεηώλ κε 

βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκαηηθώλ ζην Γπκλάζην, όπσο ηηο 

βξίζθνπκε ζην αληίζηνηρν «Ηηαιηθό Πιαίζην Καηεπζύλζεσλ» γηα απηή ηε βαζκίδα 

απηή ηεο εθπαίδεπζεο.  

Αξρηθά έγηλε πεξηγξαθή ηεο πξόηαζεο θαη αλαιπηηθή ζπδήηεζε κε ηνπο δπν 

εθπαηδεπηηθνύο ησλ ηάμεσλ ζηηο νπνίεο ζα γηλόηαλ ε πηινηηθή εθαξκνγή.  

Η ππόηαζη  

Σν πιαίζην ηεο ελόηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ απνθξππηνγξάθεζε ελόο παιηνύ καγηθνύ 

ηεηξαγώλνπ πνπ αλαθαιύθζεθε ζηελ Κίλα. 

Ζ δξαζηεξηόηεηα ζηνρεύεη ζην λα επαλεμεηαζηνύλ έλλνηεο πνπ έρνπλ ήδε δηδαρζεί 

ζηνπο καζεηέο ώζηε λα βειηησζεί ε γλώζε ηνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζνπλ 

ξεηά νξηζκέλεο ζεκειηώδεηο ηδηόηεηέο ηνπο, όπσο επίζεο λα αλαπηπρζεί ε αίζζεζε 

ησλ ζπκβόισλ. Με άιια ιόγηα, ε ελόηεηα πξνσζεί κηα κεηαγλσζηηθή αλάιπζε 

ζεκαίλνληνο-εξκελείαο ζηελ Αξηζκεηηθή γηα λα απνζαθελίζεη ηε ζρέζε “θπζηθνύ 

αξηζκνύ-ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο” θαη θαηά ζπλέπεηα ηε ζρέζε “ςεθίν-ζέζε-

αμία” θαη ηειηθά ηε έλλνηα ηεο “ηάμεο κεγέζνπο”. Με ηνλ ηξόπν απηό 

αληηκεησπίδεηαη ην γλσζηηθό εκπόδην πνπ ζρεηίδεηαη κε ην επηζηεκνινγηθό εκπόδην 

ηεο κεηάβαζεο από ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνύ ζηελ έλλνηα ηνπ ςεθίνπ.  

Δπηπιένλ, ε ελόηεηα παξέρεη ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο γηα λα εηζαρζνύλ πξαθηηθέο 

επίδεημεο,  ε αιγεβξηθή ζθέςε, θαη επίζεο γηα  αλαζηνραζκό ζε γεσκεηξηθά 

εξσηήκαηα. Σέινο, δηακνξθώλεη έλα καζεζηαθό πιαίζην θαηάιιειν γηα ηελ 

αλάπηπμε γισζζηθώλ δεμηνηήησλ θαηαλόεζεο θαη παξαγσγήο θεηκέλνπ, όπσο επίζεο 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ δηαινγηθνύ ιόγνπ, κέζα από ηελ επεμήγεζε ζρεδίσλ-

ζηξαηεγηθώλ-ιύζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα, ε πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη ρξεζηκνπνηεί 

δπν κεζνδνινγίεο, ην παηρλίδη θαη ηελ αθήγεζε, νη νπνίεο επηηξέπνπλ όρη κόλν γηα 

ελεξγνπνηεζεί ε πεξηέξγεηα, ε θαληαζία, ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε πξόζεζε  

αλαθάιπςεο, ν ξόινο ηεο δηαηύπσζεο ππνζέζεσλ, αιιά επίζεο λα απνηξαπνύλ 

θαηαζηάζεηο άγρνπο, αλεζπρίαο ή αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο.  

                                                           
* *

 Παλεπηζηήκην ηέλα, Ηηαιία  



 

Μηα ηζηνξηθή θαη πνιππνιηηηζκηθή νπηηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ζθηαγξαθήζεη ηηο εμειίμεηο ηεο αξηζκεηηθήο θαη πξνθνξηθήο αξίζκεζεο από ην 

παξειζόλ κέρξη ζήκεξα ζε δηαθνξεηηθέο ρώξεο θαη θνπιηνύξεο.   

Δηδηθόηεξα, ε ελόηεηα απνθαιύπηεη ην ράζκα κεηαμύ ηεο ελζηηθηώδνπο αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ “κεηξήκαηνο” θαη ηεο αξγήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο νπνίαο 

ηειεηνπνηήζεθε έλα ζύζηεκα γξαθήο  ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί κεξηθά ζύκβνια γηα λα 

αλαπαξαζηήζεη αθόκε θαη ηνπο κεγάινπο αξηζκνύο.  

Η πιλοηική εθαπμογή  

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο έγηλε ζε δπν ηάμεηο ηνπ δεύηεξνπ 

έηνπο (7
ε  

 ηάμε) ηνπ Γπκλαζίνπ “G. Papini” (Castelnuovo Berardenga, ηέλα). ηε 

ηάμε θνηηνύζαλ 42 καζεηέο (11 καζεηέο κε κεηαλαζηεπηηθή θαηαγσγή θαη 10 

καζεηέο κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα) θαη ππήξραλ δπν εθπαηδεπηηθνί (V. La Grotteria 

& P. Sabatini). Ζ εθαξκνγή έγηλε κε ηε ζπλεξγαζία ελόο επηκνξθσηή εθπαηδεπηηθώλ. 

