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ΒΑΕΟΝΤΑΣ ΚΑΓΟΥΣ ΣΤΖΝ ΑΥΛΖ 

ΤΟΥ ΣΦΟΛΔΗΟΥ ΜΑΣ 

από ηηο Υαξνύια ηαζνπνύινπ  θαη Διέλε Γθαλά  

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Βαζίδεηαη ζε αλάιπζε αλαγθώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πξνεγνύκελε θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε δύν πεξηθέξεηεο ηνπ Διιαδηθνύ ρώξνπ (Θεζζαιία θαη Αηηηθή) θαη 

ε νπνία αλέδεημε, όπσο ζπλέβε θαη ζηηο ππόινηπεο ρώξεο, ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκό 

πόξσλ γηα ηε δηδαζθαιία (π.ρ ζεσξεηηθέο, παηδαγσγηθέο θαηεπζύλζεηο, ελδεηθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θηι) ηηο νπνίεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο όηαλ θαινύληαη λα δηδάμνπλ καζεκαηηθά ζε ηάμεηο ηνπ 

Γπκλαζίνπ ζηηο νπνίεο θνηηνύλ θαη καζεηέο πνπ δηαθνξνπνηνύληαη σο πξνο ηελ 

πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή ηνπο θαηαγσγή. 

 

Ζ ελόηεηα  αληιεί από ηνλ εξεπλεηηθό ρώξν πνπ κειεηά ην ξόιν ηεο γιώζζαο θαη 

ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο παξεκβαίλεη ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ 

καζεκαηηθώλ, όπσο επίζεο ηηο παηδαγσγηθέο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή έληαμε καζεηώλ πνπ πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθό πνιηηηζκηθό θαη 

γισζζηθό πεξηβάιινλ ζηηο ζρεηηθέο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. 
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Ο ζρεδηαζκόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο πηνζεηεί ην κεζνδνινγηθό πιαίζην ηεο 

εξγαζηνθεληξηθήο (task-based) πξνζέγγηζεο (Willis 1996, Leaver and Willis 2004, 

Puren 2004). Δηδηθόηεξα, ην θεληξηθό έξγν πνπ δηαηξέρεη ηελ ελόηεηα “Βάδνληαο 

θάδνπο ζηελ απιή ηνπ Σρνιείνπ καο” ζπλδέεηαη κε έλα ππάξρνλ, πξαγκαηηθό  δήηεκα 

πνπ απαζρνιεί ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα:  ηελ εύξεζε θαηάιιεισλ ζέζεσλ ζηε ζρνιηθή 

απιή γηα λα ηνπνζεηεζνύλ θάδνη αλαθύθισζεο. 

 Ζ εκπινθή κε ηα καζεκαηηθά εληάζζεηαη ζε έλα βησκαηηθό θαη πξαγκαηνινγηθά 

αλαγλσξίζηκν πιαίζην  θαη απνθηά λόεκα γηα όινπο ηνπο καζεηέο, παξέρνληαο έηζη 

ελ δπλάκεη ην θίλεηξν γηα ελεξγό ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

γηα αληηκεηώπηζε ηεο κάζεζεο κε πξνζσπηθνύο όξνπο. Ζ καζεκαηηθή ζπλζήθε πνπ 

δηακνξθώλεηαη δε βαζίδεηαη ζε απόιπηα νξηνζεηεκέλεο καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Αληίζεηα, επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ελεξγήζνπλ κέζσ πνηθίισλ δηαδηθαζηώλ θαη 

λα δηαπξαγκαηεπηνύλ ζπιινγηθά καζεκαηηθέο έλλνηεο (π.ρ. αλαινγία) θαη ηερληθέο 

(π.ρ. κέηξεζε). Ο ζρεδηαζκόο ηεο ελόηεηαο, δειαδή, πξνβιέπεη πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ ζπκκαζεηώλ θαη κεηαμύ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ ώζηε 

λα θηάζεη ε ηάμε ζε κηα αμηόπηζηε ιύζε. Μαζεηέο κε δηαθνξεηηθό πνιηηηζκηθό θαη 

γισζζηθό ππόβαζξν κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ κε ηνπο δηθνύο ηνπο καζεκαηηθνύο 

θαη γισζζηθνύο πόξνπο  θαη λα ζπλδέζνπλ ηελ άηππε καζεκαηηθή ηνπο εκπεηξία κε 

ηα  επίζεκα (ζρνιηθά) καζεκαηηθά. ην πιαίζην ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο 

ζπλέξγεηαο - ε νπνία πξνβιέπεηαη ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο δξαζηεξηόηεηαο- νη 

δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο πνπ θέξλνπλ νη καζεηέο κε 

δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή/γισζζηθή θαηαγσγή κπνξεί λα απνηηκεζνύλ ζεηηθά από ηα 

ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαη επξύηεξα ηεο ηάμεο  θαη λα πξνθύςνπλ ηειηθά 

πεξηζζόηεξν ηζόηηκεο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ.  

Ζ ηερληθή ηεο κέηξεζεο θαη ε έλλνηα ηεο αλαινγίαο απνηειεί ην βαζηθό καζεκαηηθό 

πεξηερόκελν ηεο ελόπεηαο. Ζ κέηξεζε – κηα δηαδηθαζία γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ 

κεγέζνπο ελόο αληηθεηκέλνπ/θαηλνκέλνπ—ζπληζηά κηα ζεκαληηθή καζεκαηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ θόζκνπ γύξσ καο, θαη επηηξέπεη λα ειέγρνπκε 

θαιύηεξα ην πεξηβάιινλ καο. Ζ έλλνηα ηεο αλαινγίαο είλαη επίζεο κηα βαζηθή 

καζεκαηηθή έλλνηα θαη δηαηξέρεη όιε ηελ ύιε ησλ καζεκαηηθώλ ζηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε κε δηάθνξεο εθδνρέο: θιίκαθεο, νκνηόηεηα, γξακκηθέο εμηζώζεηο θιπ.  

Δπγαζηήπια: επιμόπθωζη εκπαιδεςηικών 

Σνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ζηε ζρνιηθή ηάμε (βαζηθή πηινηηθή 

εθαξκνγή), πξνεγήζεθαλ ηξία εξγαζηήξηα ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. ηα εξγαζηήξηα ζπκκεηείραλ θαζεγεηέο ησλ καζεκαηηθώλ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (10 εθπαηδεπηηθνί) θαη κηα ζρνιηθή ζύκβνπινο.  

Σν πξώην εξγαζηήξην εζηίαζε ζε πνιηηηζκηθά δεηήκαηα θαη δεηήκαηα γιώζζαο, πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ζε πνιππνιηηηζκηθέο/πνιπγισζζηθέο 

ηάμεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αλαγθώλ, πνπ είρε πξνεγεζεί ησλ 

εξγαζηεξίσλ,  έδεημαλ όηη νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί, παξ' όιν πνπ δίδαζθαλ 

καζεκαηηθά ζε  ηέηνηεο ηάμεηο, δελ είραλ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια. Έηζη, ζηελ πξώηε 



 

ζπλάληεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζπδεηήζεθαλ ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο πνπ 

επελδύνπλ ζηε γιώζζα πξνέιεπζεο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ, 

όπσο επίζεο ζηξαηεγηθέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε κεηάβαζε ησλ καζεηώλ από ηνλ 

θαζεκεξηλό ιόγν ζηε καζεκαηηθή επηθνηλσλία. ηε δεύηεξε ζπλάληεζε, 

παξνπζηάζηεθε ε ζεκειηαθή ηδέα ηεο ελόηεηαο, δειαδή ην πξνηεηλόκελν έξγν (task) 

πνπ θαινύληαη λα επηηειέζνπλ νη καζεηέο θαη ζθηαγξαθήζεθαλ νη βαζηθέο θάζεηο 

ηεο ελόηεηαο, δειαδή νη πξνβιεπόκελεο επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηεο κέζσ ηνλ νπνίσλ 

ζα επηηεινύζαλ ην έξγν.  πδεηήζεθαλ όςεηο ηνπ καζεκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ελόηεηαο, ε ζύλδεζή ηνπ κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ Γπκλαζίνπ θαη νη 

πξνθιήζεηο πνπ ελ δπλάκεη παξνπζίαδε γηα ηνπο καζεηέο κε δηαθνξεηηθή γισζζηθέο 

θαηαβνιέο. Απόςεηο θαη πξαθηηθέο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ 

εξγαζηεξίνπ ζπλέβαιαλ ζηνλ ηειηθό ζρεδηαζκό ηεο ελόηεηαο. Δηδηθόηεξα, ε 

ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθώλ αθνξνύζε: ζηνλ ηειηθό θαζνξηζκό ησλ θάζεσλ (ή ππν-

δξαζηεξηνηήησλ) πνπ ζα πιαηζίσλαλ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ θεληξηθνύ 

έξγνπ, ην ρξόλν πνπ ζα αθηέξσλε ε δηδαζθαιία ζηελ θάζε θάζε ρσξηζηά,  ζε 

πξνβιέςεηο σο πξνο πηζαλέο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηώλ θαη ζηε δηακόξθσζε 

ζηξαηεγηθώλ δηαρείξηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο 

ηεο πξνηεηλόκελεο ελόηεηαο.  

Ο ζσεδιαζμόρ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ: ύνηομη Πεπιγπαθή  

  Τν ζθεπηηθό 

Δξγαζηνθεληξηθή (task-based) δηδαζθαιία:  

Δπηιέμακε ηνλ εξγαζηνθεληξηθό πξνζαλαηνιηζκό (task-based) ζηε δηδαζθαιία, 

θαζώο ην πιαίζην πνπ δηακνξθώλεη, έλα πιαίζην όρη απζηεξά θαζνξηζκέλν, επηηξέπεη 

ζηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ 

καζεκαηηθή γλώζε δίλνληαο παξάιιεια ηελ επθαηξία λα αλαδπζνύλ γισζζηθά 

ζέκαηα.  

Ζ παξνύζα δξαζηεξηόηεηα βαζίδεηαη ζηελ ππάξρνπζα ζπλερηδόκελε ζπδήηεζε 

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ έιιεηςε θαηάιιειεο 

πνιηηηθήο αλαθύθισζεο ζην ζρνιείν ηνπο θαη πσο ζα κπνξνύζαλ λα αληαπνθξηζνύλ 

ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. Έηζη, πξόθεηηαη γηα έλα πξόβιεκα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο 

γηα ηελ επίιπζε ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη ε ρξήζε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη ηερληθώλ 

κέζα από ηελ αλάπηπμεοθαηάιιεινπ κνληέινπ.  

 Τν έξγν πξνο επηηέιεζε (task) 

Παξνπζηάζηεθε ζηνπο καζεηέο έλα επίζεκν γξάκκα απεζηαικέλν από ηηο Γεκνηηθέο 

αξρέο θαη αθνξνύζε ζηελ πξόζεζε ηνπ Γήκνπ λα παξέρεη θάδνπο 

απνξξηκάησλ/αλαθύθισζεο ζην ζρνιείν: νη καζεηέο έπξεπε λα απαληήζνπλ 

ιακβάλνληαο ππ' όςηλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ρώξνπ ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, 

αηηηνινγώληαο ηνλ αξηζκό ησλ θάδσλ όπσο θαη ηηο επηινγέο ηνπο γηα ηηο 

πξνηεηλόκελεο ζέζεηο ησλ θάδσλ ζηε ζρνιηθή απιή.  

