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Πρόλογος 
 
Το έργο που παρουσιάζεται στην παρούσα έκδοση προκύπτει από τη συνεργασία τεσσάρων 
πανεπιστημίων σε τέσσερις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες μαζί με δασκάλους και μαθητές 
τους από τις χώρες αυτές. Αν και βασισμένο σε σύγχρονες θεωρητικές απόψεις, δεν 
προτάσσει τις απόψεις αυτές στον αναγνώστη, γιατί ενδιαφέρεται να αξιοποιηθεί από τους 
εκπαιδευτικούς στην  πραγματική πρακτική λειτουργία της τάξης.  

Το πρόγραμμα IIATM χρηματοδοτήθηκε από το Socrates-Comenius 2.1, άρχισε το 
φθινόπωρο του 2003 και ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2006. Συνονίστηκε από μέλη 
Μαθηματικών Τμημάτων και Τμημάτων Μαθηματικής Εκπαίδευσης από το Charles 
University της Πράγας. 

Το έργο επιδιώκει να ενισχύσει τις επικοιδομιστικές διδακτικές προσεγγίσεις στα 
Μαθηματικά, να αλλάξει το ρόλο του δασκάλου στην τάξη, να κάνει τους μαθητές πιο 
υπεύθυνους της μάθησής τους, να τους βοηθήσει να καταλάβουν τις υπονοούμενες έννοιες 
και να κάνει τα Μαθηματικά πιο κατανοητά και πιο αληθινά και έτσι να δώσουν σκοπό και 
ευχαρίστηση στα παιδιά. Τα προτεινόμενα εργα αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν σε όλες τις 
τέσσερις χώρες που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και όλοι οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί 
συναντήθηκαν για να συζητήσουν την αξία των έργων και τις διαφορετικές προσεγγίσεις του 
ίδιου έργου, εξασφαλίζοντας ότι τα τελικά έργα καλύπτουν τις ανάγκς όλων των σχολείων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα όλων αυτών των προσεγγίσεων θα 
κάνει τους μαθητές να αποκτήσουν μια πιο θετική στάση απέναντι στα Μαθηματικά. 

Το βιβλίο και το DVD μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δασκάλους της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, καθηγητές των Μαθηματικών και εκπαιδευτές εκπαιδευτικών. Περιλαμβάνει 
την βασική φισλοσοφία του προγράμματος και παραδείγματα μαθηματικών ενοτήτων που 
διδάχθηκαν με μη παραδοσιακό τρόπο με συνοδευτικές βιντεοσκοπήσεις που βρίσκονται στο 
DVD. Τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν το έργο για ολοκληρωμένες αναπτύξεις ή να 
πάρουν ενότητες από το βιβλίο για ατομικές ή ομαδικές επαγγελματικές εκπαιδεύσεις και για 
εισαγωγική επιμόρφωση σε σχολεία ή σε εκπαιδευτικές σχολές. 

Τα πανεπιστήμια και το προσωπικό που συμμετείχε ήταν 

• Charles University in Prague, Czech Republic; μέλη Milan Hejný, Darina Jirotková, 
Marie Kubínová και Naďa Stehlíková. 

• Kassell University, Germany; μέλη: Brigitte Spindeler, Bernd Wollring; 

• Aristotle University, Thessaloniki, Greece; μέλη: Marianna Tzekaki, Giorgos Barbas 

• University of Derby, United Kingdom; μέλη: Graham Littler, David Benson. 

 

Η ομάδα από κάθε πανεπιστήμιο προετοίμασε μια ενότητα στο έργο αυτό σχετικά με ένα 
ιδιαίτερο τομέα των Μαθηματικών, εκτός από το Charles University, το οποίο παρήγαγε δύο 
ενότητες. Οι ενότητες κάλυψαν τις ακόλουθες θεμτικές περιοχές  

Τρισδιάστατη Γεωμετρία – Στερεά  Σχέσεις και Συναρτήσεις   Κανονικά Πολύγωνα 

 Πρώιμη Αριθμητική Αίσθηση   Πρότυπα που οδηγούν στην Άλγεβρα  

 



 

Οι ενότητες αναπτύχθηκαν από το πανεπιστημιακό προσωπικό μαζί με τους συνεργαζόμενους 
δασκάλους από σχολεία με τα οποία είχαν λειτουργήσει και προηγουμένως. Τα σχολεία και 
το προσωπικό που περιλαμβάνονται ήταν: 

Τσεχία 
- Οκτώ σχολεία (τέσσερα της πρωτοβάθμιας και τέσσερα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 
της περιοχής της Πράγας με 10 εκπαιδευτικούς.  

Γερμανία 
- Δύο σχολεία (ένα της πρωτοβάθμιας και ένα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) της περιοχής 
του Kassel, με 3 εκπαιδευτικούς 

Ελλάδα 
- Δύο σχολεία (ένα της πρωτοβάθμιας και ένα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) της περιοχής 
του Derby, με 4 εκπαιδευτικούς 

Ηνωμένο Βασίλειο 
- Τέσσερα σχολεία (δύο της πρωτοβάθμιας, ένα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κι ένα 
νηπιαγωγείο) της περιοχής της Θεσσαλονίκης με 4 εκπαιδευτικούς. 

Άλλα σχολεία επίσης μας επέτρεψαν να δοκιμάσουμε ή δοκίμασαν οι ίδιοι τα προτεινόμενα 
έργα, αλλά δεν ήταν επίσημα ενταγμένα στο πρόγραμμα. 

Είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς τους δασκάλους και στους μαθητές για τη συμβολή τους στο 
πρόγραμμα στη διάρκεια των διδακτικών δοκιμασιών που έγιναν.  

Τα προτεινόμενα έργα στόχευαν σε μια κλίμακα ηλικιών από 5 ως 15 χρόνων. Έτσι τα έργα 
διαιρέθηκαν σε τρία επίπεδα κατάλληλα για τις ακόλουθες ηλικιακές ομάδες: 

• Επίπεδο A, από 5 ως 8 χρόνων 

• Επίπεδο B, από 7 ως 12 χρόνων 

• Επίπεδο Γ, από 11 ως 15 χρόνων 

Περιγράφουμε τα τρία επίπεδα ως κατάλληλα για τις σχετικές ηλικίες, αλλά οι εκπαιδευτικοί 
των τάξεων γνωρίζουν τις  δυνατότητες των μαθητών τους που είναι πιθανό να αποφασίσουν 
για παράδειγμα ότι τα έργα του Α ή του Γ επίπεδου είναι καταλληλότερα για τη δική τους 
τάξη.  

Όμοια αφήνουμε στο δάσκαλο να αποφασίσει να ένα έργο θα γίνει σε ομάδα εργασία ή 
ατομικά. Ωστόσο, με την έμφασή που δίνουμε στην εποικοδομιστική προσέγγιση, τα 
περισσότερα από τα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ομάδες δεδομένου ότι πιστεύουμε 
ότι οι μαθητές μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλον και η επικοινωνία για τη συζήτηση 
των ερωτήσεων που προκύπτουν στην επίλυση κάθε έργου το ενθαρρύνει. Επίσης τα έργα δεν 
σχετίζονται με φύλλα και οι φυσικά ανάπηροι μαθητές μπορούν να προσπαθήσουν τα 
περισσότερα από αυτά. Πολλές από τις δραστηριότητες δοκιμάστηκαν σε πολυ-πολιτισμικές 
τάξεις, αλλά και η ίδια η φύση του προγράμματος που απευθύνεται σε  μαθητές με 
διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα, μας κάνει να αισθανόμαστε βέβαιοι ότι η πρόταση αυτή 
δεν επηρεάζεται από καμμία κοινωνική διάσταση. Τα έργα δεν είναι ανάγκη να 
χρησιμοποιηθούν όπως γράφτηκαν αλλά μπορούν να αλλάξουν από τον εκπαιδευτικό ώστε 
να ταιριάζει στο γλωσσικό επίπεδο και το πλαίσιο που είναι οικείο στους μαθητές 

 

 



 

Συνοπτικά 
Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν δάσκαλοι που θα επιθυμούσαν να αλλάξουν τις διδακτικές 
τους προσεγγίσεις αλλά διαπιστώνουν ότι η μετατόπιση από μια γνωστή εκπαιδευτική 
πρακτική σε μια καινοτόμο προσέγγιση δεν ολοκληρώνεται εύκολα. Απαιτεί εμπειρίες με 
νέες διδακτικές στρατηγικές που οδηγούν τους μαθητές να εργάζονται με διαφορετικό τρόπο. 
Το υλικό αυτού του βιβλίου ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες των δασκάλων και των 
εκπαιδευτών δασκάλων. Οργανωμένο σε πέντε ενότητες, παρουσιάζει όχι μόνο\προκλητικές 
δραστηριότητες στην αριθμητική, την άλγεβρα, τη γεωμετρία και άλλες εφαρμογές, αλλά 
περιλαμβάνει και τεκμηριωμένες δοκιμές του προτεινόμενων δραστηριοτήτων στα σχολεία 
των τεσσάρων χωρών. 

Κατά συνέπεια, οι δάσκαλοι θα μπορέσουν να αποκτήσουν γνώση σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο άλλοι δάσκαλοι πραγματοποίησαν τις προτεινόμενες δραστηριότητες στις τάξεις 
τους αλλά και τις σταρτηγικές ή τις μαθηματικές ιδέες που ανέπτυξαν οι μαθητές κατά τη 
επίλυση των προβλημάτων. 

Αυτή η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού με την εφαρμογή της στις σχολικές τάξεις θα 
μπορούσε να υποστηρίξει την αλλαγή στις γνώσεις και στις στάσεις που αναμένεται από τους 
εκπαιδευτικούς στο στόχο της αλλαγής του τρόπου διδασκαλίας των Μαθηματικών στην 
Ευρώπη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από το σύνολο του έργου μεταφράστηκαν στα Ελληνικά: 
Ο πρόλογος της έκδοσης και η εισαγωγή όπως και το μεγαλύτερο κομμάτι από όλες τις 
ενότητες. Από την ενότητα της ελληνικής ομάδας Αριθμητική Αίσθηση – Ανάπτυξη νοερών 
αναπαραστάσεων αξιοποιήθηκαν σε αυτή τη μετάφραση τα προτεινόμενα έργα και οι εφαρμογές 
τους.Κατά περίπτωση επιλέχθηκαν πλούσιες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που 
εφαρμόσθηκαν σε διαφορετικές χώρες και συγκεντρώνουν αυτού του είδους τα δεδομένα. 
Η μετάφραση του έργου συνεχίζεται με στόχο να ολοκληρωθεί και με στοιχεία που προστέθηκαν 
με την έκδσοη του βιβλίου. 
    



 



 

Εισαγωγή 
 

Και οι πέντε ενότητες είναι βασισμένες σε μια δημιουργική εκπαιδευτική προσέγγιση στα 
Μαθηματικά στην οποία συμφωνούν όλοι οι συγγραφείς, 

Όπως η Πυθαγόρεια Σχολή, χρησιμοποιούμε το πεντάγωνο για να αποσπάσουμε τον κοινό 
πυρήνα και τις συνδέσεις μεταξύ των ενοτήτων μας.   
 

 
 

Με τον όρο «επίλυση προβλήματος» εννοούμε ένα ευρύ φάσμα μιας διανοητικής 
δραστηριότητας που περιλαμβάνει:   

αφαίρεση, ανάλυση, συζήτηση, άρθρωση, έλεγχος, ταξινόμηση, επικοινωνία, κατασκευή, 
συλλογή δεδομένων, ορισμό, αξιολόγηση, εξήγηση, πειραματισμό, εξήγηση, απόφαση, 
γενίκευση, σύλληψη, υπόθεση, ερμηνεία, έρευνα, σύνδεση, μοντελοποίηση, διάταξη, 
οργάνωση, απόδειξη, συλλογισμό, καταγραφή, αναπαράσταση, δόμηση και αναδόμηση, 
έλεγχο...   

Επίλυση  
προβλήματος 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Παραδοσιακές και εποικοδομιστικές 
προσεγγίσεις στη διδασκαλία 
 

Θεωρούμε παραδοσιακή διδασκαλία τη μεταφορά της γνώσης από το κεφάλι ενός δασκάλου 
άμεσα στο κεφάλι ενός μαθητή.  Κατά συνέπεια ο γονέας, ο συμμαθητής, ο εκπαιδευτικός ή 
ακόμα και η TV, το ραδιόφωνο, ο υπολογιστής ή τα βιβλία, μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο 
του δασκάλου.  Καταρχήν, με αυτήν την μορφή διδασκαλίας ο παραλήπτης λαμβάνει μια 
ακέραια και οργανωμένη μονάδα γνώσης που είναι ανοικτή σε διαφορετικές ερμηνείες.  Εάν 
αγοράζουμε ένα νέο πλυντήριο ρούχων που είναι πιο περίπλοκο από το προηγούμενο, 
μελετάμε το εγχειρίδιό του και ανατρέχουμε σε αυτές τις πληροφορίες επανειλημμένα για να 
μάθουμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε.  Ο συντάκτης του εγχειριδίου θα σκεφτόταν ότι 
ήμαστε πολύ αργοί εάν μας έβλεπε να μελετούμε τις πληροφορίες περισσότερο από δύο 
φορές δεδομένου ότι θα θεωρούσε ότι το εγχειρίδιο είχε γραφτεί με σαφήνεια.  Ένα από τα 
κύρια προβλήματα της διαδικασίας της μετάδοσης της γνώσης είναι ότι οι καλά μελετημένες 
κατευθύνσεις κάποιου και η ερμηνεία εκείνων των κατευθύνσεών δεν επιτρέπουν άλλες 
ερμηνείες.  Οι παραλήπτες πρέπει να δομήσουν τις νέες έννοιες και  να ενσωματώσουν το 
νόημα των νέων πληροφοριών στο προϋπάρχον οικοδόμημα των γνώσεών  τους.  Οι 
πληροφορίες δεν μπορούν να παρθούν από ένα μυαλό και να μεταφερθούν σε ένα άλλο.  
Πρέπει "να αναδημιουργηθούν" από τον παραλήπτη.  Στο σχόλιο ενός μαθητή, "αφότου 
εξοικειώθηκα με ένα πρόβλημα ποσοστού έπρεπε να λύσω περισσότερες από εκατό 
διαφορετικές δραστηριότητες", μπορούμε να δούμε τον πυρήνα της διαδικασίας της 
αποδοχής.  Ταυτόχρονα λύνοντας τις διαφορετικές δραστηριότητες, οι νέες έννοιες 
δημιουργούνται κομμάτι-κομμάτι.  Κατ' αρχάς, η έννοια είναι πολύ συγκεκριμένη και στενή, 
και ισχύει για μια ιδιαίτερη κατάσταση (τα πρότυπα της μελλοντικής γνώσης είναι 
απομονωμένα).  Αργότερα μια έννοια είναι όλο και περισσότερο γενική (τα πρότυπα είναι 
γενικά).  Στο τέλος, ο μαθητής διαμορφώνει την έννοια ως αφηρημένη έννοια - η ιδέα των 
ποσοστών.  Δυστυχώς η διαδικασία της αποδοχής των νέων πληροφοριών από έναν μαθητή 
είναι συνήθως λιγότερο απλή.  Ο μαθητής δεν λύνει τις εκατοντάδες των στόχων, αλλά 



 

προσπαθεί να αποθηκεύσει τις νέες πληροφορίες στη μνήμη του.  Συχνά δεν λύνει τους 
ιδιαίτερους στόχους μέσω της σκέψης, αλλά με τη μίμηση της μεθόδου του δασκάλου.   

Αυτή η κατάσταση δείχνει ότι η μεταβιβάσιμη διδασκαλία για τα μαθηματικά είναι 
καταστρεπτική μέθοδος.  Η ιδέα της κατασκευής της γνώσης μας είναι περισσότερο από 2000 
ετών.  Ο Σωκράτης (στον διάλογο "Menon" του Πλάτωνα) έδωσε τους συνεργάτες του 
ερωτήσεις που απαιτούσαν βαθιά σκέψη για να φθάσουν στη νέα γνώση.  Σύγκρινε τον εαυτό 
του με μια μαία που βοηθά να γεννηθούν τα παιδιά.  Βοήθησε επίσης τις νέες ιδέες που 
κατακτήθηκαν από τα μυαλά των συνεργατών του να αναπτυχθούν.  Η φαινομενολογία το 
περιγράφει ως ανάπτυξη της νέας γνώσης από την γνώση του νέου ερεθίσματος.  Εμείς το 
αποκαλούμε επικοδομιστική προσέγγιση και διδασκαλία μέσω ερεθισμάτων.   

Είναι δύσκολο να αλλαχτεί ένα εκπαιδευτικό ύφος, το οποίο είναι στην ουσία ένα διαλογικό 
ύφος.  Είναι ριζωμένο βαθιά στο μυαλό μας, στην εμπειρία μας, στους κανόνες, και ειδικά 
στο σύστημα αξιολόγησης καθενός από μας.  Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε αυτό το 
εκπαιδευτικό ύφος, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε έναν σημαντικό αριθμό των 
συστατικών της φύσης ενός προσώπου.  Εάν αποφασίζαμε να εφαρμόσουμε μια τέτοια 
αλλαγή, θα έπαιρνε αρκετές γενεές για αυτό, για να είναι αποτελεσματικό για την 
διδασκαλική κοινότητα γενικά.  Πρέπει να αλλάξουμε το mem του εκπαιδευτικού ύφους.   

Εάν αλλάξουμε το mem, θα αναμέναμε την εστίαση να μετατοπιστεί από το ένα άκρο του 
φάσματος του ύφους διδασκαλίας "μεταβιβάσιμου" στο άλλο τέλος "επικοδομιστική".  Η 
διατήρηση της παραδοσιακής στρατηγικής διδασκαλίας δεν θεωρείται ως σοβαρό πρόβλημα 
από την κοινωνία, ειδικά από τους γονείς.  Η κοινότητα των διδακτικών ειδικών εξετάζει τις 
πιθανές αλλαγές ειδικά στον τομέα της αλληλεπίδρασης.   

 

Αλληλεπιδράσεις 
Σας υπενθυμίζουμε εν συντομία την κύρια ιδέα της έννοιάς μας.  Η ιδέα που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί προέρχεται από την έρευνα και την εκπαιδευτική φιλοσοφία του Vit Hejny.  
Για να δώσουμε μια συνοπτική άποψη για την ιδέα περιγράφουμε μια διάλεξη που δόθηκε 
από τον Hejny το 1976.  Μας έδωσε ένα πρόβλημα και υπέδειξε μια μεθοδολογία της 
εργασίας.  Μετά από αυτό, μάς προκάλεσε να συνεργαστούμε  και στο τέλος, αυτός καθόρισε 
μερικά συμπεράσματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε εμείς πιστέψαμε ότι λίγο πολύ εμείς τα 
βρήκαμε μόνοι μας. Φυσικά δεν ήταν αλήθεια. Ο Hejny μας είπε μια ιστορία:    

"Είμαι πεινασμένος.  Ανοίγω ένα ψυγείο και προσπαθώ να βρω κάτι για να φαω.  Βλέπω τη 
σούπα, τα λουκάνικα, το βούτυρο, το πατέ συκωτιού, το γάλα και το τυρί.  Ψάχνω το 
εσωτερικό του ψυγείου και βλέπω μια καπνιστή ρέγκα.  Πρέπει να τη μυρίσω.  Ήταν εκεί για 
αρκετό καιρό και σκέφτομαι:   

1. Η σούπα και τα λουκάνικα πρέπει να ζεσταθούν, αλλά βαριέμαι να ανάψω τη σόμπα.  Το 
απορρίπτω.   

2.  Το ψωμί με βούτυρο και το πατέ συκωτιού είναι πλούσιο σε χοληστερόλη.   

3.  Η καπνιστή ρέγκα πρέπει να φαγωθεί.  Πηγαίνω για την επιλογή αριθμός 3.   



 

 

Στην κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω, μπορούμε να δούμε πέντε στάδια απόφασης 
στη διαδικασία, η οποία είναι πέντε είδη διανοητικής λειτουργίας:  

 

Κατάλογος - τρόφιμα στο ψυγείο   ερευνήστε - ποια πιθανά γεύματα μπόρεσαν να γίνουν:  
αξιολογήστε - πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όλων των πιθανών γευμάτων   αποφασίστε 
- ποιο είναι "το καλύτερο" σύμφωνα με μερικά κριτήρια   δράση - προετοιμάστε το γεύμα.   

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πέντε διαδικασίες για να αναλύσουμε μια επιλογή της στρατηγικής 
επικοινωνίας ενός δασκάλου.  Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα των διαλογικών μορφών των 
δασκάλων και έχουμε επιλέξει δύο άκρα, επιτακτικός και διαλογικός, για να εξηγήσουμε τις 
κύριες ιδέες για το πώς έχουν επιπτώσεις στη ποιότητα της διδασκαλίας.  Αυτοί 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.   

 

Διδακτική προσέγγιση Αυταρχικό στυλ Διαλογικό στυλ 

Καταγραφή συμβάντων προκατειλημμένος διερευνητικός 

Διερεύνηση των αιτίων των 
ενεργειών των μαθητών 

Επιπόλαιες ή ανύπαρκτες συμπονετικός 

Αξιολόγηση ενός μαθητή και μιας 
κατάστασης 

προτασιακός περίπλοκος 

Απόφαση του εκπαιδευτικού για την 
αντίδραση 

αποφασιστικός υποθετικός 

Ενέργεια – αντίδραση του 
εκπαιδευτικού 

αυταρχικός διαλογικός 

Και οι δύο στρατηγικές τιτλοφορούνται σύμφωνα με το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμά 
τους.  Το πρώτο το ύφος δείχνει έναν δάσκαλο που χρησιμοποιεί ισχυρό αυταρχικό ύφος 
κατά την επίλυση των προβληματικών καταστάσεων με τους μαθητές.  Ο δάσκαλος δέχεται 
τις ενέργειες του μαθητή δεδομένου ότι τις καταχωρεί αρχικά στην πρώτη επαφή του και 
προσπαθεί να αντιδράσει γρήγορα και αντικειμενικά.  Στο δεύτερο ύφος, ο δάσκαλος 
προσπαθεί να βρει τους λόγους για τις ενέργειες του μαθητή, δηλαδή να καταλάβει την 
συμπεριφορά του μαθητή.   

Ας εξετάσουμε κάθε στάδιο της διαλογικής στρατηγικής ενός δασκάλου προς τους 
μεμονωμένους μαθητές.   

 

Αυταρχικό στυλ 
Πρώτο στάδιο - η καταχώρηση των προηγούμενων γεγονότων ορίζεται ως προκατειλημμένη - 
ο δάσκαλος έχει "μια προκατάληψη" για έναν μαθητή.   



 

Δεύτερο στάδιο - η έρευνα για τους πιθανούς λόγους για την αντίδραση ενός μαθητή 
απουσιάζει κατά την συζήτηση για την πρώτη αντίδραση ή γίνεται μόνο επιφανειακά.   

Τρίτο στάδιο - η αξιολόγηση του μαθητή και της κατάστασης είναι προτασιακή, αυτό 
σημαίνει ότι ο δάσκαλος έχει μια τράπεζα των προτάσεων για το πώς να αντιδράσει στην 
πράξη ενός ιδιαίτερου μαθητή.  Με αυτήν την τράπεζα είναι σε θέση να λύσει τα 
περισσότερα από τα σενάρια που αντιμετωπίζει χρησιμοποιώντας τις  προτάσεις αμέσως.   

Τέταρτο στάδιο - η αντίδραση του δασκάλου σε ένα σενάριο είναι αποφασιστική.  Η 
απόφαση λαμβάνεται συχνά υπό πίεση και ο μαθητής συνήθως βλάπτεται.   

Πέμπτο στάδιο - η δράση του δασκάλου είναι επιτακτική.  Ο δάσκαλος δεν επιστρέφει στην 
απόφασή του ή ακόμα και δεν αναγνωρίζει ότι έκανε το λάθος.   

 

Διαλογικό στυλ 
Το πρώτο στάδιο ορίζεται ως μια "εξερεύνηση", επειδή ο δάσκαλος κάνει έναν διάλογο με τον 
μαθητή να βρει τους πιθανούς λόγους για το πρόβλημα ή την αντίδρασή του. 

Το δεύτερο στάδιο είναι προσανατολισμένο προς μια βαθιά έρευνα για τους πιθανούς λόγους 
για την αντίδραση του μαθητή, με έναν τρόπο γεμάτο κατανόηση.  Η εστίαση πρέπει να είναι 
σε δύο σημαντικές πτυχές:  ενσυναίσθηση (να είναι σε θέση να δει την κατάσταση από την 
άποψη του μαθητή) και αποστασιοποίηση (να μην πάρει την πιθανή επιθετική ή δυσνόητη 
συμπεριφορά ενός μαθητή προσωπικά).  Μερικές φορές σε μία προσπάθεια να κατανοήσει ο 
δάσκαλος διαπιστώνει ότι δεν είναι ικανός να βάλει τον  εαυτό του στη θέση και στη σκέψη 
του μαθητή και λόγω έλλειψης εμπειρίας.  Κατόπιν θα συμβουλευτεί κάποιον με τέτοια 
εμπειρία. 

Το τρίτο στάδιο στρέφεται στη σύνθετη φύση όλων των πληροφοριών που λαμβάνονται όχι 
μόνο από την άποψη του δασκάλου αλλά και σύμφωνα με το σύστημα του μαθητή να 
αξιολογεί.  Μερικές φορές, είναι δύσκολο για έναν δάσκαλο να αξιολογήσει αμέσως μια 
κατάσταση και να αντιδράσει ανεπηρέαστα.   

Τέταρτο στάδιο.  Η απόφαση του δασκάλου δεν είναι οριστική, είναι υπό όρους.  Ο δάσκαλος 
γνωρίζει ότι νέες πληροφορίες μπορούν να εμφανιστούν και να έχουν επιπτώσεις στη 
ποιότητα της απόφασής του. 

Πέμπτο στάδιο. Ο δάσκαλος αναζητά και εξετάζει τις διαφορετικές απόψεις των μαθητών του.  
Οι μαθητές ξέρουν ότι μπορούν ακόμα να εκφέρουν μερικές νέες απόψεις ακόμα κι αν ο 
δάσκαλος έχει πάρει ήδη μια απόφαση.  Αυτό αφορά και τις καταστάσεις κατά τις οποίες 
κάποιοι μαθητές υπερασπίζονται το φίλο τους ενάντια σε μια τιμωρία του δασκάλου την 
οποία αντιλαμβάνονται ως άδικη.  Αυτό βοηθά στο να διαμορφωθεί μια ισχυρότερη σχέση 
μεταξύ τους.  

 

Σύγκριση διδακτικού και αλληλεπιδραστικού στυλ 



 

Δύο πόλοι οριοθετούν το εκπαιδευτικό ύφος – το μεταβιβαστικό και το επικοδομιστικό.  
Ομοίως όπως έχουμε παρουσιάσει παραπάνω υπάρχουν δύο πόλοι για τη διαδραστική 
στρατηγική ενός δασκάλου – αυταρχική και διαλογική.  Αυτοί οι πόλοι συσχετίζονται.  
Γενικά, η επικοδομιστική προσέγγιση απαιτεί διαλογικές διαδραστικές στρατηγικές και η 
μεταβιβαστική προσέγγιση χρησιμοποιεί συχνά αυταρχική στρατηγική.  Στην εμπειρία μας 
έχουμε δει δασκάλους να κάνουν το μάθημα χρησιμοποιώντας μεταβιβαστική προσέγγιση, 
αλλά να συμπεριφέρονται στους μαθητές τους με διαλογικό ύφος, αλλά όχι δάσκαλους που 
εργάζονται επικοδομιστικά των οποίων η σχέση με τους μαθητές να είναι αυταρχική.  
Εντούτοις μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να είναι δυνατή.   
 

