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ΕΝΑ ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΑΠΟ ΣΡΙΓΩΝΑ 

απφ ηε Maria Piccione  

ΔΙΑΓΩΓΗ  

Η πξφηαζε αθνξά ζε έλα απφ ηα βαζηθά ζέκαηα γεσκεηξηθήο γλψζεο. πγθεθξηκέλα 

αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν ζχιιεςεο ηνπ ηξηγψλνπ σο ζρήκα, κε ηηο βαζηθέο ηνπ 

ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο. 

Η κνξθή ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ είλαη ζηελ θαξδηά ηεο ζεκειίσζεο ηεο 

καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη, καδί κε ηε κέηξεζε ησλ ρσξηθψλ ζρέζεσλ, είλαη θεληξηθφ 

αληηθείκελν ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο. Δηδηθά ην ηξίγσλν σο ζρήκα είλαη έλα απφ 

ηα πην ζεκαληηθά θνκκάηηα ηεο χιεο ζην Γπκλάζην θαη απνηειεί ηελ εζηίαζε απηήο 

ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο. Δηζάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα θαηάιιειν πεδίν κειέηεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο ζθέςεο, φπσο αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηζηεκνινγία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, θαη φπσο απαηηεί θαη ε δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

επηηαγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

 

ηόσοι  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο πξφηαζεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε: γλσζηηθνχο, 

κεηαγλσζηηθνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο.  

Γλσζηηθνί ζηόρνη: 

                                                      
 Σκήκα Πιεθνξηθήο, Μεραληθήο θαη Μαζεκαηηθψλ, Παλεπηζηήκην ηεο ηέλλα, Ιηαιία 

 



 

 Βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο νπηηθνπνίεζεο  

 Δθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο καζεκαηηθνπνίεζεο  

 Γφκεζε ηεο έλλνηαο ηεο ζπλέρεηαο/κεηαβιεηφηεηαο ζε κηα θαηεγνξία 

ζηνηρείσλ  

 Πξνψζεζε ηεο ζπλδπαζηηθήο ζθέςεο 

 Αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γξαθηθήο απεηθφληζεο 

 Αλάπηπμε ηεο γιψζζαο, απφ θαζεκεξηλή ζε επηζηεκνληθή 

 Γφκεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ηξηγψλνπ 

 Δχξεζε ηεο ζπλζήθεο χπαξμεο (―ηξηγσληθή αληζφηεηα‖) θαη κνλαδηθφηεηαο 

γηα ηα ηξίγσλα 

 Αλαγλψξηζε ησλ θξηηεξίσλ ηζφηεηαο ζηα ηξίγσλα 

Μεηαγλσζηηθνί ζηόρνη: 

 Αλάπηπμε επίγλσζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ δξάζεο-θαηαλφεζεο 

 Αλάπηπμε επίγλσζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ γλψζεο-εμήγεζεο 

Σπλαηζζεκαηηηθνί ζηόρνη: 

 Γεκηνπξγία αίζζεζεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 Άληιεζε επραξίζηεζεο απφ ηελ πξάμε/παξαηήξεζε/αλαθάιπςε. 

Μεθοδολογικό πλαίζιο  

Η Δπθιείδεηα Γεσκεηξία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο 

ζθέςεο θαη έηζη έρεη θεληξηθή ζέζε ζηελ δηδαζθαιία ησλ επηζηεκψλ γηα δπν 

βαζηθνχο ιφγνπο: 

- είλαη έλα ζεσξεηηθφ ζχζηεκα πνπ αληηπξνζσπεχεη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, 

πνπ κπνξνχκε λα ηηο ζπιιάβνπκε απζφξκεηα κε αηζζεηεθνθηλεηηθέο 

εκπεηξίεο, 

- δίλεη επθαηξία γηα θπζηθή εμάζθεζε ηεο δεηθηηθήο κεζφδνπ.  

Η γεσκεηξηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη λα δίλεη έκθαζε ζηηο ζρέζεηο 

ππνθεηκέλνπ-αιεζηλνύ ρώξνπ θαη ππνθεηκέλνπ-ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ, εηδηθά 

απφ ην αξρηθφ κέρξη ην κεζαίν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Γηα λα ηνλίζνπκε απηή ηελ 

άπνςε, κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζηε ξήζε ηνπ  Freudenthal ―Η Γεσκεηξία είλαη ην 

λα θαηαιακβάλεηο ρψξν‖ ή ζχκθσλα κε ηνλ  Poincaré ―un être immobile n’aurait 

jamais pu acquérin la notion d’espace‖
1
, αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο επηζηήκνλεο θαη 

ςπρνπαηδαγσγνχο φπσο νη Enriques, Weyl, Piaget πνπ αλαθέξζεθαλ ζην ζέκα. Σα 

ζεκεία, ηα ηκήκαηα, ηα ηξίγσλα θαη άιιεο νληφηεηεο – κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ε 
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 H. Poincaré, La Science et l’Hypothèse, Paris: Flammarion, 1902,  ζει. 78 



 

επηζηήκε απηή- δελ είλαη απηά αληηθείκελα, αιιά νληφηεηεο ζπγθεθξηκέλα 

αληηπξνζσπεχζηκεο ή θαηαζθεπάζηκεο απφ ζρέδηα ή ινγηθά δνκεκέλα πιηθά. Μηα 

κεζνδνινγηθή νπηηθή βαζηζκέλε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα-αιιειεπίδξαζε καο δίλεη κηα 

απνηειεζκαηηθή βάζε γηα ην δηαηζζεηηθφ ζηάδην ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

ζεσξεηηθψλ εθαξκνγψλ. Οη καζεηέο νδεγνχληαη ζηελ νινθιήξσζε κηαο δηπιήο 

δηαδξνκήο: απηή ―απφ πάλσ πξνο ηα θάησ‖, απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην αθεξεκέλν 

―κνληέιν‖ ηεο, ηνπ νπνίνπ ηα αληηθείκελα κπνξνχκε λα ηα αληηκεησπίζνπκε κε 

απζηεξφ ηξφπν, θαη απηήλ ηνπ ―απφ πάλσ πξνο ηα θάησ‖ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, πνπ παξέρεη ηα κέζα γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο. Με 

απηή ηελ ακθηηαιαληεπφκελε δπλακηθή, είλαη βαζηθφ λα δηαηεξήζνπκε ηηο 

παξαλνήζεηο, πξνζέρνληαο λα κελ κπεξδέςνπκε ηνπο δπν δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο. 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’60 απηή ε επηθξαηνχζα ηάζε ζηε Γεσκεηξηθή εθπαίδεπζε 

αθνινπζήζεθε πνιχ ζηηο Αγγινζαμσληθέο ρψξεο, ζε αληίζεζε κε ηε Γαιιία πνπ 

ήηαλ ππφ ηελ επηξξνή ηεο κεζφδνπ ησλ Μπνπξκπαθί (εηδηθά ζε επίπεδν Γπκλαζίνπ). 

ηελ Ιηαιία ζπλερηδφηαλ ε θιαζζηθή εθπαίδεπζε, ζκίγνληαο κε ηα ρξφληα κε 

πεηξακαηηθέο πξνζεγγίζεηο/επξεηηθέο πξαθηηθέο, ζπρλά ρσξίο κηα μεθάζαξε δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ δπν πξνζεγγίζεσλ.  

Δπηπξνζζέησο, ην απνηχπσκα πνπ πξνθχπηεη, ην νπνίν απνθαιχπηεη κηα κε-

κηληκαιηζηηθή κάζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζε ζηαηηθά ζρήκαηα θαη ε νπνία εηζάγεη 

ηχπνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαπηπγκάησλ, είλαη ζπρλή ζηα ησξηλά ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα. Έλα πνιχ σξαίν παξάδεηγκα απφ απηή ηελ θαιά θαζνξηζκέλε κέζνδν 

δίλεηαη απφ ην έξγν ηεο  E. Castelnuovo, ην νπνίν, αξρίδνληαο απφ ην θαηλνηφκν 

βηβιίν ηεο ―Geometria intuitiva‖ (1948), θαηά θάπνην ηξφπν ζπγθεληξψλεη θαη 

επεθηείλεη ηελ θιεξνλνκηά ηεο Montessori. Πξνο ην παξφλ, ε πξφνδνο ζηηο 

λεπξνεπηζηήκεο θαη ζηηο γλσζηηθέο επηζηήκεο καο επηηξέπεη λα εξκελεχνπκε ηε 

―γεσκεηξηθή εμππλάδα‖ ησλ αλζξσπίλσλ φλησλ σο δίθηπν θσδηθνπνίεζεο θαη 

αλαινγηθψλ απεηθνλίζεσλ πνπ απνθηψληαη κέζα απφ ηηο πξάμεηο ηνπο ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν. Απηφ δίλεη επηζηεκνληθή αμία ζε απηέο ηηο δηαηππψζεηο πνπ ήηαλ 

αθφκε δηαηζζεηηθέο, παξφιν πνπ είραλ απνδεηρζεί πεηξακαηηθά.  