 



 

 Οη καζεηέο θαη ην ζρνιείν  

Ζ πξώηε πηινηηθή εθαξκνγή ηεο ελόηεηαο πινπνηήζεθε ζην 6
ν
 Γπκλάζην Βόινπ ζηελ 

ηάμε ηεο 1
εο

 Γπκλαζίνπ, από ηνλ θαζεγεηή καζεκαηηθώλ Ησάλλε Φόβν. Από ηνπο 22 

ζπλνιηθά καζεηέο ηεο ηάμεο, νη 6 ήηαλ Ρνκά θαη ήηαλ δίγισζζνη, θαζώο ζην ζπίηη 

ηνπο ρξεζηκνπνηνύζαλ Ρνκαλί, κηα πξνθνξηθή γιώζζα ρσξίο γξαπηό θώδηθα.  

 Οη ζηόρνη  

 Να ζπλδεζνύλ καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ηερληθέο ώζηε λα δηεξεπλεζνύλ θνηλσληθά 

ζέκαηα θαη λα παξαρζνύλ επηρεηξήκαηα γηα θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. 

Οη καζεηέο ζα είραλ επθαηξίεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηξαηεγηθέο πνιιαπιώλ 

ιύζεσλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, νη καζεηέο αλακελόηαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ: έλλνηεο ηνπ ρώξνπ, κέηξεζε, νκνηόηεηα, αλαινγία θιπ. θαζώο 

επίζεο θαη πξνζέζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ζην ρώξν όπσο: θάησ, πάλσ, από 

πάλσ, θιπ., πηζαλόλ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, επεηδή, κέζα από πξνεγνύκελε 

επηηόπηα έξεπλα (ηαζνπνύινπ, 2005) παξαηεξήζεθε όηη νη Ρνκά έρνπλ 

δηαθνξεηηθή  θσδηθνπνίεζε ηνπ ρώξνπ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιηηηζκηθέο 

ηνπο ηδηαηηεξόηεηεο θαη πνπ απνηππώλεηαη θαη ζηηο πξνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

γηα ην ρώξν.  

 Να επηθνηλσλήζνπλ ιεθηηθά θαη/ή κε άιινπο ηξόπνπο ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηε 

καζεκαηηθή ηνπο δξάζεο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κέζα ζηελ νκάδα, ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμε, όηαλ απεπζύλνληαη ζε έλαλ επίζεκν θνξέα, ρξεζηκνπνηώληαο 

δηαθνξεηηθό επίπεδν ύθνπο θαη πνιπηξνπηθόηεηαο ζε θάζε πεξίζηαζε.  

 Να εκπιαθνύλ ελεξγεηηθά ζηελ δηεξεύλεζε δηαθνξεηηθώλ γισζζηθώλ κνηίβσλ 

(θεηκεληθό είδνο, ιεμηιόγην θαη γξακκαηηθέο δνκέο) όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ θαη 

επηθνηλσλνύλ καζεκαηηθά ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα.  

 

Βαζική πιλοηική εθαπμογή 

από ηνπο Υαξνύια ηαζνπνύινπ, Διέλε Γθαλά θαη Γηάλλε Φόβν 

Η εθαπμογή ηηρ ενόηηηαρ  

1
ε
 ζςνεδπία: αξρηθέο πιεξνθνξίεο (10 ιεπηά) 

Ο εθπαηδεπηηθόο πιεξνθόξεζε ηνπο καζεηέο όηη ε ηάμε ηνπο επηιέρζεθε γηα ηελ 

εθαξκνγή κηαο λένπ ηύπνπ καζεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηα θαη όηη ε όιε δηαδηθαζία 

επξόθεηην λα βηληενζθνπεζεί. ρεδόλ όινη νη καζεηέο ζεώξεζαλ πξόθιεζε ηελ 

πξννπηηθή απηή, κε εμαίξεζε κηα Ρνκά καζήηξηα  πνπ δήισζε όηη δελ ήζειε λα 

ζπκκεηέρεη.  

2
ε
 ζςνεδπία. 

 α. Δηαβάδνληαο ην γξάκκα (20 ιεπηά) 

Ζ δξαζηεξηόηεηα άξρηζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθό λα δηαβάδεη έλα γξάκκα πνπ είρε 



 

ζηείιεη (ή ππνηίζεηαη όηη είρε ζηείιεη) ν Γήκνο, θαη ζύκθσλα κε ην νπνίν νη καζεηέο 

έπξεπε λα εληνπίζνπλ ηα θαηάιιεια κέξε γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ηνπο θάδνπο ζηε 

ζρνιηθή απιή αηηηνινγώληαο ηαπηόρξνλα ηελ επηινγή ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθόο 

απεύζελε ζηνπο καζεηέο ην εξώηεκα: πνηό λνκίδεηε όηη ζα κπνξνύζε λα είλαη ην 

πξώην βήκα γηα ηε ιύζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο;   

β. Πώο λα βάινπκε ηνπο θάδνπο; (20 ιεπηά) 

Μεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηελ παξαπάλσ εξώηεζε: 

 Να βγάινπκε κηα θσηνγξαθία από ηελ θνξπθή ηνπ θηηξίνπ  

 Να θηηάμνπκε έλα ζρέδην όπσο απηό, (δείρλνληαο ηελ θάηνςε ηνπ πξώηνπ 

νξόθνπ πνπ ήηαλ δίπια από ηελ πόξηα ηεο ηάμεο ηνπο)  

Οη καζεηέο ζπκθώλεζαλ κε απηή ηελ πξόηαζε θαη άξρηζαλ λα ζθέθηνληαη πσο λα ην 

θάλνπλ. πλεηδεηνπνίεζαλ όηη ρξεηαδόηαλ λα κεηξήζνπλ ηηο πιεπξέο ηεο απιήο ηνπ 

ζρνιείνπ.  

Ο εθπαηδεπηηθόο ξώηεζε: από ηε ζηηγκή πνπ ε κέηξεζε ζα δώζεη ηηο πξαγκαηηθέο 

δηαζηάζεηο, πώο κπνξνύλ απηέο λα απνηππσζνύλ ζην ραξηί; Οη καζεηέο απάληεζαλ 

όηη ήμεξαλ πσο λα ην θάλνπλ αιιά δελ ζπκόηαλ ηνλ όξν ―θιίκαθα‖, θαη ρξεηάζηεθε 

ππελζύκηζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό. ηε ζπλέρεηα ε ηάμε κεηαθέξεηαη ζηελ απιή γηα 

λα κεηξήζνπλ ηηο πιεπξέο ηεο. Κάζε νκάδα ζρεδηάδεη ηε δηθή ηεο θάηνςε. ην ηέινο 

ηεο ζπλάληεζεο, ε καζήηξηα Ρνκά πνπ αξρηθά ήηαλ αξλεηηθή, πιεζίαζε ηνλ 

εθπαηδεπηηθό δειώλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ζπκκεηνρή, εγνύκελε ηεο νκάδαο 

ηεο. Πξνθαλώο ν πξαθηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο απνηέιεζε 

θίλεηξν γηα ηελ εκπινθή ηεο.  

3
ε
 ζςνεδπία: Μέηξεζε ησλ πιεπξώλ ηνπ ζρνιείνπ (30 ιεπηά) 

ηε θάζε απηή νη καζεηέο θαινύληαη λα κεηξήζνπλ ηηο πιεπξέο ηεο ζρνιηθήο απιήο 

θαη λα εηνηκάζνπλ κηα πξόρεηξε θάηνςε. 

Ζ πξώηε κέηξεζε έηπρε λα γίλεη από ηε πξναλαθεξζείζα Ρνκά καζήηξηα. Μεηά έλαο 

καζεηήο από θάζε κηα από ηηο άιιεο νκάδεο κέηξεζε ηηο ππόινηπεο πιεπξέο ηεο 

απιήο. Έλαο καζεηήο από θάζε νκάδα είρε ηελ επζύλε λα θξαηά ζεκεηώζεηο γηα ηηο 

κεηξήζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ελόο—ελόο ειθπζηηθνύ 

εξγαιείνπ γηα ηνπο καζεηέο—ηνπ νδόκεηξνπ  

 

  



 

4
ε
 ζςνεδπία.: ζρεδηάδνληαο ηελ θάηνςε (ζηελ ηάμε, 2 ώξεο)  

Ο ζθνπόο απηήο ηεο θάζεο ήηαλ λα βξνπλ νη καζεηέο ηε ζσζηή θιίκαθα, παξ' όιν 

πνπ κπνξεί λα κελ εμέθξαδαλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζε καζεκαηηθό ιόγν. Δπίζεο 

έπξεπε λα ζρεδηάζνπλ ηελ θάηνςε ηεο ζρνιηθήο απιήο ζε ραξηί.  

Οη καζεηέο δνύιεςαλ ζε νκάδεο. πγθεθξηκέλα, ζρεκαηίζηεθαλ 5 νκάδεο, ζηηο ηξεηο 

από ηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ Ρνκά καζεηέο. Γηεπζεηήζεθαλ ηα ζξαλία κε ηέηνην ηξόπν 

ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαζίαο.  

Γπζθνιέο θαη ζηξαηεγηθέο ησλ καζεηώλ ζηελ θαηαζθεπή:  

Ζ αξρηθή ζηξαηεγηθή όισλ ησλ καζεηώλ γηα λα απεηθνλίζνπλ ηελ θάηνςε ηεο απιήο 

ήηαλ λα κεηαθέξνπλ ηα κέηξα ζε εθαηνζηά ρξεζηκνπνηώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν, 

ρσξίο λα έρνπλ ζπλείδεζε ηνπ γεγνλόηνο, ηελ θιίκαθα 1:100. ε κεξηθέο 

πεξηπηώζεηο, νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηώληαο όηη ην ραξηί (κεγέζνπο Α4) δελ ήηαλ 

επαξθέο, άιιαμαλ ηελ δηεπζέηεζε κήθνπο-πιάηνπο θαη νξηαθά θαηάθεξαλ λα 

ζρεδηάζνπλ ηελ θάηνςε. Μηα άιιε νκάδα, νκάδα καζεηώλ, κεηά ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε νηη δελ επαξθνύζε ην ραξηί, έλσζαλ κηα αθόκα ζειίδα, ελώ νη 

άιιεο νκάδεο δηαίξεζαλ ην κήθνο θάζε πιεπξάο κε ην 2 κεηαηξέπνληαο ηελ θιίκαθα 

ζε 1: 200. Όπσο κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε, νη καζεηέο δελ εθάξκνζαλ ακέζσο 

ηελ απιή κέζνδν ησλ ηξηώλ γηα λα βξνπλ ηηο ζσζηέο δηαζηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ ζην 

ραξηί αιιά ρξεζηκνπνίεζαλ άηππεο ζηξαηεγηθέο πνπ νδήγεζαλ ζε κηα ηθαλνπνηεηηθή 

απνηύπσζε ηεο απιήο. Όκσο, ρξεζηκνπνηώληαο απηέο ηηο  ζηξαηεγηθέο, εθηόο από 

κηα νκάδα, νη ππόινηπεο νκάδεο δελ κπόξεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα ήηαλ ε ηειηθή 

θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζαλ.  