Ζ ελόηεηα πινπνηήζεθε αθνινπζώληαο ην γεληθό ζρεδηαζκό πνπ δόζεθε από ηε 

Γαιιηθή νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, δνκεκέλε ζε ηέζζεξηο ζπλεδξίεο, κε δπν 

επηπιένλ επηρεηξήκαηα, ην πξώην κηα γεσκεηξηθή παξέθβαζε, θαη ην δεύηεξν έλα 

ζρήκα αξηζκεηηθήο θαηαζθεπήο. Απηά ηα δπν  βήκαηα δελ είραλ ζρεδηαζηεί, αιιά 

πξνέθπςαλ κέζα από ηελ εξγαζία ζηελ ηάμε. Αληηζηνηρνύζαλ ζε έλαλ κεηαγλσζηηθό-

γισζζηθό ζηόρν θαη έλαλ γλσζηηθό ζηόρν αληίζηνηρα, δειαδή, ζην λα:  

- λα θάλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δπζθνιία λα εμεγήζνπλ κε 

ηερληθνύο όξνπο αθόκε θαη κηα θαηλνκεληθά απιή δηαδηθαζία (δειαδή ηελ 

θαηαζθεπή ελόο ηεηξαγώλνπ πνπ ρσξίδεηαη ζε ζπγθιίλνληα κέξε), 

- λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζην λα δνκήζνπλ κηα μεθάζαξε λνεηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα νξγαλσζνύλ νη θπζηθνί 

αξηζκνί ζε δεθάδεο, ηνλίδνληα ηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ςεθίσλ ζην ξόιν 

κνλάδσλ ή δεθάδσλ από ην 0 κέρξη ην 99. 

Γελ κπνξνύζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Πξόγξακκα  Framapad, πνπ πξνέβιεπε ν 

αξρηθόο ζρεδηαζκόο ηεο ελόηεηαο απηήο, ιόγσ πξνβιεκάησλ ζην εξγαζηήξην 

ππνινγηζηώλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε όκσο απηή ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο νδεγίεο πνπ 

είραλ δνζεί από ηε γαιιηθή νκάδα ζρεδηαζκνύ, δελ κείσζε ηελ αμία ηεο ελόηεηαο 

από γλσζηηθή άπνςε. Αληίζεηα, έδσζε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζε όινπο ηνπο 

καζεηέο ηεο ηάμεο, επηηξέπνληάο ηνπο λα ζπκβάιινπλ  κε θάπνην ηξόπν, έζησ θαη 

ζηε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξαθήο ησλ αξηζκώλ.  

Σπλεδξία 1: Πξνζεγγίδνληαο ηα καγηθά ηεηξάγσλα (3 ώξεο) 

Ζ παξνπζίαζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Ζ εξγαζία άξρηζε κε κηα ζύληνκε ηζηνξία πνπ 

παξνπζίαζε ν εθπαηδεπηηθόο (βιέπε Παξάξηεκα Α.1), θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο 

εηθόλαο ηνπ παιηνύ ηεηξαγώλνπ. 



 

 

Ζ ιέμε “ηεηξάγσλν” εμεηάζηεθε ώζηε λα επαιεζεπζεί ε ηθαλόηεηα λα εμεγεζεί ε 

ζεκαζία ελόο πνιύ νηθείνπ γεσκεηξηθνύ όξνπ. 

Πξνέθπςαλ κεξηθέο δπζθνιίεο πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί θαη ζρεηίδνληαλ κε ηηο 

έλλνηεο ηεο “πιεπξάο” θαη “δεμηάο γσλίαο”. Οη δπζθνιίεο απηέο έξρνληαλ ζε 

αληίζεζε κε όηη πξνέθπςε από ηηο ζπλζήθεο ηεο “ηζόηεηαο κεηαμύ ηκεκάησλ” θαη ηεο 

“ηζόηεηαο κεηαμύ γσληώλ”, νη νπνίεο θαηαλνήζεθαλ ακέζσο επεηδή  

“επηθαιύπηνληαη”. 

πγθεθξηκέλα, ε ιέμε “πιεπξά” ε νπνία αξρηθά είρε αλαθνξά ηε ιέμε “όξην” θαηά 

ηνλ ζρεκαηηζκό πξνηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηνλ θαηάιιειν νξηζκό ζηαδηαθά 

βειηηώζεθε, ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα βήκαηα:  

- “ην ηκήκα ηνπ νξίνπ” 

- “ην ηκήκα ηνπ νξίνπ αλάκεζα ζε δπν θνξπθέο ηξηγώλνπ” 

- “ηκήκα πνπ ελώλεη δπν θνξπθέο”. 

Ζ ιέμε “δεμηά γσλία” πξνθάιεζε δπζθνιίεο  ζην ζρεκαηηζκό νινθιεξσκέλσλ 

πξνηάζεσλ, όπσο επίζεο ζηελ εμήγεζε  θαηαζθεπήο ζηελ νπνία νη καζεηέο 

δίπισλαλ ραξηί, όπσο θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

- “ν ρώξνο πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζε δπν ηκήκαηα ηα νπνία είλαη ην έλα γηα ην 

άιιν...” 

- “δηπιώλσ πξώηα έλα ηκήκα ηνπ ραξηηνύ θαη κεηά δηπιώλσ ην άιιν πξνο ηα 

κέζα, πξνζέρνληαο λα κελ ην βάισ νύηε πξηλ νύηε κεηά” 

- “δηπιώλσ κηα θνξά έλα κέξνο ηνπ ραξηηνύ θαη κεηά δηπιώλσ ηε δεύηεξε πηπρή 

πάλσ ζηελ πξώηε”. 

ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ζρεηηδόηαλ κε ην “κεηξάσ” θαη κε ηελ θιίζε αλάκεζα ζε 

νξηδόληην θαη θάζεην άμνλα”. 

Ζ αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν θαη απνηειέζκαηά ηεο.  

Σώξα ρξεηαδόηαλ λα δηεξεπλεζνύλ νη εθθξάζεηο “καγηθό ηεηξάγσλν” θαη “ηεηξάγσλν 

ηεο ζεηξάο 6”. Ξεθίλεζε κηα έξεπλα ζην δηαδίθηπν γηα λα απαληεζνύλ ηα εξσηήκαηα 

απηά. 



 

Οη καζεηέο, ζε νκάδεο ησλ 2-3 αηόκσλ ζε θάζε ππνινγηζηή ηνπ εξγαζηεξίνπ, 

άξρηζαλ λα ςάρλνπλ ζην δηαδίθηπν. 

ηε ζπλέρεηα, θάζε νκάδα έγξαςε έλα θείκελν ζπλνςίδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

είρε ζπιιέμεη θαη ζεώξεζε ζρεηηθέο. Ο καζεηέο αλαθέξζεθαλ επίζεο ζηελ ηζηνξία 

ησλ καγηθώλ ηεηξαγώλσλ (βίληεν).  