Δπηπιένλ, ε απηνπνίεζε (enactivism)
2
, ε γεληθή ζεσξία ηεο γλψζεο πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηε βηνινγία θαη ηηο εκπεηξηθέο θηινζνθίεο, επεξεάδεη ηελ εθπαίδεπζε νξίδνληαο ην 

εθηειεζκέλν (enacted) κνληέιν, ζχκθσλα κε ηηο ελζσκαηψζεηο ηνπ ζε άιιεο 

εδξαησκέλεο κεζνδνινγίεο/ζεσξίεο (φπσο ε ρεηξαγσγνχκελε ρξήζε, ε 

ελζσκαησκέλε γλψζε, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε…). Μπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ηελ 

ζεσξεηηθή αξρή ηεο σο εμήο: ην ππνθείκελν είλαη έλα δσληαλφ νλ πνπ κπνξεί λα 

απην-παξάγεη ζπζηαηηθά (δηαδηθαζίεο), ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζην δσληαλφ νλ 

θαη ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ησλ εζσηεξηθψλ αηνκηθψλ δνκψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. 
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Η ζεσξία, αξρίδνληαο κε ηε ζπλεηζθνξά ησλ βηνιφγσλ Maturana θαη Varela (1984), εηζάγεηαη 

ξεηά απφ ηνπο Varela, Thompson θαη Rosch (1991). 



 

Η πξνζέγγηζε απηή επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο σο κηαο 

πιαηζηνζεηεκέλεο, ελζσκαησκέλεο δξαζηεξηόηεηαο. Η κέζνδνο ηεο ελεξγεηηθήο 

κάζεζεο ηεο Castelnuovo είλαη ζπλεπήο κε ην παξφλ πιαίζην θαη πηνζεηείηαη ζε απηή 

ηελ πξφηαζε, πεξηέρνληαο κέξνο απφ ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ ηεο, θαζψο θαη ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο ηεο.  

Ο ζσεδιαζμόρ ηηρ ππόηαζηρ  

Σν καζεζηαθφ πιαίζην επηθεληξψλεηαη ζηε ρξήζε δπλακηθψλ κνληέισλ, ηα νπνία 

δεκηνπξγνχληαη απφ ζηνηρεία ελφο απινχ πιηθνχ: ελφο ―γεσκεηξηθνχ Meccano‖ -

απνηεινχκελν απφ ξάβδνπο ζε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα θαη κήθε (θηηαγκέλνπο απφ 

πιαζηηθφ, μχιν ή κέηαιιν), κε ηξχπεο ζηελ θάζε άθξε ή ηξχπεο πνπ απέρνπλ ην ίδην 

ε κηα απφ ηελ άιιε θαηά κήθνο ησλ ξάβδσλ—γάηδνπο θαη θνξδφληα (Photo 1). 

 
Photo 1 

Θα ήηαλ θαιχηεξν λα επηηξαπεί ζηνπο καζεηέο λα θηηάμνπλ ηα μπιάθηα κφλνη ηνπο, 

αθνινπζψληαο γξαπηέο νδεγίεο –-αλαθεξφκελεο ζηελ πνηφηεηα θαη ηηο κεηξήζεηο ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ζα παξαρζνχλ— αθνχ πξνεγνπκέλσο ζρεδηάζνπλ ηηο ξάβδνπο ζε 

πιαζηηθά θχιια (ή ραξηφλη) θαη ηέινο λα ηηο θφςνπλ θαη λα θηηάμνπλ ηηο ηξχπεο.  

Η εξγαζία έρεη ζθνπφ λα παξέρεη αηζζεηηθνθηλεηηθέο εκπεηξίεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

―ηξίγσλν‖ θαη λα δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο δηαρείξηζεο ηεο γιψζζαο–ζε γξαπηή ή 

πξνθνξηθή κνξθή— φζνλ αθνξά ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ηη θάλνπλ θαη ηη βιέπνπλ νη 

καζεηέο. Δπηπξνζζέησο, ην ζέκα δίλεη κηα πνιππνιηηηζκηθή νπηηθή ηεο αλζξψπηλεο 

γλψζεο θαη ηερλνινγίαο.  

Η δξαζηεξηφηεηα πινπνηείηαη: 

- ζε δεπγάξηα ή ζε κηθξέο νκάδεο καζεηψλ, φπνπ ρηίδνπλ επίπεδεο δπλακηθέο 

κνξθέο, αλαιχνληαο ηηο θαηαζθεπέο, ζρεδηάδνληαο, γξάθνληαο παξαηεξήζεηο ή 

ζρφιηα, 

- ζηελ ηάμε γηα ζηηγκέο ζπδήηεζεο/ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ.  

Η πξφηαζε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ζπλεδξίεο: πλεδξία 1, κε ιεηηνπξγία εηζαγσγήο, 

πλεδξίεο 2 θαη 3 πνπ παξέρνπλ έλα θπζηθφ γλσζηηθφ κνλνπάηη απφ ηελ ηδέα ησλ 

ζρεκάησλ κε ηηο ηξεηο πιεπξέο κέρξη ηελ έλλνηα ηνπ ηξηγψλνπ, θαη κέρξη ηα θξηηήξηα 

ηεο ηζφηεηαο. Κάζε έλα δνκείηαη ζε κηα αθνινπζία βεκάησλ φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ. 



 

  



 

ΑΝΑΛΤΗ ΔΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΔΡΩΝ  

Η πξφηαζε ζρεδηάζηεθε γηα λα αληηκεησπίζεη ηα ησξηλά εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα 

ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο, εηδηθά: 

- αχμεζε δηαθνξψλ αλάκεζα ζηα άηνκα (πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο θνπιηνχξεο 

πξνέιεπζεο, πξνεγνχκελα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ζρνιηθέο εκπεηξίεο, 

επίπεδα ελλνηνινγηθήο θαη γλσζηηθήο αλάπηπμεο, επίπεδα γλψζεο ηεο Γ2...) 

- κνξθέο ακεραλίαο (πνπ απνδεηθλχνληαη απφ ζπκπεξηθνξέο φπσο απνκφλσζε, 

δπζπηζηία ή αδηαθνξία γηα ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη έιιεηςε 

θαηάιιειεο πξνζνρήο/ζπκκεηνρήο) 

Η αξρηθή ηδέα ηνπ έξγνπ είλαη:  

- λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ πνπ λα επλνεί ηελ πξάμε θαη ηελ αηνκηθή 

εκπεηξία ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, παξέρνληαο θαηάιιεια κέζα γηα λα 

κεησζνχλ νη ιεθηηθέο νδεγίεο.  

Ο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο ζπλίζηαηαη ζην:  

- λα επηηξέςεη ζε φινπο λα εθαξκφζνπλ γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, αθφκε θαη φηαλ 

παξνπζηάδνληαη γισζζηθέο δπζθνιίεο  

- λα ζεκειηψζεη ηε γισζζηθή αλάπηπμε ζηελ εκπεηξία θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο.  

Η επηινγή ηνπ πιηθνχ θαη ε ρξήζε ηνπ έρνπλ ηνλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο λνεηηθψλ εηθφλσλ. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ ελλνηνινγηθή αλαπαξάζηαζε, ζχκθσλα κε ηα ζηάδηα ηνπ 

ηξνπθηνπξαιηζκνχ (αηζζεζην-θηλεηηθή εκπεηξία, λνεηηθέο εηθόλεο-ηδέεο). Όζνλ 

αθνξά ζηα λνεηηθά ζρήκαηα – ηα ζεκειηαθά ζηνηρεία αληίιεςεο πνπ επηηξέπνπλ ηε 

δεκηνπξγία εκπεηξηψλ ζε ρσξηθέο ζρέζεηο- ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ 

επηθαιείηαη ην λνεηηθφ ζρήκα ηεο επαθήο.  