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά θαη κε ηε δηαδηθαζία, όπσο επίζεο θαη ην ηειηθό 

απνηέιεζκα παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ:  

Μαζεηήο: ….. ηόηε, επεηδή δελ ρώξαγε, ην δηαηξέζακε ην κε ην δπν.   

Δθπαηδεπηηθόο: κόλν ηα κεγάια κήθε; Αθήζαηε ηα κηθξά όπσο ήηαλ;  

Μαζεηήο: ζηελ αξρή, λαη, θάλακε κόλν ηα κεγάια, αιιά κεηά ζθεθηήθακε λα ηα 

δηαηξέζνπκε όια ώζηε λα πάξνπκε ην ζσζηό ζρήκα.  

Οη καζεηέο, ζηελ αηηηνιόγεζή ηνπο, παξ' όιν πνπ δελ έθαλαλ άκεζε αλαθνξά ζηελ 

θιίκαθα, ηελ ππνλόεζαλ, ιέγνληαο: ―έηζη ώζηε λα είλαη ζσζηό ην ζρήκα‖. 

Αληηιακβάλνληαη, ινηπόλ, όηη ην ζρήκα πνπ θαινύληαη λα θαηαζθεπάζνπλ νθείιεη λα 

είλαη ην ίδην κε ην ζρήκα ηεο ζρνιηθήο απιήο· Αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο 

νκνηόηεηαο θαη ηελ έλλνηα ηεο θιίκαθαο. Σν γεγνλόο όηη απηή είλαη κηα απζεληηθή 

δξαζηεξηόηεηα ππαγνξεύεη ηελ αλάγθε γηα κηα ιεηηνπξγηθή ιύζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην.  

Μηα επηπξόζζεηε δπζθνιία πνπ αληηκεηώπηζαλ νη καζεηέο ζρεδηάδνληαο ηελ θάηνςε 

ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ όηη ην ηειηθό ηνπο ζρήκα έπξεπε λα είλαη κηα θιεηζηή 

πνιπγσληθή γξακκή. Έρνληαο παξαβιέςεη ηελ αλάγθε λα κεηξήζνπλ ηηο γσλίεο έηζη 

ώζηε λα πάξνπλ κηα αθξηβή απνηύπσζε, νη καζεηέο ζπρλά νδεγήζεθαλ ζε 



 

απζαίξεηεο πξνζαξκνγέο θάπνησλ πιεπξώλ ηεο ζρνιηθήο απιήο έηζη ώζηε λα πάξνπλ 

κηα θιεηζηή πνιπγσληθή γξακκή.  

Δθπαηδεπηηθόο: έθιεηζε ζσζηά ην ζρήκα ζαο; 

Μαζεηήο 1: όρη, θαη θαζώο δελ έθιεηζε, θάλακε ην ρσι ιίγν πην κεγάιν 

Μαζεηήο 2: γηα λα θιείζνπκε ην ζρήκα, ην θάλακε 22,4 εθαηνζηά πην θπξηό, έηζη ώζηε 

λα ηαηξηάδεη 

 
Μια εικόνα με ηοςρ μαθηηέρ να δοςλεύοςν ζε ομάδερ ζηην ηάξη 

Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη έλα από ηα ζρέδηα (θαηόςεηο) πνπ δεκηνύξγεζαλ νη 

καζεηέο ζηηο νκάδεο ηνπο.  

 

  



 

5
ε-

 6
ε
 ζπλεδξία: ζπλεξγαηηθή δηεξεύλεζε ησλ ζρεδίσλ ησλ καζεηώλ (1 ώξα+1 

ώξα) 

θαλαξηζκέλα ηα ζρέδηα ησλ νκάδσλ πξνβιήζεθαλ ζηελ ηάμε. Κάζε νκάδα είρε ηελ 

επθαηξία λα παξνπζηάζεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο θάλνληαο αλαθνξά ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ θαη, ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ. 

ηε ζπλέρεηα πξνβάιεηαη ζηελ ηάμε ην ινγηζκηθό GeoGebra ώζηε όινη νη καζεηέο λα 

έρνπλ πξόζβαζε θαη λα δηεπθνιπλζνύλ ζηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ο 

εθπαηδεπηηθόο πξώηα θαηαζθεύαζε ηξηα δηαδνρηθά επζύγξακκα ηκήκαηα σο πιεπξέο 

ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Καζώο ην ζρήκα ηεο απιήο δελ ήηαλ ηππηθό νξζνγώλην νη 

καζεηέο αληηκεηώπηζαλ ην πξόβιεκα ηνπ λα πξνθύςεη κηα θιεηζηή πνιπγσληθή 

γξακκή. Από ηηο εξσηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, αιιά θαη από ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ αλαδύζεθε ε αλάγθε γηα κέηξεζε ησλ γσληώλ, κηα αλάγθε πνπ δελ είρε 

γίλεη θαλεξή ζην πξνεγνύκελν κηθξνπιαίζην πνπ νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ 

κνιύβη, ραξηί θαη γεσκεηξηθά όξγαλα- θαη ζην νπνίν πίζηεπαλ όηη κπνξνύλ λα 

θάλνπλ απζαίξεηεο πξνζαξκνγέο ώζηε λα θιείζεη ε πνιπγσληθή γξακκή πνπ 

απεηθόληδε ηε ζρνιηθή απιή. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθόο καδί κε θάπνηνπο καζεηέο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ην κεγάιν κνηξνγλσκόλην ηνπ ζρνιείνπ, κέηξεζε ηηο κε-νξζέο 

γσλίεο. 

Σειηθά, από θνηλνύ θαηαζθεύαζαλ ην αθόινπζν ζρέδην ρξεζηκνπνηώληαο ην 

GeoGebra: 

 

7
ε
 -8

ε
 ζπλεδξία: ε απάληεζε ζην γξάκκα ηεο δεκνηηθήο αξρήο (1 ώξα+1 ώξα)  

ε απηέο ηηο ηειεπηαίεο ζπλεδξίεο ν εθπαηδεπηηθόο δήηεζε από ηνπο καζεηέο λα 

αηηηνινγήζνπλ ηηο ζέζεηο πνπ επέιεμαλ γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ηνπο θάδνπο. 



 

Αθνινπζνύλ κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ: 

 ν πξώηνο θάδνο πξέπεη λα είλαη ζην ακθηζέαηξν, κπξνζηά από ηελ θνιόλα, 

επεηδή πνιιά παηδηά ζπγθεληξώλνληαη εθεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο 

 ν δεύηεξνο θάδνο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αλάκεζα ζηε κπαζθέηα θαη ζηηο 

κπάξεο ζηάζκεπζεο πνδειάησλ, επεηδή πνιιά παηδηά ζπγθεληξώλνληαη εθεί 

γηα λα πξνζέρνπλ ηα πνδήιαηά ηνπο 

 ν ηξίηνο θάδνο λνκίδνπκε όηη πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κπξνζηά από ην θπιηθείν 

ηνπ ζρνιείνπ έηζη ώζηε νη καζεηέο λα πεηάλε ηα ζθνππίδηα ηνπο αθνύ 

αγνξάζνπλ θαγεηό 

Μεηά από ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γηα ην θαιύηεξν ζρέδην, νη καζεηέο 

θαηέιεμαλ ζε έλα κε θιίκαθα  1:100 θαη έβαιαλ ηνπ θάδνπο όπσο θαίλεηαη εδώ:  

 

Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηνπ ινγηζκηθνύ πξνζέζεζε κηα 

δπλακηθή δηάζηαζε ζην ζρεδηαζκό ηεο ζρνιηθήο απιήο θαη έδσζε ζηνπο καζεηέο ηελ 

δπλαηόηεηα λα πεηξακαηηζηνύλ ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ, όπσο θαη αλέδεημε ηνπο 

πεξηνξηζκνύο ηνπ πξνεγνύκελνπ πιαηζίνπ, όπνπ νη καζεηέο ζρεδηάζαλ ηελ απιε 

ρξεζηκνπνηώληαο απηά πιηθά.  

Σέινο, νη καζεηέο ζπλδηακόξθσζαλ (θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ) ηελ 

απαληεηηθή επηζηνιή ζηελ πξόζθιεζε ηνπ δήκνπ. 



 

Γξάκκα ζηηο δεκνηηθέο αξρέο: 

 

ςμπεπάζμαηα  

Ο εθπαηδεπηηθόο πνπ δηεθπεξαίσζε ηελ πηινηηθή εθαξκνγή, θαζώο είρε ζπκκεηάζρεη 

ζηα εξγαζηήξηα θαη είρε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ δηακόξθσζή ηεο, αληηκεηώπηζε 

όια ηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξαζηεξηόηεηαο κε 

δεκηνπξγηθόηεηα. Οη καζεηέο, κε ηε ζεηξά ηνπο, ελεπιάθεζαλ κε ελδηαθέξνλ ζε κηα 

εξγαζηνθεληξηθή (task-based) δξαζηεξηόηεηα πνπ αθνξνύζε πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη δεκηνπξγνύζε ηηο ζπλζήθεο γηα κηα 

εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ζηα καζεκαηηθά. Σα δηάθνξα κηθξν-πιαίζηα ζπλεξγαζίαο πνπ 

αλαπηύρζεθαλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα λα αληηζηξαθνύλ νη 

παξαδνζηαθέο ζρέζεηο πνπ επηθξαηνύζαλ ζηελ ηάμε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη 

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό. Οη καζεηέο κε δηαθνξεηηθή γισζζηθή 

θαη πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε (Ρνκά)  είραλ ελεξγό ζπκκεηνρή ζηελ όιε δηαδηθαζία· 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο γισζζηθέο εκπεηξίεο ηνπ θαζεκεξηλνύ ιόγνπ γηα λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ καζεκαηηθό ιόγν θαη πξαγκαηεύηεθαλ καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη 

ηερληθέο ζε έλα λνεκαηνδνηεκέλν γη' απηνύο πιαίζην.  

Σειηθά, πξέπεη λα ηνληζηεί όηη παξ' όιν πνπ ζην ζρεδηαζκό ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

ππήξρε ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο κεηηθήο γιώζζαο, νη Ρνκά καζεηέο απέθπγαλ 

ζπζηεκαηηθά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ηα Ρνκαλί, δειαδή ηε 

γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ηνπο. Απηή ε επηινγή 

πξνθαλώο ζρεηίδεηαη κε όιεο ηηο πξόηεξεο εκπεηξίεο απηώλ ησλ καζεηώλ θαη δελ 

κπνξνύζε εύθνια λα αιιάμεη ζην πιαίζην κηαο κόλν δξαζηεξηόηεηαο.  