Η διαδικασία απόκτησης γνώσεων 
Η διαδικασία από την οποία ένας μαθητής  αποκτά γνώση περιγράφεται λεπτομερώς στη 
βιβλιογραφία.  Για έναν δάσκαλο, μια τέτοια περιγραφή είναι ευεργετική εάν, από τη μια 
πλευρά, είναι αρκετά κατανοητή και αφ' ετέρου, θα του επέτρεπε να εντοπίσει την ποιότητα 
της μαθηματικής γνώσης ενός μαθητή και για να βοηθήσει τον μαθητή αποτελεσματικά.  Από 
αυτή την άποψη, είναι σημαντικό να διακρίνει μεταξύ της μηχανιστικής και πραγματικής 
γνώσης.   

 

Μηχανιστική και πραγματική γνώση 
Απεικόνιση 1.  Ένας μαθητής, της 7ης τάξης, κλήθηκε για να βρει το εμβαδό ενός τριγώνου 
σχεδιασμένου σε χαρτί.  Δεν ήξερε τι να κάνει.  Ο δάσκαλος τον ρώτησε εάν ήξερε τον τύπο 
για το εμβαδό του τριγώνου.  Ο μαθητής έγραψε αμέσως Ε=β*υ/2 αλλά δεν ήξερε πώς να το 
χρησιμοποιήσει.  Ο δάσκαλος τον συμβούλεψε για να επιλέξει μια πλευρά, να κατασκευάσει 
το αντίστοιχο ύψος και να μετρήσει τα μήκη και των δύο.  Ούτε αυτό βοήθησε.  Ο μαθητής 
δεν ήξερε τι ήταν το ύψος.   

Αυτή η απεικόνιση παρουσιάζει τι εννοούμε μηχανιστική γνώση.  Ο μαθητής έχει έναν τύπο 
ορισμό, θεώρημα) στο μυαλό του αλλά δεν καταλαβαίνει την έννοια αυτής της γνώσης.  Το 
αντίθετο της μηχανιστικής γνώσης είναι πραγματική γνώση.  Η πραγματική γνώση είναι όταν 
ένας μαθητής καταλαβαίνει τα μέρη της γνώσης, των συνδέσεών τους και της θέσης της 
γνώσης σε διαφορετικά πλαίσια.   

Οι όροι μηχανιστική και πραγματική αντιπροσωπεύουν τα ακραία σημεία μιας κλίμακας.  Η 
πραγματικότητα είναι συνήθως κάπου μεταξύ αυτών των άκρων.  Παραδείγματος χάριν, ο 
μαθητής στην απεικόνιση ξέρει τι είναι μια πλευρά του τριγώνου, αλλά δεν ξέρει τι είναι το 
ύψος, επομένως έχει κάποια γνώση αυτής της κατάστασης.   

 

Η διαδικασία απόκτησης γνώσεων ως πορεία πέντε 
σταδίων 
 



 

Το πρότυπό μας της διαδικασίας απόκτησης της γνώσης είναι βασισμένο σε στάδια.  Αρχίζει 
με το κίνητρο και οι πυρήνες του είναι δύο νοεροί ανελκυστήρες:  ο πρώτος οδηγεί από τη 
συγκεκριμένη γνώση στη γενική γνώση και ο δεύτερος από τη γενική στην αφαιρετική 
γνώση.  Το μέρος της μονιμοποίησης στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης είναι η 
κρυσταλοποίηση, δηλ. η παρεμβολή της νέας γνώσης στις ήδη υπάρχουσες μαθηματικές 
δομές. 

Ολόκληρη η διαδικασία μπορεί να περιγραφεί από ένα σχέδιο.   

 
Αφηρημένη γνώση → κρυσταλοποίηση 
↑ αφαίρεση 
Γενικό μοντέλο(α)  
↑ γενίκευση 
κινητοποίηση → Διακριτά μοντέλα 

Απεικόνιση 2.  Η ιστορία της 5-χρονης Άνκα επεξηγεί τα πέντε στάδια της διαδικασίας της 
γνώσης. 

 
Της Άνκα της αρέσει να υπολογίζει μαζί με τη γιαγιά της. 
Πολλές φορές πετυχαίνει να προκαλεί προβλήματα απ αυτή 
τη διαδικασία. 

κινητοποίηση 

Τον τελευταίο μήνα μέτρησε πολλές φορές δύο και τρία 
χρησιμοποιώντας κούκλες, τελικά, μήλα, κουμπιά, καρέκλες, 
και λοιπά. 

ξεχωριστά μοντέλα 

Η γιαγιά της τής έδωσε ένα δύσκολο πρόβλημα: υπάρχουν 2 
φράουλες σε ένα μπολ και 3 φράουλες σε ένα καλάθι. Πόσες 
φράουλες είναι όλες μαζί;  Το κορίτσι δεν μπορούσε να δει 
τις φράουλες επειδή το μπολ και το καλάθι ήταν σκεπασμένα 
με ύφασμα. 

Πρόκληση της 
πρώτης αφαιρετικής 
επεξεργασίας, 
γενίκευση 

Η Άνκα  μέτρησε με τα δάχτυλα της. Έβαλε 2 δάχτυλα στο 
μπολ και 3 δάχτυλα στο καλάθι και τα μέτρησε. Είπε: 5 
φράουλες. 

Ανακάλυψη 
μοντέλου γενικής 
χρήσης 

Η γιαγιά της την επαίνεσε και το κορίτσι ξεσκέπασε τις 
φράουλες.     
 

Κίνητρο για τη 
δεύτερη επεξεργασία 

Ενθουσιασμένη η Άνκα  είπε : θα είναι 5 κάθε φορά. 2 και 3 
κάνουν πάντα 5. 

Ανακάλυψη της 
αφηρημένης γνώσης 

Η ανακάλυψη του κοριτσιού θα επηρεάσει ολόκληρη την 
αριθμητική της οργάνωση. Θα επιταχύνει τις άλλες 
αναλογικές ανακαλύψεις. 

κρυσταλλοποίηση 

   



 

Αυτή η απεικόνιση δίνει την κύρια ιδέα της διαδικασίας απόκτησης της γνώσης.  Ένα 
πρόσωπο πρώτα δοκιμάζει και καταλαβαίνει διάφορα συγκεκριμένα παραδείγματα και 
βρίσκει έπειτα ένα γενικότερο και αφηρημένο κομμάτι της γνώσης.   

 

Κινητοποίηση 
Θεωρούμε το κίνητρο ως ένταση που εμφανίζεται στο μυαλό ενός προσώπου ως αποτέλεσμα 
της απόκλισης μεταξύ των υπαρχουσών και επιθυμητών καταστάσεων της γνώσης.  Η 
απόκλιση προέρχεται από την διαφορά μεταξύ του "εγώ δεν ξέρω" και του "πρέπει να ξέρω", 
ή του "δεν μπορώ να το κάνω" και του "θέλω να είμαι σε θέση να το κάνω", μερικές φορές κι 
από άλλες ανάγκες και αποκλίσεις, επίσης.   

Τα παιδιά έχουν ισχυρή ανάγκη να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τα πράγματα γύρω τους.  
Είναι περίεργα υποβάλλουν ερωτήσεις για όλα τα θέματα που ππεφτουν στην αντίληψή τους.  
Ένα υποκινητικό περιβάλλον ενισχύει την περιέργεια ενός παιδιού.  Εντούτοις, το σχολείο 
δεν είναι συχνά ένα υποκινητικό περιβάλλον και μπορεί να εμποδίσει την περιέργεια παρά να 
την ενθαρρύνει.   

Το κίνητρο ενός παιδιού για να ανακαλύψει και να γνωρίσει τον κόσμο και το επίπεδο 
γλώσσας είναι διαφορετικό από αυτό ενός ενηλίκου.  Αυτό οδηγεί συχνά στην παρανόηση 
μεταξύ ενός ενηλίκου και ενός παιδιού ή ενός μαθητή.  Πρέπει να τονίσουμε δύο 
χαρακτηριστικά του κινήτρου των παιδιών.   

Το κίνητρο ενός παιδιού αλλάζει γρήγορα.  Ενδιαφέρεται για ένα σκυλί, κατόπιν παίζει με 
τους κύβους, πριν τελειώσει πηγαίνει να ασχοληθεί με γρίφους, κ.λπ.  Οι γονείς του 
προσπαθούν να κρατήσουν το παιδί σε μια δραστηριότητα μέχρι το τέλος επειδή θεωρούν τον 
στόχο του παιχνιδιού ως στόχο.  Θεωρούν ότι "τέτοια χαοτική και μη συστηματική εργασία" 
είναι ανεπιθύμητη.  Είναι μπερδεμένοι επειδή σκοπός του παιχνιδιού δεν είναι στόχος, αλλά 
στόχος είναι η ίδια η δραστηριότητα, η οποία οδηγεί στη ανάπτυξη των διάφορων 
δυνατοτήτων του παιδιού.  Ένα παιδί παραμένει με μια δραστηριότητα για όσο το εσωτερικό 
του κίνητρό κρατά την προσοχή του.  Μόλις αυτή η εσωτερική ένταση εξαφανίζεται, το 
κίνητρο για μια διαφορετική δραστηριότητα εμφανίζεται.   

Το κίνητρο ενός παιδιού είναι επείγον.  Παραδείγματος χάριν, ένα παιδί θέλει το έγγραφο και 
το ψαλίδι και τους απαιτεί τώρα, αμέσως.  Εάν δεν πάρει ό,τι χρειάζεται, κατευθύνει την 
προσοχή του αλλού και η αρχική ανάγκη αφήνεται ανεκπλήρωτη.  Οι ενήλικοι μπορούν να 
περιμένουν την πραγματοποίηση των κινητήριων ωθήσεών τους για χρόνια.  Επομένως, 
θεωρούν την επείγουσα ανάγκη του παιδιού ως επιμονή.  Σκέφτονται ότι εάν το αίτημα ενός 
παιδιού για το παιχνίδι εκπληρώνεται αργότερα, τίποτα κακό δεν μπορεί να συμβεί.  Πάλι, 
έχουν λάθος.  Μόλις το σχετικό κίνητρο υποχωρεί, ένα παιδί χάνει το ενδιαφέρον για την 
δραστηριότητα.  Ένας ενήλικος κατακρίνει έπειτα το παιδί ότι "μια στιγμή πριν ήθελες το 
καροτσάκι επειγόντως και τώρα ούτε το κοιτάς".  Μια παρόμοια επείγουσα ανάγκη του 
κινήτρου γίνεται αντιληπτή συχνά στους μαθητές.  Ένας μαθητής που κατόρθωσε να λύσει 
ένα δύσκολο πρόβλημα είναι ευχαριστημένος και ρωτά τον δάσκαλο για άλλα προβλήματα.  



 

Ο δάσκαλος είναι ευτυχής και υπόσχεται να τους φέρει η επόμενη ημέρα.  Την επόμενη 
ημέρα, εντούτοις, ο μαθητής δεν ενδιαφέρεται για τα άλλα.  

Η ποιότητα του κλίματος της τάξης στα μαθήματα μαθηματικών μπορεί να αξιολογηθεί μέσω 
του μέτρου του εσωτερικού κινήτρου των μαθητών για να αποκτηθεί η γνώση.  Από τη μία 
πλευρά της κλίμακας, υπάρχουν μαθητές που αγαπούν τα μαθηματικά.  Στο άλλο άκρο, 
υπάρχουν μαθητές που φοβούνται τα μαθηματικά και τα μαθαίνουν προκειμένου να πάρουν 
τους καλούς βαθμούς ή για να ικανοποιήσούν το δάσκαλό τους.  Μερικές φορές, συναντάμε 
τα διαφορετικά κίνητρα, όπως πχ η προσπάθεια ενός μαθητή να ευχαριστήσει την άρρωστη 
μητέρα του. 

 

Διακριτά μοντέλα 
Τα μοντέλα μιας νέας γνώσης μπαίνουν στο μυαλό βαθμιαία και έχουν μια μακροπρόθεσμη 
προοπτική.  Παραδείγματος χάριν, οι έννοιες των κλασμάτων, των αρνητικών αριθμών, της 
ευθείας γραμμής, ή του ορίου αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια πολλών ετών σε 
προπαρασκευαστικό επίπεδο.  Για την πιο σύνθετη γνώση, το στάδιο των διακριτών 
μοντέλων μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερα υποστάδια όπως διευκρινίζεται παρακάτω:   

Απεικόνιση 3.  Ένας δάσκαλος παρουσιάζει σε 6χρονους και 7χρονους μαθητές την αφαίρεση 
6 - 2 = 4 χρησιμοποιώντας κύβους.  Τοποθετεί 6 κύβους στον πίνακα, τους μετρά και παίρνει 
μαζί 2 κύβους από τα αριστερά.  Μετρά τους υπόλοιπους κύβους.  Λέει:  "6 κύβοι, βγάζω 2 
κύβους, μένουν 4 κύβοι."  Αυτές οι πληροφορίες γίνονται αντιληπτές διαφορετικά από 
διάφορους μαθητές.  Θα εξετάσουμε τρεις υποθετικούς μαθητές λεπτομερέστερα.  Ο Μπεν 
δεν ακούει τον δάσκαλο, παίζει με το μολύβι του.  Μπορεί να ακούσει ότι ο δάσκαλός του 
λέει κάτι, αλλά το μυαλό του είναι προσανατολισμένο αλλού.  Οι πληροφορίες δεν φθάνουν 
στο μυαλό του.  Η Μπετίνα ακούει τις πληροφορίες αλλά χωρίς να τις σκέφτεται.  Δεν 
καταλαβαίνει τι κάνει ο δάσκαλος με τα αντικείμενα.  Αποθηκεύει τη δήλωση, που 
υπογράμμισε ο δάσκαλος, στη μνήμη της μαζί με μια ασαφή ιδέα κάποιου χειρισμού με τα 
αντικείμενα.  Η μόνη επεξεργασία της πληροφορίας είναι η τοποθέτησή της με τις παρόμοιες 
πληροφορίες, οι οποίες είναι ήδη παρούσες στο μυαλό της. 

Ο Μπόρις καταλαβαίνει όλα όσα δείχνει ο δάσκαλος.  Θυμάται ότι όταν έδειξε ο δάσκαλος 
την κατάσταση "6 αυτοκίνητα λιγότερο από 2 αυτοκίνητα", πήρε μαζί 2 αυτοκίνητα από τα 
δεξιά.  Το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο, "4 αυτοκίνητα".  Το αγόρι κατάλαβε ότι το αποτέλεσμα 
του υπολογισμού δεν εξαρτήθηκε από το γεγονός ότι τα αντικείμενα πάρθηκαν μαζί από τα 
δεξιά ή από τα αριστερά και υπέθεσε ότι ο "κανόνας" ίσχυσε και για άλλες περιπτώσεις, 
επίσης.  Μια ιδέα τοποθετείται στη μνήμη του, η οποία συνδέει την προηγούμενη εμπειρία 
του με την νέα εμπειρία, και αυτό παρήγαγε μια ανακάλυψη - νέα γνώση. 

Στη μνήμη του Μπεν, οι πληροφορίες του δασκάλου δεν καταχωρίστηκαν.  Η Μπετίνα 
δέχτηκε τις νέες πληροφορίες και το λεκτικό μέρος τους τοποθετήθηκε σε ένα κατάλληλο 
μέρος της μνήμης της.  Ο Μπόρις διαμόρφωσε τις πληροφορίες κατά τέτοιο τρόπο ώστε:   

• τις τοποθέτησε στο αντίστοιχο μέρος του μυαλού του με παρόμοια αρχεία μνήμης,  

• τις σύνδεσε με μερικές προηγούμενες υπάρχουσες ιδέες στη μνήμη του  



 

και ακόμη  

• τις εμπλούτισε από μια ανακάλυψη, δηλ. από μια κατασκευή της νέας γνώσης.   

Η δεδομένη απεικόνιση μας οδηγεί σε μια πιο λεπτομερή αποσύνθεση του σταδίου των 
διακριτών μοντέλων σε τέσσερα υποστάδια:   

1. Η πρώτη συγκεκριμένη εμπειρία, το πρώτο διακριτό μοντέλο εμφανίζεται και αυτό 
είναι μια πηγή νέας γνώσης. 

2. Μια βαθμιαία "συλλογή" διακριτών μοντέλων, τα οποία είναι σε αυτή τη φάση 
χωριστά. 

3. Μερικά πρότυπα αρχίζουν να αναφέρονται το ένα στο άλλο και να δημιουργήσούν 
μια ομάδα.  Αναπτύσσεται το συναίσθημα ότι αυτά τα πρότυπα είναι "τα ίδια" από μία 
άποψη.   

4. Ανακάλυψη της αιτίας για την "ομοιότητα", ή καλύτερα την αμοιβαία αναφορά 
μεταξύ οποιωνδήποτε δύο μοντέλων.  Αυτά τα πρότυπα δημιουργούν μια κοινότητα.   

Τα ανωτέρω υποστάδια μπορούν να είναι χρήσιμα για εμάς όταν ερευνούμε πώς μια νέα ιδέα 
αναπτύσσεται βαθμιαία στο μυαλό ενός μαθητή.  Συχνά συμβαίνει να εμφανίζεται ένα νέο 
υποστάδιο, που δεν δίνεται εδώ, και να μην εμφανίζεται καθόλου ένα από εκείνα που 
παρουσιάζονται.  Παραδείγματος χάριν, ένα παιδί προσχολικής ηλικίας κατάλαβε την ιδέα 
των τριψήφιων αριθμών μέσω των χρημάτων.  Εξέταζε επανειλημμένα και ανατοποθετούσε 
εκ νέου ένα νόμισμα 100 κορωνών, ένα νόμισμα 20 κορωνών και ένα νόμισμα 1 κορώνας και 
δημιουργούσε 120 κορώνες και 121 κορώνες.  Κάθε φορά που τοποθετούσε τα χρήματα στο 
τραπέζι, έλεγε τον αντίστοιχο αριθμό.  Μέσω αυτού του παιχνιδιού, δόμησε την ιδέα του 
τριψήφιου αριθμού με τη βοήθεια δύο (όχι μόνο ενός) μοντέλων.   

Αυτό το στάδιο τελειώνει με την δημιουργία της ομάδας των διακριτών μοντέλων.  Στο 
μέλλον, άλλα διακριτά μοντέλα θα έρθουν στο μυαλό ενός μαθητή, αλλά δεν θα επηρεάσουν 
την γέννηση του γενικού μοντέλου. Θα το διαφοροποιήσουν προσθέτοντας μόνο 
περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό.  Όταν, παραδείγματος χάριν, η Άνκα από την απεικόνιση 
2 πρέπει να βρει πόσες φορές το χτύπησε κουδούνι, όταν το άκουσε να χτυπά δύο φορές 
καταρχήν και έπειτα τρεις φορές, θα είναι ένα νέο διακριτό μοντέλο για αυτήν, αλλά ο τρόπος 
(που χρησιμοποιεί τα δάχτυλά της) της είναι ήδη γνωστός.     

 

Γενικό Μοντέλο 
Στο σχέδιο της διαδικασίας κατάκτησης της γνώσης, το γενικό μοντέλο τοποθετείται πέρα 
από τα διακριτά μοντέλα επισημαίνοντας τη μεγαλύτερη καθολικότητά του.  Το γενικό 
μοντέλο δημιουργείται από την ομάδα των διακριτών μοντέλων του και έχει δύο βασικές 
σχέσεις με αυτήν την ομάδα:   

1) αναπαριστά τόσο τον πυρήνα αυτής της ομάδας όσο και τον πυρήνα των σχέσεων μεταξύ 
των μεμονωμένων μοντέλων και  

2) αποτελεί παράδειγμα ή αντιπροσωπευτικό μοντέλο όλων των διακριτών μοντέλων του.   



 

Η πρώτη σχέση αναπαριστά την κατάρτιση του γενικού μοντέλου, η δεύτερη δείχνει τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.   

Απεικόνιση 4.  Η 5χρονη Σίντυ θέλει να της αγοράσει η γιαγιά της ένα παγωτό-γλειφιτζούρι.  
Η γιαγιά συμφωνεί:  "Ναι, αλλά θα αγοράσουμε πάγωτο-γλειφιτζούρια για όλους.  Πόσα να 
αγοράσουμε;"  Η Σίντυ απαντά:  "εγώ, ο αδελφός μου, η μαμά μου, ο παππούς, η γιαγιά και ο 
μπαμπάς."  Μετρά με τα δάχτυλά της και λέει:  "Έξι."  Σε ένα κατάστημα, παίρνει τα παγωτό-
γλειφιτζούρια από το ψυγείο, αλλά δεν βρίσκει τον αριθμό τους με υπολογισμό.  Δίνει τα 
παγωτό-γλειφιτζούρια στα μέλη της οικογένειας.  "εγώ, ο αδελφός μου..."  Όταν τη ρωτά η 
γιαγιά πόσα παγωτό-γλειφιτζούρια πήρε, λέει "έξι" αλλά μόνο αφού τα μέτρησε δυνατά. 

Έναν μήνα αργότερα, η Σίντυ βοηθά τη μητέρα της για να ψήσει τις γλυκά των 
Χριστουγέννων.  Στον πρώτο ταψί, που κρυώνει στο μπαλκόνι, υπάρχουν πέντε γλυκά που 
έγιναν και μετρήθηκαν από την Σίντυ.  Η μητέρα της τοποθετεί ένα δεύτερο ταψί στον 
φούρνο στο οποίο είναι επτά από τα γλυκά της Σίντυ και την ρωτά σε ποιο δίσκο υπάρχουν 
τα περισσότερα γλυκά.  Μετά από κάποιο δισταγμό, η Σίντυ απαντά "Θα σου πω όταν 
ψηθούν." 

Η απεικόνιση δείχνει ότι η διαδικασία της δημιουργίας του γενικού μοντέλου είναι περίπλοκη 
και μακροπρόθεσμη.  Εδώ, το γενικό μοντέλο για τον υπολογισμό είναι δάχτυλα της Σίντυ.  
Στη πρώτη ιστορία, η Σίντυ ανακάλυψε μέσω των ονομάτων χαρτογράφησης προς τα 
δάχτυλα ότι υπήρξαν 6 μέλη στη οικογένεια αλλά δεν χρησιμοποίησε αυτήν την γνώση κατά 
την αγορά.  Στη δεύτερη ιστορία, έπρεπε να συγκρίνει 5 γλυκά και 7 γλυκά.  Ακόμα κι αν θα 
μπορούσε να διαμορφώσει την κατάσταση σύμφωνα με τα δάχτυλα, αποφάσισε να συγκρίνει 
τα γλυκά άμεσα.  Είναι προφανές ότι το γενικό μοντέλο "δάχτυλα" ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί 
πλήρως στο μυαλό του κοριτσιού.  Η ανακάλυψη του γενικού μοντέλου συνδέεται συνήθως 
με το συναίσθημα της χαράς.  Θα μπορούσαμε να το δούμε στην απεικόνιση 2 στην οποία 
Άνκα ανακάλυψε ότι "2 αντικείμενα και 3 αντικείμενα είναι πάντα 5 αντικείμενα".  Μερικές 
φορές, μια ομάδα διακριτών μοντέλων γίνεται το γενικό μοντέλο.  Η ομάδα όλων των 
διακριτών μοντέλων διαιρείται σε κατηγορίες και ένα διακριτό μοντέλο λειτουργεί ως 
αντιπρόσωπος καθενός.  Το σύνολο όλων των αντιπροσώπων διαμορφώνει το γενικό μοντέλο 
για ολόκληρη την κοινότητα.   

Απεικόνιση 5.  Ένα καλό παράδειγμα της διαμόρφωσης γενικού μοντέλου μπορεί να βρεθεί 
σε ένα εγχειρίδιο σχετικά με την επίλυση των εξισώσεων από έναν μουσουλμάνο μαθηματικό 
τον Muhammad ibn Musa-al-Khwarizmi που γράφτηκε τον 9ο αιώνα.  Οι ακόλουθες τρεις 
εξισώσεις μελετώνται στο εγχειρίδιο:   

x2 + 10x = 39, x2 + 21 = 10x, x2 = 3x + 4. (*) 

Οι αρνητικοί αριθμοί δεν ήταν γνωστοί εκείνη την περίοδο, επομένως, η εξίσωση x2 + px + q 
= 0 για το p, q > 0, δεν είχαν καμία ρίζα.  Το να λυθεί η εξίσωση x2 + px + q = 0 είχε νόημα 
μόνο εάν τουλάχιστον ένας από τους αριθμούς p, q ήταν αρνητικός.  Υπάρχουν τρεις τέτοιες 
περιπτώσεις και αντιπροσωπεύονται από τις εξισώσεις (*).  Η λύση κάθε εξίσωσης (*) είναι 
ένα παράδειγμα για την δεδομένη κατηγορία και ολόκληρη η τριάδα των λύσεων είναι έπειτα 
το γενικό μοντέλο της διαδικασίας της λύσης της αρχικής εξίσωσης.  Ένας μαθηματικός που 
έμαθε πώς να λύσει τις εξισώσεις (*) ήταν σε θέση να λύσει οποιαδήποτε εξίσωση.  



 

Προχώρησε βάσει της αναλογίας, δηλ. χρησιμοποίησε την ομοιότητα της διαδικασίας της 
λύσης της δεδομένης εξίσωσης και της αντίστοιχης χαρακτηριστικής εξίσωσης από (*).  Το 
γενικό μοντέλο μπορεί να έχε την μορφή μιας κατεύθυνσης, διαδικασία, τύπος, διάγραμμα, 
γραφική παράσταση, λέξη, σημάδι, υπαινιγμός....   
 
Αφαιρετική Γνώση 
Το σχήμα της διαδικασίας απόκτησης της γνώσης έχει τρία επίπεδα. Στο πρώτο, υπάρχουν τα 
κίνητρα και τα μονοπαραγοντικά πρότυπα, στο δεύτερο υπάρχουν γενικά πρότυπα, και στο 
τρίτο υπάρχει η αφαιρετική γνώση και αποκρυσταλλωμένη γνώση. Η πορεία μέσω των 
επιπέδων είναι: 

μονοπαραγοντικά πρότυπα -> γενικά πρότυπα -> αφαιρετική γνώση. 

Παράδειγμα 6: Ο Ντέιβιντ (Grade 7) έλυσε το ακόλουθο δύσκολο πρόβλημα: "Βρείτε το 
άθροισμα των 100 πρώτων περιττών αριθμών." Πήρε το κομπιουτεράκι και μέτρησε 1 + 3 + 5 
+ 7 + 9 = 25, 11 + 13 + 15 + 17 + 19 = 75. Κατόπιν μέτρησε 25 + 75 = 100 και άρχισε να 
σκέφτεται πάνω σ’ αυτό. Μετά από λίγο συνέχισε με την προηγούμενη στρατηγική επίλυσης. 
Βρήκε ότι 21 + 23 + 25 + 27 + 29 = 125. Διέκοψε τους υπολογισμούς και μετά από μια ώρα 
επέστρεψε στο πρόβλημα και άρχισε με έναν διαφορετικό τρόπο. Έγραψε 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 
= 9 = 3x3, 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4x4. Έπειτα αντέγραψε 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 και πρόσθεσε = 
5x5. Έγραψε συνεπαρμένος: "Το άθροισμα των 100 πρώτων περιττών αριθμών είναι 100x100 
= 10.000." 

Όταν ρωτήθηκε από τον ερευνητή, ο Ντέιβιντ, μετά από διάφορες προσπάθειες, έγραψε το 
αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας γράμματα. 