Η ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

Απηή ε πξφηαζε εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζε δπν ηάμεηο ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ 

Γπκλαζίνπ ―Gandhi‖ (Φισξεληία). Σα δπν δείγκαηα αληίζηνηρα απνηεινχληαλ απφ 

22 καζεηέο (6 κεηαλάζηεο θαη 5 κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα) θαη 21 καζεηέο (7 

κεηαλάζηεο θαη 5 κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα) θαη δπν θαζεγεηέο (G. Sallustio θαη A. 

Scialpi) κε ηε βνήζεηα ελφο εθπαηδεπηή. 

Πξψηα ην πεξηέγξαςε ν εθπαηδεπηήο θαη ζπδήηεζε κε ηνπο δπν θαζεγεηέο ζε πνηεο 

ηάμεηο ζα γηλφηαλ ε πηινηηθή εθαξκνγή. 

Σν έξγν δηεμήρζε ζε ηξεηο ζπλεδξίεο.  

  



 

ςνεδπία 1: Δξοικείωζη με ηο ςλικό (1 θαη κηζή ώξα)  

Παποςζίαζη ηος “γευμεηπικού meccano” 

Οη καζεηέο απφ ηηο δπν ηάμεηο ζπγθεληξψζεθαλ ζε κηα κεγάιε αίζνπζα. Καζψο ε 

δξαζηεξηφηεηα έπξεπε λα γίλεη κε θαηλνχξην θαηαζθεπαζκέλν πιηθφ, ην πξψην βήκα 

ήηαλ λα παξνπζηαζηεί θαη λα γίλεη επίδεημε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπ, θαζψο θαη λα 

αμηνινγεζνχλ νη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ: νη εθπαηδεπηηθνί έδεημαλ ην πιηθφ, πσο 

ελψλνληαη ηα θνκκάηηα ζηηο άθξεο ησλ ξάβδσλ κε γαηδάθηα, πνηα ζηνηρεία λα 

δηαηππψζνπλ θαη πνηα δηαθνξεηηθά ζρήκαηα κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ κε απηά.  

Οι ππώηερ ελεύθεπερ ζςνθέζειρ  

Η δξαζηεξηφηεηα έγηλε ζε κηθξέο νκάδεο καζεηψλ (3-4) πνπ ηνπνζεηήζεθαλ γχξσ 

απφ ζξαλία ηα νπνία είραλ ελσζεί θαηάιιεια.  

Η θάζε νκάδα καζεηψλ πήξε έλα ζεη απφ μπιάθηα (15-20) θαη γαηδάθηα: έθηηαμαλ 

πνιιέο ζπλζέζεηο, δηαιέγνληαο ειεχζεξα θαη ελψλνληαο ηα μπιάθηα (ζρέδηα 1.2, 1.3). 

Μεηά ηνπο δεηήζεθε λα δσγξαθίζνπλ ηα πην σξαία θαη λα αλαπαξάγνπλ ηηο 

θαηαζθεπέο, πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη, ζε θχιια ραξηί. Ο εθπαηδεπηηθφο κάδεςε απηέο 

ηηο δσγξαθηέο ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο (κε ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ηειηθή 

έθζεζε πνπ αθνξνχζε φιε ηε δξαζηεξηφηεηα) (βιέπε θσηνγξαθία). Πξηλ επηηξέςεη 

ζηνπο καζεηέο λα εθηειέζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα, ν θαζεγεηήο δήισζε φηη ζα 

κειεηνχζαλ ην ζρέδην κε ηηο ηξεηο πιεπξέο ζηηο επφκελεο ζπλεδξίεο. 

ςνεδπία 2: Φηιάσνηαρ ηο πλαίζιο ηων κινήηπων (4 ώξεο)  

Επγαζία ζηοσαζμού/αναζηοσαζμού (30 ιεπηά) 

Απηφ ην έξγν έγηλε ζηελ αίζνπζα ζεάηξνπ ηνπ ζρνιείνπ πνπ δηέζεηε πξνβνιηθφ θαη 

νζφλε, κε ηνπο καζεηέο ησλ δπν ηάμεσλ λα θάζνληαη ζηελ πιαηεία.  

Πξψηνλ, δφζεθαλ ηξηα μπιάθηα θαη γάηδνη ζε θάζε καζεηή γηα λα θάλεη ηηο ελψζεηο 

θαη ηνπ είπαλ λα: 

• παξαηεξήζεη ηα ζρέδηα πνπ ζπλέζεζε, 

• ςάμεη ζην κπαιφ ηνπ/ηεο -κε ηα κάηηα θιεηζηά- λα βξεη εηθφλεο ηξηγσληθψλ 

αληηθεηκέλσλ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, 

• γξάςεη ην φλνκα θαη λα ζρεδηάζεη ην αληηθείκελν πνπ θαληάζηεθε ζε έλα 

θχιιν ραξηί.  

Ο εθπαηδεπηηθφο εζηίαζε ζε δηάθνξα παξαδείγκαηα απφ ζρήκαηα είηε θαληαζηηθά 

είηε απφ απηά πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη θαη ζπλέιεμε ηα ζρεδηαζκέλα. (Photo 2). 

Πποβολή με ζσόλια (30 ιεπηά) 

Μηα κεγάιε ζπιινγή απφ θσηνγξαθίεο πξνβιήζεθε ζηελ νζφλε γηα λα θαηαλνήζνπλ 

φινη πφζα πνιιά ηξίγσλα ππάξρνπλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. (Photo 3) 

Έπεηηα, νη δξαζηεξηφηεηεο έγηλαλ παξάιιεια ζε δπν ρσξηζηέο ηάμεηο. 



 

    
Photo 2       Photo 3 

Πλοήγηζη ζηο διαδίκηςο (1 ώξα) 

ην εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ, νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε κηθξέο νκάδεο θαη ηνπο 

δεηήζεθε —ελ κέξεη θαζνδεγνχκελνη απφ ηνλ εθπαηδεπηή— λα βξνπλ ηζηνζειίδεο 

ζην δηαδίθηπν πνπ αθνξνχζαλ ηα ηξίγσλα. Οξίζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλαδήηεζεο ζπιιέγνληαο ηηο πξνηηκψκελεο παξνπζηάζεηο.  

Μια πολςπολιηιζμική επιζκόπιζη (1 ώξα) 

Ο εθπαηδεπηηθφο ηφληζε ηε δηαδεδνκέλε ρξήζε ηεο ―ηξηγσλνπνίεζεο‖ ζε φιεο ηηο 

θνπιηνχξεο θαη επνρέο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, απφ ηηο πην αξραίεο κέρξη ηηο 

ζεκεξηλέο, εζηηάδνληαο θαη ζπδεηψληαο κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα:  

• θαζεκεξηλέο ρξήζεηο θαη εθαξκνγέο (άθξε απφ βέιε, εξγαιεία …) 

• ηα πξψηα θηήξηα (ζθελέο θαη κπαλγθαιφνπ) 

• αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο (ηερλνινγία επηζηέγαζεο, θαηαζθεπή πέξγθνιαο, 

νπηηθέο ίλεο...) 

• κεηξήζεηο  

• ραξηνγξάθεζε (θηήξηα, δηακεξίζκαηα, πφιεηο, ρεξζαίεο εθηάζεηο ...) 