 

 

2
η
 πιλοηική εθαπμογή 

από ηελ Maria Piccione  

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  

Ζ δηδαθηηθή ελόηεηα πξνηείλεη κηα δξαζηεξηόηεηα ραξηνγξάθεζεο, ε νπνία ηππηθά 

εκπιέθεη βαζηθέο γεσκεηξηθέο έλλνηεο ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο. Μπνξεί λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί σο κνληεινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ παξαγκαηηθνύ ρώξνπ πνπ ζηε 

ζπλέρεηα απαηηνύλ ηε δηαρείξηζε ηεο ζρέζεο κέγεζνο πξαγκαηηθνύ ρώξνπ-κέγεζνο 

θύιινπ ραξηηνύ. Γη' απηό ην ιόγν αληηπξνζσπεύεη έλα ελλνηνινγηθό πεδίν πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε κεζόδσλ θαη ινγηθώλ δηεξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ζε 

γεσκεηξηθέο ηθαλόηεηεο.  

Ζ δηδαθηηθή ελόηεηα ζηνρεύεη ζην λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα 

αληηκεησπίζνπλ έλα πξόβιεκα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, ην νπνίν δελ έρεη κηα εκθαλή 

ιύζε θαη έηζη απνηειεί πξόθιεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο καζεκαηηθνύ κνληέινπ. Με 

ηελ πξνηεηλόκελε εξγαζία αλακέλνπκε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ηερληθέο πνπ ήδε έρνπλ θαηαθηήζεη 

(έλλνηεο ρώξνπ όπσο επζπγξάκκηζε, γσλία θαη κήθνο, ζρήκα, κέηξεζε) θαη λα 

πξνζεγγίζνπλ θαη άιιεο πνπ δελ έρνπλ δνκεζεί αθόκε (θιίκαθα, αλαινγία).  

Ζ δηδαθηηθή ελόηεηα παξέρεη έλα πιαίζην γηα καζεκαηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζε 

ζπκκαζεηέο, ην νπνίν απαηηεί ιήςε απνθάζεσλ θαη αηηηνιόγεζε.  

Πεπιγπαθή ηηρ ενόηηηαρ  

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή έιαβε ρώξα ζην Γπκλάζην ―Paolo Uccello‖, έλα ζρνιείν πνπ 

βξίζθεηαη ζε κηα γεηηνληά ζηα βνξεηνδπηηθά πξνάζηηα ηεο Φισξεληίαο, κε κηα νκάδα 

7 καζεηώλ από ηε δεύηεξε ηάμε, θάησ από ηελ επίβιεςε ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ησλ καζεκαηηθώλ (θαζεγεηή A. Scialpi). 

Ζ αξρηθή πξόηαζε εθαξκόζηεθε κε θάπνηεο αιιαγέο. Ζ πξώηε αθνξά ζηελ επηινγή 

ηνπ πξνο απνηύπσζε ρώξνπ, ώζηε λα ζπκκνξθώλεηαη, επίζε,ο κε ηνπο θαλόλεο 

αζθαιείαο ηνπ ζρνιείνπ: κεγάιν ρσι, θαινζρεκαηηζκέλν αλάγιπθν, κέζα ζην 

ζρνιείν, αληί γηα ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ– πνιύ θαξδύ γεληθά θαη κε θαλνληθό 

ζρήκα. Σν ελλνηνινγηθό πεξηερόκελν δηαηεξήζεθε, ελώ απαηηήζεθε κηα δηαθνξεηηθή  

κνληεινπνίεζε. Σν πεξηβάιινλ αλαθνξάο ζα κπνξνύζε νύησο ή άιισο λα 

ραξαθηεξηζηεί “κεζν-ρώξνο” ζύκθσλα κε ηελ αλαινγία κεηαμύ θπζηθνύ ρώξνπ θαη 

ππνθεηκεληθώλ κεγεζώλ ρσξηθήο αληίιεςεο.  

Σν έξγν πνπ θιήζεθαλ λα πινπνηήζνπλ νη καζεηέο αθνξνύζε ζε έλα πξαγκαηηθό 

δήηεκα νπνίν ηέζεθε κε ηε κνξθή κηαο επίζεκεο πξόζθιεζεο εθ κέξνπο ηνπ 

Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ.  

Σν γεγνλόο όηη νη καζεηέο δνύιεςαλ ζε νκάδεο θαη όρη ζε νιόθιεξε ηελ ηάμε 
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επέθεξε θαη άιιεο αιιαγέο. Ζ δξαζηεξηόηεηα πινπνηήζεθε ζε ηξεηο θάζεηο. 

Φάζη 1 (1 ώξα) 

Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ. Γηαβάδνληαο ην επίζεκν γξάκκα, νη καζεηέο θαηαλόεζαλ ην 

αίηεκα λα ζπλεξγαζηνύλ γηα λα εθαξκόζνπλ έλα ζρέδην πνπ αθνξνύζε ζην ρσξηζκό 

ησλ ζθνππηδηώλ· γηα ηελ πινπνίεζε απηνύ ηνπ έξγνπ έπξεπε:  

-  λα θηηάμνπλ ράξηεο ζπγθεθξηκέλσλ θηηξίσλ ηεο πεξηνρήο,  

- λα πξνηείλνπλ θαηάιιειν ρώξν γηα ηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο θαη λα νξίζνπλ ηνλ 

αξηζκό ηνπο.  

Δπίζεο θάλεθε όηη ζπκκεξηδόηαλ ηνλ εθπαηδεπηηθό ιόγν ζρεηηθά κε ηελ εκπινθήο 

ηνπο κε όξνπο αλάπηπμεο ζηάζεο ζεβαζκνύ πξνο ην πεξηβάιινλ.  

Σρέδην εξγαζίαο. Ζ εθπαηδεπηηθόο δελ εμήγεζε ηε ιέμε ράξηεο, αιιά δήηεζε από ηηο 

νκάδεο ησλ καζεηώλ λα απαληήζνπλ κε πνηόλ ηξόπν ζθέθηνληαλ λα νξγαλώζνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο, δει.:  

 ηη ζα θάλνπλ  

 πσο ζα θάλνπλ θαηακεξηζκό ζηηο εξγαζίεο ηνπο 

 ηη εξγαιεία ρξεηάδνληαη  

 πσο ζα θαηαρσξήζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέγνληαλ  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη εύθνια ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη πξέπεη:  

 να μεηπήζοςν ηα όξηα ηνπ δηαδξόκνπ ιακβάλνληαο ππ' όςηλ ηα δηάθνξα 

αλνίγκαηα (πόξηεο, ζθάιεο, παξάζπξα) θαη εκπόδηα (θνιόλεο, θαινξηθέξ)  

 να σπηζιμοποιήζοςν επγαλεία γηα λα θάλνπλ κεηξήζεηο.  

Οη καζεηέο ήηαλ ήδε εμνηθεησκέλνη κε δηδαθηηθό πιηθό ην νπνίν απνηειείην από 

ξάβδνπο ζε δηάθνξα κεγέζε) θαη απζόξκεηα ζθέθηεθαλ όηη νη καθξηέο ξάβδνη ζα 

ήηαλ θαηάιιειεο γηα ηε κέηξεζε κεγάισλ απνζηάζεσλ, ελώ, γηα ηηο κηθξόηεξεο, νη 

πην κηθξέο ξάβδνη. 

    

Δπηπιένλ, ζπκθώλεζαλ όηη έπξεπε:  

 να αποηςπώζοςν ηηο κεηξήζεηο πνπ ζα έθαλαλ ζε ραξηί θαη  

 να αποηςπώζοςν ηο ζσήμα γηα λα θηηάμνπλ έλα κνληέιν.  

Γη' απηό ην ζθνπό ρξεζηκνπνηήζεθε απιό κηιηκεηξέ ραξηί.  



 

Φάζη 2 (2 ώξεο γηα δπν θνξέο). 

Κάλνληαο ηηο κεηξήζεηο. Οη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ ζηελ θαηλνύξηα δξαζηεξηόηεηα 

ηνπνζεηώληαο ηηο ξάβδνπο ζην πάησκα, θαηά κήθνο ησλ ηνίρσλ, γηα λα θάλνπλ ηηο 

κεηξήζεηο. ηελ πνξεία πξνέθπςε ε αλάγθε λα ρσξίζνπλ θάπνηεο ξάβδνπο 

πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζνπλ ηα κηθξά κέξε. Ο εθπαηδεπηήο πξόηεηλε λα ηα ρσξίζνπλ 

ζε ίζα κέξε θαη νη καζεηέο ζπκθώλεζαλ όηη απηό ζα απινπνηνύζε ηνλ νξηζκό 

ζρέζεσλ κήθνπο αλάκεζα ζε έλα ηκήκα θαη ζην αξρηθό. Μεηά, ηα  ¾ ησλ καζεηώλ 

άξρηζαλ λα ραξηνγξαθνύλ ηα απνηειέζκαηα ζην ραξηί ηνπο, ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαλελόο είδνπο θιίκαθα.  

Αλαπηύζζνληαο ην κνληέιν. ηελ αξρή, νη ―ραξηνγξάθνη‖ ήηαλ κόλν ―ζρεδηαζηέο‖: 

έθαλαλ έλα ζρέδην ιακβάλνληαο ππ' όςηλ ηνπο ην ζρήκα ησλ κεκνλσκέλσλ 

ηκεκάησλ ηνπ ρώξνπ, ζεκεηώλνληαο ην ηκήκα κε ηηο αληίζηνηρεο κεηξήζεηο πνπ 

εθθξάζηεθαλ ζε ξαβδν-κνλάδεο πνπ αλαγλσξίδνληαλ από ην ρξώκα. Ζ πξώηε 

πξνζπάζεηα γηα ραξηνγξάθηζε ήηαλ ζε πνιύ ζηνηρεηώδεο επίπεδν κε ζηνηρεία 

ηξηζδηάζηαηεο.  

  
Ο επηκνξθσηήο πξόηεηλε ζηνπο καζεηέο λα επηρεηξήζνπλ κηα ζπλνιηθή 

αλαπαξάζηαζε αληί γηα γηα πνιιέο επηκέξνπο. Μεηά πξνζαλαηόιηζε ηνπο καζεηέο λα 

αλαξσηεζνύλ γηα ην κήθνο ηεο ξάβδνπ αλαθνξηθά κε ηηο ζπκβαηηθέο κνλάδεο· θαη 

απηνί ειέγρνληά ην αλαθώλεζαλ: ―κόλν 1 κέηξν‖! 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο όηη νη καζεηέο, απνηύπσζαλ ζην ραξηί ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ 

ρσι, παξαβιέπνληαο όηη επξόθεηην γηα έλα πξόβιεκα-θιίκαθαο, ππνινγίδνληαο, 

απιώο θαηά πξνζέγγηζε, ηελ αλαινγία αλάκεζα ζηηο κεηξήζεηο ζην θπζηθό ρώξν θαη 

ηηο αληίζηνηρεο ζην ραξηί ηνπο.  

ην ηέινο αλαγλώξηζαλ θαη ζπκθώλεζαλ όηη ζα έπξεπε λα απνθαζίζνπλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ “πόζα ηεηξάγσλα” ζην ηεηξαγσληζκέλν ραξηί έπξεπε λα αληηζηνηρνύλ ζε 1 

κέηξν. πλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αλάγθε απηήο ηεο ζύκβαζεο θαη όηη ζα κπνξνύζαλ λα 

ηελ εθαξκόζνπλ ζην ηειηθό κνληέιν.  