1 + 3 + 5 + … + 2n – 1 = n2. (**) 

Έναν μήνα αργότερα, ο Ντέιβιντ έλυσε ένα παρόμοιο πρόβλημα: "Βρείτε το άθροισμα των 
100 πρώτων ζυγών αριθμών." Έγραψε 2 + 4 = 6 ..2 + 4 + 6 = 12 ..2 + 4 + 6 + 8 = 20 ..2 + 4 + 
6 + 8 + 10 = 30. Κατόπιν τα διέγραψε και άρχισε να δημιουργεί έναν πίνακα: πρώτα έγραψε 
το άθροισμα των 5 μονοψήφιων περιττών, έπειτα τις επόμενες δύο στήλες και στο τέλος την 
τελευταία στήλη. 

1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 5 x 5 6 x 6 7 x 7 100 x 100 
1 1 1 1 1  5 6 7 100 

 30 42 56 10.100 
 

Η διαδικασία επίλυσης που ακολούθησε ο Ντέιβιντ δείχνει τα ατομικά στάδια απόκτησης της 
γνώσης. Στο πρώτο πρόβλημα: τα συγκεκριμένα μερικά αποτελέσματα είναι τα 
μονοπαραγοντικά πρότυπα. Η νέα στρατηγική επίλυσης οδήγησε στη ανακάλυψη της 
κανονικότητας, δηλ. στην κατασκευή του γενικού προτύπου. Η πρόκληση του ερευνητή 
οδήγησε στην κατανόηση της γνώσης σε αφαιρετικό επίπεδο. Στο δεύτερο πρόβλημα, ο 
Ντέιβιντ αρχίζει να εφαρμόζει την ίδια διαδικασία, αλλά έπειτα συνειδητοποιεί ότι μπορεί να 
χρησιμοποιήσει την προηγούμενη γνώση, επειδή κάθε ζυγός αριθμός μπορεί να γραφτεί ως 
ένας περιττός αριθμός συν ένα. Η ικανότητα να χρησιμοποιηθεί η αρχική γνώση, που 



 

κατακτήθηκε, σε ένα διαφορετικό πλαίσιο δείχνει ότι το κομμάτι της γνώσης (**) είναι σε 
αφαιρετικό επίπεδο. 
 
Αποκρυσταλλωμένη Γνώση 
Το νέο κομμάτι της γνώσης, μετά από την είσοδό του στη γνωστική δομή, αρχίζει να 
αναζητεί σχέσεις με την υπάρχουσα γνώση. Όταν προκύπτουν δυσαρμονίες, αναδεικνύεται η 
ανάγκη να αντιμετωπιστούν με την προσαρμογή της νέας γνώσης στη προηγούμενη και 
συγχρόνως με την τροποποίηση της προηγούμενης γνώσης ώστε να συμφωνεί με την 
καινούρια. Παραδείγματος χάριν, η νέα αφαιρετική γνώση 2 + 3 = 5 έχει επιπτώσεις σε άλλες 
ήδη υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με τα αθροίσματα, με αποτέλεσμα να μειώνεται βαθμιαία η 
εξάρτησή τους από τον κόσμο των συγκεκριμένων πραγμάτων: η γνώση «4 αντικείμενα + 2 
αντικείμενα = 6 αντικείμενα» αλλάζει στη αφαιρετική γνώση «4 + 2 = 6». Θα υπάρξουν πολύ 
περισσότερες και ταυτόχρονα λιγότερο ορατές αλλαγές. 

Η ανωτέρω περιγραφή της αποκρυσταλλωμένης γνώσης είναι ανακριβής σε δύο σημεία: Κατ' 
αρχάς, υποδηλώνει μια εικόνα, όπου η αποκρυσταλλωμένη γνώση αρχίζει μόνο από τη 
στιγμή που έχει οικοδομηθεί η αφαιρετική γνώση. Δεύτερον, υποθέτει ότι το μόνο πράγμα 
που προστίθεται στη γνωστική δομή και συμμετέχει στο στάδιο της αποκρυσταλλωμένης 
γνώσης είναι το αφαιρετικό κομμάτι της γνώσης. Κανένα από τα δύο δεν είναι αληθινό. Κάθε 
νέο νοητικό βήμα που διαδραματίζει ένα ρόλο στη δημιουργία της νέας αφαιρετικής γνώσης 
γίνεται αμέσως μέρος ολόκληρης της γνωστικής δομής και διαδραματίζει έναν ρόλο στην 
αποκρυσταλλωμένη γνώση. 

Κανένα από τα κομμάτια της γνώσης που κατασκευάζει ένας μαθητής δεν έχει μια τελική 
μορφή. Αντίθετα αυτή η γνώση διαρκώς βελτιώνεται, αλλάζει και διευρύνεται. Αυτή η 
σταθερή ανάπτυξη της γνώσης είναι ένα τυπικό χαρακτηριστικό της ποιότητας της μη 
μηχανιστικής γνώσης. 

Η συζήτηση μεταξύ των μαθητών ενισχύει το βάθεμα της αποκρυσταλλωμένης γνώσης. Όσο 
πιο βαθιά χρειάζεται να προχωρήσει η καινούρια γνώση, τόσο περισσότερο είναι αναγκαίες 
αυτού του τύπου οι συζητήσεις. Η επεξεργασία της καινούριας γνώσης προχωρά διαμέσου 
αυτών των συζητήσεων, καθώς το ίδιο θέμα μπορεί να επανέρχεται, κάθε φορά που ένας 
μαθητής ανακαλύπτει μια καινούρια ιδέα. Στην πειραματική διδασκαλία μας, παραδείγματος 
χάριν, το πρόβλημα «ο Αχιλλέας και η χελώνα» ξεκίνησε στη βαθμίδα 5 και η συζήτηση δεν 
είχε ολοκληρωθεί πριν τη βαθμίδα 8. Η παρακάτω Παράδειγμα παρουσιάζει μια συζήτηση 
μέσα στην τάξη σχετικά με την έννοια του «μείον». 

Παράδειγμα 7. Η Ela, (βαθμίδα 1) είναι μια έξυπνη μαθήτρια με μεγάλη περιέργεια για το 
κάθε τι. Άκουσε τον πατέρα της να ρωτά τη μητέρα της πόσα χρήματα είχε. Η μητέρα 
απάντησε: "Μείον διακόσια. Έχω εκατό, αλλά πρέπει να πληρώσω τριακόσια για τον 
λογαριασμό του τηλεφώνου." Η περιέργεια της Ela φούντωσε από αυτό το "μείον" της 
μητέρας της. Είχε ακούσει τη λέξη «μείον» σε συζητήσεις σχετικά με θερμόμετρα ή μέσα σε 
ανελκυστήρες και ίσως σε μερικές άλλες περιπτώσεις. Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή και τα 
τρία νοήματα του «μείον» συνδέθηκαν και το κορίτσι φώναξε: "Δεν έχετε διακόσιες 



 

κορώνες." Ήταν ευχαριστημένη, πήδησε και φίλησε τη μητέρα της. Κατάλαβε ότι το «μείον» 
σήμαινε "όχι". 

Η μητέρα της Ela, που ήταν δασκάλα, είπε αυτήν την ιστορία σε μαθητές στη βαθμίδα 5. Η 
ιδέα της Ela άρεσε στους μαθητές και μερικοί συνέχισαν την επεξεργασία της: «ένα 
αυτοκίνητο που πηγαίνει με αρνητική ταχύτητα κάνει όπισθεν», «κερδίσαμε τον αγώνα με 
μείον δύο γκολ σημαίνει ότι χάσαμε με δύο γκολ», «έχασα μείον 100 κορώνες σημαίνει ότι 
βρήκα 100 κορώνες», κ.τ.λ. Αυτές οι απόψεις γράφτηκαν από τους μαθητές σε ένα 
συγκεκριμένο μέρος του πίνακα κάτω από την επιγραφή "μείον = όχι". 
Αργότερα ένας μαθητής ανακάλυψε ότι όλες αυτές οι απόψεις δεν εκφράζανε την αλήθεια 
επειδή δεν χρησιμοποιούσαν λογικά την λέξη "όχι". Στο κάτω - κάτω, το "να κάνει όπισθεν" 
δεν σημαίνει "να μην κινηθεί", το "να χάσει" δεν ταυτίζεται με το "να μην κερδίσει", το "να 
βρει" δεν σημαίνει "να μην χάσει". Μετά από τις παρατηρήσεις του μαθητή, η δασκάλα 
πρόσθεσε στον πίνακα τη λέξη "αντιθέτως". Μετά από μια συζήτηση που κράτησε αρκετές 
εβδομάδες, η τάξη συμφώνησε σε τέσσερις σκέψεις: 

1. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες είναι παραπλανητικό να χρησιμοποιεί κανείς το "μείον" 
με την έννοια του "όχι", π.χ. το "μείον μπλε" δεν έχει νόημα, αλλά το "μη μπλε" είναι 
οποιοδήποτε χρώμα εκτός από το μπλε. Το "μείον προς τα μπρος" σημαίνει "προς τα 
πίσω", αλλά το "όχι προς τα εμπρός" μπορεί να σημαίνει για παράδειγμα "να πάει 
αριστερά". 

2. Είναι λογικό να χρησιμοποιείται το "μείον" μόνο όταν μετράμε κάτι. 

3. Η μέτρηση μπορεί να γίνεται είτε σε συνεχή είτε σε διακριτά μεγέθη. Οι μαθητές 
χρησιμοποίησαν τις λέξεις "δρόμος" και "σκαλοπάτια" ως γενικά πρότυπα για τα συνεχή 
και διακριτά μεγέθη αντίστοιχα. 

4. Εάν κοιτάζω προς το Βορρά, ο Βορράς είναι για μένα «συν» και ο νότος «μείον». Εάν 
γυρίσω σε άλλη κατεύθυνση, και τα δύο θα αλλάξουν. Παρόμοια, στα «σκαλοπάτια», εάν 
ανεβαίνω είναι «συν», εάν κατεβαίνω «μείον». 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποκρυσταλλωμένη γνώση που οδηγεί στη 
αναδιάρθρωση ενός μέρους της γνωστικής δομής. Ένα παράδειγμα είναι η ανακάλυψη των 
αρνητικών αριθμών, η οποία όχι μόνο διευρύνει τη γνωστική δομή αλλά ταυτόχρονα αλλάζει 
μερικές καταστάσεις. Παραδείγματος χάριν, στο αρχικό στάδιο της έννοιας του αριθμού, η 
έκφραση 3 - 5 + 4 δεν έχει κανένα νόημα επειδή οι μαθητές εκτελούν τις πράξεις με τη σειρά 
που γράφονται. Για μερικούς μαθητές η αρχή της παραπάνω έκφρασης είναι ένα εμπόδιο 
τόσο σημαντικό που εμποδίζει οποιαδήποτε προσπάθεια. Αλλά έχουμε παιδιά στην ηλικία 
των 6 ετών που λένε σε μας "το 3 δεν είναι αρκετά μεγάλο για να πάρουμε 5, αλλά εάν 
προσθέσω πρώτα το 4 στο 3, έπειτα μπορώ να βγάλω το 5". Αυτό μπορεί να είναι η αρχή των 
μονοπαραγοντικών προτύπων που οδηγούν στη κατανόηση της προσεταιριστικής ιδιότητας. 

Μετά από την ανακάλυψη των αρνητικών αριθμών από τους μαθητές η παραπάνω έκφραση 
αποκτά λογικό νόημα, όπως επίσης και η έκφραση √-1 μετά την εισαγωγή των μιγαδικών 
αριθμών. Η μετάβαση από τους πραγματικούς στους μιγαδικούς αριθμούς αντιπροσωπεύει 
μια βαθιά αναδιάρθρωση της έννοιας του αριθμού. 



 

Όσα αναφέρθηκαν μας δίνουν μια ολοκληρωμένη περιγραφή του μοντέλου για τη διαδικασία 
απόκτησης της γνώσης. Σ’ αυτή θα πρέπει να προστεθεί ένα ακόμη "στάδιο", το οποίο δεν 
ανήκει κατ’ ουσία στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης, παρά την αντίθετη εσφαλμένη 
αντίληψη των εκπαιδευτικών και την συχνή υπογράμμισή του στη διαδικασία διδασκαλίας. 
Είναι η αυτοματοποίηση της γνώσης. 
 
Αυτοματοποίηση 
Οι δάσκαλοι πολύ συχνά θεωρούν ότι ο κύριος στόχος της διδασκαλίας των μαθηματικών 
στις τέσσερις πρώτες βαθμίδες είναι η αυτοματοποίηση των βασικών αριθμητικών σχέσεων 
που σχετίζονται με την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. 
Θέλουν οι μαθητές τους να είναι σε θέση να μετρούν χωρίς διακοπή. Ο μαθητής, που στη 
ερώτηση "πόσο κάνει πέντε φορές το τέσσερα;" απαντά αμέσως με "είκοσι", έχει ήδη κάνει 
αυτόματα την σύνδεση 5 x 4 = 20. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση αποθηκεύεται στη 
μακροπρόθεσμη μνήμη και είναι εύκολα διαθέσιμη. Η ερώτηση "πόσο κάνει πέντε φορές το 
τέσσερα;" είναι ένα σήμα στο μυαλό του μαθητή που αμέσως ανασύρει την σωστή απάντηση 
"είκοσι". Η απάντηση είναι γρήγορη και απαιτεί ελάχιστη διανοητική ενέργεια. 

Οι αυτόματες συνδέσεις διευκολύνουν την εργασία μας επειδή μας δίνουν τη δυνατότητα να 
αξιοποιήσουμε τη διανοητική μας ενέργεια για πιο απαιτητικές νοητικές διεργασίες. Ένας 
οδηγός που οδηγεί με αυτοματοποιημένο τρόπο μπορεί να συζητά με τον συνοδηγό του 
επειδή, σε μια κανονική κατάσταση, απαιτείται λίγη διανοητική ενέργεια για την οδήγηση. 
Στα μαθηματικά, η αυτοματοποίηση της προπαίδειας, παραδείγματος χάριν, επιτρέπει στο 
μαθητή να επικεντρωθεί στο μηχανισμό της πράξης όταν πολλαπλασιάζει πολυψήφιους 
αριθμούς επειδή ξέρει όλες τις βασικές συνδέσεις. Από την άλλη μεριά, αυτές οι συνδέσεις 
δεν υποδηλώνουν τίποτα για την ποιότητα της γνώσης. Μπορεί να είναι υπερβολικά 
μηχανιστική. Το γεγονός ότι ένας μαθητής απαντά γρήγορα, σωστά και με την εμπιστοσύνη 
δεν υπονοεί ότι η απάντησή του είναι βασισμένη στη κατάλληλη εικόνα. Παραδείγματος 
χάριν, ένας μαθητής ξέρει ότι 5 x 4 = 20 αλλά δεν μπορεί να απαντήσει πόσο πρέπει να 
πληρώσει για 5 γλειφιτζούρια που κοστίζουν σε 4 κορώνες το καθένα ή πόσο κάνει το 6 x 4 
χωρίς να ξεκινήσει από την αρχή την προπαίδεια του 4. Η γνώση του είναι φορμαλιστική, 
κάτι που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της μηχανιστικής γνώσης. Από την άλλη μεριά, 
ένας άλλος μαθητής που δεν μπορεί να απαντήσει τόσο γρήγορα στην προπαίδεια, είναι 
πιθανό να μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα χωρίς δυσκολία. Μεταφορικά μιλώντας, η 
αυτοματοποίηση μπορεί να είναι ο παράγοντας που «μολύνει» το μυαλό του μαθητή με τον ιό 
του φορμαλισμού. 

Οι συνέπειες του μοντέλου που περιγράψαμε για τη διαδικασία απόκτησης της γνώσης, θα 
αξιοποιηθούν στη συνέχεια για την έρευνα σχετικά με τους στόχους και τις μεθόδους 
διδασκαλίας των μαθηματικών. 
 
Συνέπειες των ανωτέρω εκτιμήσεων 
Καταρχάς, το μοντέλο της διαδικασίας απόκτησης της γνώσης υποδεικνύει με σαφήνεια ποιες 
είναι οι δράσεις που προκαλούν την «αρρώστια» του φορμαλισμού. Η μηχανιστική γνώση 
ξεκινά από τη στιγμή που η ακολουθία σταδίων, η οποία περιγράφεται παραπάνω, δεν 



 

ακολουθείται. Εάν τα στάδια των μονοπαραγοντικών και γενικών προτύπων αγνοούνται ή 
συντομεύονται στη διαδικασία διδασκαλίας και στους μαθητές παρουσιάζεται έτοιμη η 
αφαιρετική γνώση, τότε αυτό μπορεί να οδηγήσει στη μηχανιστική απόκτηση της γνώσης. 

Αυτή η βασική θέση υποδεικνύει πώς να εντοπίσουμε και να θεραπεύσουμε το φορμαλισμό: 

Η διάγνωση του φορμαλισμού βασίζεται στη αξιολόγηση σχετικά με το πόσο πλούσια 
συνδέεται ένα κομμάτι της γνώσης με τα μονοπαραγοντικά και τα γενικά πρότυπα στο μυαλό 
ενός μαθητή. 

Παράδειγμα 8. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της περίπτωσης στην οποία δεν υπάρχει κανένα 
πρότυπο στο μυαλό του μαθητή. Ο Filip, (βαθμίδα 7), είπε γρήγορα και με ακρίβεια το 
θεώρημα για την ομοιότητα των τριγώνων. Στη συνέχεια του ζητήθηκε να βρει αν κάποια από 
τα πέντε τρίγωνα που ήταν σχεδιασμένα στον πίνακα (κάθε ένα περιγραφόταν από τα μήκη 
τριών πλευρών και το μέγεθος μιας γωνίας) ήταν όμοια. Δεν ήξερε τι να κάνει. Ο δάσκαλος 
του ζήτησε να σχεδιάσει ο ίδιος δύο όμοια τρίγωνα. Ο Filip σχεδίασε ένα ισοσκελές τρίγωνο 
και μετά από λίγο πρόσθεσε ότι αυτό είχε δύο όμοιες πλευρές. Η κατανόηση του Filip της 
λέξης "όμοια" συνδέθηκε με το μονοπαραγοντικό πρότυπο ότι δύο πλευρές ενός ισοσκελούς 
τριγώνου είναι ίσες. 

Παράδειγμα 9. Μαθητής που έχει διαμορφώσει ένα γενικό πρότυπο της γνώσης. Θα 
παρουσιαστούν δύο παραδείγματα: 

α) Μαθητές της βαθμίδας 8 κλήθηκαν να βρουν το μήκος της πλευράς c ενός ορθογωνίου 
τριγώνου που ήταν σχεδιασμένο σε μια εικόνα. Η υποτείνουσα είχε την ονομασία a = 7 
και μια άλλη πλευρά b = 4. Από τους 29 μαθητές, έξι έγραψαν: c = √65. Γι’ αυτούς το 
πυθαγόρειο θεώρημα συνδέεται με την έκφραση c2 = a2 + b2 και όχι με την κατανόηση 
του ίδιου του θεωρήματος. 

β) Μαθητές της βαθμίδας 3 κλήθηκαν να λύσουν το πρόβλημα: "Έχασα 20 κορώνες και μου 
έμειναν 130. Πόσες είχα στην αρχή;" Αρκετοί μαθητές απάντησαν 110. Η αιτία του 
λάθους ήταν η χρήση της λέξης "έχασα", η οποία λειτουργεί γι’ αυτούς ως σήμα ότι 
πρέπει να κάνουν αφαίρεση. Αυτοί οι μαθητές δεν δημιούργησαν ένα πρότυπο αυτής της 
κατάστασης. 

Παράδειγμα 10. Μαθητής που έχει ένα περιορισμένο σύνολο προτύπων της δοσμένης 
γνώσης. Θα παρουσιαστούν τρεις περιπτώσεις. 

α) "Το γινόμενο δύο διαδοχικών ακέραιων αριθμών είναι 12. Ποιοι είναι οι αριθμοί;" Είκοσι 
τρεις μαθητές 15 χρονών έλυσαν αυτό το πρόβλημα. Μόνο δύο από αυτούς βρήκαν 
επίσης την λύση -4, -3. Για τους υπόλοιπους, "οι ακέραιοι αριθμοί" σήμαιναν μόνο τους 
φυσικούς αριθμούς. 

β) Η Gita (βαθμίδα 7), είχε τον παρακάτω λανθασμένο υπολογισμό στο διαγώνισμα: «2/9 + 
4/15 = 6/24 = 3/12 = = 1/4".  Πέντε ώρες αργότερα, ένας ερευνητής (όχι ο δάσκαλος) που 
γνώριζε το κορίτσι, συζήτησε μαζί του. Κατ' αρχάς η Gita υπολόγισε σωστά το 1/2 + το 
1/3 με τη βοήθεια του μοντέλου του "κύκλου". Κατόπιν της ζητήθηκε να διορθώσει τον 
λανθασμένο υπολογισμό στο διαγώνισμα. Είπε ότι δεν μπορούσε να διαιρέσει τον κύκλο 
σε 15 μέρη. 



 

γ) Μαθητές της βαθμίδας 7 κλήθηκαν να λύσουν το πρόβλημα: "Κατασκεύασε ένα τρίγωνο 
με εμβαδόν 1 cm2, του οποίου κάθε πλευρά να είναι μεγαλύτερη από 5 cm." Η Hana 
σηκώθηκε στον πίνακα για να αποδείξει ότι ένα τέτοιο τρίγωνο δεν υπάρχει. Σχεδίασε ένα 
ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 5 cm και είπε ότι το εμβαδόν του ήταν σίγουρα 
περισσότερο από 1 cm2. "Όταν μεγαλώσουμε μια από τις πλευρές του, το εμβαδόν θα 
μεγαλώσει επίσης." Η τάξη συμφώνησε με αυτό το επιχείρημα. Ο δάσκαλος κοίταξε 
προβληματισμένα και ζήτησε από τους μαθητές να σκεφτούν πάνω σ’ αυτό. Κατόπιν 
μίλησαν για άλλα πράγματα. Μετά από λίγη ώρα, ο Hugh πετάχτηκε, έτρεξε στον πίνακα 
και σχεδίασε "ένα χαμηλό και μακρύ ισοσκελές τρίγωνο". 

 
Ο κονστρουκτιβιστής δάσκαλος 
Από τις ανωτέρω παρατηρήσεις ο αναγνώστης μπορεί να αναγνωρίσει ότι η εργασία που 
εκτίθεται σε αυτό το βιβλίο υιοθετεί τις κονστρουκτιβιστικές μεθόδους διδασκαλίας. Αυτό 
σημαίνει ότι ο δάσκαλος ενεργεί ως υποστηρικτής της διαδικασίας μάθησης και επομένως οι 
ίδιοι οι μαθητές θα πρέπει να πάρουν περισσότερη ευθύνη γι’ αυτή τη διαδικασία. Κατά 
συνέπεια ο δάσκαλος πρέπει να παρέχει έργα που διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Οι 
μαθητές στη συνέχεια ερευνούν τα έργα και επιδιώκοντας να απαντήσουν στα ερωτήματα 
που τίθενται αλλά και σε εκείνα που προκύπτουν από τους ίδιους κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους. Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν την προηγούμενη γνώση και εμπειρία τους 
για να προσεγγίσουν τη νέα γνώση και τις συνδέσεις μεταξύ των μεμονωμένων κομματιών 
της γνώσης που αποθηκεύονται στη μνήμη τους. Καθώς πειραματίζονται, χρειάζεται να 
κάνουν υποθέσεις για να διαπιστώσουν εάν τα αποτελέσματά τους υποστηρίζουν ή 
αντικρούουν τις ιδέες τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους στο 
συλλογισμό και να προσδιορίσουν τις κατάλληλες στρατηγικές για να επεξεργαστούν τα 
έργα. Με άλλα λόγια δεν καλούνται απλά και μόνο να εφαρμόζουν αλγορίθμους για να 
λύσουν ένα πρόβλημα. Χρησιμοποιώντας αυτήν την μέθοδο διδασκαλίας ο δάσκαλος θα 
πρέπει να αναγνωρίσει στον εαυτό του το ρόλο αυτού που απαντά σε μια ερώτηση των 
μαθητών με μια άλλη ερώτηση για να κάνει κάποιον υπαινιγμό ή να δώσει μια κατεύθυνση 
στο μαθητή και όχι μια απάντηση. Οι παρεμβάσεις του μπορεί να είναι του τύπου «τι θα 
συνέβαινε εάν.....;» ή «προσπάθησες να....;». 

Οι δάσκαλοι είναι δύσκολο να οδηγηθούν σε αυτήν την μέθοδο διδασκαλίας δίχως να έχουν 
οι ίδιοι την εμπειρία αυτού του τρόπου μάθησης. Είναι ανάγκη να νιώσουν συναισθηματικά 
τα οφέλη αυτής της μεθοδολογίας και να δοκιμάσουν τη χαρά από την ανακάλυψη της νέας 
γνώσης ή την κατανόηση της γνώσης που αποδέχτηκαν. Μια διαφορά σ’ αυτόν τον τύπο 
διδασκαλίας είναι ότι ο δάσκαλος δεν μπορεί πλήρως να προγραμματίσει τι θα συμβεί σε ένα 
μάθημα. Το πλήρως προγραμματισμένο μάθημα είναι αντιπαραγωγικό δεδομένου ότι 
αναγκάζει το δάσκαλο να ακολουθήσει το πλάνο του παρά να λαμβάνει υπόψη τις ιδέες που 
προέρχονται από τους μαθητές. Χρησιμοποιώντας το κονστρουκτιβιστικό παράδειγμα ο 
δάσκαλος πρέπει να εργαστεί μέσω κάθε έργου πριν το θέσει στους μαθητές του προκειμένου 
να νιώθει ικανοποιημένος ότι είναι προετοιμασμένος για οποιαδήποτε ασυνήθιστη ερώτηση 
που υποβάλλεται από έναν μαθητή που προσεγγίζει το έργο από μια διαφορετική σκοπιά από 
τη δική του.  
 



 

Μαθηματικά έργα που κινητοποιούν τους μαθητές 
Ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά του έργου είναι να παρακινεί τους μαθητές στη δράση. 

Τα έργα πρέπει να ενθαρρύνουν τους σπουδαστές να λύσουν τα προβλήματα, να κάνουν 
υποθέσεις, να παίρνουν αποφάσεις, να αναπτύσσουν στρατηγικές για ένα παιχνίδι, να κάνουν 
τις κατασκευές κ.τ.λ. Η επιλογή των καταστάσεων πρέπει είναι τέτοια ώστε να ενθαρρύνεται 
ο μαθητής να εμπλακεί σ’ αυτές, να μπορεί να καταλάβει τη χρησιμότητα της απαιτούμενης 
γνώσης και να έχει κίνητρα για να επενδύσει χρόνο και προσπάθεια με στόχο τη λύση. 

Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ενός τέτοιου έργου είναι ότι πρέπει να συνδέεται με τον 
τομέα των μαθηματικών εννοιών που ο δάσκαλος ενδιαφέρεται να αναπτυχθούν. Δεν είναι 
ασυνήθιστο στη μαθηματική εκπαίδευση, ότι, παρόλο που σχεδιάζονται και προτείνονται 
ενδιαφέροντα έργα, οι μαθητές σχετίζονται μ’ αυτά δίχως να αναπτύσσουν πιο γενικές 
μαθηματικές έννοιες. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας επιδιώχθηκε να επιλεγούν έργα τα 
οποία σε κάθε ενότητα σχετίζονται με την ανάπτυξη συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών. 
Ένα παράδειγμα μπορεί να εξηγήσει με μεγαλύτερη σαφήνεια αυτό που εννοούμε: 

Στο κεφάλαιο σχετικά με τα μοτίβα προτείνεται το ακόλουθο έργο: 

"Ταξινομήστε σε πίνακες τα στοιχεία για το μήκος και το πλάτος των ορθογωνίων που έχουν 
περίμετρο 20 μονάδες. Προσδιορίστε τη σχέση που προκύπτει από το μοντέλο των 
συντεταγμένων. Να κάνετε τη γραφική παράσταση των συντεταγμένων. Περιγράψτε τη 
γραφική παράσταση. Τώρα υπολογίστε το εμβαδόν των διάφορων ορθογωνίων και να κάνετε 
τη γραφική παράσταση των τιμών του μήκους του ορθογωνίου σε σχέση με το εμβαδόν του. 
Περιγράψτε τη γραφική παράσταση που διαμορφώνεται. Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που 
έχετε από την άλγεβρα προσδιορίστε τη συνάρτηση που περιγράφει το μοτίβο που 
δημιουργήθηκε από τη γραφική παράσταση." 

Οι μαθητές εργαζόμενοι με αυτό το έργο έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν διαφορετικές 
μαθηματικές έννοιες. Ερωτήσεις όπως "Πρόκειται να χρησιμοποιήσουν μόνο ακέραιους 
αριθμούς για τα μήκη των πλευρών ή θα μπορούσαν να έχουν οποιοδήποτε αριθμό;" 
Συσχετίζει τους μαθητές με μεγέθη και έννοιες των διακριτών και συνεχών μεταβλητών. 
Ερωτήσεις όπως "Είναι αποδεκτές για τα δεδομένα της συγκεκριμένης ερώτησης οι τιμές 0 
μονάδες για το πλάτος και 10 μονάδες για το μήκος;" ή "Είναι το τετράγωνο 5 μονάδες επί 5 
μονάδες ένα ορθογώνιο;" Μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές να εξετάσουν τις γεωμετρικές 
έννοιες και την ερμηνεία της ερώτησης. Η ερώτηση «Προσδιορίστε τη σχέση» διερευνά το 
κατά πόσο οι μαθητές μπορούν να αναγνωρίσουν ένα μοτίβο που ενυπάρχει μέσα στα 
στοιχεία που έχουν καταγράψει. Άλλα προβλήματα όπως "η γραφική παράσταση 
περιλαμβάνει μόνο τα σημεία που σχεδιάζονται ή το τμήμα γραμμών που τα ενώνει ή τη 
γραμμή δια μέσου των σημείων;" ή "πώς να συνδέσεις μια γραφική παράσταση με μια 
σχέση;" ή "ποιο ορθογώνιο έχει το μέγιστο εμβαδόν;" θέτουν ερωτήματα που αφορούν στις 
σχέσεις και στις συναρτήσεις. 

Πολλά από τα έργα μέσα στο βιβλίο απαιτούν από τους λύτες να χρησιμοποιήσουν υλικά για 
να κάνουν κάποια αναπαράσταση της μαθηματικής κατάστασης. Οι αναπαραστάσεις είναι η 
βάση κάθε μαθηματικής ανάπτυξης και η έρευνα υποστηρίζει ότι οι εξωτερικές και 
εσωτερικές (νοητικές) αναπαραστάσεις συνδέονται αμοιβαία. Υλικά που μπορούν να 



 

χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους, ζωγραφιές, εργασιακά περιβάλλοντα κ.τ.λ. 
βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν μαθηματικές ιδέες, υποστηρίζουν την ανάπτυξη της 
κρίσης και του συλλογισμού, τους βοηθά να «οπτικοποιήσουν» τα βασικά χαρακτηριστικά 
μιας μαθηματικής κατάστασης. Βοηθούν επίσης να συνδέσουν κοινά μαθηματικά στοιχεία σε 
διαφορετικές καταστάσεις. Οι διαφορετικοί τρόποι αναπαράστασης των ιδεών οδηγούν συχνά 
στην ανάπτυξη διαφορετικών στρατηγικών. 

Σε πολλά από τα προτεινόμενα έργα οι μαθητές προσεγγίζουν τις μαθηματικές έννοιες 
δουλεύοντας με συγκεκριμένο ή αντιπροσωπευτικό υλικό. Κατά συνέπεια, η επιλογή του 
υλικού είναι σημαντική και η αντιστοιχία μεταξύ του συγκεκριμένου και του συμβολικού 
μέρους είναι ένα από τα ζητήματα που διαπραγματεύεται αυτή η εργασία. 

Παραδείγματος χάριν, η ποικιλία των αναπαραστάσεων που χρησιμοποιούνται για τις 
ποσότητες, τα διαφορετικά υλικά που προτείνονται στα δίχτυα των κύβων, το πλαίσιο του 
«ρολογιού» στην εργασία με τα πολύγωνα είναι σχεδιασμένα πολύ προσεκτικά για να 
αναπτύξουν τα κατάλληλα αναπαραστατικά συστήματα για τις μαθηματικές έννοιες στις 
οποίες αναφέρονται. 
 
Κατασκευή υποθέσεων 
Η κατασκευή υποθέσεων είναι μια από τις βασικές δραστηριότητες που διαφοροποιούν την 
κονστρουκτιβιστική από την παραδοσιακή προσέγγιση διδασκαλίας. Η παραδοσιακή 
προσέγγιση παρέχει στους μαθητές μόνο σωστά και ολοκληρωμένα αποτελέσματα και δεν 
απαιτεί από αυτούς να δημιουργήσουν από μόνοι τους καινούριες έννοιες και να 
ανακαλύψουν σχέσεις και κανόνες ερευνώντας μαθηματικές καταστάσεις. Αντίθετα η 
κονστρουκτιβιστική διδασκαλία υποστηρίζει με έμφαση την ανάπτυξη αυτών των 
δεξιοτήτων, κάτι που συχνά σχολιάζεται στο παρόν κείμενο. Είναι κατανοητό, ότι, όπως 
συμβαίνει με τη φυλογένεση στην οντογένεση, η υπόθεση μάλλον διαψεύδεται παρά 
επιβεβαιώνεται. Το κλίμα της τάξης παίζει ένα σημαντικό ρόλο εδώ. Οι μαθητές πρέπει να 
νιώσουν ότι η κατασκευή υποθέσεων είναι ένα σημαντικό τμήμα της μαθηματικής έρευνας, 
καθώς και η δυνατότητα να αναγνωρίζουν ποια δεδομένα πρέπει συλλέξουν για να 
απορριφθεί ή να επιβεβαιωθεί η υπόθεσή τους. Ένα επιπλέον σημαντικό αποτέλεσμα της 
κατασκευής υποθέσεων είναι η ανάγκη των μαθητών να εκφράζουν με σαφήνεια τις 
υποθέσεις τους. Αυτό ενισχύει ένα τρόπο δουλειάς που βοηθά τους μαθητές κατανοήσουν σε 
βάθος τις συνέπειες μιας δήλωσης. Από την σκοπιά της διδακτικής κάθε υπόθεση είναι ένα 
θετικό σημάδι και η ποιότητα της δουλειάς του δασκάλου μπορεί να μετρηθεί σε ένα βαθμό 
από το πλήθος των υποθέσεων που σχηματίζουν οι μαθητές του, όταν λύνουν προβλήματα. 
 
Συλλογισμός 
Συλλογισμός είναι ένας ιδιαίτερος τύπος νοητικής διεργασίας διαμέσου του οποίου ένα 
σύνολο πεποιθήσεων επηρεάζει ένα άλλο (Rips, 1998, p. 119). Ο στόχος αυτής της 
δραστηριότητας είναι απαλείψει πιθανές αμφιβολίες (Descartes – dubito ergo cogito). Όταν 
για παράδειγμα ένας μαθητής δεν μπορεί να δει ότι δύο στερεά σε σχήμα κύβου, που 
περιγράφονται με διαφορετικό σχέδιο, είναι όμοια, είναι αναγκαίο να τον κάνουμε με κάποιο 
τρόπο να το καταλάβει. Αν ένας φίλος του πει «αν κατασκευάσεις το στερεό και τι κοιτάξεις 



 

από δω …», αυτός ξαφνικά συλλαμβάνει την ομοιότητα. Αυτό το γνωστικό γεγονός είναι 
ταυτόχρονα ένα γεγονός συλλογισμού. Ο Πιαζέ έδειξε ότι η τυπική λογική σκέψη σπάνια 
εμφανίζεται πριν από την ηλικία των 11 χρονών. Όμως, η εμπειρία των παιδιών στην ανάγκη 
της επιχειρηματολογίας, δηλαδή η εμπειρία στην εμπλοκή σε αμφιβολίες, μπορεί να 
εμπλουτιστεί. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι όταν ένας μαθητής, σίγουρος για την 
εγκυρότητα μιας άποψης, αναγνωρίσει ξαφνικά ότι κάνει λάθος. Το πιο σημαντικό είναι ότι 
αυτή η αλλαγή της σκέψης δεν καθορίστηκε από τα έξω, αλλά ήταν αποτέλεσμα διεργασιών 
του ίδιου του μαθητή με τη συμβολή ενδεχομένως των συζητήσεων με τους συμμαθητές του. 

Οι μαθηματικές έννοιες έχουν ευδιάκριτα όρια. Για παράδειγμα η έννοια του τετραγώνου 
ορίζεται με ακρίβεια. Είμαστε σε θέση να αποφασίσουμε αν ένα οποιοδήποτε αντικείμενο 
δύο διαστάσεων στο χώρο της γεωμετρίας είναι τετράγωνο ή όχι. Η διδακτική των 
μαθηματικών σπάνια χρησιμοποιεί σαφώς προσδιορισμένους όρους. Για παράδειγμα ο όρος 
«έχει καλή ικανότητα επιχειρηματολογίας», όταν αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο μαθητή, 
μπορεί να γίνει αντιληπτή με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικούς δασκάλους. Μερικοί 
μπορεί να ισχυρίζονται ότι ο μαθητής έχει αυτή την ικανότητα κι άλλοι πως όχι. Η ασάφεια 
των περισσότερων όρων στη διδακτική δεν είναι συνέπεια της ανεπαρκούς γνώσης αλλά 
σχετίζεται με την ουσία αυτής της επιστήμης. Η προσπάθεια να ορίσουμε με ακρίβεια έναν 
όρο, οδηγεί αναγκαστικά σε κάποια παραμόρφωση της πραγματικότητας. Ένα σχετικό 
παράδειγμα μπορούμε να το αντλήσουμε από τους νόμους. Είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται 
η ηλικία που κάποιος γίνεται ενήλικας. Στις περισσότερες χώρες αυτή ορίζεται στα 18 χρόνια. 
Έτσι κάθε ένας που είναι από 18 χρονών και πάνω είναι σύμφωνα με το νόμο ενήλικας, και 
κάθε ένας που είναι νεώτερος των 18 χρόνων δεν είναι ενήλικας. Είναι φανερό ότι αυτό δεν 
αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. 

 

Επικοινωνία 

α) Προφορική επικοινωνία  

Στην εποικοδομιστική διδασκαλία, η ποικιλία των γλωσσών που εμφανίζονται στο μέσο 
μάθημα μπορεί να είναι εξαιρετικά ευρεία. Θα ήταν δυνατό να ταξινομηθούν αλλά κάτι 
τέτοιο δεν θα ήταν χρήσιμο για τους σκοπούς μας. Θα εξηγήσουμε την κατανόηση αυτών των 
επικοινωνιών δίνοντας παραδείγμαρα από αυτό που εμφανίζεται στην τάξη.  

 

τάξη 

δάσκαλος

πίνακας 
καλοί

λιγώτερο καλοί 



 

Στο σχήμα, τα σημεία αντιπροσωπεύουν τον/τους μαθητές, μερικοί από τους οποίους 
ομαδοποιούνται στους κύκλους, με κάποιους έξω από αυτούς τους κύκλους που 
αντιπροσωπεύουν τα άκρα στο επίπεδο δυνατοτήτων, ικανοί και λιγότερο ικανοί στην τάξη. 
Ένα βέλος μιας κατεύθυνσης δείχνει τη μονόδρομη επικοινωνία και ένα διπλής κατεύθυνσης 
τη διπλή επικοινωνία.. Ο δάσκαλος αντιπροσωπεύεται από την έλλειψη. Τα γράμματ στα 
βέλη αντιπροσωπεύουν την επικοινωνία/ αλληλεπίδραση:   

a) μέσα στην ομάδα. Η γλώσσα είναι συχνά κοινή και είναι μια γλώσσα συνεργασίας. Οι 
συχνά καθημερινές λέξεις χρησιμοποιούνται για τους μαθηματικούς όρους.  Αν υπάρχει μια 
διαφωνία μέσα στην ομάδα γίνεται σε ένα κλίμα συνεργασίας, διαφορετικά η ομάδα θα 
διαλύονταν. 

b) μεταξύ των ομάδων. Η γλώσσα είναι ελαφρώς πιό επίσημη για να είναι η συζήτηση είναι 
διαλεκτική.  Υπάρχει υποστήριξη της ομάδας για κάθε επιχειρήμα.  

c) μεταξύ λιγότερο ικανών και ικανών μαθητών.  Ο ικανός μαθητής επιθυμεί να βοηθήσει τον 
λιγότεροικανό και υπάρχει διπλό κέρδος από αυτήν την εμπειρία. Η λιγότερο ικανός κερδίζει  
γνώση και ο ικανός μαθητής πραγματοποιεί την κοινωνική φιλοδοξία του/της και αποκτούν 
συγχρόνως την επίγνωση της γνώση του/της.  (Όπως λέει ο Σενέκας (γράμματα στο Λούκιλο 
I, 7, 8.) ‘docendo discimus’ – μαθαίνουμε διδάσκοντας). 

d) από μια ομάδα στην τάξη. Η ομάδα εξηγεί τα συμπεράσματά της στην υπόλοιπη τάξη 
χρησιμοποιώντας πιο επίσημη γλώσσα που συμφωνεί συνήθως με τη γλώσσα που 
χρησιμοποιείται από το δάσκαλο  

e) από το δάσκαλο σε ολόκληρη την τάξη.  Ο δάσκαλος δίνει πληροφορίες, κατεέθυνση και 
θέτει τα προβλήματα στην τάξη. Η απάντηση στο δάσκαλο θα μπορούσε να είναι από έναν 
μεμονωμένο μαθητή ή θα μπορούσε να αρχίσει μια συζήτηση της τάξης στην οποία ο 
δάσκαλος θα ενεργούσε ως πρόεδρος.  Σε αυτή τη φάση η γλώσσα του δασκάλου είναι 
επίσημη και θα μπορούσε να επεκτείνει το μαθηματικό λεξιλόγιο του μαθητή (π.χ. αντί της 
χρησιμοποίησης από το μαθητής της φράσης «σχήμα με τέσσερις πλευρές» χρησιμοποιεί τη 
λέξη «τετράπλευρο»). 

f) μεταξύ του δασκάλου και μιας ομάδας. Αν η ομάδα δεν απευθύνεται, ο δάσκαλος θα 
ενεργήσει ως παρατηρητής.  Όταν ο δάσκαλος ρωτιέται θα προσπαθήσει να αποφύγει μια 
μαθηματική άμεση απάντηση διαφορετικά θα πρόδιδε τις αρχές της εποικοδομιστικής 
διδασκαλίας. 

g) μεταξύ του δασκάλου κι ενός μαθητή. Για τη μη μαθηματική ερώτηση ο στόχος του 
δασκάλου θα ήταν να συντηρήσει την ομάδα δυναμική. Καμία απάντηση δεν δίνεται σε μια 
μαθηματική ερώτηση, αλλά γίνεται ένα άλλο ερώτημα.  Η γλώσσα είναι επίσημη. 

h) μεταξύ του δασκάλου με ενός ικανού μαθητή.  Συνήθως αυτό αρχίζει από το μαθητή 
επειδή ζητά περισσότερη εργασία ή εξηγήσεις για μια ιδιαίτερη μέθοδο λύσης σε ένα 
πρόβλημα για την οποία είναι υπερήφανος. Αυτή η γλώσσα θα είναι σε υψηλό επίπεδο επειδή 
ο δάσκαλος συνειδητοποιεί ότι το μαθηματικό λεξιλόγιο, η γλώσσα και η διορατικότητα του 
μαθητή στο πρόβλημα είναι σχεδόν στο δικό του επίπεδο.  Σε αυτήν την γλώσσα μερικές 
λέξεις χρησιμοποιούνται «στενογραφικά» για ολόκληρη ποικιλία ιδεών και εννοιών. 



 

i) μεταξύ του δασκάλου και ενός λιγότεροικανού μαθητή. Ο δάσκαλος θα ταιριάξει το 
επίπεδο γλώσσας του/της με αυτήν του μαθητή. Ολόκληρο το κλίμα της ανταλλαγής πρέπει 
να είναι ενθαρρυντικό, ειδικά αν ο μαθητής έχει σημειώσει πρόοδο στην εργασία του/της. Ο 
πιό ενθαρρυντικός τρόπος για ένα τέτοιο μαθητή είναι να ενθαρρυνθεί ο ίδιος να πει στην 
υπόλοιπη τάξη τι έχει ανακαλύψει. 

Όπως μπορείτε να δείτε από το πιο πάνω διάγραμμα και τις εξηγήσεις, το έργο του δασκάλου 
είναι πολύ απαιτητικό, αλλά αν θέλουμε να αναλύσουμε τη θέση του δασκάλου ως μόνου, η 
κατάσταση είναι ακόμα πιό απαιτητική. Θα συζητήσουμε για αυτό στη συνέχεια.  

Η επικοινωνία είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μέρος της διδασκαλίας των Μαθηματικών. Η 
δυνατότητα να επικοινωνήσει επιτυχώς μπορεί να σημάνει τη διαφορά μεταξύ της 
κατανόησης, της παρανόησης και της ακρίβειας. Όπως επισημάνθηκε νωρίτερα, η 
επικοινωνία μπορεί να λάβει πολλές μορφές όπως ο γραπτός, προφορικός λόγος, η 
εικονογράφιση ή αναπράσταση, κ.λπ. Σύμφωνα με την εμπειρία μας το μεγαλύτερο μέρος της 
επικοινωνίας στα παραδοσιακά μαθήματα Μαθηματικών είναι μονόδρομο. Πρώτα από  το 
δάσκαλο στο μαθητή  όταν ο δάσκαλος εξηγεί την εργασία που γίνεται από τους μαθητές, που 
είναι συνήθως προφορική εκτός αν είναι ένα γραπτό φύλλο τεστ ή εργασίας και από την 
άλλη,  από το μαθητή στο δάσκαλο  όταν ο δάσκαλος αξιολογεί τους μαθητές και αυτό είναι 
συνήθως σε μια γραπτή μορφή. Αυτό είναι συνήθως μια περιορισμένη αξιολόγηση της 
ικανότητας του μαθητή να αναπαραγάγει αλγορίθμους, να απομνημονεύει γεγονότα και 
τύπους.   

Πιστεύουμε ότι αν ένας δάσκαλος θέλει να καθορίσει το πραγματικό επίπεδο της 
μαθηματικής γνώσης ενός μαθητή, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσει προφορικά μαζί 
του/της. Η επίπτωση αυτού είναι ότι υπάρχει η ανάγκη να αναπτυχθούν οι επικοινωνιακές 
δεξιότητες του μαθητή, διαφορετικά αδικούνται ακόμα κι αυτοί που έχουν μια καλή 
μαθηματική γνώση. Για το να κάνει αυτό ο δάσκαλος πρέπει να ενθαρρύνει όλους τους 
τρόπους της επικοινωνίας που απαριθμούνται πιο πάνω.  

Η Sfard (2002) υποστηρίζει ότι «η επικοινωνία πρέπει να αντιμετωπίζεται, όχι ότι ενισχύει τη 
σκέψη, αλλά ως ισοδύναμη προς τη σκέψη». Θεωρούμε την καλή επικοινωνία μεταξύ των 
μαθητών και του μαθητής-δασκάλου ως πολύτιμο εργαλείο στις εποικομιστικές προσεγγίσεις 
στη διδασκαλία. Βοηθά να γίνουν συνδέσεις μεταξύ των απομονωμένων κομματιών της 
γνώσης στο μυαλό του μαθητή, αλλά επίσης δίνει μια γενικευμένη και συνεκτική διάσταση 
στα αποσυνδεμένα κομμάτια πληροφοριών. Όσο πιο ακριβής και σαφής είναι η 
χρησιμοποιούμενη μαθηματική γλώσσα, τόσο πιο επιτυχής είανι η ανάπτυξη της μαθηματικής 
γνώσης.  

Ένα παράδειγμα που δίνεται κατωτέρω επεξηγεί τις διάφορες μορφές επικοινωνίας που 
μπορούν να εμφανιστούν σε μια μικρή εργασία ομάδας. Τα άτομα που παίρνουν μέρος είναι  
δύο εννιάχρονους μαθητές και ο ερευνητής. Το αγόρι Μπεν ήταν πολύ βέβαιο για τη 
δυνατότητά του στα Μαθηματικά όταν μίλησε σε μας κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης 
εκκίνσης. Το κορίτσι Τζίνα ήταν πιό επιφυλακτικό για τη δυνατότητά της και στη γενική 
συζήτησή μας πρίν αρχίσει η έρευνά, έδειξε ότι είχε ένα ευρύ φάσμα μαθηματικής ορολογίας. 
Η καθηγητής της τάξης είχε υποδείξει αυτούς τους δύο μαθητές να έχουν περίπου τις ίδιες 
μαθηματικέςς δυνατότητες, γεγονός που έδειχναν τα τυποποιημένα αλγοριθμικά τεστ.  



 

Καθώς οι μαθητές εργάζονταν στα έργα που τους θέσαμε,  έγινε σύντομα φανερό ότι η 
γεωμετρική γνώση και το λεξιλόγιο της Τζίνας ήταν πιο προωθημένα σε σύγκριση με τον 
Μπεν. Έτσι κι ο ερευνητής και έπρεπε να τροποποιήσει την επικοινωνία τους με την Τζίνα 
και τον Μπεν. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η Τζίνα σε ένα στάδιο προσπάθησε να 
βοηθήσει τον Μπεν με τους σωστούς μαθηματικούς όρους αλλά διαπίστωσε ότι εκείνος δεν 
θα μπορούσε να καταλάβει τι προσπαθούσε να του διδάξει, έτσι άρχισε γρήγορα να 
χρησιμοποιεί κατά την επικοινωνία μια γλώσσα η οποία δεν ξεπερνούσε το μαθηματικό του 
λεξιλόγιό.  

Παράδειγμα 11. ( Τα είναι Τζίνα, Μ. Είναι Μπεν και Ε είναι ο ερευνητής)  

Το παρακάτω είναι μέρος από το πρωτόκολλο. Η έννοια του ορθογωνίου γίνεται κατανοητή 
από Μπεν με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι στη Τζίνα, η οποία δοκιμάζει να καλύψει τη 
διαφορά ρωτώντας και στη συνέχεις τροποιοώντας τη γλώσσας της ώστε να ταιριάζει σε αυτό 
που κατανούσε ο Μπεν.   

Τ4: Κατάλαβες τα ορθογώνια όπως τα πρόσωπα; 
Μ4: Ναι.  
Τ5: Δεν υπολογίζεις αυτό ως ορθογώνιο;  (Δείχνει ένα τετραγωνικό πρόσωπο.) 

Μ5: Όχι (πολύ χαμηλά). 
Τ6: Άρα δεν είναι ένα ορθογώνιο;  
E1: Εξετάζετε με τον Μ, εσείς πρέπει να αποφασίσετε. 
Μ6: Ρωτήσες αν αυτό είναι ένα ορθογώνιο;  
Τ7: Νομίζεις ότι αυτό είναι ένα ορθογώνιο; 
Μ7: Όχι 
Τ8: Έχει τετράγωνες άκρες … πρόσωπα?  

Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ένα διάγραμμα της επικοινωνίας μεταξύ του ερευνητή 
(ε)και  \  του Ben (β) και της Gina (γ). Οι σχέσεις, που υπάρχουν μεταξύ τους, εκφράζονται με 
τη βοήθεια του ακόλουθου διαγράμματος:  

 

E, G, και B αντιπροσωπεύουν τις γνωστικές δομές του ερευνητή, της Τζίνας και του Μπεν 
που αντίστοιχα υποθέτουμε και των οποίων έχουμε μόνο τα στοιχεία ενός μικρού μέρους. 

BB –  Η μαθηματική γνώση του Μπεν που χρησιμοποιείται στην επικοινωνία. 

.GG– Η μαθηματική γνώση της Τζίνας που χρησιμοποίησε στην επικοινωνία. 



 

GB– μια υποδομή  του γ  που είναι στο μυαλό της  Τζίνας το μοντέλλο για το BB  . 

EE– η μαθηματική γνώση που ο ερευνητής χρησιμοποίησε στην επικοινωνία. 

EB and EG– δύο ιποδομές του Ε που στο μυαλό του ερευνητή το μοντέλο για το BB και GG 
αντίστοιχα. 

Η γραμμή 1 αντιπροσωπεύει την προβολή  του GG  στο μυαλό του ερευνητή για να 
διαμορφώσει το πρότυπο Π.χ.,  η γραμμή 2, η προβολή  του ΒΒ  στο μυαλό του 
πειραματιστή για να διαμορφώσει το πρότυπο  ΕΒ  και η γραμμή 3, η προβολή  του ΒΒ  στο 
μυαλό του κοριτσιού για να διαμορφώσει το πρότυπο  GB.  

Όταν αναλύσαμε το πρωτόκολλο δεν βρήκαμε οποιαδήποτε στοιχεία μιας προσπάθειας του 
Μπεν να κάνει ένα πρότυπο της δομής της Τζίνα. Με άλλα λόγια δεν θα μπορούσε να 
ερμηνεύσει πλήρως την επικοινωνία του με τη Τζίνα.  Όταν η Τζίνα άρχισε το διάλογο με τον 
Μπεν, υπέθεσε ότι το επίπεδο γνώσης τους ήταν το ίδιο. Μετά από την αρχική απάντηση από 
τον Ben, διαμόρφωσε μια δομή γνώσης του στο μυαλό της που έλεγχε συνεχώς και 
ενημέρωνε το πρότυπο GB. Αξίζει να πούμε ότι ο ερευνητής έπρεπε να αναπτύξει δύο 
πρότυπα της γλώσσας του μαθητή EG και EB επειδή το επίπεδο επικοινωνίας και γλώσσας 
που χρησιμοποιήθηκε ήταν διαφορετικό μεταξύ των δύο μαθητών. Αν είχε χρησιμοποιήσει το 
επίπεδο της Τζίνας και για τους δύο ο Μπεν δεν θα είχε καταλάβει και αν χρησιμοποιούσε 
του Μπεν θα ήταν κάτω από το επίπεδδο  της Τζίνας  (Jirotkova and Littler, 2003).  

 

b) Γραπτή επικοινωνία 

Πάλι υπάρχουν διάφορα επίπεδα γραπτής επικοινωνίας.  