Κάζε νκάδα δηαβάδεη  ην θείκελό ηεο ζηελ ηάμε.  Καηά ηελ αλάγλσζε 

επηζεκαίλνληαη νξηζκέλνη όξνη πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηα θείκελα ησλ καζεηώλ, 

όπσο “δηάηαμε”, “ζεηξά”, “καγηθό άζξνηζκα”. Δπηπιένλ αλαδύζεθαλ θάπνηεο 

ηδηόηεηεο, όπσο ε ύπαξμε θαη ε κνλαδηθόηεηα ησλ καγηθώλ ηεηξαγώλσλ πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ δηάηαμε. Οη καζεηέο εληππσζηάδνληαη γηα ην πιήζνο ησλ καγηθώλ 

ηεηξαγώλσλ πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ, ην παξάμελν άικα ηεο πιεζηθόηεηαο από ηελ 

ηξίηε ζηελ ηέηαξηε ηάμε (από 1 κέρξη 880), θαη από ηελ ηέηαξηε ζηελ πέκπηε (από 

880 κέρξη 275.305.224) θηάλνληαο ζην επίπεδν δηζεθαηνκκύξηα δηζεθαηνκκπξίσλ 

ζην επόκελν βήκα. 

Γνπιεύνληαο νκαδηθά, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώζεθαλ από ηηο δηάθνξεο 

νκάδεο απνηππώζεθαλ πεξηιεπηηθά ζε έλα κόλν θείκελν πνπ δηακνξθώζεθε από έλα 

καζεηή κε ζθνπό λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζε κηα ηειηθή έθζεζε σο αθίζα. (Figure 1) 

Δμάζθεζε ζε κηα απιή πεξίπησζε. Απηή ε δξαζηεξηόηεηα είρε ζθνπό λα 

εκπεδώζνπλ νη καζεηέο ηηο ηδηόηεηεο πνπ θαζνξίδνπλ ην καγηθό ηεηξάγσλν. ε θάζε 

νκάδα δόζεθε έλα θύιιν ραξηί πνπ πεξηείρε κηα έγρξσκε εηθόλα ηνπ καγηθνύ 

ηεηξαγώλνπ 3x3 θαη  κεξηθέο εξσηήζεηο γηα ην είδνο ησλ αξηζκώλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζε απηό θαη γηα ηηο επηπξόζζεηεο ηδηόηεηεο ησλ αξηζκώλ πνπ ηθαλνπνηνύληαη ζε θάζε 

ζεηξά, ζηήιε θαη δηαγώλην (βιέπε Παξάξηεκα Α.2). ηελ επηκέξνπο απηή 

δξαζηεξηόηεηα, ε πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ αληηκεησπίδεη ηνπο όξνπο “ζεηξά” θαη 

“ζηήιε” κε ηελ έλλνηα πνπ έρνπλ νη ιέμεηο απηέο ζηε θπζηθή γιώζζα, θαη ηε ιέμε 

“δηαγώληνο” κε ηε γεσκεηξηθή εξκελεία ηνπ, δειαδή σο καζεκαηηθό όξν. Οη καζεηέο 

δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηε ιέμε “ζηαζεξά”, ηελ νπνία παξαθξάδνπλ όπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

- “πάληα δίλεη ην ίδην απνηέιεζκα”.  

Μεξηθνί καζεηέο κπόξεζαλ λα επηδείμνπλ ηα αληηθείκελα κε ρεηξνλνκίεο. (Figure 2) 

    
Figure 1      Figure 2 



 

Σπλεδξία 2: Σπδεηώληαο ηηο ιέμεηο “δηάηαμε ελόο ηεηξαγώλνπ”θαη “καγηθό άζξνηζκα” 

(2 ώξεο)  

Οη θαηλνύξηεο έλλνηεο “ζεηξά ηεηξαγώλνπ” θαη “καγηθό άζξνηζκα” θέληξηζαλ ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηώλ. 

ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθόινπζεο δξαζηεξηόηεηεο γηα λα δνκεζεί ε έλλνηα ηεο 

ζεηξάο ηνπ ηεηξαγώλνπ:  

- ζρεδηαζκόο ζηνλ πίλαθα ηνπ ηεηξαγώλνπ πνπ αληηζηνηρνύζε ζε θάζε ζεηξά 

(από 1 κέρξη 6) 

- εμήγεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ ζα εθηεινύληαλ 

- ζπζρεηηζκόο ηεο ζεηξάο ηνπ ηεηξαγώλνπ κε ηνλ αξηζκό ησλ θειηώλ ηνπ 

- επηζήκαλζε ηεο θνηλνηππίαο ηνπ καγηθνύ ηεηξαγώλνπ ηεο ζεηξάο 1 θαη ηεο 

αλππαξμίαο (αδπλακίαο ύπαξμεο) κνληέισλ γηα ηε ζεηξά 2.  

ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηώλ γηα ιεθηηθέο εμεγήζεηο ε κεηάβαζε από ηελ 

ελζηηθηώδε ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηδέα απνδείρζεθε όηη δελ ήηαλ εύθνιε δηαδηθαζία. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο λνεηηθήο θαηαζθεπήο, πξνηάζεθε ζηνπο καζεηέο κηα 

ζρεδηαζηηθή δξαζηεξηόηεηα ε νπνία απνδείρζεθε ρξήζηκε: ζην πιαίζηό ηεο νη 

καζεηέο κπόξεζαλ λα πνπλ όηη  ζεηξά είλαη “νη αξηζκνί ησλ θειηώλ θαηά κήθνο κηαο 

πιεπξάο” ή “ν αξηζκόο ησλ θειηώλ θάζε ζεηξάο”, “ν αξηζκόο ππνδηαηξέζεσλ κηαο 

πιεπξάο”. Δπίζεο πξνέθπςαλ δπζθνιίεο ζην λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο θαη 

λα πεξηγξάςνπλ ηα βήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ αθνινπζία, ε νπνία θαηέδεημε 

έλα ρακειό επίπεδν αλάπηπμεο δηαδηθαζηηθήο ζθέςεο ζηνπο καζεηέο.  