Ήηαλ μεθάζαξν όηη ιέγνληαο ―ηεηξάγσλν‖ ελλννύζαλ ―πιεπξέο ηεηξαγώλσλ‖, αιιά 

ην βξήθαλ θπζηθό λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πην ζβέιηεο εθθξάζεηο.  

Απηό δείρλεη ηελ ηδηαίηεξε δηδαθηηθή αμία κηαο ηέηνηαο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ 

πξνζέγγηζε απηήο θαζαπηήο ηεο βαζηθήο έλλνηαο ηεο θιίκαθαο.  



 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο εθθξάζηεθαλ δηάθνξα ζρόιηα γηα ηε 

δηαδηθαζία, όπσο επίζεο θαη πξνηάζεηο πνπ αθνξνύζαλ ζηηο ζέζεηο ησλ θάδσλ.  

Φάζη 3 (2 ώξεο).  

Δνπιεύνληαο ζην εξγαζηήξην ησλ ππνινγηζηώλ. Οη καζεηέο ησλ δπν ηάμεσλ δελ 

είραλ μαλαρξεζηκνπνηήζεη έλα ινγηζκηθό δπλακηθήο γεσκεηξίαο. Απηή ε θαηάζηαζε 

ηνπο έβαιε ζε έλα θαηλνύξην πιαίζην εξγαζίαο. Υξεζηκνπνίεζαλ κόλν ηνπο βαζηθνύο 

θαλόλεο ηνπ ―Geogebra‖, πνπ ηνπο έδεημε ε εθπαηδεπηηθόο, θαη κπόξεζαλ λα ηνπο 

εθαξκόζνπλ γηα λα ζρεδηάζνπλ ηνλ επίζεκν ράξηε.  

ην πξώην επίπεδν εθαξκνγήο, ε εξγαζία έγηλε ζηελ ηεηξαγσληζκέλε νζόλε: απηή ε 

ηξνπηθόηεηα ζπλεπάγεηαη κηα κεησκέλε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ όζνλ αθνξά ηηο 

πξαγκαηηθέο ηνπ δπλαηόηεηεο θαη ζθνπνύο, αιιά παξάιιεια αλαδεηθλύεη ηελ αλάγθε 

λα νξηζηεί κηα ζρέζε αλάκεζα ζηα κήθε. 

Γνθίκαζαλ αξθεηέο επηινγέο θαη ηειηθά βξήθαλ κηα θαηάιιειε αληηζηνίρεζε πνπ 

νδεγνύζε ζηελ αλαινγία. Μεηά έγηλε κηα πνιύ πξνζεθηηθή κεηαθνξά δεδνκέλσλ από 

ην ράξηε πνπ είρε ζρεδηαζηεί ζην ραξηί ζε απηόλ πνπ ήηαλ ζηελ νζόλε. Μόλνη ηνπο 

νη καζεηέο κνηξάζηεθαλ ξόινπο άιινη αλαιακβάλνληαο ηελ παξνρή δεδνκέλσλ θαη 

άιιε ηελ πιεθηξνιόγεζε. 

    
 

σόλια 

Σπλαηζζεκαηηθό πεδίν.  

Οη καζεηέο αλέιαβαλ ην έξγν κε πεξεθάλεηα (κε θνηλσληθή δέζκεπζε) θαη 

ζνβαξόηεηα. Όζν απηνί δνύιεπαλ ζην δηάδξνκν, ζηελ απνξία ησλ πεξαζηηθώλ 

(καζεηώλ, ελειίθσλ) γηα ην  ηη έθαλαλ απαληνύζαλ κε ελζνπζηαζκό όηη 

θαηαζθεύαδαλ έλα ―αλάγιπθν‖ γηα έλα ρνιηθό Πξόγξακκα, θαη έδηλαλ πξόζπκα 

εμεγήζεηο. 

Ζ θαηλνηνκία ηεο δνκήο θαη ηεο ηππνινγίαο ηεο ελόηεηαο έθαλε ηνπο καζεηέο λα 

αζρνιεζνύλ κε ηελ εξγαζία κε ελδηαθέξνλ, επραξίζηεζε θαη ακείσηε πξνζνρή.  

Γλσζηηθό πεδίν.  

Ζ δξαζηεξηόηεηα πξνζέθεξε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη καζεηέο έπξεπε λα 

εθαξκόζνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο, λα ηηο επαλεμεηάζνπλ θαη λα 

απμήζνπλ ηελ επίγλσζε ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ηνπο 

ζεκαζία (ε κέηξεζε σο δηαδηθαζία, κνλάδεο, κεηαηξνπή κνλάδσλ, απνηειέζκαηα 



 

κέηξεζεο, θιίκαθεο, αλαινγίεο, αλάπηπμε κνληέινπ).  

Γεκηνύξγεζε επθαηξίεο γηα καζεκαηηθή επηθνηλσλία, ε νπνία επέηξεςε ζηνπο 

καζεηέο: 

 ζύγθξηζε/ζπδήηεζε ηδεώλ  

 θνηλή ιήςε απόθαζεο  

 αιιαγή από θαζεκεξηλή ζε εηδηθή γιώζζα  

 επαιήζεπζε ηεο δηαθνξάο ζρεκαηηζκνύ ιεθηηθώλ κελπκάησλ θαη ζηα δπν 

πξνεγνύκελα επίπεδα ύθνπο. 

Δπζθνιίεο. 

Ζ εξγαζία έδσζε ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα απαληήζνπλ ζε κε αλακελόκελεο 

δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ, πνπ ζρεηίδνληαλ θπξίσο 

κε ηνλ ρεηξηζκό ελόο κε-θαλνληθνύ ζρήκαηνο θαη ηε ιύζε πξνβιήκαηνο ζρεηηθά κε 

ηελ επηινγή θιίκαθαο.   

Απηή ε πξννπηηθή ηόληζε έλα κεζνδνινγηθό πξόβιεκα: ν εθπαηδεπηηθόο 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηε ζεκαζία ηνπ λα ζέηεη κηα θαηάζηαζε πξνβιεκαηηζκνύ όπνπ νη 

καζεηέο βξίζθνπλ ηηο ζπλζήθεο, έρνπλ ην ρξόλν θαη ηελ απηνλνκία γηα ηελ αλάπηπμε 

λέσλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ.  

Απνηειέζκαηα.  

Σπλέληεπμε. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο απνηππώλεηαη ζηηο ζπλεληεύμεηο 

κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έλα ρξόλν κεηά ηε δξαζηεξηόηεηα. 

Γειαδή, νη απαληήζεηο δείρλνπλ όηη ε δξαζηεξηόηεηα ηνπο επέηξεςε λα 

αλαζεσξήζνπλ: 

 ηε ζεκαζία ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο,  

 ην ξόιν ηεο επηινγήο κνλάδαο θαη ππν-κνλάδσλ,  

 ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο επηινγήο.  

Τπνζέηνπκε όηη απηή ε βειηίσζε ηεο επίγλσζεο ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα νπνία δελ ήηαλ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ.  Δπηπιένλ ε κέηξεζε  κε κε-ζπκβαηηθέο κνλάδεο 

θαίλεηαη όηη είλαη θαζνξηζηηθή ζηε δηαηεξεζηκόηεηα ηεο γλώζεο. Όινη νη καζεηέο 

αλέθεξαλ όηη ε κέηξεζε κε ηηο ξάβδνπο ήηαλ θάηη πνπ ηνπο επεξέαζε: ―απηό πνπ κνπ 

θέληξηζε πην πνιύ ηελ πξνζνρή ήηαλ όηαλ κεηξνύζακε κε ηηο πιαζηηθέο ξάβδνπο”· 

Κάπνηνο είπε όηη πάληα κεηξνύζε κε ην κέηξν θαη μαθληάζηεθε όηαλ αλαθάιπςε όηη 

κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ξάβδνπο: ―Γελ είρα πνηέ μαλακεηξήζεη κε ρξσκαηηζηέο 

ξάβδνπο πξηλ”. Έλα θνξίηζη κηιάεη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηα 

ππνπνιιαπιάζηα: “θαη όηαλ ρσξίδακε γηα λα κεηξήζνπκε ηα κηθξόηεξα κέξε”.  

Δπίζεο, νη απαληήζεηο δείρλνπλ όηη ην καζεζηαθό πεξηβάιινλ ελζάξξπλε: 

 ηελ αλαγλώξηζε ηδηνηήησλ ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο πνπ ζηόρεπαλ ζην 



 

ζρεδηαζκό ελόο ράξηε,  

 ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ (“όρη απιώλ”) πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο γηα λα 

κεηαθέξνπλ δεδνκέλα από πξαγκαηηθά πιαίζηα ζε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ζην 

ραξηί κε ηε ρξήζε θιίκαθαο.  

 Ζ ρξήζε εθθξάζεσλ όπσο: ―λα δσγξαθίζνπκε ηελ πεξίκεηξν κηαο πεξηνρήο‖, ―λα 

απεηθνλίζνπκε ην ράξηε κηαο πεξηνρήο‖, ―λα κεηξήζνπκε ηελ πεξίκεηξν κηαο 

κεγάιεο πεξηνρήο‖ δείρλνπλ όηη παξόιν πνπ ε ζρέζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο κε ην 

εζσηεξηθό ελόο ζρήκαηνο είλαη ζαθώο θαζνξηζκέλε καζεκαηηθά, ε αληίζηνηρε 

νξνινγία είλαη αθαηάιιειε θαη ―αζαθήο‖ θαη πξέπεη λα θαηαλνεζεί θαη λα νξηζηεί 

ζσζηά.  

Δπίζεο κπνξνύκε λα πξνζέμνπκε όηη νη καζεηέο αλαγλώξηζαλ όηη αληηκεηώπηδαλ έλα 

πξαγκαηηθό πξόβιεκα: λα κεηαηξέςνπλ γξακκηθέο κεηξήζεηο ζε δηζδηάζηαην ζρήκα. 

(“θαηλόηαλ δύζθνιν ζηελ αξρή, αιιά κπνξέζακε γξήγνξα λα ηα θαηαθέξνπκε!”) 

Αληηζέησο, δελ έγηλε θακηά αλαθνξά ζε γεσκεηξηθέο ηδηόηεηεο πνπ βξήθαλ ζην ρώξν, 

εηδηθά ζηελ θαζεηόηεηα/παξαιιειία αλάκεζα ζηνπο ηνίρνπο θαη ζην νξζνγώλην 

ζρήκα ησλ θνιόλσλ ζην ρσι: εθ ησλ πζηέξσλ, ζρεηίδνπκε απηό ην γεγνλόο κε ηε 

ρξήζε θαη ηνπ κηιηκεηξέ ραξηηνύ θαη ηνπ πιέγκαηνο ζηελ νζόλε ηνπ Geogebra. 