1. Το περισσότερο χρησιμοποιημένο στην τάξη μαθηματικών είναι το  εγχειρίδιο. Αυτά τα 
βιβλία γράφονται από το συντάκτη για ένα ιδιαίτερο τύπο μαθητών και τοποθετούνται σε ένα 
ιδιαίτερο περιβάλλον. Επομένως για πολλές τάξεις αυτά τα εγχειρίδια χρειάζεται να 
«μεταφραστούν» από την καθηγητή που θα καταστήσει και το γλωσσικό περιεχόμενο και το 
πλαίσιο κατάλληλα για την τάξη  του/της και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Οι 
ενότητές μας σε αυτό το βιβλίο γράφονται όχι μόνο για ιδιαίτερους μαθητές και περιβάλλον 
\αλλά με έναν ιδιαίτερο πολιτισμό που κρύβεται κάτω από κάθε ενότητα. Θα δείτε σε μερικές 
από τις δοκιμές πώς οι δάσκαλοι από τις διαφορετικές χώρες έχουν τροποποιήσει τους 
στόχους για να ταιριάξουν εκείνη την συγκεκριμένη χώρα. Θα συμβουλεύαμε επομένως 
όλους τους αναγνώστες μας να εξετάσουν προσεκτικά τα έργα και να δουν αν η 
χρησιμοποιούμενη γλώσσα είναι του κατάλληλου επιπέδου για την κλάση τους, αν το πλαίσιο 
είναι κατάλληλο και επίσης αν πρέπει να γίνουν αλλαγές εξαιτίας των διαφορών πολιτισμού. 
Οι ενότητές μας προωθούν μερικές χρήσεις της επικοινωνίας που δεν βρίσκονται συχνά στα 
εγχειρίδια όπως η χρήση της μεταφορικής γλώσσας κατά την ομιλία για τον κ. Κύβο στην 
ενότητα για τα γεωμετρικά στερεά, η χρήση της γλώσσας εικόνων στη ενότητα για τα 
πολύγωνα και το αριθμητικά συστήματα και η χρήση των υλικών και της καθημερινής 
εμπειρίας για τα σχέδια και τις γραφικές παραστάσεις στη ενότητα των προτύπων.   

2. Ο δάσκαλος πρέπει προφανώς να γράψει  φυλλάδια, φύλλα εργασίας και τεστ  για την τάξη 
και αυτή η μορφή επικοινωνίας είναι συνήθως πιο επίσημη συντακτικά αλλά πρέπει να λάβει 



 

υπόψη το γλωσσικό επίπεδο της τάξης.  Οι επιδείξεις στη τάξη  δίνουν στο δάσκαλο την 
ευκαιρία να εισαγάγει τη νέα μαθηματική ορολογία στην τάξη. 

3. Στις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας, ο δάσκαλος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο 
μαθητής πρέπει να γράψει τις λύσεις στα προβλήματα που περιλαμβάνουν τις τέσσερις 
πράξεις που για πολλούς μαθητές γίνονται απλά αλγόριθμοι που πρέπει να απομηνομνεύουν. 
Ο εποικοδομιστής δάσκαλος επιτρέπει στους μαθητές για να βρουν τους τρόπους 
παρουσίασης των λύσεώ τους που είναι σημαντικές και έχουν νόημα για αυτούς. 
Παραδείγματος χάριν αν ο μαθητής βλέπει το απλό άθροισμα 258 + 49 μπορεί να θέλει να 
γράψει 258 + 50 –1 = 250 + 50 + 8 – 1 = 300 + 7 = 307. 

4. Οι τη μαθητές τείνουν να χρησιμοποιούν την πιό επίσημη γλώσσα για να απαντήσουν στις 
ερωτήσεις που μπαίνουν στα τεστ επειδή σκέφτονται ότι ο δάσκαλος έχει μια σταθερή ιδέα 
για το πώς πρέπει να λύσουν το πρόβλημα. Αυτό μπορεί να φανεί σαφώς όταν οι μαθητές 
προετοιμάζονται για τις εξετάσεις και ο δάσκαλος περνά από τα προηγούμενα προβλήματα 
και δείχνει στους μαθητές τον καλύτερο τρόπο να τα γράψουν. Ως εκ τούτου η προσπάθεια 
των μαθητών να αντιγράψουν αυτό το σχέδιο γίνεται συχνά χωρίς κατανόηση.  

5. Οι μαθητές καλούνται συχνά να επιδείξουν την εργασία τους όταν ολοκληρώσουν μια 
έρευνα ή μια υποχρέωση και η γραπτή μορφή είναι το αποτέλεσμα πολλής συζήτησης μεταξύ 
των μελών της ομάδας. Τι θα γράψουν; Ποιο διάγραμμα είναι απαραίτητο; Ποιος έχει το 
καλύτερο γραπτό; Μερικές φορές το περιεχόμενο τείνει να επηρεαστεί από αυτό που οι 
μαθητές σκέφτονται ότι θα ήταν αποδεκτό από το δάσκαλο. Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές 
που παράγουν αυτές τις παρουσιάσεις προσπαθούν συνήθως να χρησιμοποιήσουν τη σωστή 
μαθηματική γλώσσα και την πιο επίσημη μορφή γλώσσας που μπορούν.  

 c) Λεξιλόγια  

Είναι σημαντικό για τους δασκάλους να γνωρίζουν πώς η έρευνα δείχνει το γεγονός που 
προκαλεί προβλήματα στην επικοινωνία, ότι στα Μαθηματικά, όπως σε πολλά άλλα 
αντικείμενα, υπάρχουν ΤΡΙΑ λεξιλόγια σε χρήση για τους ίδιους και τους μαθητές.  Αλλά η 
έκταση των τριών λεξιλογίων διαφέρει σημαντικά ως προς την ηλικία και τη μαθηματική 
γνώση. Τα λεξιλόγια είναι:   

Καθημερινό λεξιλόγιο  για την επικοινωνία και την κανονική συνομιλία που οι πιο 
μικροί μαθητές χρησιμοποιούν συχνά αντί των μαθηματικών όρων όπως το σημείο για 
την κορυφή ενός κώνου και την πλευρά για την ακμή ενός στερεού.   

Μαθηματικό  λεξιλόγιο που αποτελείται από τους μαθηματικούς όρους και τις λέξεις 
όπως τα ονόματα των πολυγώνων κ.λπ.  Είναι αυτό το λεξιλόγιο που ο δάσκαλος πρέπει 
να αναπτύξει καθώς η μαθηματική γνώση του μαθητή αναπτύσσεται.  

 Καθημερινό μαθηματικό λεξιλόγιοα που αποτελείται από τις λέξεις που έχουν μια έννοια 
στην καθημερινή ομιλία και μια άλλη έννοια στα μαθηματικά. Ένα παράδειγμα για αυτό 
θα ήταν η «συνάρτηση» που στην καθημερινή γλώσσα θα σήμαινε μια σχέση αλλά έχει 
μια πολύ συγκεκριμένη έννοια στα μαθηματικά περιγράφοντας τη σχέση μεταξύ δύο ή 
περισσότερων μεταβλητών. 



 

Είναι σημαντικό οι μαθητές όχι μόνο να παπαγαλίζουν το μαθηματικό λεξιλογίου αλλά να το 
κατανοούν. Για παράδειγμα, δεν είναι αρκετό για τους μαθητές να αναγνωρίζουν οπτικά ένα 
κύβο αλλά να έχουν γνωρίσει τον κύβο και να έχουν ανακαλύψουν τις ιδιότητές του – 12 
κορυφές, 8 ακμές και 6 έδρες κάθε μια από τις οποίες είναι ένα τετράγωνο. 

Συμπέρασμα   

Περιγράψαμε πιο πάνω τη διαδικασία μάθησης και τα οφέλη που πιστεύουμε ότι οι 
εποικοδομιστικές μέθοδοι διδασκαλίας προσφέρουν στην εκπαίδευση. Έχουμε δώσει έμφαση 
στη σημασία όλων των μορφών επικοινωνίας και προφορικών και γρπατών στην ανάπτυξη 
της μαθηματικής γνώσης των μαθητών. Κυρίως πιστεύουμε ότι οι ενότητες μέσα σε αυτό το 
κείμενο θα επιτρέψουν στους μαθητές να αναπτύξουν τη γνώση τους με τον πειραματισμό 
την έρευνα, την οπτικοποίηση, την υπόθεση, το συλλογισμό, τη γενίκευση, της συλλογή και 
επεξεργασία δεδομένων, την αναπαράστασή τους, την ερμηνεία, την αξιολόγηση, την 
συζήτηση, την επικοινωνία, την εξαγωγή συμπερασμάτων, γενικότερα με την προσωπική 
τους αναζήτηση.   
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RI. Εισαγωγή 

RΙ. Δομή  και στόχοι του κεφαλαίου 
Αυτό το κεφάλαιο σχετικά με τα κανονικά πολύγωνα σχεδιάσθηκε για τη μαθηματική τάξη 
των αρχικών ηλικιών και οι δραστηριότητές της έχουν ως σκοπό να συνδέσουν τη γεωμετρία, 
την αριθμητική και τις σχέσεις με τον πραγματικό κόσμο των παιδιών. Μια κρίσιμη ιδέα για 
την τάξη συνίσταται στη σύνδεση της ανάλυσης και των κατασκευών των κανονικών 
πολυγώνων με τα ρολόγια, τα πρόσωπα ρολογιών και τις ρόδες. Κατά συνέπεια αυτό το θέμα 
γίνεται ένας πυρήνας ενσωμάτωσης των μαθηματικών δραστηριοτήτων στις πρώτες τάξεις.  

Καθοδηγούμαστε από την εποικοδομιστική πρόθεση που στοχεύει να υποστηρίξει τη 
δραστηριοποίηση των παιδιών στην κατασκευή και το συλλογισμό και να μειώσει τα 
διδακτικά και μεταδιδόμενα στοιχεία της διδασκαλίας όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό 
πραγματοποιείται με τη δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων που χαρακτηρίζονται από 
έργα, τα υλικά και ποικιλίας για διαφοροποίηση.  

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει μία εισαγωγή, έξι υποενότητες και έναν συμπερασματικό 
έργο για τους δασκάλους. Η εισαγωγή δίνει τις βασικές πληροφορίες στις οποίες οι δάσκαλοι 
μπορούν να βασιστούν τις μεμονωμένες αποφάσεις. Οι υποενότητες περιλαμβάνουν έργα για 
τους μαθητές και μπορούν να πραγματοποιηθούν ως ένα έργο στην τάξη ή σε συνδυασμό με 
άλλα ή σε συνέχειες. Κάθε έργο αφορά ειδικά θέματα και ειδικούς στόχους: 
 

Υποενότητα 0: Ισορροπώντας σημεία στους κύκλους.  Εδώ ο στόχος είναι ότι οι δάσκαλοι 
και τα παιδιά βρίσκουν μια διαισθητική προσέγγιση στην έννοια των κανονικών πολυγώνων 
με την τοποθέτηση ενός δεδομένου αριθμού σημείων σε έναν δεδομένο κύκλο κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε  να ισορροπούν και δημιουργούν τις πλευρές ενός κανονικού πολυγώνου. Ένας 
επιπλέον στόχος είναι ότι τα παιδιά μπορούν να περιγράψουν αυτό το είδος κανονικότητας 
και μπορούν να εξηγήσουν τρόπους για να ελέγξουν αυτήν την κανονικότητα των σημείων. 



 

 

Υποενότητα 1: Δραστηριότητες με κάρτες και φωτογραφίες συμβόλων.  Εδώ ο στόχος είναι 
ότι οι μαθητές μπορούν να περιγράψουν, να ταξινομήσουν και να ταξινομήσουν τα σύμβολα 
και τις φωτογραφίες των κανονικών πολυγώνων. Επιπλέον πρέπει να είναι σε θέση να 
δημιουργήσουν αφηρημένες αναπαραστάσεις των κανονικών πολυγώνων με φωτογραφίες 
πραγμάτων, η δομή των οποίων περιλαμβάνει κανονικά πολύγωνα. 

Υποενότητα 2: Ζωγραφίζοντας πρόσωπα ρολογιών.  Εδώ ο στόχος για τους μαθητές είναι 
να περιγράψουν τα πρόσωπα ρολογιών και ρολόγια που σχετίζονται με την καθημερινή τους 
γνώση και μπορούν να τα παρουσιάσουν από τα χειροποίητα σχέδια. Επιπλέον πρέπει να 
είναι σε θέση να περιγράψουν τη γεωμετρική και αριθμητική δομή ενός προσώπου ρολογιού 
με ώρες και πρακτικά και λεπτά και χρησιμοποιούν σχετικές στρατηγικές για να τα 
ζωγραφίσουν.  

Υποενότητα 3: Σχεδιάζοντας πολύγωνα σε πρόσωπα ρολογιών.  Αυτή η υποενότητα είναι ο 
πυρήνας ολόκληρης της ενότητας. Ο στόχος είναι να σχεδιάσουν οι μαθητές κανονικά 
πολύγωνα με κορυφές τους αριθμούς από 3 ως 12 (χωρίς το 7 ..9 και 11) σε ένα δεδομένο 
πρόσωπο-ρολόι με την ώρα ή τα μικρά σημάδια. Επιπλέον πρέπει να είναι σε θέση να 
αναλύσουν αυτά τα πολύγωνα από τις σχέσεις τους μεταξύ τους και να τα σχεδιάζουν σε όσο 
το δυνατόν περισσότερες θέσεις (cf. Wittmann, 1996, 1997). 

Υποενότητα 4: Πρότυπα με εικόνες και αριθμητικά πρότυπα σε πρόσωπα ρολογιών.  Εδώ 
ο στόχος είναι για τους μαθητές να ανιχνευθούν τις σχέσεις μεταξύ των γεωμετρικών 
πρότυπα στα κανονικά πολύγωνα και άλλα σχέδια σε πρόσωπα ρολογιών σε αριθμητικά 
πρότυπα και να δημιουργηθούν πρότυπα ο ένας από τον άλλον. 

Υποενότητα 5: Ρόδες αυτοκινήτων.  Εδώ ο στόχος είναι για τους μαθητές να αναγνωρίσουν 
και να σχεδιάσου κανονικά πολύγωνα και τις σχέσεις τους χρησιμοποιώντας τις μορφές από 
ρόδες αυτοκινήτων. Επιπλέον πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν εικόνες σε μερικώς 
καλυμμένες ρόδες αυτοκινήτων παίρνοντας σε αυτό το σχεδιασμό υπόψη ιδιοτήτες 
συμμετρίας των ροδών.  

Τα κείμενα των υποενοτήτων πρόκειται να συμπληρώνονται από παραρτήματα ( depot, 
Depot) on the DVD που περιλαμβάνουν υλικά και τα φύλλα εργασίας.  Επιπλέον το DVD 

περιλαμβάνει αρχεία εικόνων, βίντεο και την πρόσθετη υποενότητα 6: Subunit 6 Reflection 
Constructions of Regular Polygons.  

Οι υποενότητες αναπτύχθηκαν, εξετάστηκαν και επαναξιοποιήθηκαν στις χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα IIATM (CZ, DE, GR, UK). Μερικές εκθέσεις σχετικά με την 
εργασία και τις δοκιμές με τους μαθητές, τους δασκάλους-σπουδαστές και τους δασκάλους 
συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο πουακολουθεί. Οι ομάδες όπου τα έργα δοκιμάστηκαν 
παρατίθενται στο παράρτημα. Όλα τα κείμενα μπορούν να βρεθούν στο DVD – μερικά 
εμφανίζονται ελαφρώς πιο εμπλουτισμένα εκεί. 

Τα δεδομένα πρόσωπα ρολογιών και τα κανονικά πολύγωνα που σχεδιάζονται εκεί αποτελεί 
το κεντρικό θέμα αυτής της ενότητας. Με σκοπό την περαιτέρω αφαίρεση, τα πρότυπα σχέδια 
στα δεδομένα πρόσωπα-ρολόγια σχετίστηκαν με τα αριθμητικά πρότυπα. Με σκοπό την 



 

περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των πολύγωνων σε δεδομένα πρόσωπα-ρολογιών 
σχετίζονται με πραγματικές ρολόγια και ρόδες αυτοκινήτων. Έτσι ο δάσκαλος μπορεί να 
επιλέξει το βαθμό συγκεκριμενοποίησης ή αφαίρεσης για τις δραστηριότητες στην τάξη με 
την επιλογή και το συνδυασμό των υποενοτήτων. Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση είναι 
καρποφόρος, δεδομένου ότι οι μαθητές στις μικρές τάξεις μπορούν να εισάγουν την πλούσια 
εμπειρία από τα ρολόγια και τις ρόδες στην τάξη. Επίσης οι υποκειμενικές εικόνες για τους 
αριθμούς συν-καθορίζονται από τις κυκλικές δομές με αριθμούς όπως τα πειράματα δείχνουν. 
Το σχέδιο RI.1 παρουσιάζει σχέδια με υποκειμενικές ρυθμίσεις αριθμού που περιγράφονται 
από το Lorenz (Lorenz, 1997). 

 

 
Σχ. RI.1: Παραστάσεις αριθμών συμπεριλαμβανομένων των κυκλικών δομών και των 

προσώπων ρολογιών  

RI.2 Χαρακτηρισμοί των κανονικών πολυγώνων  
Τα κανονικά πολύγωνα  είναι επίπεδα σχήματα. Καταρχήν, το  πολύγωνο μπορεί να οριστεί 
ως μια κλειστή τεθλασμένη γραμμή ή ως κλειστή διαδοχή ευθυγράμμων τμημάτων. Υπό μια 
ορισμένη έννοια, τα κανονικά πολύγωνα είναι «καμπύλα». 

Για να καταστήσουμε αυτό το θέμα προσιτό για τις μικρές ειδικά τάξεις, χαρακτηρίζουμε 
αυτήν την ιδιότητα με τους διαφορετικούς τρόπους και τον έλεγχο αν μεταξύ τους υπάρχει 
ένας χαρακτηρισμός που ανοίγει μια σημαντική πρόσβαση για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Μεταξύ των πολλών δυνατοτήτων που χαρακτηρίζουν την τακτικότητα των 
πολυγώνων σημειώνουμε τα ακόλουθα τρία, τα οποία μπορούν να αποδειχθούν ότι είναι 
ισοδύναμα στο πλαίσιο της Ευκλείδειας Γεωμετρίας: 



 

− RP1. Ένα πολύγωνο είναι κανονικό εάν και μόνο αν οι πλευρές είναι ίσες και οι εσωτερικές 
γωνίες που βρίσκονται στις κορυφές είναι επίσης ίσες. 

− RP2. Ένα πολύγωνο είναι κανονικό εάν και μόνο αν οι πλευρές είναι ίσες και οι κορυφές 
του έχουν την ίδια απόσταση από ένα σημείο που καλείται κέντρο του πολυγώνου. 

− RP3. Ένα πολύγωνο είναι κανονικό εάν και μόνο αν οι πλευρές είναι ίσες και όλες οι κορυφές του 
βρίσκονται στον ίδιο κύκλο. 

Για τις μικρές τάξεις ο ορισμός RP1 εμφανίζεται λιγότερο κατάλληλος δεδομένου ότι απαιτεί 
την έννοια των γωνιών και της μέτρησής τους. Ο RP2 μόνο απαιτεί την έννοια του μήκους 
και επομένως τον κάνει πιο εύκολο. Ο RP3 λέει ότι οι κορυφές ενός κανονικού πολυγώνου 
πρέπει να ισοκατανέμονται σε έναν κύκλο με έναν «ισορροπημένο τρόπο». Αυτός ο ορισμός 
εμφανίζεται ιδιαίτερα καλός σε μας για τη χρήση στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η 
προσέγγισή της κατασκευής κανονικών πολυγώνων με τη βοήθεια  προσώπων ρολογιών στις 
μικρές τάξεις, ακολουθεί ακριβώς την ιδέα του RP3. 

 
Σχ. RI.2: Ορισμοί RP1, RP2 και RP3των κανονικών πολυγώνων 

Καταρχήν εκθέτουμε μερικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ιστορικής 
εξέλιξης των Μαθηματικών για την κατασκευή των κανονικών πολυγώνων ως βασικές 
πληροφορίες για τους δασκάλους. Μέσα στην εξέλιξη των μαθηματικών τα κανονικά 
πολύγωνα ανήκουν στα θέματα πάνω στα οποία στηρίχθηκαν οι αρχές της γεωμετρίας. Τρεις 
άνθρωποι διαδραματίζουν τους εξαιρετικούς ρόλους σε αυτό: ο Ευκλείδης, ο Φερμα και ο 
Γκάους.   

 

Σχ. RI.3, 1–3: Ευκλείδης, Φερμα και Γκάους. 
 



 

RΙ.3 Ευκλείδειες κατασκευές και το αποτέλεσμα του Gaus 

RI.4. Πώς τα κανονικά πολύγωνα κατασκευάζονται στην 
πραγματικότητα; 
Οι Ευκλείδειες κατασκευές είναι σημαντικές στα πλαίσια της αξιωματικής γεωμετρίας. 
Εντούτοις, στις πραγματικές καταστάσεις χρησιμοποιείται μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών 
κατασκευής.  

Από μαθηματική άποψη μιλώντας, οι περισσότερες είναι βασισμένες στις κατά προσέγγιση 
κατασκευές με κάποια ικανοποιητική ακρίβεια. Στην καθημερινή ζωή, τα απαραίτητα 
στοιχεία του κανονικού πολυγώνου που πρέπει να κατασκευαστεί, υπολογίζονται με αρκετή 
ακρίβεια και έτσι το πολύγωνο μπορεί να κατασκευαστεί. Οι τεχνικές πληροφορίες για τα 
κανονικά πολύγωνα, οι τύποι για τα μήκη και τις γωνίες, πληροφορίες για την ακτίνα του 
περιγραμμένου κύκλου και την ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου πολύ περισσότερο 
μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Conway (Conway, 2004). Πολλές ενδιαφέρουσες 
μέθοδοι για τους δασκάλους που αναφέρονται στα κανονικά πολύγωνα μπορούν να βρεθούν 
παραδείγματος χάριν στην ιστοσελίδα του Walser (Walser, 2003).   

Μερικές φορές χρησιμοποιούνται τεχνικές διαδικασίες που δεν αναφέρονται στην Ευκλείδεια 
γεωμετρία. Μια από αυτές τις τεχνικές περιγράφει πώς να «ξετυλίξουμε» την περιφέρεια ενός 
κύκλου, να την υποδιαιρέσουμε σε επτά ίσα τμήματα, να την «ξανατυλίξουμε» πάλι και έτσι 
να βρούμε ένα κανονικό επτάγωνο (βλ. Wollring, 2003). Για τα παιδιά και για τους 
μηχανικούς αυτό είναι μια πολύ φυσική τεχνική. Ωστόσο, για τους μαθηματικούς που 
κατασκευάζουν σύμφωνα με τον Ευκλείδη αυτό είναι μια αδύνατη ή μη έγκυρη μέθοδος.  

Φυσικά, σήμερα δεν υπάρχει κανένα τεχνικό πρόβλημα για να κατασκευαστούν από κάποια 
εταιρεία αυτοκινήτων οικοδόμησης \ρόδες με 11 δόντια. Είναι, όμως, αξιοπρόσεκτο ότι 
προφανώς στους μηχανικούς και των μικρά παιδιά κυριαρχούν τέτοιες τεχνικές. Ένα από τα 
ομορφότερα παραδείγματα αυτού είναι το παράθυρο λουλούδι στον καθεδρικό ναό Orvieto 
(Umbria, Ιταλία), ένα κομμάτι τέχνης που χτίστηκε αρχικά ως στολίδια όπως κι ολόκληρος ο 
καθεδρικός ναός: σε αυτό εντοπίζονται και κάποιος μπορεί να τα μετρήσει κανονικά  
22διάγωνα Το 22διάγωνο βέβαια δεν μπορεί να κατασκευαστεί με τη βοήθεια των 
ευκλείδειων μεθόδων.  



 

 
Σχ. RI.5: Παράθυρο λουλούδι στον καθεδρικό του Orvieto (Umbria, Italy) 

 

RI.5. Πώς μπορούν οι μαθητές της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης να κατασκευάσουν κανονικά πολύγωνα; 
Αρχίζουμε από τον ορισμό RP3. Στην ενότητά μας οι μαθητές κατασκευάζουν  τα κανονικά 
πολύγωνα πάντα πάνω σε κύκλους, οι οποίοι είναι οι περιγραμμένοι κύκλοι των πολυγώνων.  

Σαν ουσιαστική ενίσχυση προσφέρουμε  προσώπα ρολογιών  στα παιδιά (υποενότητα 3). 
Αρχικά είναι ένα τεχνικό εργαλείο με το οποίο προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τη 
διαθέσιμη εμπειρία για τα ρολόγια και τα πρόσωπα ρολογιών από την καθημερινή ζωή στην 
τάξη των Μαθηματικών. Αλλά αργότερα εμπλουτίζεται όλο και περισσότερο από τους 
μαθητές με το συλλογισμό στις γεωμετρικές και αριθμητικές δομές.  

Το άθροισμα 12 = 2  • 2  • 3 πάνω στο πρόσωπο ρολόι ενός δεδομένου προσώπου ρολογιού, 
με μια ώρα-κλίμακα μπορεί να κατασκευαστεί με ευκλείδειο τρόπο. Από 60 = 2  • 2  • 3  • 5 
ισχύει επίσης για ένα δεδομένο πρόσωπο ρολόι με μια μικρή κλίμακα. Συνεπώς, όλα τα 
κανονικά πολύγωνα που μπορούν να σχεδιασθούν με ακρίβεια σε ένα δεδομένο πρόσωπο 
ρολόι μπορεί επίσης να κατασκευαστεί με ευκλείδειο τρόπο. Αλλά ένα πρόσωπο ρολόι 
επιτρέπει επιπλέον τις κατά προσέγγιση κατασκευές για εκείνα τα κανονικά πολύγωνα που 
δεν μπορούν να κατασκευαστούν ευκλείδειο τρόπο. 
 

RΙ. Μία εκδρομή: το Castel del Monte – ένα οκτάγωνο ως 
σύμβολο για την Ευρώπη  
Υπάρχουν φυσικές σχέσεις μεταξύ των κανονικών πολυγώνων και των τεχνικών και 
επιστημονικών τομέων που είναι φυσικό να εξεταστούν στην τάξη. Αλλά υπάρχουν επίσης 
άλλες σχέσεις. Για παράδειγμα στην αρχιτεκτονική, τα κανονικά πολύγωνα έχουν συχνά μια 
συγκεκριμένη συμβολική έννοια, η οποία ενσωματώνεται στην ιστορία του πού και πότε ένα 
συγκεκριμένο κτήριο κατασκευάστηκε. Ως επεξηγηματικό παράδειγμα που οι δάσκαλοι 
μπορούν να πάρουν ή που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ξεκινήσουν μια παρόμοια 



 

έρευνα περιγράφουμε ένα κτήριο στο οποίο το τετράγωνο και το οκτάγωνο βρίσκονται σε 
πολλές παραλλαγές και που αντιπροσωπεύει, από την αρχιτεκτονική του, ένα κομμάτι της 
ευρωπαϊκής ιστορίας.   

Η γνώση τέτοιων γεγονότων δημιουργεί τις νέες συνδέσεις και μπορεί να υποκινήσει τους 
δασκάλους να δοκιμάσουν νέους τρόπους στην τάξη διαφορετικές από τις συνηθισμένες. 
Έτσι πριν παρουσιάσουμε τη διδασκαλία μας για τις ενότητες ας κάνουμε ένα μικρό ταξίδι σε 
έναν άλλο κόσμο και έναν άλλο χρόνο.  

Το 1240,  ο Friedrich ΙΙ von Hohenstaufen  άρχισε την οικοδόμηση του Castel de Monte στην 
ιταλική επαρχία Apulia. Πιθανώς, το έργο τελείωσε το 1250, το έτος θανάτου του.  

Αυτό το κτήριο κατασκευάζεται όπως ένα κανονικό οκτάγωνο με οκτώ κανονικούς 
οκτάγωνους πύργους που τοποθετούνται στις κορυφές της οικοδομής, 20 μέτρα υψηλοί και 
που διαμορφώνονται όπως μια κορώνα. Μπορεί να θεωρηθεί σήμερα ως σύμβολο 
ενσωμάτωσης για την Ευρώπη που συνδέει την Ευρώπη με τις περιοχές των πολιτιστικών και 
θρησκευτικών ριζών της.  