Ζ έλλνηα ηνπ καγηθνύ αζξνίζκαηνο δε δεκηνύξγεζε πξνβιήκαηα· ε ζπδήηεζε πάλσ 

ζε απηό επέηξεςε ζε έλα καζεηή λα επηρεηξήζεη ηελ απνζαθήληζε ηνπ θαλόλα 

ππνινγηζκνύ ηνπ καγηθνύ αζξνίζκαηνο, βαζηδόκελνο ζηε ζεηξά, γεγνλόο πνπ 

πξνθάιεζε ηνλ ελζνπζηαζκό ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ:  

“κε ηε ζεηξά κπνξώ λα βξσ ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό από ηα θειηά· κεηά πξέπεη λα 

πξνζζέζσ όινπο ηνπο αξηζκνύο από 1 κέρξη απηό ηνλ αξηζκό πνπ βξήθα θαη ηειηθά 

πξέπεη λα δηαηξέζσ απηόλ ηνλ θαηλνύξην κε ηνλ αξηζκό ησλ ζεηξώλ”. 

Αλάθιεζε ηεο ησξηλήο αξίζκεζεο. πλερίδνληαο λα δνπιεύεη ζε επίπεδν νινκέιεηαο 

ε ηάμε αλαθάιεζε ηηο ηδηόηεηεο ηεο ησξηλήο αξίζκεζεο, θαη δεηήζεθε από ηνπο 

καζεηέο λα εμεγήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ςεθίνπ θαη ηελ έλλνηα ηνπ ςεθίνπ 

εμαξηώκελνπ από ηε ζέζε. 

Υξήζηκε ππνζηήξημε ζην εγρείξεκα απηό παξείρε ν ζρεδηαζκόο ελόο πίλαθα ζην 

καπξνπίλαθα ηεο ηάμεο, όπσο ζηελ εηθόλα. 
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Μέζσ ηνπ ζρεδίνπ απηνύ νη καζεηέο κπόξεζαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ λνεξά ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή ησλ ςεθίσλ ησλ κνλάδσλ θαη ησλ δεθάδσλ σο γξαπηή δηαδνρή 

θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ παξαηεξνύζαλ.  

Σπλεδξία 3. Απνθξππηνγξαθώληαο ην καγηθό ηεηξάγσλν (1 ώξα) 

Λύλνληαο έλα όκνξθν καγηθό ηεηξάγσλν. ε κηθξέο νκάδεο, νη καζεηέο 

επηθεληξώζεθαλ ζηε ιύζε ηνπ καγηθνύ ηεηξαγώλνπ ηεο ζεηξάο 6, όπνπ ηα ζύκβνια 

ηνπ αξρηθνύ παιηνύ ηεηξαγώλνπ είραλ αληηθαηαζηαζεί από άιια γλώξηκα ζρήκαηα.  

Αξρηθά επηρείξεζαλ λα δνθηκάζνπλ ηελ αιιεινπρία ηεο ππνηηζέκελεο αξηζκεηηθήο 

αμίαο θάπνησλ ςεθείσλ· κεηά ζπλέρηζαλ κε πην ζπζηεκαηηθό ηξόπν, αθνινπζώληαο 

ππνδείμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ρξεζηκνπνηώληαο ην “ζρέδην νδεγηώλ” πνπ είρε 

επεθηαζεί κέρξη ηνλ αξηζκό 36. Μπόξεζαλ λα πινπνηήζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

κεηξήκαηνο ηεο επαλάιεςεο θαη ησλ ςεθίσλ θαη ησλ αξηζκώλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα γηα λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα (πξώηα αλαθαιύπηνληαο ην ζύκβνιν 

ηνπ αξηζκνύ 3, κεηά απηό ηνπ 0 …). (figure 4a and 4b). 



 

   
Figure 4a                                                  Figure 4b 

Απνθξππηνγξαθώληαο ην καγηθό ηεηξάγσλν ηνπ Xian. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

ζπλεδξίαο, ν εθπαηδεπηηθόο έδσζε ζε θάζε νκάδα έλα αληίηππν ηνπ αξραίνπ 

Κηλεδηθνύ καγηθνύ ηεηξαγώλνπ θαη ηνπο αλέζεζε λα απνθξππηνγξαθήζνπλ ηνπο 

αξαβηθνύο αξηζκνύο πνπ ήηαλ δηαζέζηκνη. Ζ αληηζηνηρία αλάκεζα ζηα ζύκβνια ησλ 

δπν ηεηξαγώλσλ ήηαλ πξνθαλήο. (figure 5). 

   
Figure 5       Figure 6 

Σπλεδξία 4: Επηζηξνθή ζηελ πνιηηηζκηθή νπηηθή (1 ώξα) 

Ζ ηζηνξηθή νπηηθή γηα ηελ εμέιημε ησλ Αξαβηθώλ αξηζκώλ δόζεθε κέζα από ηελ 

ζπιινγηθή αλάγλσζε θαη ζύλνςε, πνπ πινπνηήζεθαλ σο ζπιινγηθέο εξγαζίεο, ελλέα 

πηλάθσλ πνπ είραλ πξνεηνηκάζεη νη εθπαηδεπηηθνί. Σν πιηθό απηό αλαθεξόηαλ ζε 

ζπζηήκαηα αξίζκεζεο ζηνλ νπκεξηθό, Βαβπισληαθό, Αηγππηηαθό, Ηλδν-Αξαβηθό, 

Διιεληθό, Κηλέδηθν θαη Ρσκατθό πνιηηηζκό. Γπν επηπξόζζεηνη πίλαθεο αθνξνύζαλ 

ηνπο “Αξηζκνύο ηνπ ππνινγηζηή” θαη ηελ “Ηζηνξία ηνπ κεδέλ”.  

Κάζε νκάδα καζεηώλ πξνζπάζεζε λα γξάςεη έλαλ αξηζκό ζην ζύζηεκα πνπ ηεο 

δόζεθε.  

Τειηθή αμηνιόγεζε (1 ώξα) 

Πεξίπνπ πέληε κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο, δόζεθε ζηνπο καζεηέο έλα 

εξσηεκαηνιόγην (βιέπε Παξάξηεκα A.3) ώζηε λα αμηνινγεζεί ε δνπιεηά πνπ είρε 

γίλεη. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ παξέπεκςαλ ζε πνηθίιεο παηδαγσγηθέο ππνδείμεηο. 