Θεσξνύκε όηη απηή ε επηινγή δηεπθόιπλε ην έξγν ζε ζεκείν πνπ νη καζεηέο λα κελ 

έρνπλ επίγλσζε ηηο ζπλνιηθέο εκπιεθόκελεο γεσκεηξηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ. Αλακθίβνια απηό ππνδειώλεη ηελ αλάγθε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη αξρηθά έλα ιεπθό θύιιν ραξηηνύ γηα λα αλαδπζεί ην πξόβιεκα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ αλαγιύθνπ/ράξηε θαη κεηά λα γίλεη ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή. Γηα ηελ αθξίβεηα, θάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε κεηάβαζε από ραξηί 

ζε νζόλε ππνινγηζηή εκθαλίζηεθε σο επαλάιεςε, ηνπ ίδηνπ αθξηβώο 

πξνβιήκαηνο— εθηόο από ηελ αλάγθε αλαπαξαγσγήο ηεο θιίκαθαο—απαηηώληαο 

απιώο πεξηζζόηεξε αθξίβεηα 

Δπίζεο νη καζεηέο θάλεθε λα ζπκνύληαη θαη αλαθέξζεθαλ θαη επεζήκαλαλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ αληηκεησπίδνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ. Απηό ην γεγνλόο καο νδήγεζε ζην λα δηεμάγνπκε έλα πείξακα 

νπηηθήο δηεξεύλεζεο κηαο κεγάιε γπάιηλεο πόξηαο: κπνξνύζαλ λα εθθξαζνπλ ηηο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηε ρξήζε κηθξήο ή κεγάιεο θιίκαθαο: ε πξώηε είλαη πην εύθνιε 

γηαηί επηηξέπεη “λα δνύκε όιν ην ζρήκα”, “λα έρνπκε ιηγόηεξα ζηνηρεία ζηε κέζε”, 

“λα θάλνπκε ιηγόηεξνπο ππνινγηζκνύο”, “λα μνδέςνπκε ιηγόηεξν ρξόλν”, ... 

Σειηθά, από κηα κεηαγλσζηηθή νπηηθή, πξνέθπςαλ θη άιιεο όςεηο ηνπ ζέκαηνο, πνπ 

θπξίσο αθνξνύζαλ ζηνλ έιεγρν πξνζσπηθώλ ζηξαηεγηθώλ δξάζεο (ελεξγεηηθή 

αθξόαζε ησλ ζπκβνπιώλ θαη πξνηάζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, εξεκία, 

απηνπεπνίζεζε, ππνκνλή θαη αθξίβεηα, εζηίαζε πξνζνρήο…). 
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  πιλοηική εθαπμογή 

από ηνπο Pier Giuseppe Vilardo θαη Franco Favilli  

INTRODUCTION 

ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα νη καζεηέο έπξεπε λα ιύζνπλ έλα πξαθηηθό πξόβιεκα κε 

καζεκαηηθά εξγαιεία ρσξίο κηα πξνθαζνξηζκέλε δηαδηθαζία. Οπσζδήπνηε, κηα από 

ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζα εηζαρζεί κε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα είλαη ε έλνηα ηεο 

αλαινγίαο, θπξίσο κέζσ κηαο γεσκεηξηθήο πξνζέγγηζεο.  

Εεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα επηηειέζνπλ ην αθόινπζν έξγν: λα ηαπηνπνηήζνπλ ηηο 

ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπγθελησζνύλ έμσ από ην ζρνιείν ζε πεξίπησζε 

εθθέλσζήο ηνπ· αθνύ εληνπηζηνύλ απηέο νη ζέζεηο λα δώζνπλ ζπγθεθξηκέλεο γξαπηέο 

νδεγίεο ζηνπο εξγάηεο ηνπ Γήκνπ νη νπνίνη ζα ηνπνζεηήζνπλ παζζάινπο ζηα ζεκεία 

ζπγθέληξσζεο.  

Θα ζθεθηνύλ ην έξγν πξώηα αηνκηθά, γηα πεξίπνπ δεθαπέληε ιεπηά, θαη κεηά ζα 

γίλνπλ όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο ζε 6 νκάδεο ησλ 3-4 καζεηώλ.  

ΣΟΥΟΙ  

Γηα ηνπο καζεηέο  

πγθεθξηκέλνο ζηόρνο  

 Να ζπλδεζνύλ καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ηερληθέο ώζηε λα ιπζνύλ πξαγκαηηθά 

θνηλσληθά ζέκαηα.  

 Να επηθνηλσλήζνπλ ιεθηηθά ή κε άιια κέζα ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηνπο ηξόπνπο 

καζεκαηηθήο δξάζεο ηνπο.  

 Να ζπδεηήζνπλ ηηο ιύζεηο πνπ πξόηεηλαλ.  

 Να εκπιαθνύλ ελεξγά ζηελ αλάπηπμε επηθνηλσλίαο καζεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζε 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα.  

πγθεθξηκέλνη ζηόρνη  

 Να κεηξήζνπλ.  

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ζεκαζηνινγηθέο δνκέο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ζέζεηο ζην 

ρώξν.  

 Να αλαπαξαζηήζνπλ πξαγκαηηθά αληηθείκελα ζε θιίκαθα.  

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ αλαινγίεο.  

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ γεσκεηξηθό ινγηζκηθό γηα λα ζρεδηάζνπλ ράξηεο.  

 Να αλαπηύμνπλ κνληέια.  
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 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηάιιειε καζεκαηηθή γιώζζα.  

 Να ελδπλακώζνπλ ηε γλώζε ηεο γεσκεηξηθήο γιώζζαο.  

ΟΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΗΝ ΣΑΞΗ  

Μαθηηέρ δεςηέπαρ ηάξηρ Γςμναζίος· 12 ώπερ δπαζηηπιόηηηαρ (10 ώπερ είσαν 

ςπολογιζηεί απσικά), 22 μαθηηέρ. 

Ζ δξαζηεξηόηεηα δηεμήρζε ζηελ δεπηέξα ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε 

από ηνλ εθπαηδεπηηθό σο εηζαγσγή ζηνπο ιόγνπο, ζηελ θιίκαθα θαη ζηηο αλαινγίεο.  

Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ζην πάξθηλγθ έμσ από ην ζρνιείν (Photo 

1) ηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο γηα ηηο 7 ηάμεηο (από 11 ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ) πνπ 

βγαίλνπλ ζην πάξθηλγθ ζε πεξίπησζε εθθέλσζεο. Νσξίηεξα, κηα άιιε ηάμε είρε 

εηνηκάζεη παζζάινπο νη νπνίνη ζα έκπαηλαλ ζην γξαζίδη ζηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο 

πνπ είραλ εληνπηζηεί. 

 
Photo 1 

Αθνύ εληνπίζηεθαλ νη πεξηνρέο, νη καζεηέο έπξεπε λα θαζνδεγήζνπλ  ηνπο εξγάηεο 

ηνπ Γήκνπ κε θαηαλνεηέο θαη ζαθείο νδεγίεο ώζηε λα ηνπεζεηεζνύλ ηνπο παζζάινπο 

εθεί αθξηβώο πνπ είραλ απνθαζίζεη νη καζεηέο. Απηό δεηήζεθε πξνθνξηθά από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό.  

Μεηά ην αίηεκα, δόζεθαλ πεξίπνπ 15 ιεπηά ζηνπο καζεηέο γηα λα ζθεθηνύλ αηνκηθά, 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζρεκαηίζηεθαλ 6 νκάδεο (ηέζζεξηο κε ηέζζεξηο καζεηέο θαη δπν κε 

ηξεηο καζεηέο). 

Αξρηθά, νη νκάδεο έθαλαλ ζρέδηα θαη ράξηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ πάξθηλγθ. Ζ 

απεηθόληζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο (ησλ πξαγκαηηθώλ ρώξσλ) 

αληαπνθξίλνληαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη νη καζεηέο πξνβιεκαηίζηεθαλ θπξίσο γηα ηνλ 

νξηζκό ησλ ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο βαζηδόκελνη ζην πώο είραλ απνκλελνλεύζεη ην 

ρώξν. 

Μεηά, θάζε νκάδα έδσζε αλαθνξά γηα ηε ιύζε ηνπο. Ζ αλαθνξά έπξεπε λα 

βαζίδεηαη ζην επίπεδν ―πξνόδνπ‖ ην νπνίν είραλ θάλεη, αξρίδνληαο από ―πην απιέο‖ 

ιύζεηο θαη πξνρσξώληαο ζε ―πην πεξίπινθεο‖.  



 

Ζ πξώηε νκάδα έγξαςε γεληθέο ιεθηηθέο νδεγίεο γηα ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο έπξεπε λα 

ηνπνζεηεζνύλ νη ηάμεηο. Από απηέο ηηο νδεγίεο, όκσο, ήηαλ αδύλαην, ζ απηνύο πνπ ζα 

ηνπνζεηνύηαζλ ηνπ παζζάινπο λα θαηαιάβνπλ ηελ αθξηβή ηνπο ζέζε.  

Ζ δεύηεξε νκάδα επίζεο έγξαςε ιεθηηθέο νδεγίεο, αιιά πξόζζεζαλ ηελ έλδεημε ηεο 

απόζηαζεο πνπ πξέπεη λα ππάξρεη από ηνλ έλαλ πάζζαιν ζηνλ άιιν.  

Ζ ηξίηε νκάδα έγξαςε ιεθηηθέο νδεγίεο, ιηγόηεξν γεληθέο από ηηο πξώηεο δπν, θαζώο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ήδε ππάξρνληα θηίξηα (ζεξκνθήπην) σο ζεκεία αλαθνξάο. Δπίζεο 

απηή ε νκάδα ζρεδίαζε θαη έλαλ απιό ράξηε. Οη καζεηέο δελ είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη 

ηε ζεκαζία ηνπ ράξηε πνπ έθηηαμαλ, θαζώο ηνλ έδεημαλ κόλν αθνύ ηνπο ην δήηεζε ν 

εθπαηδεπηηθόο. Σειηθά, κεηά από αξθεηέο εξσηήζεηο, αληηιήθζεθαλ όηη απηό πνπ 

έθηηαρλαλ ήηαλ έλαο ράξηεο ηνπ ζρνιείνπ, θαη όηη ζα ήηαλ πνιύ ρξήζηκν λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε ησλ παζζάισλ πάλσ ζ απηόλ.  

Οη επόκελεο ηξεηο νκάδεο έθηηαμαλ όιεο ράξηε. Ο ράξηεο ηεο ηέηαξηεο νκάδαο ήηαλ 

ν πην απιόο, αληίζεηα, νη ράξηεο ηεο πέκπηεο θαη ηεο έθηεο νκάδαο ήηαλ πην 

ιεπηνκεξείο. Ζ πέκπηε νκάδα ζθέθηεθε λα κεηξήζεη ην πάξθηλγθ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο κεηξήζεηο γηα λα δεκηνπξγήζεη ράξηε κε ηε ρξήζε ελόο 

ινγηζκηθνύ εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ γηα θαηαζθεπή ραξηώλ. Ζ πέκπηε νκάδα επεζήκαλε 

ην γεγνλόο όηη ν ράξηεο είλαη ν πην εύθνινο θαη ν πην γξήγνξνο ηξόπνο λα ιπζεί ην 

πξόβιεκα πνπ πξνηάζεθε.  