• έξγα ηέρλεο θαη αξρηηεθηνληθήο πνπ έγηλαλ φιν θαη πην πνιχπινθα  

Σν ζέκα ζρεηίδεηαη κε επηηπρείο αλαδχζεηο ηνπ ηξηγψλνπ: θάπνηεο απφ απηέο πνπ 

επηζεκάλζεθαλ ήηαλ νη αθφινπζεο:  

• ε επζηάζεηα ηεο ηξηγσληθήο θαηαζθεπήο 

• ε δπλαηφηεηα λα ηνληζηεί θαη λα δηνξζσζεί νπνηνδήπνηε ζεκείν ζηε 

ραξηνγξαθηθή δηαδηθαζία 

• αηζζεηηθή αμία 

Δςο πειπάμαηα Two experiments (1 ώξα) 

Έγηλαλ δπν πεηξάκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηεο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο: 

• ην έλα ζηφρεπε λα ειέγμεη ηελ επζηάζεηα κηαο ηξηγσληθήο δνκήο, ζπκπηέδνληαο 

αιεζηλά κνληέια, αθφκε θαη απηά πνπ έγηλαλ απφ δηπισκέλν ραξηί,  



 

• ην άιιν αθνξνχζε ζηε ραξηνγξάθεζε ηεο ηάμεο κε ρξήζε εξγαιείνπ 

(distance-reliever). Η αίζνπζα ήηαλ πεξίπνπ νξζνγψληα ζην ζρήκα θαη νη 

καζεηέο κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ αλάγθε λα 

ζρεδηάζνπλ κηα δηαγψληα γξακκή γηα λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ ηε 

ραξηνγξάθεζε. Μηα αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο λα ελσζνχλ ηα ηέζζεξα 

μπιάθηα —ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ξάβδνπο— μεθαζάξηζε ηελ θαηάζηαζε θαη 

επεζήκαλε φηη ε κφλε ζχλζεζε πνπ κπνξνχζε λα γίλεη ήηαλ ελψλνληαο έλα 

μπιάθη κε δπν αληίζεηεο θνξπθέο ηξηγψλνπ. 

ςνεδπία 3. Νοηηική καηαζκεςή και γλωζζική ανάπηςξη (3 ώξεο)  

Η δξαζηεξηφηεηα νξγαλψζεθε ζε κηθξέο νκάδεο (3-4) θαη εμειίρζεθε κέζα απφ 

δηαθνξεηηθά βήκαηα απμαλφκελεο δπζθνιίαο.  

Όποι ύπαπξηρ ηπιγώνος (1 ώξα) 

Η δξαζηεξηφηεηα ζπλερίζηεθε κε ηελ θαηαζθεπή ελφο ηξηγψλνπ πνπ έλσλε ηξηα 

μπιάθηα. Κάζε νκάδα καζεηψλ πήξε δπν δηαθνξεηηθά ζεη απφ ηξηπιά μπιάθηα, δπν 

ζπλερφκελεο θνξέο: ε δξαζηεξηφηεηα απνηεινχληαλ απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ 

θνκκαηηψλ ψζηε λα γίλνπλ δπν ζρήκαηα, γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη: 

1. ε πξψηε ηξηάδα νδεγεί ζηελ παξαγσγή κόλν ελόο θιεηζηνχ ζρήκαηνο (δειαδή 

ελφο ηξηγψλνπ!)  

2. ε δεχηεξε ηξηάδα νδεγεί ζε πνιιά ―αλνηρηά‖ ζρήκαηα … (Photo 4) 

Οη γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζρεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζε θάζε πεξίπησζε – 

έλαο καζεηήο ζηελ νκάδα ζα κπνξνχζε λα παίμεη ην ξφιν ηνπ ―αληαπνθξηηή‖— ήηαλ 

έλα ρξήζηκν κέζν γηα λα θαηαγξαθνχλ ηα απνηειέζκαηα.  

Μέζα ζε θάζε νκάδα, ν θαζεγεηήο παξαηεξνχζε ηηο απζόξκεηεο πξάμεηο ησλ 

καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ηελ πξνθνξηθή νκηιία θαη ηελ 

νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ (φπσο ―ξάβδνο‖ ή ―πιεπξά‖, ―αλνηρηφο‖, ―θιεηζηφο‖, 

―ρψξνο‖, ―αλαινγία‖, ―άζξνηζκα‖, ―κήθνο‖…). Πξννδεπηηθά, δεηήζεθε απφ ηνπο 

καζεηέο θάζε νκάδαο λα γξάςνπλ έλα ζρφιην ζε θχιια ραξηηνχ ζρεηηθά κε ην ηη 

έβιεπαλ. Σνπο δεηήζεθε κφλν λα γξάςνπλ ―Βιέπσ φηη...‖. Ο θαζεγεηήο ζπλέιεμε ηα 

ραξηηά γηα λα αλαιχζεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. 

Μεηά απφ απηφ, ν θαζεγεηήο είπε ζηνπο καζεηέο λα πξνζέμνπλ ηε ζπλζήθε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο ηξηγψλνπ θαη ηνλ αξηζκφ πηζαλνηήησλ, βάδνληαο ην αθφινπζν 

πξφβιεκα (πξνζαξκνζκέλν απφ ην ―Ξπιάθηα θαη Σξίγσλα‖, 21° RMT, θαη 

αλαθέξζεθε ζην φλνκα ελφο καζεηή): 

< Ο Ικπξαήκ βάδεη ζην ζξαλίν ηνπ πέληε μπιάθηα δηαθνξεηηθνύ κήθνπο: 4 κνλάδεο, 5 

κνλάδεο, 6 κνλάδεο, 9 κνλάδεο, 11 κνλάδεο. Πόζα δηαθνξεηηθά ηξίγσλα κπνξεί λα 

θηηάμεη; Εμεγήζηε όιεο ηηο πηζαλόηεηεο. > 

Καηαζκεςή ηπιγώνυν με ένα δεδομένο ζηοισείο (πλεςπά/γυνία) (1 ώξα) 

Αθνχ πξφηεηλε ζηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ μπιάθηα, άιια θνξδφληα ή 

ιαζηηράθηα γηα λα θηηάμνπλ ηξίγσλα, ν θαζεγεηήο ηνπο έδσζε ρξφλν γηα λα 



 

δνπιέςνπλ. Μεηά άξρηζε ηε ζπδήηεζε κέζα ζηηο νκάδεο θάλνληαο ηελ αθφινπζε 

εξψηεζε: 

 Πνηά ζηνηρεία βιέπεηε πνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ από ηηο θηλήζεηο;  

Δλζάξξπλε ηνπο καζεηέο λα ζρνιηάζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο ηεο 

νινκέιεηαο. 

Καηαζκεςή ηπιγώνυν με δςο δεδομένα ζηοισεία (πλεςπά&γυνία/ πλεςπά&πλεςπά/ 

γυνία&γυνία) (1 ώξα) 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλεδξίαο, ν εθπαηδεπηηθφο δήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα 

ηνπνζεηήζνπλ ην πιηθφ ζηεξεψλνληαο κηα πιεπξά θαη κηα γσλία θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θνξδφληα ψζηε λα επεθηείλνπλ ηε κηα πιεπξά θαη λα θιείζνπλ ην 

ηξίγσλν. Έπξεπε λα ρηίζνπλ, λα παξαηεξήζνπλ θαη λα θάλνπλ γξαθηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ πνπ πξνέθπςαλ ζε δηάθνξεο πηζαλέο ζπλζέζεηο. (Photo 

5) 

  
Photo 4       Photo 5 

Γεκηνπξγήζεθε έλαο πξνβιεκαηηζκφο φηαλ ξψηεζε ηηο αθφινπζεο δπν εξσηήζεηο:  

 Αιιάδεη θάηη αλ δώζνπκε άιιε γσλία;  

 Αιιάδεη θάηη αλ δώζνπκε άιιε πιεπξά;  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξηλ, ηα ζρφιηα ζπγθεληξψζεθαλ θαη νξγαλψζεθαλ. 

Οπιζμοί  

Μεηά απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κφλν κε πξνθνξηθή 

πεξηγξαθή πνπ αλαθεξφηαλ ζε κεξηθά παξάμελα ηξηγσληθά ζρήκαηα θαη 

κνηξάζηεθαλ ηε ζρεηηθή ηερληθή νξνινγία (φπσο ηζνζθειέο, νξζνγψλην, ηζφπιεπξν 

θαη ζθαιελφ). Δπηπξνζζέησο, δεηήζεθε μαλά απφ ηνπο καζεηέο λα θαληαζηνχλ 

ηξίγσλα πνπ αλήθαλ ζηηο αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο θαη λα πεξηγξάςνπλ ηελ πηζαλή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα ζηνηρεία ηεο θάζε θαηεγνξίαο.  

Λύζη πποβλήμαηορ  

Η θάζε ηεο ιχζεο πξνβιήκαηνο εθαξκφζηεθε γηα λα επηβεβαησζεί ε ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ηξηγψλσλ (βιέπε Παξάξηεκα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο). 