Ο Friedrich II. von Hohenstaufen ήταν σημαντικό ευρωπαϊκό πρόσωπο. Γεννήθηκε στην 
Ιταλία το 1195 ως ο γιος του αυτοκράτορα Heinrich VI., ποιος ήταν ο γιος του Friedrich 
Barbarossa, και ο κύριος του Βασιλείου της Σικελίας. Το 1198, στην ηλικία των τριών μιό 
χρόνων ο πατέρας του πέθανε και ο Friedrich, με το όνομα ‘Puer Apuliae’, έγινε βασιλιάς της 
Σικελίας. Μετά από το γάμο με την Constance από την Αραγονία του Παλέρμο το 1209, η 
νότια Ιταλία έγινε το κέντρο της ζωής του. 

 
Σχ. RI.6: Castel del Monte στην Apulia (άποψη από τον αέρα) 

Το 1215 στέφθηκε ως ρερμανός βασιλιάς στην Kaiserpfalz του Aachen και ανέλαβε  μια 
σταυροφορία στη διάρκεια της τελετής. “ Ο Friedrich II. είχε  ένα προαίσθημα  για το νόημα 
αυτού του μέρους και για αυτήν την εκκλησία σε σχήμα οκταγώνου που χτίστηκε από τον 
Charles the Great.” (Wuermeling, 2005) 

Αυτό το παρεκκλησι στο Pfalz του Aachen με μορφή ενός τεχνητά διαμορφούμενου 
κανονικού οκταγώνου είναι ο πυρήνας του καθεδρικού σύνθετου ναού στο Άαχεν, που είναι ο 
σημαντικότερος στη Γερμανία. Η βασική έμπνευσή του είναι βυζαντινή. Περαιτέρω 
εμπνεύσεις δόθηκαν από την εκκλησία στο δικαστήριο Justinian στην Κωνσταντινούπολη και 
από το  San Vitale στη Ραβέννα, όπου και οι δύο χτίστηκαν κατά τη διάρκεια του έκτου αιώνα 
με μορφή του κανονικό οκταγώνου.  



 

Μετά από τη στέψη του ως Καίσαρ το έτος 1220 στη Ρώμη, δπέρασαν άλλα οκτώ έτη πριν να 
αρχίσει τη σταυροφορία του, τώρα ως «Kaiser Friedrich ΙΙ.»  Η σταυροφορία όμως, παρά το 
μεγάλο στρατό της δεν σχεδιάστηκε το Καίσαρα ως κατάκτηση. Πλησίασε την ιερή χώρα 
ειρηνικά με την άποψη μιας πολιτιστικής ανταλλαγής.   

… 

 
Σχ. RI.7: Παρεκκλησι του Pfalz στο Aachen, κάτοψη 

 

 
Σχ. RI.7: Παρεκκλησι του Pfalz κάτοψη, δεξιά: άποψη από τον αέρα 

….. 

 
 

Σχ. RI.9, 1–2: Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ (τμήμα), Al-Aksa-Τζαμί στην Ιερουσαλήμ (άποψη 
από τον αέρα) 



 

 
Σχ. RI.10, 1–2: Castel del Monte στην Apulia(κατόψεις) 

 

 



 

R0 Υποενότητα 0: Ισορροπώντας σημεία σε 
κύκλους 
R0.1 Στόχος της βασικής ενότητας 
Ο στόχος των δραστηριοτήτων σε αυτήν την βασική ενότητα είναι να γίνουν οι δάσκαλοι και 
οι σπουδαστές ικανοί να κατασκευάσουν πειραματικά κανονικά πολύγωνα συνδέοντας 
σημεία σε έναν δεδομένο κύκλο. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν μια διαισθητική γνώση για τη 
μορφή και τη δομή των κανονικών πολυγώνων.  Η εμπειρία που προκύπτει από τις  
δραστηριότητες αυτές υποστηρίζει την ανάπτυξη των βασικών ιδεών στις οποίες είναι 
βασισμένες οι δραστηριότητες όλων των υπόλοιπων ενοτήτων.  

R0.2. Βασικός στόχος: πειράματα για την εξισορρόπηση 
σημείων σε έναν κύκλο  
Η εισαγωγή δείχνει ότι μεταξύ των διαφορετικών χαρακτηρισμών των κανονικών πολυγώνων 
ο ακόλουθος αποτελεί μια ευνοϊκή αφετηρία για τη σύλληψη των μαθησιακών 
περιβαλλόντων και των στόχων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.   

RP3. Ένα πολύγωνο είναι κανονικό αν και μόνο αν όλες οι κορυφές του βρίσκονται στον ίδιο 
κύκλο και όλες οι πλευρές της έχουν το ίδιο μήκος.  

 
Σχ. R0.1: Χαρακτηρισμός RP3 των κανονικών πολυγώνων 

Τοποθέτηση και κίνηση. Να τοποθετήσουν, να κινήσουν και να ισορροπήσουν τα σημεία στον 
κύκλο.   

Έλεγχος.  Να ελέγξουν τη θέση των σημείων.  

 

Έργο R0. Δίνεται ένας κύκλος.  Τακτοποιήστε  ν σημεία  στον κύκλο έτσι ώστε να 
σχηματιστεί ένα κανονικό πολύγωνο με  ν κορυφές. 

Αυτός ο στόχος θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικά πλαίσια με τη διατήρηση της βασικής 
ιδέας RP3. Αυτά τα πλαίσια πρέπει να επιλεχτούν με έναν τρόπο ότι οι μαθητές να μπορούν 
να ταιριάξουν την μεμονωμένη εμπειρία και γνώση τους. Με αυτό τον τρόπο, δείχνει ότι η 
επιλογή του πλαισίου έχει μια επίδραση στις δραστηριότητες της τοποθέτησης και του 
ελέγχου με διαφορετικούς τρόπους. Εξετάστε ένα παράδειγμα:   



 

Κυκλικό πλαίσιο με χάντρες.  Δίνεται ένα κυκλικό κλειστό δαχτυλίδι με 6 αναπληρώσιμες 
χάντρες. Ο στόχος R0.1 σημαίνει για το μαθητή να κινήσει τις χάντρες για να δημιουργηθεί 
ένα εξάγωνο. Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες της τοποθέτησης και του ελέγχου εκτείνονται 
ή περιορίζονται σε αυτό το πλαίσιο:  

−  Τοποθέτηση και κίνηση.  Οι χάντρες δεν μπορούν να τεθούν επάνω στη στεφάνη η μια 
μετά από άλλη σε μια κατάλληλη τοποθέτηση. Δεδομένου ότι το κέντρο της στεφάνης 
δεν παρουσιάζεται ουσιαστικά, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για την κατασκευή. Αυτό 
το πλαίσιο υποστηρίζει τη μετατόπιση των σημείων στον κύκλο. 

−  Έλεγχος.  Ο έλεγχος ότι η μορφή είναι του εξαγώνου καθώς επίσης και η σύγκριση των 
δευτερευόντων μηκών είναι δυνατή με οπτική κρίση.  Αλλά είναι δύσκολα δυνατό να 
ελέγξει αν τα γειτονικά σημεία δημιουργούν ένα ισόπλευρο τρίγωνο με το κέντρο.  

Σε μια πραγματική κατάσταση εργασίας υπάρχει μια ανάγκη να ελεγχθεί αν το κυκλικό 
πλαίσιο με τις χάντρες μπορεί να διευρυνθεί και να χρησιμοποιηθεί από την άποψη του 
στόχου. Η διαφοροποίηση σχετικά με τον αριθμό κορυφών είναι δύσκολη σε αυτό το πλαίσιο, 
αν ο αριθμός χαντρών δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει.  

Εάν λαμβάνουμε την ιδέα των αναπληρώσιμων χαντρών, ο στόχος παίρνει τη μορφή που 
καλούμε  ισορροπία-πείραμα  

Έργο R0.1. 2 Πείραμα ισορροπίας 

Δίνεται ένας κύκλος με ν αναπληρώσιμα  σημεία. Ισορροπήστε τα σημεία έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί ένα κανονικό πολύγωνο με ν κορυφές.  

Το υποδειγματικό πλαίσιο των κύκλων με τις χάντρες δείχνει ότι ο στόχος R0.1 απαιτεί μια 
ουσιαστική κατάσταση εργασίας που παρέχει αρκετούς πειραματισμούς. Το πέρασμα της 
προσοχής σε χαρτί είναι μόνο υπό όρους κατάλληλο καθώς δεν είναι απλό να σβήσεις ή να 
διορθώσεις. Απαιτούνται παραστάσεις με χαμηλότερο επίπεδο σταθεροποίησης: οι θέσεις των 
σημείων πρέπει να είναι κινητές στον κύκλο. Οι πλευρές και τα μήκη της πρέπει να 
αντιπροσωπευθούν με έναν εύκαμπτο τρόπο καθώς επίσης και άλλες γραμμές, π.χ. ακτίνες ή 
διαγώνιες, προκειμένου να ερευνηθεί η δομή του αριθμού. 

 

R0.3 Μαθησιακά περιβάλλοντα ισορροπίας για τους μαθητές 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Το πείραμα ισορροπίας μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα κατάλληλο πλαίσιο για τους μαθητές 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάναμε ένα πείραμα όπου σχεδόν όλοι οι μαθητές 
ακολούθησαν την οδηγία να βάλουν σημεία σε έναν κύκλο σε διάταξη με μορφή ενός 
κανονικού πολυγώνου. Για αυτόν το λόγο ρύθμισαν τις γειτονικές αποστάσεις. Οι στόχοι 
ισορροπίας έχουν πάντα την ίδια βασική δομή.  Με τη βοήθεια του κατάλληλου υλικού και 
της γλώσσας το πλαίσιο πρέπει να ρυθμιστεί με έναν τρόπο ώστε να ταιριάζει με τις 
δυνατότητες και την εμπειρία των μαθητών. 

Έργο R0.2 Πείραμα ισορροπίας ως μια ομάδα σχημάτων από τους σπουδαστές 



 

Αυτή η ομάδα 7 παιδιών δημιουργεί έναν κύκλο.  

Υλικό: Ίσως ένας κύκλος με κιμωλία στο έδαφος ή ένα σχοινί ορίζει τις θέσεις για τα παιδιά  

Έργο R0.3 Πείραμα ισορροπίας με τους αριθμούς και σχέδια ως ερέθισμα  

Εδώ υπάρχουν 5 χορευτές σε έναν κύκλο. Παρατάξτε τις 5 μικρές κούκλες σε έναν κύκλο 
όπως τους χορευτές.  

Υλικό: Φιγούρες χορού ως ερέθισμα, 5 μικρές κούκλες, ίσως πιάτα κύκλων  

Έργο R0.4 Πείραμα ισορροπίας με τους πρότυπους αριθμούς 

Παρατάξτε αυτές τις 6 πάπιες σε έναν κύκλο.  

Υλικό: 6 πάπιες, ίσως ένα πιάτο κύκλων  

Έργο R0.4 Απαιτεί μια υψηλότερη προσπάθεια μεταφοράς από το πρόβλημα R0.3.   

 

 
Σχ. R0.2 (αριστερά): Γλυπτό με 5 φιγούρες χορού για το έργο R0.3 

Σχ. R0.3 (μέσο): Έργο R0.3, μαθητής (1ης τάξης) τακτοποιεί 5 κούκλες 

Σχ. R0.4 (δεξιά): Έργο R0.4 μαθητής (1ης τάξης) τακτοποιεί 6 πάπιες 

Πιθανό υλικό: Φιγούρες σε έναν κύκλο, κεριά για τα στεφάνια ή για τα κέικ γενεθλίων, τα 
καρύδια ή τα μπισκότα σε ένα πιάτο, τα φρούτα κ.λπ.  

Πιθανές οδηγίεσ: "Τοποθέτησε τα στοιχεία με έναν τρόπο ώστε να διαμορφώνουν ένα 
όμορφο στεφάνι, μια συμπαθητική ρόδα. Αυτές οι μικρές κούκλες πρέπει να τοποθετηθούν 
κυκλικά. Πού θα έπρεπε να τοποθετηθούν τα τέσσερα κεριά στο στεφάνι; Πώς τοποθετούμε 
(3 έως 12) κεριά σε ένα κέικ γενεθλίων;"  

R0.4 Περιβάλλοντα εργασίας για την εξισορρόπηση με 
πίνακες και καρφίτσες 
Συλλάβαμε τον πίνακα ανακοινώσεων ως περιβάλλον εργασίας για τα πειράματα ισορροπίας  
– όχι μόνο για τους μαθητές των μικρών τάξεων.   

Σε έναν πίνακα ανακοινώσεων κάποιος μπορεί να τοποθετήσει και να αλλάξει τη θέση των 
σημείων. Κατά συνέπεια τα πειράματα ισορροπίας υποστηρίζονται πολύ καλά με ή χωρίς 
έναν δεδομένο κύκλο. Ένα φύλλο εργασίας με έναν κύκλο μπορεί να τοποθετξθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων.  

Έργο R0.5 Πείραμα ισορροπίας στο πεντάγωνο στον πίνακα 

Τοποθέτησε 5 καρφίτσες πάνω στον κύκλο έτσι ώστε δημιουργούν ένα κανονικό πεντάγωνο.  



 

Υλικό:  Καρφίτσες - πίνακας με τον κενό  κύκλο φύλλων εργασίας`  

Τοποθέτηση και κίνηση.  Οι καρφίτσες μπορούν να τοποθετηθούν η μια μετά από άλλη στον 
κύκλο. Ένα νήμα μπορεί να αντιπροσωπεύσει τα τμήματα. Το κέντρο του κύκλου μπορεί να 
σχεδιασθεί ή να παραστασταθεί από μια καρφίτσα και να χρησιμοποιηθεί έπειτα για να 
υποστηρίξει την κατασκευή.  

Έλεγχος.  Η μορφή του πολυγώνου μπορεί να ελεγχθεί οτπικά ή με τη σύγκριση των μηκών 
των πλευρών. Ο πίνακας με το φύλλο εργασίας και τις σταθερές καρφίτσες μπορούν να 
κινηθούν συνολικά προκειμένου να ελεγχθεί η τακτικότητα του αριθμού.   

 
Σχ. R0.5, αριστερά: Πίνακας με έναν κενό κύκλο και τις καρφίτσες που ωθούνται ελεύθερα 

Σχ. R0.6, μέσο: 5 σημεία που τοποθετήθηκαν με το χέρι όσο το δυνατόν πιο τακτικά 

Σχ. R0.7, δεξιά: Περιγραφή του πενταγώνου με ένα νήμα 

Pin-boards offer a wide range of applications: All learning environments lead to 
representations which go beyond the drawing. Worksheets fixed on pin-boards support the 
experimental development of strategies. The ‘pinned results’ on the sheets can be completed 
by additional drawings. Thus, the working results made with the pin-boards can be saved and 
archived. 

R0.5 Δοκιμές, δασκάλοι σπουδαστές και μαθητές με πίνακες  
Τα ακόλουθα έργα ζητούν κανονικά πολύγωνα και στηρίζονται σε ένα φύλλο εργασίας.  

Έργο R0.6 Push 6 pins on the circle so that they form a regular hexagon. 

Υλικό: Πίνακας με τον κενό κύκλο φύλλων εργασίας, χωρίς κέντρο, καρφίτσες  

Task R0.7. Τοποθέτησε 8 καρφίτσες στον κύκλο έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κανονικό 
οκτάγωνο. Πώς μπορείτε να δείτε ότι είναι σωστό; Προσπαθήστε να κάνετε έναν 
τετράπλευρο από το οκτάγωνο. 

Υλικό: Πίνακας με κενό κύκλο φύλλων εργασίας, χωρίς κέντρο, καρφίτσες   

 
Σχ. R0.8, 1–3: Μαθητές (1η τάξη, Sch01) εργάζονται τα έργα R0.6 και R0.7  

 



 

 
Σχ. R0.9, 1–2: Δάσκαλοι σπουδαστές (St21) δουλεύουν πάνω στο έργο R0.8 

Task R0.8  Τοποθέτησε 7 καρφίτσες στον κύκλο έτσι ώστε να δημιουργηθεί κανονικό 
επτάγωνο. 

Υλικό: Πίνακας με κενό κύκλο φύλλων εργασίας, χωρίς κέντρο, καρφίτσες   

Το ακόλουθο έργο δεν προσφέρει οποιαδήποτε υποστήριξη από φύλλο εργασίας.  Μόνο το 
κέντρο του πολυγώνου μπορεί να μαρκαριστεί με μια καρφίτσα ως υποστήριξη.  

Task R0.9 Τοποθέτησε 6 καρφίτσες στον κύκλο έτσι ώστε να δημιουργηθεί κανονικό 
εξάγωνο. 

Material: Άδειος πίνακας, καρφίτσες  

 
Σχ. R0.10, 1–3: Δάσκαλοι σπουδαστές (αριστερά) και μαθητές 1ης τάξης (μέσο και δεξιά) 

δουλεύουν πάνω στο έργο R0.9 

Τα βίντεο 07gon PinBoard emCircle 1m09.MPG και 06gon emPinBoard wC 1m02.MPG 
στο παράρτημα παρουσιάζει πειράματα ισορροπίας των δασκάλων σπουδαστών (St21) με 
τους πίνακες.  

Τα βίντεο 05gon Pupil year 1 PinBoard 1m09.MPG και 08gon Pupil year 1 PinBoard 
0m33.MPG στο παράρτημα παρουσιάζει πειράματα ισορροπίας των δασκάλων σπουδαστών 
(Sch01, Sch02) με τους πίνακες. 

A supplement σε αυτήν την ενότητα στις δραστηριότητες ισορροπίας με το λογισμικό 
δυναμικής γεωμετρίας βρίσκεται στο DVD.   

 

R1 Υποενότητα 1: Δραστηριότητες με τις εικόνες 
Το υλικό βρίσκεται στο παράρτημα ( depot, Depot) στο DVD. 

 

 



 

R2 Υποενότητα 2: Ζωγραφίζοντας πρόσωπα ρολογιών 
Το υλικό βρίσκεται στο παράρτημα ( depot, Depot) στο DVD. 

R2.1 Στόχοι της υποενότητας 

Ο στόχος των δραστηριοτήτων σε αυτήν την υποενότητα είναι να συνδεθεί η έννοια των 
κανονικών πολυγώνων (από τα τρίγωνα στα δωδεκάγωνα) με τα πρόσωπα (των αναλογικών) 
ρολογιών. Αυτό υποστηρίζει την εργασία στις επόμενες υποενότητες 3 και 6 αυτής της 
μονάδας, όπου τα πρόσωπα ρολογιών με τις ώρες χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για να 
σχεδιάσουν, εξερευνήσουν και περιγράψουν οι μαθητές κανονικά πολύγωνα. Η εμπειρία και 
η γνώση των παιδιών σχετικά με τα αναλογικά ρολόγια μπορούν να είναι διαφορετικές στα 
πρώτα χρόνια του δημοτικού. Επομένως το βρίσκουμε χρήσιμο να εξετάσουμε τα ρολόγια ως 
μέρος της καθημερινής ζωής μας πριν αρχίσουμε το σχέδιο στα πρόσωπα ρολογιών. Αυτή η 
υποενότητα βοηθά τα παιδιά να διερευνήσουν τα αναλογικά ρολόγια από τις προφορικές 
περιγραφές και τα σχέδιά τους.  

Δραστηριότητες για τους μαθητές.  Οι δραστηριότητες είναι περιορισμένες σε ορισμένα έργα 
για τα παιδιά. Κατ' αυτό τον τρόπο, αυτή η υποενότητα χαρακτηρίζεται ως «πλούσιος έργο 
αξιολόγησης’.  

Σχέδιο δραστηριότητας.  Η κεντρική δραστηριότητα συνίσταται στο σχεδιασμό ενός 
προσώπου ρολογιού από μνήμης. Αυτό σκοπεύει για τα παιδιά να αναδημιουργήσουν και να 
εξετάσουν την εικόνα που έχουν για το πρόσωπο ενός ρολογιού, βασισμένη στην εμπειρία 
της καθημερινής ζωής τους. Κατόπιν, είναι ένα θέμα ενδιαφέροντος αν και πόσο μακριά 
συνδέουν τα παιδιά μια ιδέα της συμμετρίας και της δομής ενός κανονικού πολυγώνου με την 
εικόνα ενός προσώπου ρολογιών. Αν αυτή συμβεί, πολλές αφηρημένες περιγραφές των 
κανονικών πολυγώνων μπορούν στη συνέχεια να στηριχτούν σε στοιχεία που προέρχονται 
από \την καθημερινή ζωή. 

 
Σχ. R2.1, 1–2: Μάρκος (1η τάξη), Χέντρικ (1η τάξη): «Το ρολόι μου» 

Αντίστοιχη δραστηριότητα.  Μπορεί να υποτεθεί ότι η εμπειρία και οι εικόνες των παιδιών για 
τα προσώπων των ρολογιών είναι διαφορετικές. Συνεπώς, οι εικόνες και οι στρατηγικές που 
εμφανίζονται στα σχεδία θα είναι επίσης διαφορετικές. Πέρα από τη σχεδίαση μια ουσιαστική 
δραστηριότητα αυτής της υποενότητας είναι ότι τα παιδιά βλέπουν επίσης τις εικόνες άλλων 
μαθητών και τις συγκρίνουν με τις δικές τους και συζητούν τελικά τις εικόνες και τις 
κατασκευές τους σε ομάδες. Υποθέτουμε ότι όλη η εμπειρία μέσα σε μια σχολική τάξη του 
δημοτικού οδηγεί σε πλούσια και διαφοροποιημένη γνώση για τη δομή των προσώπων 



 

ρολογιών. Είναι σημαντικό ότι αυτή η γνώση είναι διαθέσιμη για όσο το δυνατόν 
περισσότερα παιδιά.  

Η πρότασή μας είναι να χαρακτηρίσουμε τα ρολόγια ως «το ρολόι μου»  μαζί με το όνομα 
των παιδιών, προκειμένου να εκτιμηθεί η εργασία των μαθητών ως κάτι που γίνεται από τα 
ίδια τα παιδιά. Αυτή η ιδέα υιοθετείται από την άποψη ενός διαγνωστικού εργαλείου που 
βασίζεται σε συνεντεύξεις που δημιουργήθηκε από τον Doug Clarke και της ομάδας του 
(ENRP) για τα Μαθηματικά στα πρώτα χρόνια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα 
χαρακτηριστικό στοιχείο της οργάνωσης ήταν ότι τα παιδιά είχαν την άδεια για να φέρουν 
«το ρολόι τους» στη συνέντευξη και το σχέδιο χρησιμοποιήθηκε στη συνέντευξη.   

Προκλήσεις για τους δασκάλους. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, τα σχέδια των παιδιών είναι 
πολύ διαφορετικά ακόμα κι αν παρουσιάζουν μερικές φορές αποκλίσεις από τα πραγματικά 
πρόσωπα ρολογιών. Δυστυχώς, δεν είναι πάντα δυνατό να περιγραφεί η ανάπτυξη των 
τελειωμένων σχεδίων σωστά. Γι’ αυτό σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν δύο χρήσιμες 
δραστηριότητες για τους δασκάλους:  

Συστηματοποίηση των φαινομένων.  Προσπαθήστε να οργανώσετε συστηματικά ένα 
δεδομένο σύνολο σχεδίων των παιδιών σύμφωνα με κατηγορίες που επιλέγετε μόνοι σας 
και να περιγράψετε τις εικόνες. Επιπλέον προσπαθήστε να βρείτε ποια κανονικά πολύγωνα 
μπορούν να σχεδιασθούν σε ένα δεδομένο πρόσωπο ρολογιών.  

Προσέξτε την παραγωγική διαδικασία.  Σκεφτείτε για την ανάπτυξη του σχεδίου. Αυτό 
μπορεί να γίνει μαντεύοντας την ανάπτυξης σε άτομα ή ομάδες ή με την παρατήρηση των 
παιδιών ενώ δημιουργούν το σχέδιό τους.   

 

R2.2 Σχήματα έργων 
Το σχήμα του έργου ακολουθεί ότι το σχέδιο «κοιτάζω  – κάνω  – λέωι  – γράφω», 
επαναλαμβάνεται στις εικόνες των παιδιών των ρολογιών και μπορεί να διαφοροποιηθεί από 
τα διαφορετικά στοιχεία.  

Έργο R2.1 

Ζωγραφίστε το ρολόι σας.  Υλικό: Κενό χαρτί ή φύλλο εργασίας 1, 2 ή 3 (βλ. 
κατωτέρω) 

Έργο R2.2 

Εξηγήστε το σχέδιό σας.  Υλικό: Ρολόι που σχεδίασε το ίδιο το παιδί. 



 

 
Σχ. R2.2, 1–3: Φύλλα εργασίας: Κενός κύκλος, κύκλος με το κέντρο, κύκλος με τις 

χαρακτηρισμένες ώρες 3, 6, 9 και 12 

Η εμπειρία μας δείχνει ότι αυτά τα έργα είναι κατάλληλα για τα παιδιά προσχολική 
ηλικίας (παιδικός σταθμός) και από την 1η μέχρι την 4η με πλούσια αποτελέσματα 
παραγωγής. Τα παιδιά μπορούν να εξηγήσουν το σχέδιό τους προφορικά ή με ένα γραπτό 
κείμενο στο φύλλο εργασίας. Τα φύλλα εργασίας με την διαφορετική προ-δόμηση 
επιτρέπουν τη διαφοροποίηση:   

Φύλλο εργασίας  1:  Κενός κύκλος χωρίς κέντρο  
Φύλλο εργασίας 2: Κύκλος με το κέντρο   

Φύλλο εργασίας 3: Κύκλος με το κέντρο και σημάδια στις ώρες 3 , 6 , 9 και 12 χωρίς αριθμούς  

Τα φύλλα εργασίας πρόκειται να βρεθούν στο παράρτημα ( depot, Depot) αυτής της 
υποενότητας.  

 

R3 Υποενότητα 3: Σχεδιασμός κανονικών 
πολυγώνων σε πρόσωπα ρολογιών 
Το υλικό μπορεί να βρεθεί στο παράρτημα ( depot, Depot) του DVD. 

R3.1 Στόχοι της υποενότητας 
Αυτή η υποενότητα είναι ο πυρήνας ολόκληρης της ενότητας στα κανονικά πολύγωνα. Οι 
δραστηριότητες έχουν το στόχο να επιτρέψουν στους μαθητές και τους δασκάλους για να 
σχεδιάσουν και για να εξερευνήσουν κανονικά πολύγωνα με 3–12 κορυφές. Η κεντρική ιδέα 
συνίσταται στην δημιουργία σχεδίων πολυγώνων  σε δεδομένα προσώπα ρολογιών.  Μέσα σε 
αυτό το κείμενο ορίζουμε τον όρο πολύγωνο μόνο στα κανονικά πολύγωνα και αναλόγως 
χρησιμοποιούμε το τρίγωνο μόνο για τα κανονικά τρίγωνα κ.λπ. Περιορίζουμε την εργασία 
στα πολύγωνα από το τρίγωνο (3γωνο) μέχρι το δωδεκάγωνο (12γωνο) και δεν εξετάζουμε τα 
7γωνα, τα 9 γωνα και τα 11 γωνα σε αυτήν την υποενότητα. Έτσι εστιάζουμε σε αυτές τις 
σειρές στοιχειωδών πολυγώνων:  σειρά 3:  τρίγωνο (3 γωνο), 6 γωνα, 12 γωνο,  σειρά 4: 
τετράγωνο (4γωνο), 8 γωνο,  σειρά 5:  5 γωνο, 10 γωνο. 