Οη πην ζεκαληηθέο αθνξνύζαλ ζηελ ππθλόηεηα θαη ζην βάζνο ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο 



 

ελόηεηαο απηήο σο πξόηαζε δηδαζθαιίαο,  ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ απαηηεί ρξόλν 

ώζηε λα αλαδπζεί ζην έπαθξν ην καζεζηαθό ηεο δπλακηθό.  

Δκ ηυν ςζηέπυν ανάλςζη. 

Ζ ελόηεηα σο πξόηαζε δηδαζθαιίαο απνδείρζεθε παξαγσγηθή ζε επίπεδν 

ελδηαθέξνληνο, ηόζν κεζνδνινγηθά όζν θαη ζεκαηηθά. Παξείρε ηζηνξηθή πξνζέγγηζε, 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε, δηακεζνιαβεηηθά εξγαιεία, ξόινπο, δηαδηθαζίεο αλαθάιπςεο 

θαη απνθξππηνγξάθεζεο.  

ην ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα, ε βησκαηηθή, ζε αληίζεζε κε ηελ ακηγώο λνεηηθή 

πξνζέγγηζε, κπνξεί λα κεηνπζησζεί ζε παηρλίδη θαη λα ζπλδεζεί κε ζπλαηζζήκαηα  

ελόο θαιώο ελλννύκελνπ αληαγσληζκνύ αλάκεζα ζηηο νκάδεο ησλ καζεηώλ. Σν 

θαηλνύξην πξόβιεκα ηεο απνθσδηθνπνίεζεο απνηειεζκάησλ, θαζώο βαζίδεηαη ζε 

ινγηθέο δηεξγαζίεο θαη ζπιινγηζκνύο, ζπλδέεηαη κε ζηηγκέο έθπιεμεο θαη 

ηθαλνπνίεζεο. 

ην γλσζηηθό ηνκέα, ε δξαζηεξηόηεηα πξνζθέξεη έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη 

καζεηέο κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ Αξηζκεηηθέο έλλνηεο θαη πξάμεηο, λα επαλέιζνπλ 

ζε απηέο θαη λα εληζρύζνπλ ηελ επίγλσζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο καζεκαηηθέο 

ηδηόηεηεο θαη θαλνληθόηεηεο, παίξλνληαογισζζηθνύο ηύπνπο (ην άζξνηζκα ησλ 

πξώησλ θπζηθώλ αξηζκώλ, ηελ αμία ηνπ “καγηθνύ θιεηδηνύ”) θαη βειηηώλνληαο ηελ 

θαηαλόεζή ηνπο σο πξνο ηνλ καζεκαηηθό ζπκβνιηζκό.  

Ζ εξγαζία απαηηεί θαη αλαπηύζζεη ηθαλόηεηεο, όπσο: 

- ηεο απόθηεζεο πιεξνθνξηώλ από έλα θείκελν κε ζηόρν ηε ζπγγξαθή  

θεηκέλνπ 

- ηεο θαηαλόεζεο νδεγηώλ 

- ηεο επεμήγεζεο, ηνπ νξηζκνύ θαη ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο.  

Ζ δξαζηεξηόηεηα αλάδεημε ηηο δπζθνιίεο νη νπνίεο, ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, 

παξέπεκπαλ  ζηε κεραληθή δηδαζθαιία/κάζεζε ηεο Αξηζκεηηθήο. Ζ γιώζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηε δηδαζθαιία θαζνδήγεζε ηνπο καζεηέο ζην λα αλαπαξάγνπλ 

γισζζηθά ζηεξεόηππα κε ηα νπνία «έληπλαλ» έλα αδύλακν ζώκα ελλνηνινγηθήο 

θαηαλόεζεο.  

Δκθαλίζηεθε επίζεο κηα απξόβιεπηε δπζθνιία θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ελόο 

ηεηξαγώλνπ πνπ ρσξίδεηαη ζε έλα δεδνκέλν αξηζκό ίζσλ θειηώλ: πνιινί καζεηέο δελ 

κπνξνύζαλ λα ην θάλνπλ κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν: δελ κπνξνύζαλ  λα εμεγήζνπλ ηα 

βήκαηα ηεο γεσκεηξηθήο θαηαζθεπήο ελόο ππάξρνληνο ζρεδίνπ απιά αλαθαιώληαο 

ηελ λνεηηθή ηνπ αλαπαξάζηαζε.  Απηή ε δξαζηεξηόηεηα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ 

εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ (εηζαγσγηθή ή ελδν-

ππεξεζηαθή). 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

A.1 

Η ιζηοπία πος ειπώθηκε: Μηα αξραηνιόγνο θίιε καο πήγε λα δνπιέςεη ζηελ Κίλα 

θαη επηζθέθηεθε ην Μνπζείν ηνπ Xian, όπνπ ελζνπζηάζηεθε κε έλα αξραηνινγηθό 

εύξεκα: κηα κεηαιιηθή πιάθα κε ηελ εηθόλα ελόο ηεηξάγσλνπ ζρεδίνπ πνπ είρε 

παξάμελα ζύκβνια. Η εμήγεζε από θάησ έιεγε ηελ αθόινπζε θξάζε “Μαγηθό 

ηεηξάγσλν ζεηξάο 6”. Όηαλ γύξηζε ζηελ Ιηαιία καο ξώηεζε γηα ηε καζεκαηηθή ζεκαζία 

ηεο πιάθαο. Επεηδή δηαζθεδάζακε όηαλ ιύλακε ην αίληγκα, ζαο πξνηείλνπκε ην ίδην 

παηρλίδη αλαθάιπςεο...  

A.2 

 

Osservate questo quadrato con numeri nelle caselle. 

Qui sotto abbiamo trascritto alcuni comandi e domande alle quali vi chiediamo di 

provare a rispondere: 

 Quali numeri compaiono nelle caselle del quadrato? 

 Addizionate i numeri di ogni riga del quadrato. Che cosa potete notare? 

 Addizionate i numeri di ogni colonna del quadrato. Che cosa potete notare? 

 E addizionando i numeri di ciascuna diagonale del quadrato. Che cosa trovate? 

Adesso scrivete tutto quello che avete scoperto! 