 

Σν πιηθφ θαη ηα πην ελδηαθέξνληα πξντφληα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθαλ απφ 

κεξηθνχο καζεηέο –πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα— ζηελ έθζεζε κε ηα θαιχηεξα 

έξγα, ε νπνία νξγαλψζεθε απφ ην ζρνιείν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο παξαδνζηαθήο 

δηνξγάλσζεο γηα ην ηέινο ηεο ρξνληάο (βιέπε θσηνγξαθία).  

ΑΝΑΛΤΗ ΔΚ ΣΩΝ ΤΣΔΡΩΝ  

Αξθεηά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα, εδψ ζα 

επηθεληξσζνχκε ζηα πην ρξήζηκα, πνπ δείρλνπλ αλ θαη πσο ε πξφηαζε πνπ 

εθαξκφζηεθε πέηπρε ηνπο ζηφρνπο ηεο.  

 Δλδείμεηο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ―γεσκεηξηθνχ meccano‖ κέζα ζηε δηαδηθαζία 

καζεκαηηθνπνίεζεο.  

Απηή ε πξαθηηθή έρεη δείμεη φηη ε ρξήζε ηνπ ζπθεθξηκέλνπ πιηθνχ –ζε έλα 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ —επλνεί ηελ αηνκηθή εζσηεξηθή αλαδφκεζε εμσηεξηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. Θα ζπδεηήζνπκε κφλν ην ξφιν πνπ έπαημε ην πιηθφ ζηελ αλαθάιπςε 

ηεο ―ηξηγσληθήο αληζφηεηαο‖. Η ξάβδνο θάλεθε φηη ήηαλ έλα θαηαζθεύαζκα κε ηε 

δπλαηφηεηα λα εμειηρζεί ζε ―επζχγξακκν ηκήκα‖ πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην 

γισζζηθφ ζεκαίλνλ ―πιεπξά‖. Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο εμάζθεζεο ηα ηξηα μπιάθηα δελ παίδνπλ ηνλ ίδην ξφιν. Οη καζεηέο έρνπλ 

ηελ ηάζε πξψηα λα εμεηάδνπλ ηε ξάβδν κε ηα ζηαζεξά άθξα –πνπ απνθαινχλ 

―βάζε‖— θαη έηζη παίξλνπλ ππφςε ηνπο ηηο άιιεο δπν ξάβδνπο, νη νπνίεο έρνπλ 

αθφκε θάπνην βαζκφ ειεπζεξίαο. Απηή ε δηαδηθαζία σζεί ηνπο καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ κηα θπζηθή ηαμηλφκεζε ησλ άθξσλ ζε δπν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο: ε 

πξψηε νκάδα αλαθέξεηαη ζε ζηαζεξά ζηνηρεία θαη ε δεχηεξε ζε απηφ πνπ 

απνθαιείηαη ―ππνιεηκκαηηθά‖. Ο ξφινο ησλ ―ππνιεηκκαηηθψλ‖ θάλεθε φηη ήηαλ 

ζεκαληηθφο επεηδή επέηξεςε λα αλαγλσξηζηεί ε χπαξμε ζρέζεο αλάκεζα ζηα 

ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε δπλαηφηεηα ηνπ ―θιεηζίκαηνο 

ηνπ ζρήκαηνο‖. Σα αθφινπζα ζρφιηα πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

πξσηνθφιισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε πλεδξία 2, ζπγθεθξηκέλα απαληψληαο ζηελ 

πξφηαζε: ―Βιέπσ φηη ...‖. Θα κπνξνχζακε λα παξαηεξήζνπκε φηη απηή ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε επηθέξεη κηα απζφξκεηε γλσζηηθή δηαδηθαζία, πνπ κπνξεί λα 

αληρλεπζεί ζηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο – φπσο 

“θνληόο/κεζαίνο/καθξύο”, “αλαινγηθόο/κε-αλαινγηθόο”, “δηαθνξεηηθόο/ίζνο” θαη, 

θαηά ζπλέπεηα, απφ εθθξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθξίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε 

κεηξηθή εξκελεία. Σα βαζηθά βήκαηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο βξίζθνληαη ζε δπν 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο: ηα ηζφπιεπξα θαη ηεηξηκκέλα ηξίγσλα. Η πξψηε 

πεξίπησζε ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνηάζεηο φπσο: ―θιείλεη επεηδή νη πιεπξέο είλαη 

ίζεο‖. Η δεχηεξε πεξίπησζε -πνπ δελ αλακελφηαλ- απνθαιχπηεη κηα δπλακηθή 

ιεηηνπξγία, επεηδή νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηε καζεκαηηθνπνίεζε ηνπ φξνπ ηεο 

θιεηζηνηεηνο φζνλ αθνξά ην ―κήθνο‖ θαη ην ―άζξνηζκα ησλ κεθψλ‖. Όλησο, ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε, ην άζξνηζκα ησλ κεθψλ απφ δπν μπιάθηα εθιακβάλεηαη σο ίζν κε ην 

ηξίην, φπσο εθθξάδεηαη ζε πξνηάζεηο φπσο: ―νη δπν πιεπξεο ζπκπιεξσλνπλ ηελ 

πξώηε‖, ή ―δπν πιεπξέο δίλνπλ ην κήθνο ηεο κεγαιύηεξεο‖. Σν αθφινπζν βήκα 



 

απνηειείηαη απφ ηε δήισζε ηεο ζρέζεο ηεο ηξηγσληθήο αληζφηεηαο: ―ην ζρέδην 

θιείλεη όηαλ νη δπν άθξεο είλαη κεγαιύηεξεο από ηελ ηξίηε‖.  

 Όξγαλα γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ινγηθψλ/γεσκεηξηθψλ ηθαλνηήησλ  

Γηα παξάδεηγκα:  

1. ε αδπλακία δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ δπν πξνεγνχκελσλ ζπλζέζεσλ φζνλ αθνξά 

ζηηο πνζνηηθνπνηήζεηο: αλ ην ζρέδην θιείλεη, θάζε πιεπξά είλαη κηθξφηεξε απφ 

ην άζξνηζκα ησλ δπν άιισλ/ αλ ην ζρέδην δελ θιείλεη, ππάξρεη κόλν κηα 

πιεπξά κεγαιχηεξε απφ ην άζξνηζκα ησλ δπν άιισλ.  

2. ε αδπλακία λα ζπκπεξάλνπκε ην αληίζηνηρν θξηηήξην ηζφηεηαο απφ ηελ 

πηζαλφηεηα λα θαηαζθεπαζηεί έλα κνλαδηθφ ηξίγσλν –κε ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα.  

Σα πξνβιήκαηα αλαθέξνληαη ζηελ αλεπάξθεηα νπηηθνπνίεζεο θαη γισζζηθψλ 

ηθαλνηήησλ (1), φπσο επίζεο θαη ζηε δπζθνιία δηαρείξηζεο ηεο ζπγθξηηηθήο 

ηδηφηεηαο ηεο ηζφηεηαο (2).  

 Όξγαλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλσζηηθψλ απνθιίζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

κέζα ζηελ ηάμε   

Η εξγαζία βνήζεζε ζην λα ειεγρνχλ ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηθαλνηήησλ αλάκεζα 

ζηνπο καζεηέο πνπ εκπιέθνληαλ ζην έξγν θαη λα ζρεδηαζηνχλ θαηάιιειεο 

κειινληηθέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο. Παξαδείγκαηα δπν νξηαθψλ πεξηπηψζεσλ είλαη:  

1. ε αδπλακία λα αληηπξνζσπεπζεί γξαθηθά κηα ζπγθεθξηκέλε ζχλζεζε απφ 

ξάβδνπο (ην άηνκα θαηάθεξε λα ην θάλεη κφλν αλαπαξάγνληαο ηελ θίλεζε ηνπ 

δείθηε, ηαθηηθά, ζε θάζε ξάβδν) (θσηνγξαθία)  

2. ε ηθαλφηεηα λα γίλεη κηα ηέιεηα πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ππνινγηζκνχ ηνπ 

αξηζκνχ φισλ ησλ πηζαλψλ ηξηγψλσλ ζην πξφβιεκα ―Ξπιάθηα θαη ηξίγσλα‖ 

(παξαηεξψληαο φηη ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ν ίδηνο αξηζκφο εκθαλίδεηαη 

ηξεηο θνξέο).   