Αθνύ εμεηάζηεθαλ όιεο νη πξνηεηλόκελεο ιύζεηο, νη καζεηέο απνθάζηζαλ όηη ν 

ράξηεο ήηαλ ε θαιύηεξε ιύζε θαη άξρηζαλ λα δηαθσλνύλ γηα ην πνηα νκάδα είρε 

θηηάμεη ηνλ θαιύηεξν. Ο εθπαηδεπηηθόο ηνπο ζηακάηεζε θαη ηνπο ξώηεζε ηη 

ρξεηαδόηαλ γηα λα ζρεδηαζηεί έλαο θαιόο ράξηεο. Όινη ζπκθώλεζαλ όηη απαηηνύληαλ 

λα κεηξεζεί ην πάξθηλγθ κε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ όπσο δεθάκεηξα, 

εηθνζάκεηξα θιπ. Απηή ε δξαζηεξηόηεηα θξάηεζε δπν ώξεο.  

ην επόκελν κάζεκα νη καζεηέο κέηξεζαλ ην πάξθηλγθ. Αξρηθά κεξηθνί από απηνύο 

ήηαλ ακήραλνη, νπόηε δήηεζαλ ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα λα αξρίζνπλ λα 

κεηξάλε κε αθξίβεηα. Μηα νκάδα ρξεζηκνπνίεζε έλαλ δείθηε ιέηδεξ (ξσηήζεθαλ πσο 

δνύιεπε απηό ην εξγαιείν, ην νπνίν ήμεξαλ λα ην ρξεζηκνπνηνύλ αιιά δελ ήμεξαλ 

ηελ επηζηεκνληθή αηηηνιόγεζε πσο δνπιεύεη). Μεηά από δπν ώξεο όινη νη καζεηέο 

νινθιήξσζαλ ηηο κεηξήζεηο.  

Μεηά ηηο κεηξήζεηο, νη καζεηέο άξρηζαλ λα ζρεδηάδνπλ ηνπο ράξηεο (ρξεηάζηεθαλ 

επηπξόζζεηα άιιεο δπν ώξεο γηα λα επηηειέζνπλ ην έξγν). Όιεο νη νκάδεο 

αθνινύζεζαλ δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο γηα λα ζρεδηάζνπλ ηνλ ράξηε ηνπ ζρνιηθνύ 

πάξθηλγθ. Αμηνπξόζεθην είλαη όηη δπν νκάδεο νινθιήξσζαλ ηελ εξγαζία ηνπο ζην 

ζπίηη, ρσξίο λα ηνπο δεηεζεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό, θαη γηα λα ην θάλνπλ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ινγηζκηθά ζηνλ ππνινγηζηή. Έλα από απηά ήηαλ ην Geogebra θαη ην 

άιιν έλα ινγηζκηθό δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν ην ―planner 5d‖. Οη ππόινηπεο νκάδεο 

επέιεμαλ λα ζρεδηάζαλ ην ράξηε ρξεζηκνπνηώληαο κηιηκεηξέ ραξηί. Μόλν δπν από 

ηηο έμη νκάδεο ζρεδίαζαλ ην ράξηε ρξεζηκνπνηώληαο θιίκαθα ζκίθξπλζεο.  

Όηαλ εηνηκάζηεθαλ νη ράξηεο, όιεο νη νκάδεο έδεημαλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηελ 

αηηηνιόγεζαλ (Photo 2). 



 

 
Photo 2 

Από ηηο εμεγήζεηο ηνπο ήηαλ μεθάζαξν όηη 4 από ηνπο 6 ράξηεο δελ πξνζθέξνληα γηα 

ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία είραλ ζρεδηαζηεί—δελ έδηλαλ θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο ζέζεηο ησλ παζζάισλ (ζε 2 ράξηεο νη πάζζαινη δελ αλαπαξίζηαλην, αιιά ήηαλ 

ζρεδηαζκέλνο κόλν ν ρώξνο ηνπ πάξθηλγθ). Όηαλ νη καζεηέο ηειείσζαλ ηελ επίδεημε 

ηεο δνπιεηάο ηνπο έγηλε κηα κηθξή ζπδήηεζε γηα ην ηη είραλ θάλεη θαη νη πεξηζζόηεξνη 

δελ πξόζεμαλ όηη 4 ράξηεο δελ ήηαλ ρξήζηκνη. Έηζη, πνιιέο από ηηο εξσηήζεηο ησλ 

καζεηώλ επηθεληξώζεθαλ ζε δεπηεξεπνύζεο ζεκαζίαο ζέκαηα (γηα λα νινθιεξσζεί 

απηή ε δξαζηεξηόηεηα ρξεηάζηεθαλ 2 ώξεο). 

Γη' απηό ην ιόγν πξνηάζεθε ζηνπο καζεηέο λα επαιεζεύζνπλ ζην πεδίν ην αλ νη 

ράξηεο ήηαλ ζσζηνί (δίσξε δξαζηεξηόηεηα). Γηα λα γίλεη απηό δόζεθαλ ζηνπο 

καζεηέο, πνπ είραλ ρσξηζηεί ζε 6 νκάδεο, παζζάινi θαη δεηήζεθε από θάζε νκάδα λα 

ηνπνζεηήζεη ηνλ πάζζαιν ζύκθσλα κε ην ράξηε κηαο άιιεο νκάδαο. 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν αλαθάιπςαλ όηη κόλν 2 από ηνπο 6 ράξηεο επέηξεπαλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ παζζάισλ (Photo 3). 

 
Photo 3 



 

Μεξηθνί απ' απηνύο, βέβαηα, δελ είραλ ζρεδηαζηεί κε θιίκαθα ζκίθξπλζεο θαη άιινη 

δελ είραλ ηηο νδεγίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παζζάισλ επεηδή νη πάζζαινη δελ 

ήηαλ θάλ ζρεδηαζκέλνη ζην ράξηε (Photo 4). 

 
Photo 4 

Έηζη νη καζεηέο απνθάζηζαλ όηη κόλν 2 ράξηεο ήηαλ ζσζηνί. Σειηθά, όινη νη 

καζεηέο έγξαςαλ κηα αλαθνξά γηα λα πεξηγξάςνπλ ηη έθαλαλ.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑ  

Πξώηα απ' όια πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη όινη νη καζεηέο ζπκκεηείραλ κε 

ελζνπζηαζκό θαη κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηελ πξνηεηλόκελε δξαζηεξηόηεηα, αθόκε θη 

αλ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά, θπξίσο 

επεηδή νη ράξηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ (νη 4 από ηνπο 6) δελ ήηαλ θαηάιιεινη γηα λα 

απαληεζεί ην αξρηθό έξγν. Ωζηόζν όινη νη καζεηέο κπόξεζαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα 

ιάζε ηνπο θαη λα επηιέμνπλ ηνπο ζσζηνύο ράξηεο. Έηζη, κόλν ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο 

ε αξρηθή απάληεζε νδήγεζε ζε απζόξκεηε ρξήζε κηαο θιίκαθαο γηα ην ζρεδηαζκό 

ηνπ ράξηε. Ζ εξγαζία ζην πεδίν όκσο αλέδεημε ηε ρξεζηκόηεηα ελόο ηέηνηνπ 

καζεκαηηθνύ εξγαιείνπ. Οη καζεηέο γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζην βαζηθό έξγν είραλ 

ηελ επηινγή λα αλαδεηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο θαη κόλν ζε εηδηθέο 

πεξηπηώζεηο ν εθπαηδεπηηθόο, ηνπο θαηεύζπλε πξνο ζπγθεθξηκέλε ιύζε, όπσο ην λα 

ζρεδηάζνπλ ράξηε. Αθόκε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ηνπο δεηήζεθε λα 

ζρεδηάζνπλ ην ράξηε κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. Έηζη, θάπνηνη από απηνύο 

ρξεζηκνπνίεζαλ γξακκέο, ηεηξάγσλα ή θάπνην γεσκεηξηθό ινγηζκηθό θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε δελ ηνπο δεηήζεθε λα κεηώζνπλ ηελ θιίκαθα. Έηζη, ε δξαζηεξηόηεηα  

επέηξεςε ζηνπο καζεηέο λα αλαθαιύςνπλ όηη είραλ ήδε ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

αλαινγίεο θαη όηη κπνξνύζαλ λα ην θάλνπλ ζσζηά, πξηλ λα ην επηζεκνπνηήζεη ν 

εθπαηδεπηηθόο. Πξνθαλώο, κόλν θάπνηνη από απηνύο κπνξνύζαλ λα ην θαηαθέξνπλ. 

Γηα ηνπο άιινπο ε δξαζηεξηόηεηα ήηαλ ρξήζηκε επεηδή ηνπο έδεημε πόζν απαξαίηεην 

ήηαλ απηό ην καζεκαηηθό εγαιείν, ράξε ζην θύζε ηνπ έξγνπ πνπ βαζίδνληαλ ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή. ηε ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ θη άιια έξγα βαζηζκέλα ζε πξαγκαηηθό 

πιαίζην ώζηε νη καζεηέο λα εκπεδώζνπλ ηηο αλαινγίεο, όπσο ήηαλ ε πξνεηνηκαζία 

ζπληαγώλ.  

 



 

4
η
 πιλοηική εθαπμογή 

ηνπο  Andreas Ulovec  θαη Therese Tomiska 

Η πιλοηική εθαπμογή  

Γενικέρ πληποθοπίερ  

Ζ εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο έγηλε από κηα γπλαίθα καζεκαηηθό κε πέληε 

ρξόληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο πνπ δνύιεπε ζε έαλ Λύθεην θνληά ζηε Βηέλλε. Ζ 

Απζηξηαθή νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο έζηεηιε ην πιηθό ζηελ εθπαηδεπηηθό πεξίπνπ 3 

εβδνκάδεο πξηλ ηε ζρεδηαζκέλε πηινηηθή δξαζηεξηόηεηα. Ζ εθπαηδεπηηθόο είρε ηελ 

5
ε
 (εηώλ 14-15), 6

ε 
(15-16) and 8

ε
 (17-18) ηάμε δηαζέζηκεο γηα ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή. Μεηά από κηα ζπλάληεζε κε ηελ νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, επέιεμε λα 

δηεμάγεη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθώλ 

(50 ιεπηά) ζηελ 6
ε
 ηάμε. Οθηώ καζεηέο (εηώλ 17-18), ηξεηο από ηνπο νπνίνπο ήηαλ 

κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο, παξαθνινύζεζαλ ην κάζεκα, ην νπνίν 

βηληενζθνπήζεθε θαη ην παξαθνινύζεζε έλα κέινο ηεο Απζηξηαθήο νκάδαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Πιλοηική δοκιμή ζηην ηάξη  

Ζ εθπαηδεπηηθόο ηξνπνπνίεζε ηε δηδαθηηθή ελόηεηα βάδνληαο ηνπο θάδνπο όρη ζηε 

ζρνιηθή απιή, αιιά ζηελ αίζνπζα κνπζηθήο πνπ είλαη ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ 

ηνπ ζρνιείνπ (εθεί όπνπ ηνπνζεηνύληαη ηα ηξαπέδηα ηνπ κπνπθέ θαηά ηε δηάξθεηα 

θάπνηαο εθδήισζεο) – κηα θαηάζηαζε πνπ ήηαλ ελδηαθέξνπζα γηα ηνπο καζεηέο, 

επεηδή είραλ λα νξγαλώζνπλ κηα εθδήισζε κε κπνπθέ ηελ επόκελε ρξνληά. Δπίζεο, 

ε δηδαθηηθή ελόηεηα ζπληνκεύηεθε ζε 1 κάζεκα ησλ 50 ιεπηώλ. Σν κάζεκα έγηλε 

ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηώλ ηνπ ζρνιείνπ, όπσο πξνηείλνληαλ ζηελ πξόηαζε.  