 



 

R3.3 Έργα για τους μαθητές, αναλυτική πρόσβαση: Σχέδια 
πολύγωνων σε δεδομένα πρόσωπα ρολογιών  
Το κεντρικό εργαλείο μας στα μαθησιακά περιβάλλοντα αυτής της υποενότητας είναι το 
δεδομένο «πρόσωπο ρολογιού». Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ήδη ικανοί 
να βρουν σημαντικές ιδιότητες και δομές για τα κανονικά πολυγώνα με τη βοήθεια του. Από 
την άποψη της τάξης μαθηματικών στο δευτεροβάθμιο επίπεδο, θα μπορούσε να ονομασθεί 
γωνιόμετρο με τις μειωμένες και μη ονομασθείσες κλίμακες στις οποίες μπορούμε να 
σχεδιάσουμε. 

Στην αρχή οι μαθητές δουλεύουν με τα ρολόγια ώρας, σχεδιάζοντας σε αυτά τα απλά 
πολύγωνα: τρίγωνα και τετράγωνα. Αυτό το ξέρουν καλά. Στο κατώτατο σημείο του φύλλου 
μπορούν να κρατήσουν σημειώσεις για τη διαδικασία τους ή το αποτέλεσμά τους, μπορούν 
να καθορίσουν και να ανταλλάξουν τα σχέδια. Επιπλέον μπορούν να χαρακτηρίσουν τα 
πολύγωνά τους από τους αριθμούς, παραδείγματος χάριν από τις ετικέτες ώρας του ρολογιού.  

Το ρολόι ώρας στα φύλλα εργασίας «το μικρό ρολόι» μπορούν να βρεθούν στο παράρτημα 
( depot, Depot).  

 
Σχ. R3.1, 1–2: Φύλλα εργασίας ‘ρολόι με ώρες’ και ‘ρολόι με λετπά’ 

Έργο R3.3  

Σχεδίάστε ένα κανονικό τρίγωνο στο ρολόι ώρας.   

Βλέπετε διάφορες δυνατότητες για αυτό; Αν ναι, σχεδιάστε άλλο έναν. Πόσους σχεδιάσετε;  

Υλικό: Φύλλο εργασίας ‘ρολόι με ώρες’ με και χωρίς κέντρο  

Έργο R3.4  

Γράψτε κάτω τα αποτελέσματά σας στο χώρο για το κείμενο κάτω από το σχήμα. 

Υλικό: Φύλλο εργασίας ‘ρολόι με ώρες’ με και χωρίς κέντρο e 

Έργο R3.5  

Λύστε τα προηγούμενα έργα για τετράγωνα.   

Υλικό: Φύλλο εργασίας ‘ρολόι με ώρες’ με και χωρίς κέντρο  



 

Για το πεντάγωνο απαιτείται το μικρό ρολόι.  Είναι πιο απαιτητικό για να περιγραφεί το 
πεντάγωνο με αριθμούς. Οι μικροί δείκτες του ρολογιού είναι χρήσιμοι. Οι μαθητές πρέπει να 
αντιληφθούν ότι υπάρχουν διάφορες δυνατότητες να σχεδιασθεί ένα κανονικό τρίγωνο ή ένα 
τετράγωνο στο ρολόι ώρας. Αυτό χρησιμεύει ως μια προετοιμασία για την επόμενη 
δραστηριότητα με τα «αστέρια σε στοίβες».   

 
Σχ. R3.2, 1–4: Τρίγωνο σε ρολόι ώρας, τετράγωνο σε ρολόι ώρας. πεντάγωνο σε ρολόι 

λεπτών, οκτάγωνο σε ρολόι μισών λεπτών 

 

Έργο R3.6  

Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πεντάγωνο σε ρολόι ώρας;  Ακόμη και κανονικό;  

Υλικό: Φύλλο εργασίας ‘ρολόι με ώρες’ με και χωρίς κέντρο  

Έργο R3.7  

Πώς θα έπρεπε να είναι το ρολόι έτσι ώστε μπορείτε να σχεδιασθεί σε αυτό ένα κανονικό 
πεντάγωνο; 

Υλικό: Φύλλο εργασίας ‘ρολόι με ώρες’ με και χωρίς κέντρο  

Έργο R3.8  

Ένα Πεντάγωνο σχεδιάζεται σε ένα ρολόι λεπτών; Είναι χρήσιμο το πρόσωπο ρολογιών να 
έχει 60 λεπτά;   

Υλικό: Φύλλο εργασίας ‘ρολόι με λεπτά’ με και χωρίς κέντρο  

Έργο R3.9  



 

Σχεδιάστε ένα πεντάγωνο στο ρολόι λεπτών. Περιγράψτε πώς το έχετε υπολογίσει, μετρήσει 
ή σχεδιάσει.   

Υλικό: Φύλλο εργασίας ‘ρολόι με λεπτά’ με και χωρίς κέντρο  

Έργο R3.10  

Σχεδίασε ένα συμπαθητικό σχέδιο στο πρόσωπο ρολόι σου.   

Υλικό: Φύλλο εργασίας ‘ρολόι με λεπτά’ με και χωρίς κέντρο  

R3.4 Δοκιμές και σχέδια των μαθητών σε δεδομένα 
πρόσωπα ρολογιών  
Σε όλες τις συμμετέχουσες σε αυτό το πρόγραμμα χώρες οι μαθητές ανταποκρίθηκαν σε αυτά 
τα έργα και πήγαν αρκετά πέρα από το απαιτούμενο θέμα. Αυτό ισχύει για τους μαθητές στις 
μικρές τάξεις καθώς επίσης και για τους μαθητές στο δευτεροβάθμιο επίπεδο. Μπορούμε να 
παρουσιάσουμε μόνο πολύ λίγα αποτελέσματα εδώ.  Στο παράρτημα Depot 
παρουσιάζουμε την εργασία των μαθητών από τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το 
πρόγραμμα 

Trials in Germany on Tasks R3.3 – R3.10 (Sch01  Sch02) 

Οι ετικέτες ώρας του ρολογιού βοήθησαν την επικοινωνία κατά το σχεδιασμό των 
πολυγώνων ακόμα κι αν δεν σημειώνονταν στο δεδομένο πρόσωπο ρολογιού. Ένας μαθητής 
της δεύτερης τάξης μας είπε: "Τραβώ μια ευθεία γραμμή από το 12 έως το 4 και από το 4 ως 
το 8." και παρατηρήσαμε τον αριθμητικό συλλογισμό όπως:  ‘12 durch 3 ist 4’ που είναι μια 
σύντομη έκφραση για «το 12 όταν διαιρείται με το 3 είναι ίσο με 4."  

 

 



 

Σχ. R3.3, 1–6: Σχέδια μαθητών με πολύγωνα σε πρόσωπα ρολογιών (2η τάξη, DE, πρόωρη 
έκδοση του φύλλου εργασίας) 

  
Σχ. R3.4, 1–3: Σχέδια μαθητών με πολύγωνα σε πρόσωπα ρολογιών (2η τάξη, DE, πρόωρη 

έκδοση του φύλλου εργασίας) 

 

 
 

Σχ. R3.4, 4: Σχέδια μαθητών με πολύγωνα σε πρόσωπα ρολογιών (2η τάξη, DE, πρόωρη 
έκδοση του φύλλου εργασίας) 

Trials in the Czech Republic of Task R3.11 (Sch21  J. Michnova L43) 

Διάφορες στρατηγικές εμφανίστηκαν σε αυτό το έργο σε μια τάξη με μαθητές 4ης τάξης στην 
Τσεχία. 

Έργο R3.11.  

1. Σχεδιάστε ένα τετράγωνο «μιας ώρας» στο πρόσωπο ρολογιών και έπειτα ένα δεύτερο και 
ένα τρίτο.   

2. Σχεδιάστε ένα ισόπλευρο τρίγωνο «μιας ώρας» στο πρόσωπο ρολογιών και έπειτα ένα 
δεύτερο και ένα τρίτο. 

3. Ποια κανονικά πολύγωνα «ώρας» μπορούν να σχεδιαστούν στο πρόσωπα ρολογιών; 
(Προαιρετικο.)  



 

Στρατηγική Α.  Οι μαθητές υπολόγισαν το «μήκος» της πλευράς (12:4). Πολλοί μαθητές δεν 
υπολόγισαν το μήκος στην αρχή, αλλά ήταν σε θέση να ανακαλύψουν την κατεύθυνση του 
ευθύγραμμου τμήματος. Δούλεψαν σωστά στις περισσότερες περιπτώσεις και δεν είχαν 
κανένα πρόβλημα να βρουν το δεύτερο και τρίτο σχέδιο.  

Στρατηγική Β.  Οι μαθητές υπολόγισαν το μήκος της πλευράς. Αυτοί οι μαθητές υπολόγισαν 
σωστά το πρώτο σχήμα, αλλά είχαν πρόβλημα με το δεύτερο και το τρίτο σχήμα. 
Εμφανίστηκε μια μέθοδος με δοκιμή-και-λάθος, όπου οι μαθητές μείωναν και αύξαναν το 
σχήμα μέχρι να βρουν σωστό.  

Στρατηγική Γ. Οι μαθητές ζήτησαν από τους συμμαθητές τους βοήθεια. Μερικοί από ήταν σε 
θέση να βρουν ένα δικό τους τρόπο με την παρεχόμενη βοήθεια και τελείωσαν τους στόχους 
σωστά από μόνοι τους.  

Trials in the United Kingdom Tasks R3.3 – R3.10 (Sch11, Sch12)  

Δοκιμές που έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία υποστηρίχθηκαν συγκεκριμένα 
για να φθάσουν τους στόχους αυτής της υποενότητας με τη βοήθεια των πειραμάτων: Ένας 
γεο-πίνακας με μορφή ενός κανονικού δωδεκαγώνου είναι χρήσιμος.  Οι δάσκαλοι και οι 
μαθητές μπορούν να τον φτιάξουν οι ίδιοι. 

 
Fig. R3.5, 1–8: Σχέδια μαθητών με πολύγωνα σε πρόσωπα ρολογιών (Έργο R3.11, 3η και 4η 

τάξη, CZ)  

Fig. R3.6, 1–3: Σχέδια μαθητών με πολύγωνα σε πρόσωπα ρολογιών (Έργο R3.3 – R3.10, , 
UK)  

Fig. R3.7, 1–2: Γεω- πίνακας που παριστάνει ένα δωδεκάγωνο και πώς να το κατασκευάσετε 
με ένα ρολόι ώρας 

 



 

 
 

 

 



 

R5 Υποενότητα 5: Ρόδες αυτοκινήτων 
Υλικό μπορεί να βρεθεί στο παράρτημα ( depot, Depot) στο DVD. 

R5.1 Στόχοι της υποενότητας 

Οι προηγούμενες υποενότητες εδείχνουν πώς τα χαρακτηριστικά των κανονικών πολυγώνων 
μπορούν να εισαχθούν με διαφορετικούς τρόπους, με στοιχεία από τη μια πλευρά και τις 
κατασκευές από την άλλη. Τα δεδομένα πρόσωπα ρολογιών παρέχουν ένα χρήσιμο εργαλείο 
κατασκευής που υποστηρίζει αυτή τη γνώση από τα πραγματικά ρολόγια.  

Σε αυτήν την υποενότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από ή μετά από την υποενότητα 
στα δεδομένα πρόσωπα ρολογιών, εστιάζουμε σε στοιχεία που παριστάνουν χαρακτηριστικά 
των κανονικών πολυγώνων. Η εργασία με τις ρόδες αυτοκινήτων μπορεί να είναι χρήσιμη και 
για τον τομέα της μαθηματικής εφαρμογής και για την οικοδόμηση της διαισθητικής γνώσης 
για τα κανονικά πολύγωνα.  

Ρόδες αυτοκινήτων μπορούν να βρεθούν πραγματικά παντού. Σύμφωνα με την εμπειρία μας 
κάθε σπουδαστής του δημοτικού  – αγόρι ή κορίτσι  – γνωρίζει τις ρόδες αυτοκινήτων. Όλοι 
μας βλέπουμε ρόδες αυτοκινήτων καθημερινά, αλλά μερικές φορές ασυναίσθητα. Έτσι η 
εμπειρία σχετικά με τις ρόδες αυτοκινήτων είναι λανθάνουσα γνώση που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εύκολα ή να επεκταθεί. Επομένως, οι ρόδες αυτοκινήτων προσφέρουν μια 
πλούσια επιλογή διαθέσιμων αντικειμενικών προτύπων για τα κανονικά πολύγωνα που 
μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν στο σχολείο.  

Οι στόχοι αυτής της υποενότητας μπορούν να διατυπωθούν με δύο διαφορετικούς τρόπους:  

Από τη μαθηματική έννοια στην αντικειμενική έννοια.  Οι δάσκαλοι και οι σπουδαστές 
μπορούν να περιγράψουν τις ρόδες αυτοκινήτων με τους κατάλληλους όρους των κανονικών 
πολυγώνων, για να τελειώσουν ένα σχέδιο μιας ελλιπούς ρόδας αυτοκινήτων και για να 
διακρίνουν τις ρόδες αυτοκινήτων συστηματικά.   

R5.2 Βασικοί έργα και περαιτέρω σχήματα έργων 

Κατά την άποψή μας επομένως είναι ένας λογικός στόχος στα σχολεία της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ότι οι μαθητές είναι σε θέση να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά των κανονικών 
πολυγώνων με τη βοήθεια των ροδών αυτοκινήτων με μια κατάλληλη γλώσσα ή να 
κατασκευάσουν κανονικά πολύγωνα με τη βοήθεια των σχέδια από ρόδες αυτοκινήτων. Τα 
βασικά έργα, σύμφωνα με το σχέδιο «κοιτάζω  – κάνω  – λέω  – γράφω " μπορεί να είναι:  

Έργο R5.1 Βασικός έργο, περιγράφοντας  ρόδες αυτοκινήτων  

Εδώ είναι μια ρόδα αυτοκινήτων. Πόσες ακτίνες και πόσες βίδες έχει;   

Υλικό: Φωτογραφία μιας ρόδας αυτοκινήτων  

Έργο R5.2 Βασικός έργο, εξερευνώντας  ρόδες αυτοκινήτων   

Ρίξτε μια ματιά στο πάρκινγκ αυτοκινήτων των δασκάλων. Μπορείτε να βρείτε τα 
αυτοκίνητα με ρόδες που έχουν έξι βίδες; Ποιες ρόδες αυτοκινήτων σας αρέσουν 
περισσότερο; Γιατί; Προσπαθήστε να ζωγραφίσετε μια τέτοια ρόδα αυτοκινήτου.  



 

Έργο R5.3 Βασικός έργο, δημιουργώντας στρατηγικές για αναγνώριση συνολικής μορφής  

Πόσες ακτίνες  έχει αυτή η ρόδα αυτοκινήτων; Πώς θα το βρείτε;   

Υλικό με φωτογραφίς από ρόδες με πέντε βίδες και 20 ακτίνες: Photo of a car wheel with 
fives screws and twenty spokes (BMW)  

Έργο R5.4 Βασικό έργο, δημιουργώντας στρατηγικές μέτρησης 

Αυτό είναι μια πολύ ειδική ρόδα αυτοκινήτου. Ανήκει σε ένα βρετανικό αυτοκίνητο που 
ονομάζεται Daimler. Οι ακτίνες είναι φτιαγμένες από καλώδιο. Είναι πολύ σπάνιο και 
ακριβό. Πόσες ακτίνες έχει η ρόδα του αυτοκινήτου; Πώς θα τις μετρήσατε;   

Υλικό με φωτογραφίς από ρόδες με πέντε βίδες και 70 ακτίνες : Photo of a car wheel with 
five screws and seventy spokes (Daimler) 

Έργο R5.5 Συμπληρώνοντας ρόδες αυτοκινήτων που καλύπτονται εν μέρει  

Συμπληρώστε το καλυμμένο μέρος της ρόδας αυτοκινήτων.   

Υλικό σε φύλλο εργασίας με ημικαλυμένες ρόδες αυτοκινήτων: Worksheets with partly 
covered car wheels (Fig. R5.4, R5.5, R5.6, R5.7, etc.)  

 
Σχ. R5.1, αριστερά: Φωτογραφία από ρόδα με πέντε βίδες και 20 ακτίνες (BMW) 

Σχ.. R5.2, δεξιά: Φωτογραφία από ρόδα με πέντε βίδες και 70 ακτίνες (Daimler) 

Από τη μία πλευρά, αυτά τα έργα χρησιμοποιούν γλωσσικές γνώσεις που αναπτύσσονται για 
να λύσουν αυτά τα προβλήματα στην καθημερινή ζωή. Από την άλλη, οι σπουδαστές είναι 
επίσης ικανοί να φανταστούν τη λύση του έργου ακόμα κι αν δεν έχουν δει πριν τη 
συγκεκριμένη ρόδα αυτοκινήτων.  

Σε αυτήν την περίπτωση,  τα διερευνητικά έργα  φαίνονται να είναι χρήσιμα για να 
δημιουργήσουν μια βάση για τη δουλειά με τις ρόδες αυτοκινήτων. Τα παιδιά καλούνται να 
περιγράψουν ή να σχεδιάσουν ρόδες αυτοκινήτων ή ακόμα και να βρουν ειδικές στο 
περιβάλλον τους. Η περιγραφή των ροδών αυτοκινήτων μπορεί επίσης να βασιστεί στο 
ακόλουθο έργο: 

Έργο R5.7 Εξερεύνηση με υπολογισμό  

Πόσες ακτίνες έχουν αυτές οι ρόδες αυτοκινήτων; Πόσες τρύπες για τις βίδες έχουν;   

Υλικό: Φύλλο εργασίας ‘Συλλογή από ρόδες αυτοκινήτων’, σειρά A, βλ. παράρτημα 
( depot, Depot) 



 

 
Σχ. R5.3, αριστερά: Φύλλο εργασίας ‘Συλλογή από ρόδες αυτοκινήτων’, σειρά A  

Σχ. R5.4, δεξιά: Φύλλο εργασίας ‘Συλλογή από ρόδες αυτοκινήτων’, σειρά A, με κάλυψη 

Έργο R5.8 Απλή εφαρμογή  

Πόσες βίδες χρειάζεστε για να τοποθετήσετε μια ρόδα αυτοκινήτου;   

Υλικό: Φύλλο εργασίας ‘Συλλογή από ρόδες αυτοκινήτων’, σειρά A, βλ. παράρτημα 
( depot, Depot) 

Έργο R5.9 Αναγνώριση και σύγκριση δύο σημαντικών σχεδίων  

Ποιες είναι η ρόδες όπου το σχέδιο των ακτίνων είναι το ίδιο με το σχέδιο των βιδών; Ποιες 
δεν αντιστοιχούν;   

Υλικό: Φύλλο εργασίας ‘Συλλογή από ρόδες αυτοκινήτων’, σειρά A, βλ. παράρτημα 
( depot, Depot) 

Έργο R5.10 Αισθητική αξιολόγηση 

Ποιες ρόδες αυτοκινήτων σας αρέσουν περισσότερο; Γιατί;   

Έργο R5.11 Περιγραφή για αναγνώριση 

Φανταστείτε ότι ένας φίλος σας στέκεται μπροστά από ένα ράφι στο οποίο υπάρχουν οκτώ 
ρόδες αυτοκινήτων. Δεν ξέρει τους αντίστοιχους αριθμούς. Επιλέξτε μια ρόδα αυτοκινήτου 
και περιγράψτε την έτσι ώστε ο φίλος σας να είναι σε θέση να την επιλέξει για σας. 

 

R5.3 Δοκιμές, εργασία των δασκάλων και εργασία των μαθητών 



 

Βάλαμε αυτά τα έργα στους δασκάλους σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη 
διάρκεια της επιμόρφωσης. Η εργασία των δασκάλων παρουσιάζει πολυσχιδείς στρατηγικές 
και αυτοσχέδια εργαλεία για την συμπλήρωση της εικόνας.   

 
Σχ. R5.8: Δάσκαλοι σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμπληρώνουν τις καλυμμένες 

ρόδες αυτοκινήτων (L21) 

Η εργασία τους μπορεί να αξιολογηθεί ως σωστή σχετικά με τη συμμετρία: Ο αριθμός των 
ακτίνων και της θέσης τους στα λεπτά παρουσιάζονται σχεδόν σωστά σε όλες τις λύσεις. Οι 
άξονες της συμμετρίας σχεδιάζονται μερικώς.  

Όλες οι εργασίες για τα έργα με τις καλύψεις KS1 και KS2 παρουσιάζουν μια σωστή εικόνα 
των ακτίνων και σχεδόν σωστό σχέδιο των βιδών. Έχουμε μείνει έκπληκτοι που αυτό δεν 
ισχύει πια για τα έργα με τις καλύψεις KS3 και KS4. 

 
Σχ. R5.9, 1–3: Εργασίες των δασκάλων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη 

συμπλήρωση στις καλυμμένες ρόδες με ακτίνες, καλύψεις KS1 και KS2, λύσεις με και χωρίς 
γραμμές συμμετρίας 

Οι άκρες των τομέων του κύκλου προσδιορίστηκαν μερικώς ως γραμμές συμμετρίας και 
χρησιμοποιήθηκαν κατ' αυτό τον τρόπο, έτσι ώστε διάφορες κατασκευές βασίστηκαν 
ενδεχομένως στην ιδέα των πολλαπλών αντανακλάσεων.   

 



 

Σχ. R5.10, 1–2: Εργασίες των δασκάλων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη 
συμπλήρωση στις καλυμμένες ρόδες με ακτίνες, καλύψεις KS3 and KS4, ελαφρά μι ορθά 

σχέδια βιδών 

Προφανώς, μεγάλες απαιτήσεις εκφράζονται στα έργα με την κάλυψη KS5. Οι ακτίνες στο 
φύλλο εργασίας μας εμφανίζονται λίγο ανακριβείς. Η υπόθεσή μας ήταν ότι οι δάσκαλοι όχι 
μόνο θα έβρισκαν την κανονική ρύθμιση των ακτίνων αλλά και ότι οι βίδες θα 
τακτοποιούνταν με τη μορφή ενός τετραγώνου με βάση τη γνώση τους για τις ρόδες των 
αυτοκινήτων. Αυτό δεν συνέβη πάντα. 

Όσον αφορά την κανονικότητα των σχεδίων ακτίνων, αυτή δεν αναφέρθηκε στο κείμενο του 
έργου, ούτε σε μια προφορική παρουσίαση. Επομένως, το σωστά τακτικά σχεδιασμένο σχέδιο 
από βίδες θεωρείται ως δείκτης για μια προηγμένη γνώση της συμμετρίας και της τεχνικής 
για τις ρόδες. 

 
Σχ. R5.11, αριστερά: Εργασία ενός δασκάλου σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 

ολοκληρωμένη καλυμμένη ρόδα με ακτίνες, κάλυψη KS5, σωστά τοποθετημένες ακτίνες με 
σωστό συμμετρικό τετράγωνο των βιδών 

Fig. R5.12, 1–3: Εργασία ενός δασκάλου σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 
ολοκληρωμένη καλυμμένη ρόδα με ακτίνες, κάλυψη KS5, ανακριβή ή μη σωστά σχέδια των 

ακτίνων,  χωρίς το σωστό συμμετρικό τετράγωνο βιδών 

Το βασικός έργο R5.6 απαιτεί την παραγωγή καλύψεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
αναπτυχθούν οι σημαντικοί στόχοι που αφορούν τη συμπλήρωση των ροδών. 

 

RE. Συμπέρασμα και προοπτική  – ένα ανοικτό 
πρόβλημα 
Σε αυτήν την ενότητα εφαρμογής της εποικοδομιστκής  προσεγγίσης παρουσιάζονται τα 
κανονικά πολύγωνα και συζητείται η ερώτηση αν και κατά πόσο προσφέρουν μια 
ενδιαφέρουσα παραγωγική και κονστρουκτιβισιτκή εκπαίδευση στο σχολείο πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Οι δάσκαλοι λαμβάνουν τις πληροφορίες και στοιχεία σε δύο επίπεδα: 

− Σχέδια απόφασης. Σε πρώτο επίπεδο, εισάγονται συγκεκριμένα και εκτενώς 
διαμορφωμένα μαθησιακά περιβάλλοντα για άμεση χρήση στο σχολείο. Για αυτόν το 
λόγο, οι εφαρμογές από το σχολείο και οι εργασίες που γίνονται από τα παιδιά είναι 
τεκμηριωμένες.  



 

- Βάσεις για απόφαση.  Σε πιο υψηλό επίπεδο, προσφέρονται στους δασκάλους 
πληροφορίες και καταστάσεις εργασίας ώστε να είναι σε θέση να αποκτήσουν οι ίδιοι 
εμπειρίες και να είναι σε θέση, με βάση τα στοιχεία αυτά, να πάρουν αυτόνομες 
αποφάσεις στα σχολικά μαθήματα. Για αυτόν το λόγο, η εργασία των δασκάλων είναι 
τεκμηριωμένη.  

Ως συμπέρασμα και προοπτική εισάγουμε ένα μικρό ανοικτό πρόβλημα για τους δασκάλους 
που θα τους εμπνεύσει  για πείραμα και ερευνήσει. Το πρόβλημα είναι συνδεμένο με τους 
χαρακτηρισμούς RP1, RP2 και RP3 των κανονικών πολυγώνων. 
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Τρισδιάστατη Γεωμετρία – Στερεά 

 
 

S.1. Εισαγωγή  
Η ενότητα εξετάζει την τρισδιάστατη γεωμετρία. Αν δείτε ένα τετράχρονο αγόρι να χτίζει 
πύργους με τους κύβους και έπειτα ένα παιδί της Δ’ τάξης να περιγράφει την κατασκευή 
χρησιμοποιώντας πιο επίσημη γλώσσα θα δείτε ότι υπάρχουν στην πραγματικότητα δύο 
διαφορετικές τρισδιάστατες γεωμετρίες. Η πρώτη που είναι προσιτή στα παιδιά στην 
προσχολική ηλικία γιατί κατασκευάζουν, ενώ η δεύτερη είναι πιο απαιτητική «θεωρητική». Ο 
κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να αρχίσει με την κατασκευαστική εμπειρία των 
μαθητών και να προχωρήσει βαθμιαία σε ψηλότερα επίπεδα Κρίσιμο ρόλο σε αυτήν την 
ανάπτυξη παίζει η γλώσσα.     

Αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο παρουσιάζει:  

- παραδείγματα που δίνουν στον αναγνώστη μια συνοπτική ιδέα του στόχου της 
ενότητας 

- μια διδακτική προσέγγιση για τον τρόπο της χρήσης του υλικού  

- μια μεταφορική γλώσσα με την οποία αρχίζουμε την ανάπτυξη του θέματος και 

- τη δομή της ενότητας μαζί με οδηγίες για τη χρήση της  

S.1.1. Παράδειγμα 
Πιστεύουμε ότι η βάση οποιασδήποτε γνώσης είναι h εμπειρία,  είτε  h άμεση εμπειρία  που  
ένα πρόσωπο αποκτά στην αλληλεπίδραση με την πραγματικότητα, είτε  η εμπειρία  που 
αποκτιέται  από το εσωτερίκευση της εμπειρίας ενός άλλου προσώπου.  Θα επικεντρωθούμε 
με την εμπειρία στην τρισδιάστατη  γεωμετρία.  Το παράδειγμα που ακολουθεί παρουσιάζει 
την εμπειρία των συντακτών και ο αναγνώστης καλείται να μοιραστεί αυτή την εμπειρία ή 
για να δημιουργήσει τη δική εμπειρία από το δικό του πειραματισμό. 