 Καηαιιειφηεηα ηεο πξφηαζεο λα αληηκεησπίζεη ηα ηππηθά πξνβιήκαηα κηαο 

πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο.  

Δμαηηίαο ηεο επειημίαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο ηθαλφηεηεο θαζελφο 

ππνθεηκέλνπ, ε κέζνδνο είλαη θαηάιιειε λα αληηκεησπίζεη ηηο απνθιίζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ έιιεηςε γλσζηηθήο/ ελλνηνινγηθήο νκνηνγέλεηαο θαη ζηε ρξήζε ησλ 

Ιηαιηθψλ σο Γ2. Κάζε καζεηήο ζπκκεηείρε ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζηνλ 

αγγίδνληαο θαη βιέπνληαο αιεζηλά αληηθείκελα.   

 Γισζζηθή εμέιημε  

Σν έξγν επηβεβαηψλεη φηη ε γισζζηθή εμέιημε, βαζηδφκελε ζε απνηειεζκαηηθή 

επίγλσζε, ππνζηεξίδεηαη ζσζηά φηαλ νη καζεηέο ιεηηνπξγνχλ κε άκεζν ηξφπν, ελψ 

ππάξρεη αιιειεπίδξαζε θαη αληαιιαγή ηδεψλ κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο, ζπθξηλφκελε 

κε ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία καζαίλνπλ απιά αθνχγνληαο ηνλ θαζεγεηή θαη 



 

αλαθεξφκελνη ζε ζηαηηθά ζρέδηα. Απηφ ελ κέξεη ήηαλ ην επηρείξεκα ζηελ 

πξνεγνχκελε αλάιπζε. Δπηπιένλ, πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ε νξγάλσζε ηεο 

ζθέςεο, καδί κε ηελ πξνθνξηθή ηεο εμήγεζε, ήηαλ απηή πνπ παξνπζίαζε ηηο 

κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο θαηά ηε δηάξθεηα νξγάλσζεο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο θαη 

δελ πεξηνξηδφηαλ ζηνπο μέλνπο καζεηέο. Οη κεηαζρεκαηηζκνί ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζρήκαηνο –-κε ην ρεηξηζκφ ηνπ— νδεγνχλ ην άηνκν λα πεη/πξνζπαζήζεη λα πεη ηη 

θάλεη θαη έηζη βνεζνχλ ηε γισζζηθή κάζεζε θαη ζην λα μεπεξαζηνχλ ηα θελά 

(παξνπζία/έιιεηςε ιέμεσλ, θαηάιιειε/αθαηάιιειε ρξήζε, αφξηζηε/απζηεξή ρξήζε 

…).  

 Δπηξξνή ζε αηνκηθά ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία  

Οη καζεηέο βξήθαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηηθά ζπλαξπαζηηθέο θαη έδεημαλ 

- πεξηέξγεηα θαη δηαζθέδαζε ζηελ θαηαζθεπή ησλ ζρεδίσλ κε ηε ρξήζε ξάβδσλ  

- επραξίζηεζε πνπ δνχιεςαλ ζε κηθξέο νκάδεο  

- ελδηαθέξνλ γηα απηά πνπ κπνξνχζαλ λα δνπλ ρεηξνπηαζηά θαη λα 

αλαθαιχςνπλ  

- ελδηαθέξνλ ζηνλ λα αλαιχζνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηηο γεσκεηξηθέο 

ζρέζεηο ηνπ.  

Όινη βξήθαλ ηελ εξγαζία δηαζθεδαζηηθή θαη θξάηεζαλ ηελ πξνζνρή ηνπ εζηηαζκέλε 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σελ πην ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε απνηειεί έλα 

θνξίηζη Κηλέδηθεο θαηαγσγήο πνπ πξηλ είρε αξλεζεί λα ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε 

ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πνπ ηειηθά άξρηζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη.  

 Δπηδξάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηψλ  

Απφ ηελ άπνςε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ θαζεγεηψλ, ε εθαξκνγή απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είρε θαιή επηξξνή: ζηελ παξνχζα θάζε ππάξρνπλ ηέζζεξηο 

εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν πνπ έρνπλ ηε δηάζεζε λα αλαζεσξνχλ καζεκαηηθέο 

έλλνηεο θαη λα αλαλεψλνπλ ηε δηδαζθαιία. Γφζεθε κηα αίζνπζα γηα ηα καζήκαηα ησλ 

καζεκαηηθψλ, — εμνπιηζκέλε κε εξγαιεία θαη πιηθά θαη θαηάιιειε γηα 

νκαδνζπλεξγαηηθή εξγαζία — δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνζέγγηζε 

ελεξγεηηθήο κάζεζεο/δηδαζθαιίαο.  
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Γεύηεπη πιλοηική εθαπμογή  

απφ ηελ Hana Moraova
**

 

Πιλοηική εθαπμογή/ ιένα- Σπίγωνα  

Πξάγα, 27 Ματνπ 2014, 4 ζπλερφκελα καζήκαηα, 7
ε
 grade, CLIL 

1. Πξψηε δξαζηεξηφηεηα (δελ είρακε εξγαιεηνζήθε γηα ηελ θαηαζθεπή), δφζεθαλ 

ζηνπο καζεηέο μπιάθηα απφ ζνπβιάθηα θαη ηνπο δεηήζεθε λα θηηάμνπλ 

μπιάθηα  4,5,6, 9 and 11 εθαηνζηψλ, θαη κεηά ηνπο δεηήζεθε λα θηηάμνπλ φζα 

πην πνιιά ηξίγσλα κπνξνχζαλ απφ απηά –αλαθάιπςε/επαλάιεςε ηεο έλλνηαο 

ηεο ηξηγσληθήο αληζφηεηαο (Photo 1). 

2. Φχιιν 1 – βιέπε επηζπλαπηφκελν, αηνκηθή δνπιεηά  

3. ρεκαηηζκφο ηξηγσληθήο αληζφηεηαο ζηα Αγγιηθά  

4. Γσλίεο ζε έλα ηξίγσλν/ άζξνηζκα ησλ εζσηεξηθψλ ησλ ηξηγψλσλ, κεγέζε 

εζσηεξηθψλ γσληψλ, κήθε πιεπξψλ θαη γσληψλ (Photo 2).  

  
Photo 1 Photo 2 

5. Οξνινγία – ηζφπιεπξν, ηζνζθειέο, ζθαιελφ θαη ακβιπγψλην, νμπγψλην, 

νξζνγψλην (Photos 3-4-5-6-7). 

α. Σαμηλφκεζε ηξηγψλσλ ζε εηθφλεο  

β. Κφςηκν δηαθνξεηηθψλ ηξηγψλσλ απφ ρξσκαηηζηφ ραξηί κε αλαθνξά ηνπ 

νλφκαηφο ηνπο. 

                                                      
** Παλεπηζηήκην Charles ζηελ Πξάγα, Σζερία 
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Photo 3 Photo 4 

  

Photo 5 Photo 6 

  
Photo 7 Photo 8 

6. Σα ηξίγσλα ζηελ αξρηηεθηνληθή (Photo 8)) 

7. Σα ηξίγσλα γχξσ καο, ρξεζηκνπνηψληαο θηλεηά γηα λα βγνπλ θσηνγξαθίεο 

αληηθεηκέλσλ κε ηξηγσληθφ ζρήκα πνπ κπνξνχζαλ λα βξνπλ ζην ζρνιηθφ 

θηήξην (δείγκαηα σο παξάξηεκα) 

8. ρεδηαζκφο ελφο ηξηγσληθνχ δαπέδνπ κε πιαθάθηα (δείγκαηα σο παξάξηεκα) 

9. Πεληάγσλν αζηέξη θαη εμάγσλν αζηέξη, εμάγξακκν, Άζηξν ηνπ Γαβίδ, 

ζεκαίεο, ζεκαζίεο ζηηο θνπιηνχξεο, πσο λα ηα ζρεδηάζεηε, λα ηα 

θαηαζθεπάζεηε, λα ηα δηπιψζεηε. 
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Σπίηη πιλοηική εθαπμογή  

απφ ηνπο Marie-Hélène Le Yaouanq
***

 θαη Brigitte Marin
***

 

ΔΙΑΓΩΓΗ  

Η ηξίηε πηινηηθή εθαξκνγή έγηλε απφ ηνλ θχξην Paulou, θαζεγεηή καζεκαηηθψλ ζην 

Γπκλάζην Roger Martin du Gard, έλα ζρνιείν πνπ βξίζθεηαη ζε Πεξηνρή 

Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (ζηα Γαιιηθά: ZEP «Zone d’Éducation Prioritaire»), 

ζηελ ηάμε 7. 