A.3 

1. A scuola è arrivato un bambino nuovo… 

2. Prova a spiegargli che cos’è un quadrato magico. 

3. Digli che cosa ti ha colpito dell’attività svolta per riuscire a decifrare il quadrato 

magico con le figurine. 

4. Il bambino non sa disegnare un quadrato diviso in caselle quadrate uguali. 

Raccontagli come si fa. 

5. Inoltre è curioso di sapere come si scrive un numero nel nostro sistema di 

numerazione. Prova a spiegarglielo. 



 

 

Σπίηη πιλοηική εθαπμογή 

από ηελ H. Moraova
***

 

Γύν δηαθνξεηηθέο ηάμεηο, , 7
ε
 θαη 5

ε
, ζε δηδαζθαιία πνπ αθνινπζεί ηε κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ηαπηόρξνλεο δηδαζθαιίαο γλσζηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη γιώζζαο 

(Content and Language Integrated Learning -  CLIL), δειαδή ζε κάζεκα ζην νπνίν 

πινπνηνύληαη ηαπηόρξνλα καζεκαηηθνί θαη γισζζηθνί ζηόρνη.  

Ζρνγξάθεζε ζε βίληεν  

1
η
 πιλοηική εθαπμογή: 7

η
 ηάξη, μάθημα CLIL, σπήζη διαδπαζηικού πίνακα - 

δςναηόηηηα να γπάτοςν πάνυ ζε μια ήδη ςπάπσοςζα εικόνα (ηο καβούκι μιαρ 

σελώναρ), ςπάπσοςζα εμπειπία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ μαθημαηικών ζε  ζηο 

πλαίζιο  γλυζζικού μαθήμαηορ (μάθημα Αγγλικών), η διαθοπεηική  γλώζζα 

(ξένη) δεν αποηελεί ιδιαίηεπο εμπόδιο.  

Γισζζηθνί ζηόρνη: δξαζηεξηόηεηα α) παξαγσγήο πξνθνξηθνύ ιόγνπ -ζπδήηεζε γηα 

καγεία θαη ζαύκαηα, β) θαηαλόεζεο πξνθνξηθνύ ιόγνπ – ν ζξύινο ηνπ  Lo Shu 

Μαζεκαηηθνί ζηόρνη: αλαδήηεζε δνκώλ θαη θαλνληθνηήησλ, αλαθάιπςε 

(επαλαθάιπςε) ηδηνηήησλ ησλ αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ, κνηίβα ζε ηεηξαγσληθό πιέγκα 

Τπήξμαλ πξνβιήκαηα – ην κνηίβν πάλσ ζηε ρειώλα ζηελ παξνπζίαζε είρε έλα 

ιάζνο, δειαδή νη αξηζκνί πνπ πξνέθπςαλ δελ έθηηαρλαλ έλα καγηθό ηεηξάγσλν 

Όηαλ δεηήζεθε λα πνιιαπιαζηάζνπλ ηνλ θάζε αξηζκό κε ηνλ ίδην αξηζκό, θάπνηνη 

καζεηέο πνιιαπιαζίαζαλ  1x1, 2x2, 3x3 θιπ,  

Πξνζέξκαλζε: ζπδήηεζε – ηη είλαη νη ζξύινη, πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ελόο 

ζξύινπ θαη ελόο παξακπζηνύ, δώζηε παξαδείγκαηα από ζξύινπο, ζαο αξέζνπλ νη 

ζξύινη θαη ε καγεία;  

Δηζαγσγή: Γηήγεζε ηνπ ζξύινπ ηνπ Lo-Shu 

Γηαζηάζεηο  ηεο Βαζηθήο δξαζηεξηόηεηαο:  

1. αλαθάιπςε ησλ αξηζκώλ ζε έλα καγηθό ηεηξάγσλν θαη ηη θαζηζηά έλα ηεηξάγσλν 

κε αξηζκνύο  καγηθό ( δελ πέηπρε ιόγσ ιάζνο εηθόλσλ)   

2. αλαθάιπςε ηνπ ηη ζπκβαίλεη αλ ν ίδηνο αξηζκόο πξνζηεζεί ζε θάζε αξηζκό, ζα 

είλαη αθόκε καγηθό; Γηαηί;  

3. αλαθάιπςε ηνπ ηη ζπκβαίλεη αλ ν θάζε αξηζκόο πνιιαπιαζηαζηεί κε ηνλ ίδην 

αξηζκό (ππήξμε παξαλόεζε ηνπ δεηνύκελνπ από 2 καζεηέο)  

4. αλαθάιπςε ηνπ ηη ζπκβαίλεη αλ αληαιιάμνπκε ζεηξέο ή ζηήιεο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα 

απόζηαζε από ην θέληξν    

5. επίδεημε ηεο αξρήο ηεο ηνπνζέηεζεο αξηζκώλ ζε έλα καγηθό ηεηξάγσλν  

                                                           
* **

 Παλεπηζηήκην Charles ζηελ Πξάγα, Σζερία 



 

6. νη καζεηέο δνπιεύνπλ ζε έλα ηεηξάγσλν 5 θνξέο ην 5, πξνζπαζώληαο λα βάινπλ 

ηνπο αξηζκνύο, κεξηθνί ηειεηώλνπλ εγθαίξσο θαη κε επηηπρία, ν εθπαηδεπηηθόο 

επηβιέπεη θαη πξνζπαζεί λα βνεζήζεη όπνπ πξνθύπηνπλ πξνβιήκαηα.   

Σέινο ηνπ καζήκαηνο. Ο εθπαηδεπηηθόο απνθαζίδεη λα δηδάμεη εθ λένπ ηε δηδαθηηθή 

απηή πξόηαζε, επηρεηξώληαο ηε θνξά απηή λα εμαιείςεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο καζήκαηνο. 

 

2
η
 πιλοηική εθαπμογή: 5

η
 ηάξη, μάθημα CLIL, σπήζη διαδπαζηικού πίνακα – 

σπηζιμοποίηζη ηηρ  δςναηόηηηαρ να γπάτοςν πάνυ ζηην εικόνα ενόρ καβοςκιού 

σελώναρ, ηο ππώηο μάθημα μαθημαηικών ζηα Αγγλικά. 