Ζ ελόηεηα άξρηζε κε κηα εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο από ηελ εθπαηδεπηηθό (5 ιεπηά) θαη 

ζπλερίζηεθε κε θαηαηγηζκό ηδεώλ ζρεηηθά κε ηα πξναπαηηνύκελα. Πνιύ ζύληνκα νη 

καζεηέο ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη ζα ήηαλ βνιηθό λα ππήξρε έλαο ράξηεο ηεο αίζνπζαο 

ώζηε λα κπνξνύλ λα δνθηκάδνπλ ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη λα παίξλνπλ 

ηεθκεκησκέλεο απνθάζεηο. Ζ εθπαηδεπηηθόο είρε πξνεηνηκάζεη έλαλ ηέηνην ράξηε ζε 

ραξηί θαη αλαζρεδίαζε ζηνλ πίλαθα. 

 

Γιαηί δεν είναι απκεηά καλόρ αςηόρ ο σάπηηρ;  

                                                           
Faculty of Mathematics - University of Vienna, Austria. 



 

Αθνινύζεζε κηα ζπλεδξία όπνπ νη καζεηέο ζπδήηεζαλ πνηεο αθόκε πιεξνθνξίεο 

ρξεηαδόηαλ γηα ην ράξηε. Οη καζεηέο αλαθάιπςαλ ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο θιίκαθαο 

γηα ην ζρεδηαζκό θαη επέιεμαλ κηα θαηάιιειε θιίκαθα. 

Από ηε ζηηγκή πνπ νη καζεηέο ήηαλ ήδε ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηώλ, πξνηάζεθε 

γηα δηεπθόιπλζε ε ρξήζε ράξηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή, γηα λα δνθηκάζνπλ δηάθνξεο 

πηζαλέο ζέζεηο γηα ηνπο θάδνπο. Έγηλε κηα αθόκε ζπδήηεζε γηα λα μεθαζαξηζηνύλ ηα 

πξναπαηηνύκελα ηεο κεηαθνξάο ηνπ ράξηε από ηνλ πίλαθα ζηελ νζόλε ηνπ 

ππνινγηζηή. Οη καζεηέο αλαθάιπςαλ ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ ρξεηαδόηαλ λα 

εηζαρζνύλ θαη λα ππνινγηζηνύλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θιίκαθα ηνπ ράξηε.  

 

Διζαγωγή ηων ζςνηεηαγμένων  

Μεηά ηε βαζηθή θαηαζθεπή ηνπ δσκαηίνπ κε ην GeoGebra, νη καζεηέο βξήθαλ όηη ην 

κέγεζνο ηεο πόξηαο δελ ήηαλ πξνθαλέο ζηνλ ράξηε. Άξρηζαλ λα κεηξάλε ην πιάηνο 

ηεο πόξηαο, ρξεζηκνπνηώληαο ηα βηβιία ηνπο ησλ καζεκαηηθώλ σο αληηθείκελα 

αλαθνξάο. Μεηά απ' απηό, ην ίδην ην αλαγλσζηηθό κεηξήζεθε κε έλα ράξαθα γηα λα 

κεηαηξαπνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ζε κεηξηθέο κνλάδεο.  

 

Φωηογπαθία 3. Μεηπώνηαρ ηην πόπηα  

Οη καζεηέο ζπλέρηζαλ ηελ ζπδήηεζε γηα ηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ησλ θάδσλ θαη 

ζπκπέξαλαλ όηη ζα ήηαλ θαιύηεξν λα έρνπλ ηνπο θάδνπο θνληά ζηα ηξαπέδηα πνπ ζα 

έηξσγαλ θαζώο θαη θνληά ζηνλ κπνπθέ. πλεηδεηνπνίεζαλ όηη έπξεπε λα 

αλαζεσξήζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο από ηελ ηνπνζέηεζε (κηθξώλ) θάδσλ ζηελ 

ηνπνζέηεζε (κάιινλ κεγάισλ) ηξαπεδηώλ. 

ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο, νη καζεηέο ζπδήηεζαλ γηα ηνπο δηαθνξεηηθνύο 

πεξηνξηζκνύο πνπ ππαγνξεύνληαλ από ηε λέα ζπλζήθε, δειαδή, ηελ ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδηώλ αληη ησλ θάδσλ. Έγηλε αλαθνξά, ζην βάξνο, ζηηο κεηξήζεηο κεγαιύηεξσλ 

κεγεζώλ, όπσο θαη ζηελ αλάγθε ύπαξμεο κηθξνύ ρώξνπ αλάκεζα ζηα ηξαπέδηα (γηα 

λα πεξλάεη ν θόζκνο ή λα ζηέθνληαη θαη λα ηξώλε). 

 



 

ςμπεπάζμαηα  

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή έδεημε όηη νη ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ ζηελ πξόηαζε πινπνηήζεθαλ 

πιήξσο ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο. Ζ δηεξεύλζε πξαγκαηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, ε ρξήζε ηελ έλλνηαο ηνπ ρώξνπ, νη κεηξήζεηο θαη ε θιίκαθα, όπσο θαη 

ε πξνθνξηθή επηθνηλσλία ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, όια έιαβαλ ρώξα.  

 

ςμπεπάζμαηα από ηιρ ηπειρ πιλοηικέρ εθαπμογέρ 

από Υαξνύια ηαζνπνύινπ θαη Διέλε Γθαλά  

Οη 4 πηινηηθέο δνθηκέο ζε 4 δηαθνξεηηθά ζρνιεία (3 Γπκλάζηα θαη έλα Λύθεην) 

έδεημαλ όηη ε δξαζηεξηόηεηα απνηεινύζε πξόθιεζε γηα ηνπο καζεηέο θαη όηη 

εκπιέθνληαλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.  

Ο αξρηθόο ζρεδηαζκόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηόρεπε ζηε δεκηνπξγία επθαηξηώλ 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα αλαδήηεζεο ιύζεσλ θαη ζηε 

δηεπθόιπλζε ησλ καζεηώλ δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο πξνέιεπζεο λα 

ζπλεηζθέξνπλ κε ηνπο δηθνύο ηνπο καζεκαηηθνύο θαη γισζζηθνύο πόξνπο ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη ηερληθώλ.  

Δπηιέρζεθε κηα δξαζηεξηόηεηα επηηέιεζεο έξγνπ (task-based), επεηδή: α) ε θύζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο αλακελόηαλ λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ, θαζώο ηα 

καζεκαηηθά αληαπνθξίλνληαλ ζε έλα εκπεηξηθό πιαίζην λνεκαηνδνηεκέλν γη' απηνύο 

β) ν ζρεκαηηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο δελ παξείρε πξνδηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο 

ιύζεο ηνπ γ) εκπέδσλε θαη έρηηδε πάλσ ζε αλεπίζεκεο καζεκαηηθέο εκπεηξίεο θαη 

ηξόπνπο έθθξαζεο πνπ είραλ νη καζεηέο (θαζεκεξηλή γιώζζα) γηα λα θαηαλνήζνπλ 

ην καζεκαηηθό ιόγν δ) επέηξεπε λα απνθαηαζηαζνύλ δηάθνξα κηθξν-πιαίζηα 

ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη λα ππνλνκεπζνύλ νη 

παξαδνζηαθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο, θπξίσο όζεο αθνξνύλ ηνπο καζεηέο πνπ είλαη 

γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνί.  

ε θάζε ζρνιείν ππήξρε κηα δηαθνξεηηθή δηαηύπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζώο ηα 

ζρνιεία είραλ δηαθνξεηηθή δηακόξθσζε ρώξνπ θαη επίζεο θαη δηαθνξεηηθά δεηήκαηα 

λα επηιύζνπλ. Όκσο, ν κεζνδνινγηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ήηαλ ν ίδηνο όπσο θαη νη 

ππό δηεξεύλεζε καζεκαηηθέο έλλνηεο.  

Σν γεγνλόο όηη δελ αθνξνύζε έλα πξόβιεκα απιήο αιγνξηζκηθήο εθαξκνγήο, αιιά, 

αληίζεηα, νη καζεηέο έπξεπε λα επηλνήζνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζή ηνπ, ηνπο 

ελεξγνπνίεζε ώζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη παξάιιεια 

ηνπο ελζάξξπλε λα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο.   

ε όια ηα ζρνιεία αληηκεησπίζηεθε σο έλα πξόβιεκα πνπ απαηηνύζε κνληεινπνίεζε 

θαη ηελ αλάγθε ιήςεο απνθάζεσλ. Αμηνπνηήζεθαλ ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο 

ώζηε λα ηνληζηεί ε δηεξεπλεηηθή δηάζηαζε θαη ε επηθνηλσλία ζηελ ηάμε κέζσ ησλ 

καζεκαηηθώλ.  



 

Όπσο θάλεθε από ηελ πηινηηθή εθαξκνγή, νη καζεηέο, έρνληαο λα αληηκεησπίζνπλ 

έλα πξόβιεκα ζε ξεαιηζηηθό πιαίζην, ελεξγνπνίεζαλ κεραληζκνύο απην-ξύζκηζεο 

όηαλ νη αξρηθέο ηνπο ιύζεηο δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθέο. Δπηπξνζζέησο, ήηαλ 

πξνθαλέο όηη ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ελζάξξπλε εκπεηξηθέο θαη αλεπίζεκεο ιύζεηο 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί, κέζσ δηαδηθαζηώλ θαζνδήγεζεο (scaffolding), νδήγεζαλ ηνπο 

καζεηέο ζε επίζεκεο καζεκαηηθέο ιύζεηο.  

Αμηνπνηώληαο έλα εξγαζηνθεληξηθό (task based), πιαίζην δεκηνπξγνύκε επθαηξίεο λα 

ζπκπεξηιάβνπκε ηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο 

πξνέιεπζεο θαη επηπιένλ λα πξνθαιέζνπκε ηηο ζπλήζεηο δηρνηνκίεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ, όπσο:  

 καζεκαηηθά εληόο θαη εθηόο ζρνιηθήο ηάμεο,  

 καζεηέο πνπ αθνύλε θαη καζεηέο πνπ δξνύλε  

 γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο.  

πλνιηθά, ε δξαζηεξηόηεηα απνδείρζεθε κηα πξόθιεζε, ελδηαθέξνπζα θαη γεκάηε 

λόεκα γηα ηνπο καζεηέο ζε όια ηα πιαίζηα, θηλεηνπνηώληαο ηνπο λα επηιύζνπλ 

ξεαιηζηηθά πξνβιήκαηα κε δεκηνπξγηθό ηξόπν θαη θηλεηνπνηώληαο ηνπο λα 

ζπλεξγζηνύλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ θαζεκεξηλέο γλώζεηο πξνεξρόκελεο από 

δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα έηζη ώζηε λα αθνκνηώζνπλ πην 

επίζεκεο καζεκαηηθέο έλλνηεο.   
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