Οη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηξίγσλν ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο 7εο Σάμεο 

είλαη ε ηξηγσληθή αληζφηεηα θαη ην εκβαδφλ ηνπ ηξηγψλνπ. Πεξηπηψζεηο ίζσλ 

ηξηγψλσλ δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Παξ' φια απηά, 

ελζαξξχλνπκε ηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ελφο 

ηξηγψλνπ, φηαλ δίλεηαη ε κηα πιεπξά ηνπ, θάπνηνο κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη αξθεηά 

ηξίγσλα, ζπκκεηξηθά αλά δπν δπν σο πξνο απηή ηελ πιεπξά.  

Απηή ε ζεηξά καζεκάησλ απνηεινχληαλ απφ δπν θάζεηο.  

ΦΑΗ 1: ΣΡΙΓΩΝΙΚΗ ΑΝΙΟΣΗΣΑ  

Η ζπλεδξία δηεξεχλεζεο απνηειείηαη απφ ηξία βήκαηα. 

Μηα θάζε δξάζεο πνπ βαζίδεηαη ζε έλα παηρλίδη πνπ ιέγεηαη «Meccano» ζην νπνίν 

πιαζηηθέο ξάβδνη, κε δηαθνξεηηθά κήθε, κπνξνχλ λα ζπλαξκνινγεζνχλ κε βίδεο. Οη 

καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο. Ράβδνη κε δηαθνξεηηθά κήθε κνηξάδνληαη θαη νη 

καζεηέο πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα θηηάμνπλ φζν πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθά 

ηξίγσλα κπνξνχλ.  

 

 

Γηα λα θξαηήζνπλ αξρείν ησλ δνθηκψλ ηνπο πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ ηα δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζε έλα θνκκάηη ραξηί. 

                                                      
***

 Παλεπηζηήκην UPEC University, ESPE, Créteil (Γαιιία). 

 



 

 
 

Μεηά αθνινπζεί κηα θάζε ζπιινγηθήο εξγαζίαο γηα λα γίλεη κηα απνγξαθή ησλ 

ηξηγψλσλ πνπ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη απηψλ πνπ δελ κπνξνχλ. Έπεηηα ν 

θαζεγεηήο δίλεη έλα παηρλίδη: νη καζεηέο πξέπεη λα καληέςνπλ αλ θάπνηνο κπνξεί λα 

θηηάμεη ή φρη έλα ηξίγσλν κε δεδνκέλε κήθε πιεπξψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο παξεκβαίλεη 

κφλν γηα λα ξπζκίζεη, νη καζεηέο πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ φινη καδί πξνθνξηθά. Απηή 

ε θάζε δείρλεη πφζν δχζθνιν είλαη γηα ηνπο καζεηέο λα βξνπλ κηα αθξηβή 

δηαηχπσζε εθηφο απφ ―φρη κεγάιν θελφ‖, ―κηθξφ κήθνο‖, θιπ. (Margolinas, 2010). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, κπνξεί θάπνηνο λα παξαηεξήζεη φηη ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο ε 

δξαζηεξηφηεηα έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ κηα κέζνδν πνπ 

ηνπο επέηξεπε λα απνθαζίζνπλ αλ έλα ηξίγσλν κε δεδνκέλν κήθνο κπνξνχζε λα 

θαηαζθεπαζηεί ή φρη.  

Οη αθφινπζεο ζπλεδξίεο είλαη αθηεξσκέλεο ζην λα δηαηππσζνχλ ηδηφηεηεο θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ μαλά, γηα λα απνθαιχςνπλ ηελ χπαξμή ηνπο θαη λα δείμνπλ ηα 

δηαθνξεηηθά πηζαλά ηξίγσλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο κε φξγαλα θαη ηελ 

ηζφηεηά ηνπο, βαζηζκέλε ζηα ηξίγσλα πνπ έθηηαμαλ κε ην Meccano. 

Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη νη καζεηέο ζπρλά αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο κε ηελ 

πεξίπησζε ηνπ πεπιαηπζκέλσλ ηξηγψλσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο κε ράξαθα θαη 

δηαβήηε (κε ζρέδηα φρη πεπιαηπζκέλσλ ηξηγψλσλ κε κήθνο πιεπξψλ 4,5,9), ην νπνίν 

δελ εκθαλίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο ν ρεηξηζκφο νδήγεζε 

θαηεπζείαλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ ξάβδσλ πάλσ.  

ΦΑΗ 2: Οη καζεηέο  έπξεπε λα θάλνπλ κηα έξεπλα γηα ηηο ζεκαίεο ησλ ρσξψλ 

ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη έλα ηξίγσλν. Έπξεπε λα δηαιέμνπλ κηα, λα ηελ πεξηγξάςνπλ 

απφ γεσκεηξηθή άπνςε, λα ηελ παξνπζηάζνπλ θαη λα ςάμνπλ ηε ζεκαζία ησλ 

δηάθνξσλ ζηνηρείσλ ηεο ζεκαίαο ζε ζρέζε κε ηε ρψξα πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ 

απηή ηε ζεκαία (ζρήκαηα, ρξψκαηα).  

Απηή ε εξγαζία έπξεπε λα γίλεη ζε δεπγάξηα εθηφο ζρνιείνπ, κεηά έπξεπε λα γαθηεί 

θαη λα παξνπζηαζηεί ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζε απηή ηελ εξγαζία κε 

ελζνπζηαζκφ θαη έθεξαλ ηδηαίηεξα πξνζεγκέλεο παξνπζηάζεηο.  

Απηή ε εξγαζία νινθιεξψζεθε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εκβαδνχ ζε ζρέζε κε ην 

εκβαδφλ ηνπ ηξηγψλνπ θαη ηελ έθθξαζε ηεο αλαινγίαο κε πνζνζηά. Δκθαλίζηεθαλ 

πνιιά πηζαλά αλνίγκαηα ζε απηή ηε θάζε, φπσο ε γξαπηή έθζεζε θαηαζθεπαζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ή ε δηαζεκαηηθφηεηα.  
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Conclusions from the three piloting 

by Maria Piccione 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ  

Σν φιν εγρείξεκα ζπλδπάδεη δπν ζπζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ηη θαη πσο έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε: έλα 

δηδαθηηθφ κνληέιν, απφ ηε κηα, θαη θάπνηεο πξαθηηθέο πξνηάζεηο, απφ ηελ άιιε. Σα 

παξαγφκελα απνηειέζκαηα καο ελζαξξχλνπλ λα ζπλερίζνπκε απηή ηελ εξγαζία. 

Μεξηθέο εξγαζηαθέο επηινγέο θαη ζπκπεξηθνξέο καζεηψλ κπνξνχλ λα επηζεκαλζνχλ 

απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή, εμαηηίαο ηεο καζεκαηηθήο ηνπο αμίαο θαη ηεο ζεηηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο. 

ηε δεχηεξε πηινηηθή εθαξκνγή, ην πιηθφ απνηεινχληαλ απφ απιά μπιάθηα γηα 

ζνπβιάθηα: έηζη, επέηξεπε ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ κηα αηζζεηεξηαθή εκπεηξία ησλ 

ηξηγσληθψλ ζρεκαηηζκψλ, ηε βάζε γηα ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ 

ηξηγσληθή αληζφηεηα. Δπηπξνζζέησο, ε βησκαηηθή εθπαίδεπζε ππνζηεξίρζεθε απφ 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο θφςηκν/δίπισκα ραξηηνχ, ζρεδηαζκφο – αθφκε θαη 

πεξίπινθσλ- ―ηξηγσλνπνηεκέλσλ‖ ζρεδίσλ θαη πιαθάθηα παηψκαηνο. Η εξγαζία 

απνηειεί παξάδεηγκα ηνπ πσο λα επηηπγράλνπκε κεγαιχηεξα επίπεδα εθαξκνγήο 

φζνλ αθνξά ηηο έλλνηεο ηνπ κήθνπο θαη ηεο γσλίαο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε 

θηάλνπκε κέζα απφ εξσηήζεηο ζε θπιιάδηα εξγαζίαο: απαηηνχλ ζπγθξηηηθέο πξάμεηο 

θαη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ γξακκηθνχ κήθνπο θαη ηνπ γσλεηαθνχ πιάηνπο, θαζψο θαη 

ηελ έλλνηα ηνπ εχξνπο δηαθχκαλζεο γηα ηηο ηηκέο ηνπ κήθνπο.  