Γισζζηθνί ζηόρνη: δξαζηεξηόηεηα πξνθνξηθνύ ιόγνπ – ζπδήηεζε γηα καγεία θαη 

ζαύκαηα, δξαζηεξηόηεηα αθνπζηηθήο θαηαλόεζεο- ν ζξύινο ηνπ  Lo Shu, εηζαγσγή 

βαζηθνύ καζεκαηηθνύ ιεμηινγίνπ ζηα Αγγιηθά (κνλόο αξηζκόο, δπγόο αξηζκόο, 

πνιιαπιαζηάδσ, πξνζζέησ, αθαηξώ, δηαγώληνο, ζεηξά, ζηήιε) 

Μαζεκαηηθνί ζηόρνη: αλαδήηεζε δνκώλ θαη θαλνληθνηήησλ, αλαθάιπςε ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ 

Σν αξρηθό ζρέδην καζήκαηνο ηξνπνπνηήζεθε ώζηε λα απνθεπρζνύλ θάπνηα από ηα 

πξνβιήκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ καζεκάησλ: ε επηιεγκέλε εηθόλα είρε ην ζσζηό 

κνηίβν έηζη ώζηε νη καζεηέο λα κπνξνύλ πξαγκαηηθά λα αλαθαιύςνπλ ηνπο 

αλαπαξηζηαλόκελνπο αξηζκνύο  

Πξνζέξκαλζε: Ση είλαη καγεία; Γξαζηεξηόηεηα πξνθνξηθνύ ιόγνπ, εθκαίεπζε ηδεώλ 

από ηα παηδηά.  

Δηζαγσγή: Ο εθπαηδεπηηθόο δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ  Lo-Shu ειέγρνληαο ηελ 

θαηαλόεζε ησλ καζεηώλ (ε ηζηνξία πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξεο δύζθνιεο ιέμεηο 

όπσο πιεκκύξεο, ρειώλα, ζπζία) 

Βαζηθή δξαζηεξηόηεηα:  

1. Ζ θσηνγξαθία ηνπ κνηίβνπ πάλσ ζην θαβνύθη πξνβιήζεθε ζην δηαδξαζηηθό 

πίλαθα, θαηαζθεπάζηεθε έλα πιέγκα θαη δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνύλ 

γηαηί είλαη καγηθό.  

Οη καζεηέο έςαμαλ πνιύ ελεξγεηηθά γηα δεθάδεο δηαθνξεηηθώλ θαλνληθνηήησλ 

(κνηίβα κνλώλ, δπγώλ αξηζκώλ, ην άζξνηζκα ησλ αξηζκώλ ζε έλα ηξίγσλν, ην 

άζξνηζκα ησλ αξηζκώλ ζηηο γσλίεο θιπ.), θαη κεηά από πεξίπνπ 7 ιεπηά 



 

ελαζρόιεζεο κε ην πξόβιεκα, νη 15 καζεηέο αλαθάιπςαλ ηελ ηδέα (κέζα από ηελ 

παξαηήξεζε όηη νη αληίζεηνη αξηζκνί έρνπλ άζξνηζκα 10).   

2. Εεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα πξνζζέζνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ζε θάζε λνύκεξν, θαη 

αλαδείρζεθε έλαο αξηζκόο κε ηνλ νπνίν ζα δνύιεπαλ όινη (ην 6)· νη καζεηέο 

δνπιεύνπλ θαη αλαθαιύπηνπλ όηη ην ηεηξάγσλν είλαη αθόκε καγηθό, ν εθπαηδεπηηθόο 

ξσηάεη: γηαηί; 

Μεηά από θάπνηεο πξνηάζεηο, νη καζεηέο βιέπνπλ όηη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ αξρηθνύ 

αζξνίζκαηνο 15 θαη ηνπ θαηλνύξηνπ αζξνίζκαηνο 33 είλαη 18. Μαδί κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθό ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ην 18 είλαη ηξεηο θνξέο ην έμη, πρ. ν θαηλνύξηνο 

αξηζκόο πξνζηηζέκελνο ηξεηο θνξέο ζε θάζε ζεηξά, ζηήιε θαη δηαγώλην.    

3. Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα πνιιαπιαζηάζνπλ θάζε αξηζκό κε ηνλ ίδην αξηζκό 

(ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εκπεηξία από ηελ 7
ε
 ηάμε, αλαδεηθλύεηαη ν αξηζκόο 3 θαη ηα 

πξώηα ηξία λνύκεξα εθηεινύληαη καδί γηα λα κελ ππάξρεη παξαλόεζε)· νη καζεηέο 

δνπιεύνπλ θαη αλαθαιύπηνπλ όηη ην ηεηξάγσλν είλαη αθόκε καγηθό θαη όηη ην 

άζξνηζκα είλαη 45· πάιη ηνπο δεηείηαη λα ςάμνπλ ηελ αηηία, δειαδή γηαηί ζπκβαίλεη 

απηό.  

Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη, πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθέο ηδέεο αιιά ρξεηάδνληαη αξθεηή 

ππνζηήξημε από ηνλ εθπαηδεπηηθό γηα λα δνπλ όηη 15 θνξέο ην 3 θάλεη 45, δειαδή όηη 

πνιιαπιαζηάδνληαο θάζε  ππνάζξνηζκα ή  νιόθιεξν ην άζξνηζκα κε ηνλ ίδην αξηζκό 

δίλεη ην ίδην απνηέιεζκα 

Σν κάζεκα ηειείσζε. Καζώο αθηεξώζεθε πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα ηελ αλαθάιπςε 

ηεο καγείαο, νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ είραλ ζρεδηαζηεί γηα ηε δηδαθηηθή απηή ελόηεηα 

πεξηνξίζηεθαλ. Παξόια απηά ν εθπαηδεπηηθόο αμηνιόγεζε απηό ην κάζεκα σο 

θαιύηεξν θαη πην ρξήζηκν γηα ηνπο καζεηέο θαζώο έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα 

αλαθαιύςνπλ  πνιιά πξάγκαηα κόλνη ηνπο. 

 



 

 

ςμπεπάζμαηα από ηιρ ηπειρ πιλοηικέρ εθαπμογέρ 

από ηνπο Marie-Hélène Le Yaouanq θαη Brigitte Marin 

Σα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ηείλνπλ λα επηβεβαηώζνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηε 

δξαζηεξηόηεηα “καγηθό ηεηξάγσλν” θαη ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηά ηεο ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ηάμεσλ (από CM2 κέρξη 5è, δειαδή από ηελ Πέκπηε Γεκνηηθνύ κέρξη θαη 

ηελ 7ε ηάμε, δειαδή ηελ πξώηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ).  

ην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο απηήο ελόηεηαο, νη καζεηέο κπαίλνπλ ελεξγά ζε ζέζε 

εξεπλεηή. Ζ παξνπζίαζε ηνπ ζξύινπ, ε “καγηθή” όςε ηνπ ζέκαηνο, επηηξέπεη ηελ 

ελεξγό εκπινθή ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ καζεηώλ πνπ είλαη δεθηηθνί ζηελ 

παηγληώδε νπηηθή θαη ζε παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ηνπο δίλνπλ ηελ 

αίζζεζε ηεο πξόθιεζεο. Ζ ελεξγόο εκπινθή ησλ καζεηώλ παξέκεηλε ζηαζεξή  

αθόκε θαη κεηά από ηελ αθνινπζία ησλ ηξηώλ ή ηεζζάξσλ ζπλεδξηώλ.  

ηε Γαιιία θαη ζηελ Ηηαιία, αξρίδνληαο ηε δξαζηεξηόηεηα κε κηα αλαδήηεζε ζην 

δηαδίθηπν θαη ζπλερίδνληαο κε αληαιιαγή απόςεσλ θαη ζπγγξαθή πεξίιεςεο, 

εληζρύεηαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε, ηαμηλόκεζε 

θαη αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο, όπσο επίζεο δεμηνηήησλ γισζζηθήο επάξθεηαο, 

γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ. ηελ Σζερία, ην εγρείξεκα ηεο 

δηεξεύλεζεο/αλαθάιπςεο πνπ επηρεηξείηαη γίλεηαη κε όρεκα ηελ Αγγιηθή  (μέλε 

γιώζζα γηα ηνπο καζεηέο), θαη νη δηαδηθαζίεο είλαη κάιινλ πην θνληηλέο ζηελ 

πηινηηθή εθαξκνγή  πνπ έγηλε ζηελ Γαιιία, ζε ηάμε ζηελ νπνία θνηηνύζαλ θαη 

αιιόγισζζνη  καζεηέο.  

Παξ' όια απηά, παξαηεξνύληαη θαη δηαθνξέο ζηηο δηδαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ 

πινπνηήζεθαλ.  

Δκθαλίδνληαη δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο (1 κέρξη θαη 4 

ζπλεδξίεο) αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο πνπ είραλ ηεζεί γηα ηα  Μαζεκαηηθά. Ζ 

καζεκαηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ αλαθάιπςε ηνπ καγηθνύ ηεηξαγώλνπ αιιά 

ζηε ζπλέρεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ αξραίνπ καγηθνύ 

ηεηξαγώλνπ, επηθεληξώλεηαη ζηελ αξίζκεζε ή ζηελ αλαθάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ 

καζεκαηηθώλ ηνπ ηδηνηήησλ.  

Τπήξμε επίζεο δηαθνξεηηθή δηαρείξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θαη ηζηνξηθήο 

δηάζηαζεο:  ζηελ Ηηαιία, κε νκαδηθή εξγαζία, δόζεθε έκθαζε ζηα  δηαθνξεηηθά 

ζπζηήκαηα αξίζκεζεο ελώ ζηελ Γαιιία ζηε ζπδήηεζε θαη ηελ αληαιιαγή απόςεσλ 

πνπ έγηλε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, θαη ε νπνία βαζίζηεθε ζηελ παξνπζία κέζα 

ζηελ ηάμε καζεηώλ από δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά/γισζζηθά πεξηβάιινληα.  

Ζ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ αξραίνπ καγηθνύ ηεηξαγώλνπ δίλεη έκθαζε ζηελ 

δπζθνιία ηνπ ζπκβνιηζκνύ, θαζώο επίζεο ζηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

απζεληηθή πξαγκάησζε ελόο ινγηθνύ ζπιινγηζκνύ γηα ηελ  αξίζκεζε θαη ηε ζέζε 

ησλ αξηζκώλ όηαλ δειαδή πξαγκαηώλεηαη ζε πιαίζηα δηδαζθαιίαο δηαθνξεηηθά  από 

ηηο “θιαζζηθέο” αζθήζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζηεξενηππηθέο 



 

απαληήζεηο,  δειαδή  ζε απαληήζεηο πνπ δελ αληαλαθινύλ κηα ηζρπξή θαηαλόεζε 

ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ. Ζ ηζηνξηθή δηάζηαζε θαη ε κειέηε ησλ δηαθνξεηηθώλ 

ζπζηεκάησλ αξίζκεζεο απνηειεί ζπλεπώο κηα ελδηαθέξνπζα πξνέθηαζε από 

καζεκαηηθή άπνςε.  

Ζ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ καγηθνύ ηεηξαγώλνπ επηβεβαηώλεη όηη νη γισζζηθέο θαη 

γλσζηηθέο δηαζηάζεηο ζπλδένληαη ζηελά. Έηζη, κηα δπζθνιία ζηε καζεκαηηθή ινγηθή 

αλαγθάδεη ηνπ καζεηέο λα εθθξαζηνύλ κε αθξίβεηα ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλδηαιιαγήο 

ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ή/θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ώζηε λα κπνξέζνπλ λα 

πξνρσξήζνπλ. ε άιιεο πεξηπηώζεηο, ε δπζθνιία ζην λα εθθξάζνπλ απηό πνπ έρνπλ 

θαηαλνήζεη πνιύ θαιά από καζεκαηηθή άπνςε επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε λα δνπιέςνπλ ζηε γιώζζα. Ζ πεξίπησζε πνπ 

εμεηάζηεθε θαίλεηαη όηη παξέρεη ην πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηόζν 

ησλ γισζζηθώλ όζν θαη ησλ καζεκαηηθώλ ηθαλνηήησλ, ελώ παξάιιεια δίλεη θίλεηξα 

ζηνπο καζεηέο γηα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα θαη πξνζαξκόδεηαη ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ηάμεσλ θαη ζε δηαθνξεηηθνύο ζηόρνπο. 