ηελ ηξίηε πηινηηθή εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε ην απζεληηθφ  Meccano. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε, βξίζθνπκε κηα επηπιένλ ζαθή αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζσκαηηθήο δξάζεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ κνληέινπ θαη 

ηηο πηζαλέο θηλήζεηο θαη δηαζέζεηο ηνπο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ 

κειεηψλ, ην πιηθφ επίζεο απνθαιχπηεη θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο απφ ηνλ θαλφλα θαη 

δηαβήηε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ γεσκεηξηθψλ ηδηνηήησλ, φπσο ε ηξηγσληθή 

αληζφηεηα. Απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απηηθέο 

θαη νπηηθέο αληηιήςεηο ζε έλα ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ. Απηά ηα σθέιε πξνθαλψο 

απνπζηάδνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ηα ζρέδηα είλαη ήδε έηνηκα, φπσο γίλεηαη ζηελ 

παξαδνζηαθή δηδαζθαιία.  

Υξήζηκεο θαη ζρεηηθέο κε ην πιαίζην πξνηάζεηο επίζεο πξνέθπςαλ απφ απηή ηελ 

πηινηηθή εθαξκνγή: νη ηξχπεο πνπ απέρνπλ εμίζνπ κεηαμχ ηνπο, αθνινπζψληαο ην 

κήθνο ησλ θνκκαηηψλ ηνπ  Meccano, θαίλεηαη φηη ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα 

https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00470238/document


 

εθθξάζνπλ ην ―θιείζηκν ηνπ ηξηγψλνπ‖ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηξππψλ (σο έλα 

είδνο κέηξεζεο) (βιέπε εηθφλα 3.?). Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηελ αίζζεζε ηεο 

απεηθφληζεο, έλα ελδηαθέξνλ γεγνλφο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ αλαθάιπςε ηεο 

ζπκκεηξίαο ζηελ δηαλνκή ησλ ηξηγψλσλ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ φξν ―κηα 

ζηαζεξή πιεπξά‖, ζρεηηθά κε ηελ ίδηα ηελ πιεπξά. Μεξηθά βήκαηα γηα ηε κέηξεζε 

γίλνληαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εκβαδψλ θαη ησλ αλαινγηψλ ησλ εκβαδψλ.   

ε θάζε πηινηηθή εθαξκνγή, ε έξεπλα ησλ ηξηγσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν, δειαδή ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, φπσο θαη ζηνλ πνιηηηζκηθφ 

ρψξν, μεθίλεζε ηελ πνιππνιηηηζκηθή ζπδήηεζε. Ιδηαίηεξα, ε εμήγεζε ηεο ζεκαζίαο 

ηνπ ηξηγψλνπ ζηνπο πνιηηηζκνχο θαη ε έξεπλα γηα ηηο ζεκαίεο ησλ ρσξψλ -ζηηο 

νπνίεο εκθαλίδεηαη έλα ηξίγσλν-  αμίδεη λα ηνληζηνχλ.  

πκπεξαζκαηηθά, εμεξεπλψληαο ηελ ―πιαηηά θαη βαζηά ζάιαζζα‖ ησλ ηξηγψλσλ, 

εθηφο απφ ηε δηαδξνκή, ζπκκεηνρή θαη πξνζεθηηθή παξαγσγή, κπνξνχκε λα 

δειψζνπκε φηη πξνθιήζεθε ελδηαθέξνλ, αθφκε θαη ελζνπζηαζκφο.  

Πεπαιηέπω ανάπηςξη ηηρ ππόηαζηρ  

Μπνξνχκε λα δψζνπκε κεξηθά παξαδείγκαηα θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θπζηθήο 

αλάπηπμεο ηεο πξφηαζεο: 

- πξνέθηαζε ηεο κειέηεο ζε ηεηξάπιεπξα θαη άιιεο θαηεγνξίεο πνιπγψλσλ  

- θαηεχζπλζε ζε εξσηήζεηο κέηξεζεο (πεξίκεηξνο/εκβαδφλ) 

- γξαπηφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο   

- αλαπαξαγσγή ηεο πξφηαζεο κε ρξήζε ΣΠΔ, φπσο ην  GeoGebra, φπνπ ηα 

―μπιάθηα‖ γίλνληαη ―ηκήκαηα‖ ζε έλα δηζδηάζηαην ρψξν.  

- εηζαγσγή ησλ θξηηεξίσλ ηζφηεηαο θαη πξνζέγγηζε ηεο γεσκεηξηθήο έλλνηαο ηνπ 

ζρήκαηνο, δηαθνξνπνηψληαο ηελ ―αίζζεζε ηνπ θχινπ‖ θαη ηελ ―αίζζεζε ηνπ είδνπο‖ 

ηνπ.



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

Πποβλήμαηα  
 

 “Καλά κπςμμένο” (εξώηεζε ζε 21° RMT) 

o Πόζα διαθοπεηικά ηπίγυνα μποπείρ να δειρ ζε αςηό ηο ζσήμα;  

 

 

 

 

 Εμπλεκόμενερ διαδικαζίερ: νπηηθνπνίεζε, αλαγλώξηζε θαη κέηξεζε  

 Λύζη  

 

 

 

 

 

 

 “Ψαλίδιζμα ηπιγώνυν  (ππόβλημα ζηο 19° RMT)  
Βξεο δηαθνξεηηθά ηξίγσλα (δειαδή πνπ δελ επηθαιύπηνληαη) ζε απηό ην κηιηκεηξέ 

ραξηί, αθνινπζώληαο ηηο δπν απηέο νδεγίεο:  

 πξέπεη λα έρνπλ δπν πιεπξέο κε ην ίδην κήθνο ηνπ ηκήκαηνο πνπ είλαη 

ζρεδηαζκέλν ζην παξαθάησ κηιηκεηξέ. 
 Πξέπεη λα έρνπλ ηηο θνξπθέο ηνπο ζηηο θνξπθέο ησλ κηθξώλ ηεηξαγώλσλ ηνπ 

κηιηκεηξέ.   
Πόζα ηξίγσλα κπνξείο λα βξεηο; Σρεδηάζέ ηα θαη θός' ηα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εμπλεκόμενερ διαδικαζίερ: ηαπηνπνίεζε ζρήκαηνο θαη κέηξεζεο, επαγσγή 
 

Λύζη 
 
 
 
 
 
 

2 “triple”: 

5 “small”: 

1 “big”: 

 4 “double”: 



 

 

 

 “Το ζσεδιαζμένο ζσήμα” 

 

Σε αςηό ηο σαπηί είναι ζσεδιαζμένο ένα ζσήμα. Πόζα ηπίγυνα με 

διαθοπεηικό ζσήμα μποπείρ να δειρ; Μποπείρ να πεπιγπάτειρ ηο ζσήμα πος 

βπήκερ;  

 

(a) 

 

 
 

Εμπλεκόμενερ διαδικαζίερ: αλάιπζε ζρήκαηνο θαη θαηεγνξηνπνίεζε 

 

 

Δςο πιο δύζκολερ εκδοσέρ ηος πποβλήμαηορ  
 
 
(b) 
 

 
 
 
(c) 
 



 

 
 

 
 “Ζνα πάτωμα από τρίγωνα” 

Δημιουργήςτε ζνα τριγωνικό πάτωμα με πλακάκια, ςφμφωνα με τισ προτιμήςεισ ςασ.  
 
 
 

Εμπλεκόμενεσ διαδικαςίεσ: ανάλυση σχήματος και συνδιαστική ικανότητα  