 

Στο παράδειγμα πρόκειται να συζητήσουμε δύο 
διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις στην 
οικοδόμηση της έννοιας του αναπτύγματος κύβου. Ο 
πρώτος είναι παραδοσιακός, ο δεύτερος προτείνεται 
σε αυτήν την ενότητα..   

 

Στην παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση δίνεται στο 
σπουδαστή ένα ιδιαίτερο ανάπτυγμα και ο στόχος 
της/του είναι να τον κόψει και να δημιουργήσει ένα 
κύβο. Αργότερα λίγο περισσότερα αναπτύγματα 
παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο και διαφορετικά 
προβλήματα τίθενται στο σπουδαστή. Στον σχήμα 
μπορούμε να δούμε μια σελίδα από ένα πρόσφατο 
τσεχικό εγχειρίδιο (βαθμός 5) με ένα χαρακτηριστικό 
πρόβλημα σχετικά με το ανάπτυγμα. Γενικά το πρώτο 
ανάπτυγμα παρουσιάζεται στο μαθητή και δεν 

καλείται να δημιουργήσει την έννοια μόνος/η 
της/του. Η διαδικασία οικοδόμησης της έννοιας μπορεί 
να περιγραφεί από την ακόλουθη διδακτική 
προσέγγιση: Το πρώτο ανάπτυγμα δίνεται  – ο μαθητής 
δημιουργεί τον αντίστοιχο κύβο  – περισσότερα 
αναπτύγματα και στα μη-αναπτύγματα  δίνονται  – οι 
μαθητές ελέγχουν αν είναι ή δεν είναι κύβος – λίγο πιο 
απαιτητικά προβλήματα τίθενται στο μαθητή. 

 

Η διδακτική προσέγγιση που προτείνεται σε αυτήν την ενότητα είναι με 
συνέπεια επικοδομιστική. Καμία ιδέα δεν δίνεται στο μαθητή. Όλες οι ιδέες δημιουργούνται 
από τον ίδιο το μαθητή μέσω της επίλυσης μιας κατάλληλης ακολουθίας στόχων. Για να 
δημιουργήσει η έννοια του αναπτύγματος σε ένα παιδί παρέχεται το ακόλουθο υλικό: 
πρότυπο ενός κύβου, έξι τετράγωνα του ίδιου μεγέθους με τα έδρες του κύβου, αυτοκόλλητες 
ετικέτες, ένα μεγάλο φύλλο του χαρτί  μολύβια (σχήμα  S02). 

Αρχίζουμε αυτήν την διαδικασία στο Β’ Τάξη 
(ηλικία 7-8 χρόνων, Trial S09 to Task S02,) όπου 
είναι σαφές ότι είναι αδύνατο  να μπει το πρόβλημα 
ακριβώς και να ζητηθεί από ένα παιδί να 
χρησιμοποιηθεί το δεδομένο υλικό και για να 
δημιουργηθεί ένα ανάπτυγμα. Το ανάπτυγμα είναι 
άγνωστο σε ένα παιδί. Για να παρουσιάσει αυτό το 
πρόβλημα σε ένα παιδί Β’ τάξης ο δάσκαλος πρέπει 
να βρεί μια γλώσσα που θα καθιστούσε αυτόν τον 

Σχ. S03 

Σχ. S01 

Ποια είναι αναπτύγματα κύβου και ποια 
όχι. Επιβεβαίωσε. Αντίγραψε τα και 
κόψε τα. 

Σχ. S02 



 

στόχο κατανοητό στο μαθητή. Πώς μπορούμε να βρούμε μια τέτοια γλώσσα; 

Πρώτα πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο που να είναι γνωστό στο παιδί και να επιτρέπει στο 
δάσκαλο να διατυπώσει το πρόβλημα σε μια γλώσσα κατανοητή σε αυτό. Μετά πρέπει να 
λάβουμε υπόψη ότι αν προχωρήσει τη διαδικασία (κατασκευάσει και δημιουργήσει) είναι 
ευκολότερο για ένα παιδί να προσεγγίσει μια έννοια (το προϊόν, στην περίπτωσή μας αυτό 
είναι το ανάπτυγμα). Ψάχνοντας για κατάλληλη κατάσταση σκεφτήκαμε το Ράφτη.. Δίνεται 
στο παιδί αυτός ο ρόλος και ο κ. Κύβος είναι ο πελάτης του.. Αυτή η μεταφορά μας δίνει ένα 
ισχυρό εργαλείο για την αναδιατύπωση του στόχου. (βλ. Comment Co-I to Task S02, σ. 110). 

Δάσκαλος: Φανταστείτε ότι είμαστε όλοι ράφτες. Αλλά όχι συνηθισμένοι, κι έχουμε ένα πολύ 
ειδικό κατάστημα. Το κατάστημά μας έχει πελάτες από το γεωμετρικό κόσμο. Σήμερα είναι ο 
κ. Κύβος (ο δάσκαλος παρουσιάζει το πρότυπο ενός κύβου) που επισκέφτηκε το κατάστημά 
μας  (βλ. σχ. S03).  

Δεν ήταν ευχαριστημένος με το φθαρμένο κοστούμι του και ζητάει ένα νέο. Πρώτα πρέπει να 
κόψουμε ένα σχέδιο για το κοστούμι του. Ξέρουμε ότι αυτό το σχέδιο δημιουργείται από τα 
έξι τετράγωνα κομμάτια. Εδώ είναι τα τετράγωνα. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα 
σχέδιο.   

S2 Επισκόπηση της Ενότητας 
Όπως περιγράφεται ανωτέρω, οι τρεις τύποι επισκοπήσεων παρουσιάζονται κατωτέρω: 

S2.1 Επισκόπηση των έργων 
Επίπεδο του έργου έργο Γενικό περιεχόμενο Ειδικό περιεχόμενο 

Α Β Γ Δ 
SO1 Προετοιμασία a) b)  c) 
SO2 Μερικά αναπτύγματα a) b) c) d) 
SO3 Όλα τα αναπτύγματα  a) b)  
SO4 a)- c) d) –f) d) –f)  
SO5 

 
Κατασκευή όλων των 11 

αναπτυγμάτων 
Συνδυαστική προσέγγιση 
αναπτύγματος a) b)- e)   

SO6 Μικρο-κατασκευή του συνόλου των αναπτυγμάτων  a)- c) d) –f) g) 
SO7 a) b)   
SO8  a)- c) d) –h) i) 
SO9  a), b) c) –f)  
SO10 

 
 
Ακμή- έδρα 

  a), b)  
SO11 

 
Τομές, 

Ανατομία του 
αναπτύγματος 

Κορυφή – έδρα   a) –d)  
SO12 Παράλληλες έδρες a), b) c), d)  e) 
SO13 Έδρες  a) –f)   
SO14 Κορυφές a), b) c), d)   
SO15 

Συνδυαστική, 
Μικρο-δομή 

3Δ – 3Δ 
αντιστοιχία Κορυφές  * a) –h) a) –h) 

SO16 Κορυφές  a) –e)   
SO17 Κορυφή- ακμή- έδρα a) –d)    
SO18 Ακμή – έδρα 

Ακμή- ακμή 
 a) –d)   

SO19 Κορυφή- ακμή- έδρα   a) –d)  
SO20 Ακμή ως ‘φερμουάρ’   a) –e)  
SO21 

 
Τομές, 

Ανατομία του 
αναπτύγματος 

Ακμή- κορυφή   a) –e)  
 
* βλ. παρατήρηση στο έργο 
 



 

S.2.2. Επισκόπηση περιεχομένου 

ΕΠΙΠΕΔΟ A 
 μεταφορικοί όροι (έργο S01a, S02a, S07a) ρούχα, ντύσιμο, αριθμός αναπτυγμάτων (βλ σχ. 

S02a, b),  

 αναπαράσταση του κύβου με ανάπτυγμα (έργο S03a, b, c), 

 διαφορετικές κατασκευές αναπτυγμάτων (έργο S04a - c), 

 οργάνωση ενός συνόλου αντικειμένων (έργο S05a), 

 οι όροι ακμές – σχέσεις εδρών και αναπτυγμάτων (έργο S07a), 

 συνδυαστική οργάνωση ακμών (έργο S14a, b), έδρες (έργο S12a, b), ακμές (έργο S17a - 
d) ενός κύβου σε ένα διαισθητικό επίπεδο. 

ΕΠΙΠΕΔΟ B 
 μεταφορικοί όροι: πατρόν (Έργο S01b, S02b); φερμουάρ (έργο S08a - c, S09a, b),  

 σύνολο αναπτυγμάτων (έργο S03a),  

 διαφορετικές κατασκευές αναπτυγμάτων (έργο S04d - f), 

 όροι ακμές- έδρες, σχέσεις κύβου και  αναπτύγματος (έργο S07b, S08a - c),  

 όροι ακμές (έργο S14c, d), edge , face of a cube,  

 συνδυαστική οργάνωση ακμών και αναπτυγμάτων σε διαισθητικό επίπεδο (έργο S12c, d, 
S13a - f, S15*a - h, S16a - e, S18a - d).  

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ 
 μεταφορικοί όροι: πατρόν (έργο S02c); φερμουάρ (έργο S09c - f), 

 σύνολο αναπτυγμάτων + απόδειξη (έργο S03 b),  

 συνδυαστική οργάνωση ακμών και αναπτυγμάτων (έργο S08d - h, S11a - d, S19a - d, 
S20a - e, S21a - e). 

ΕΠΙΠΕΔΟ T 
 σύνολο αναπτυγμάτων (έργο S02d), 

 όροι ακμές- έδρες, σχέσεις κύβου και  αναπτύγματος (έργο S08i),  

 χρωματισμός ακμών σε αναπτύγματα (έργο S10). 

 

S.2.3. Επισκόπηση Ικανοτήτων 

ΌΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
 χωρική φαντασία (όλα εκτός S05a - e),  



 

 πειραματισμός (έργο S01a, b, S04, S07a, b, S08a - i), 

 προβολές (έργο S02a - c), 

 οργάνωση συνόλου αντικειμένων (έργο S03a, S04g, S08a - i), 

 συνδυαστικές στρατηγικές (έργο S03a, S04g, S05a - e), 

 κατασκευαστικές διαδικασίες 

- κατασκευή (έργο S03a, S07b, S08a - i, S09a - f, S11a - d), 

 - κατασκευή αντιστοιχιών (έργο S01, S07a, b, S08a - i, S09a - f, S13a - f), 

 συλλογισμός (έργο S03b, S04g, S15a - h), 

 διαδικασία οικοδόμησης εννοιών (έργο S12a, b, S14a - d), 

 επικοινωνία (όλα τα έργα στο Α επίπεδο και Τα επίπεδο), 

 αντιστοίχιση με δύο διαφορετικά σύνολα στη βάση κριτηρίου που αποτελείται από 
περισσότερες πληροφορίες (σχόλιο Co-I στο έργο S01, σχόλιο Co-I στο έργο S07) 

 αναγνώριση ότι το ίδιο αντικείμενο στα διαφορετικά πλαίσια έχει τα διαφορετικά ονόματα 
(Σχόλιο Co-I στο έργο S01), 

 δημιουργία διαφορετικών αναπτυγμάτων (έργο S03a, b), 

 οργάνωση ενός μη φανερού συνόλου αντικειμένων σε μια καλά τακτοποιημένη λίστα 
(παρατήρηση Co-II στο  έργο S05a - e) 

 ανακάλυψη και έλεγχος ειδικών στρατηγικών λύση (παρατηρήσεις Co-III, IV στο έργο 
S05) 

 μεταγνωστική ιδιότητα να προτιμά συστηματικές στρατηγικές λύσης (Comment Co-II στο 
έργο S07) 

 προετοιμασία να δημιουργεί μια μικρή δομή (έργο S08a - i, S09a - f, S15a - h, S16a - e, 
S18a - d, S19a - d, S20 a - e, S21a - e) 

 συνδυαστική σκέψη (έργα S04a - g, S05a - e, S12 - S15). 

ΕΠΙΠΕΔΟ T 
 Όπως προηγούμενα και διδακτική ανάλυση του περιεχομένου και των δυνατοτήτων των 
σπουδαστών, 

 δημιουργία γλώσσας (έργο S01c), 

 δημιουργία προβλήματος (έργο S10), 

 παρακίνηση μαθητών//σπουδαστών (έργο S02a), 

 δημιουργία μικρής δομής (έργο S06, S10, S12e), 

 εφαρμογή αυτής της γνώσης στην τάξη. 

 



 

S.3. ΕΡΓΑ  
Notation 

Σε ολόκληρη την ενότητα εξετάζουμε τον τυποποιημένο κύβο 
ABCDEFGH με κάτω έδρα ABCD, πάνω έδρα EFGH, μπρος έδρα 
ABFE, πίσω έδρα DCGH, αριστερή έδρα ADHE και δεξιά έδρα 
BCGF. 

 

Έργο S01 a) {A}  
Δίνεται το πρότυπο ενός κύβου. Σε κάθε μία έδρα του υπάρχει μια εικόνα. Αυτές οι εικόνες 
είναι διαφορετικές (βλ. το σχέδιο S0δ). Υπάρχουν έξι τετράγωνα με τις ίδιες εικόνες όπως και 
στις έδρες. Το έργο  είναι «κόλλα ` κάθε ένα από τα τετράγωνα στην κατάλληλα έδρα ".   

(Φύλο εργασία WS01. 

 

Έργο S01 b) {B} 
Δίνεται το μοντέλο του κύβου ABCDEFGH. Οι ακμές του είναι 
χρωματισμένες ως εξής:  A – μπλε, B – γαλάζιο, C – πράσινο D – 
πορτοκαλί, E – ροζ, F – κοκκικο, G – μωβ,  H – κίτρινο (βλ. σχ S05b). 
Έπειτα υπάρχουν έξι τετράγωνα με χρωματισμένες ακμές όπως φαίνεται 
στον σχ. S06. Το έργο  είναι: κολλήστε κάθε ενός από τα τετράγωνα στην 
έδρα του κύβου κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα χρώματα των ακμών να 
διατηρούναι. 
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 (Φύλο εργασία WS02, WS03.  ) 

Έργο S01 c) {T} 
Όλες οι ακμές του κύβου ABCDEFGH  είναι χρωματισμένες όπως στο S01b). Ο αντίστοιχος 
χρωματισμός των έξη εδρών είναι ο ακόλουθος (βλ, σχ. S07):  

Βρείτε τα χρωματια των ακμών του κύβου. Βρείτε πόσοι διαφορετικοί χρωματισμοί 
υπάρχουν. 

Αποτέλεσμα 
c) Οι ακμές A, C, F, H είναι κίτρινες και οι ακμές B, D, E, G είναι πορτοκάλι,  ροζ,  κόκκινο,  

μωβ σε αυθαίρετη διάταξη. Άρα υπάρχουν 24 δυνατότητες για το πώς ο κύβος 
ABCDEFGH  θα χρωματιστεί για να ικανοποιήσει τους δεδομένους όρους.   

Σχόλιο 
Co-I. (Προετοιμασία κατασκευής αναπτύγματος)  

Tο έργο προετοιμάζει την κατασκευή αναπτύγματος. Στην Α περίπτωση, Ο στόχος είναι ότι 
το παιδί έχε εμπειρία με το ταίριασμα των έξι τετραγώνων στις έδρες με το να κολλήσει τα 
τετράγωνα ακριβώς επάνω. Στη Β περίπτωση, το ταίριασμα είναι μάλλον δύσκολο επειδή 
καθορίζεται από το τετραπλάσιο χρώμα ακμών. Αυτό αναπτύσσει τη δυνατότητα να 
αντιστοιχηθούν με δύο διαφορετικά σύνολα όταν δίνεται ένα κριτήριο που περιλαμβάνει 
περισσότερα στοιχεία. 

Co-II. (Δύο όροι για το ίδια αντικείμενο) 

Το πρόβλημα χτίζει την ικανότητα ενός μαθητή να αναγνωρίσει ότι ένα αντικείμενο είναι 
τετράγωνο και όταν το κολλήσει επάνω στον κύβο γίνεται έδρα. Το παιδί είχε ήδη την 
εμπειρία ότι ένα άτομο μπορεί να είναι πατέρας σε σχέση με ορισμένο πρόσωπο και γιος σε 
σχέση με ένα άλλο πρόσωπο, σύζυγο για με κάποιο άλλο πρόσωπο κ.λπ. .Είναι δυνατό να 
υποστηριχθεί η δυνατότητα παιδιών να καταλάβουν ότι ένα τετράγωνο γίνεται έδρα 
κολλώντας το επάνω στον κύβο με τη συνοδεία των σχολίων όπως: "Τώρα κολλήστε το 
τετράγωνο επάνω στον κύβο, μπράβο. Τώρα έγινε έδρα του κύβου.” 

Co-III. (Κορυφές στο κέντρο της προσοχής)  

Το μυαλό του μαθητή στο Β εστιάζει στην έννοια της κορυφής. Εμφανίζεται σε δύο 
διαφορετικά πλαίσια: ως κορυφή στα τετράγωνα και ενός κύβου.  Λύνοντας αποκτά τη 

Σχ. S07 
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σημαντική εμπειρία ότι τρεις κορυφές σε τρία διαφορετικά τετράγωνα αντιστοιχούν σε μία 
κορυφή στον κύβο. 

Co-IV. (Επιτυχής δοκιμή) 

Μέσα στην πειραματική διδασκαλία στην πρώτη τάξη (ηλικία 7) η συνάδελφός μας Jana 
Slezakova μαζί με το συνεργαζόμενο δάσκαλό Klara Nejedla έκαναν με επιτυχία το έργο 
S01b). Το αξιολόγησαν ελκυστικό για τους μαθητές και κατάλληλο ακόμη και για τους 
μαθητές χαμηλής επίδοσης.  

Προκλήσεις  

Ch-I.  

Στο έργο S01b) κάθε κορυφή χρωματίζεται με ένα διαφορετικό χρώμα.  Στο έργο S0η) 
τέσσερες κορυφές χρωματίζονται με το ίδιο χρώμα. Δημιουργήστε μια κλιμακωτή ακολουθία  
του έργο στην οποία χρησιμοποιούνται λιγότερο από οκτώ χρώματα.   

Ιδέα: Ένα πολύ απλό έργο είναι: επτά κορυφές ενός κύβου είναι μπλε και ακριβώς μία είναι 
κόκκινη. Ένα τέτοιο έργο  είναι κατάλληλο για το επίπεδο Α.   

Ch-II. 

Δημιουργήστε έναν κατάλογο λαθών και ομαδοποίησης τρόπων που ακολουθούν οι μαθητές 
κατά την επίλυση της περίπτωση Β. Αυτός ο κατάλογος θα είναι χρήσιμος αργότερα  (βλ 
Comment Co-II to Task S07, ). 

Έργο S02 a) {A} 
Μέσα στη μεταφορική κατάσταση «ο ράφτης» (see Comment to Task S02, ένας μαθητής 
καλείται να κάνει ένα σχέδιο για τα ρούχα του κύβου. Για να το κάνει αυτό έχει διαθέσιμα τα 
εξής: ένα πρότυπο κύβου, έξι τετράγωνα του ίδιου μεγέθους με τις έδρες του κύβου, 
αυτοκόλλητες ετικέτες, ένα μεγάλο φύλλου χαρτί και μολύβια 

Έργο S02 b) {B} 

Όπως στο έργο S02a) αλλά υπάρχουν περισσότερα τετράγωνα του διαφορετικού μεγέθους. 

Έργο S02 c) {C} 
Όπως στο έργο  S02a) αλλά είναι διαθέσιμα τα εξής: ένας κύβος, όργανα σχδίου, το ψαλίδι, 
ένα φύλλο χαρτί,  και αυτοκόλλητες ετικέτες. Όταν τελειώσει η κατασκευή ζητείται ένα 
σχέδιο 

Σχόλιο  
(για την οικοδόμηση της έννοιας του αναπτύγματος) 

Co-I.  

Το S02a) είναι για τη δεύτερη τάξη και είμαι θεμελιώδους σπουδαιότητας σε ολόκληρη την 
ενότητα, με τη χρησιμοποίηση μιας μεταφοράς που γεφυρώνει την έννοια ενός αναπτύγματος 
στερεού με την καθημερινή εμπειρία των μαθητών.   



 

Ο δάσκαλος παρουσιάζει στους μαθητές πατρόν για τα ενδύματα (π.χ. περιοδικό Burda) και 
περιγράφει την κατάσταση: "Η τάξη μας 
είναι ένα κατάστημα και κάθε ένας από 
σας είναι ράφτης.  Ο κ. & η κα Cube μαζί 
με τη μεγάλη οικογένειά τους έρχονται 
στο κατάστημά μας να παραγγείλουν 
ρούχα για κάθε μέλος της οικογένειας. 
Κάθε ένας από σας πρέπει να κάνει ένα 
σχέδιο για τα ρούχα για έναν από τους 
κύβους. (Σε κάθε μαθητή δίνεται ένας 
κύβος.)  

Το σχέδιο θα δημιουργηθεί με αυτά τα 
τετράγωνα. (Σε κάθε  μαθητή δίνονται έξι τετράγωνα και ένα σύνολο αυτοκόλλητων 
ετικετών. βλ Figure CZ04) Για να δημιουργήσεις ένα σχέδιο πρέπει να ράψεις αυτά 
συναρμολογώντας το ένα με το άλλο.  Θα το κάνετε αυτό με τις αυτοκόλλητες ετικέτες. 
Οποιαδήποτε δύο τετράγωνα που συρράπτονται μπαίνουν το ένα δίπλα στο άλλο και  έτσι 
δημιουργούνται οι ραφές  . (βλ. σχ. S08, Fig. CZ02, και Video01, Video05.) Στο τέλος, και 
τα έξι τετράγωνα ένα κομμάτι (το ανάπτυγμα)  – ένα  σχέδιο  για  τα ρούχα  για έναν κύβο. 
Αρχίστε την εργασία σας.” (βλ. Video02.) 

Όταν το σχέδιο είναι έτοιμο ο δάσκαλος συνεχίζει την ιστορία του. "Τώρα το σχέδιο είναι 
έτοιμο και θα ελέγξετε εάν είναι σωστό. Ντύστε τον κύβο σας (βλ.σχ, S09, Fig. CZ03). Εάν το 
σχέδιο είναι σωστό σχεδιάστε το σε χαρτί.” (βλ. σχ. Fig. CZ05, 
 Video03) 

Στο S02b, c και d) όποιοι προορίζονται για μεγαλύτερες τάξεις, 
το σύνολο των διαθέσιμων εργαλείων θα είναι διαφορετικό. Η 
ιστορία θα αυξηθεί με την ιδέα ενός φερμουάρ. Ο δάσκαλος 
μπορεί να εισαγάγει αυτήν την ιδέα όταν τα σχέδια είναι 
έτοιμα. Μπορεί να το κάνει ως εξής: "Τώρα το σχέδιο είναι 
έτοιμο και είναι απαραίτητο  να φορεθεί από  τον κύβο. Για να 
το κάνουμε σωστά, ράβουμε τα φερμουάρ σε όλες τις 
ελεύθερες πλευρές των τετραγώνων. Κατόπιν το σχέδιο 
μπαίνει στον κύβο στα μέρη που είναι κατάλληλα  αλλά δεν 
συνδέεται ακόμα. Το ντύσιμο του κύβου τέλειωσε.” (See  

Video04, Video06.) 

Co-II. (Παραδοσιακή και εποικοδομιστική  
προσέγγιση) 

Με τον παραδοσιακό τρόπο ένας μαθητής εξοικειώνεται με τα αναπτύγματα ενός κύβου όπως 
αυτό: Σε ένα εγχειρίδιο, υπάρχουν ένα ή περισσότερα αναπτύγματα ενός κύβου και το έργο  
είναι να κόψει το ανάπτυγμα και να το κολλήσει έτσι ώστε να γίνεται ένας κύβος. Η θετική 
πτυχή αυτής της προσέγγισης είναι ότι ο μαθητής αποκτά πρακτική εμπειρία, ο αρνητικός 
είναι ότι το ανάπτυγμα δόθηκε από έξω και δεν το ανακάλυψε μόνος του.  

Σχ. S09 

Σχ. S08 



 

Η μέθοδός μας που δοκιμάστηκε με επιτυχία στη Β’ τάξη (βλ.  Trial S09,) 

 βασίζεται στην κατασκευή του αναπτύγματος με βαθμιαία επικόλληση των τετραγωνικών 
εδρών. Χρησιμοποιούμε μια μεταφορά που είναι βασισμένη στην εμπειρία των κοριτσιών με 
το ντύσιμο της κούκλας και το ράψιμο ρούχων για αυτές. Η κατάσταση τίθεται σε μια ιστορία 
με ένα κύβο, που δεν είναι μέρος ενός συνόλου, δηλ. ανώνυμο μέλος της κοινότητας των 
στερεών αλλά άτομο, γεωμετρική προσωπικότητα με το όνομα Κ. και Κ Κύβος..  

Co-III. (Μεταφορική γλώσσα) 

Το γεωμετρικό νόημα των μεταφορών είναι σαφές:  

- Πατρόν για το ρούχο του κύβου είναι το ανάπτυγμα.  

- Ρούχα είναι κάτι με το οποίο ο Κύβος έχει ήδη ντυθεί και τον περιβάλει.  

- Ντύνω είναι μία διαδικασία στη οποία ένα πατρόν γίνεται ρούχο σε δύο βήματα:  

1. Το πατρόν μπαίνει στον κύβο και  

2. Όλα τα φερμουάρ κλείνουν.  

Οι μεταφορικοί όροι ράβω και κλείνω με φερμουάρ δεν μεταφέρονται σε μαθηματική 
γλώσσα. Οι μεταφορικοί όροι έχουν συμπληρωματική πληροφορία που δεν έχει ο όρος ακμή. 
Κατά παραγωγή ενός σχεδίου, κάνουμε μια ραφή για να ενώσουμε δύο πλευρές του σχεδίου. 
Μετά από την τοποθέτηση του πατρόν στον κύβο τα μέρη του γίνονται έδρες και οι ραφές 
ακμές. Η λέξη φερμουάρ έχει ακόμα πλουσιότερη πληροφορία επειδή χρησιμοποιείται σε δύο 
καταστάσεις  –ανοίγει το φερμουάρ (δύο μέχρι τώρα ασύνδετες πλευρές των τετραγώνων που 
θα γίνουν έδρες) και κλείνει (μια ακμή που προέρχεται από δύο έδρες).    

 Το ξεντύνω είναι μια αντίστροφη διαδικασία που υποτεθεί ότι ξέρουμε σε ποια ακμή  του 
κύβου βρίσκεται  ένα φερμουάρ και που μια ραφή. Αν δεν το ξέρουμε αυτό, δεν μπορούμε να 
πούμε ότι «ξεντύνουμε» ένας κύβο. Αυτή η πράξη πρέπει να προηγηθεί από μια πολύ πιο 
απαιτητική πράξη διαίρεσης και των 12 ακμών του κύβου σε φερμουάρ και ραφές. 

Προσφέρουμε την πιο πάνω μεταφορική ορολογία. Δουλεύοντας με τα παιδιά μπορεί 
πιθανά να δημιουργηθεί μια καλύτερη ορολογία που είναι πιο κοντά στην εμπειρία τους. 
Είναι ωστόσο απαραίτητο να έχουμε μια λέξη για το ανάπτυγμα – επίπεδο σχήμα, και μια 
άλλη λέξη για αυτό που ονομάζουμε ρούχο και αργότερα θα ονομάσουμε κύβο ή το πρότυπο 
ενός κύβου (για να είμαστε ακριβέστεροι, πρέπει να μιλήσουμε για το όριο ενός κύβου).  

Co-IV.  

Ο μαθητής έχει βρει ήδη μια μέθοδο για να δημιουργήσει ανάπτυγμα. Το γεγονός ότι 
υπάρχουν περισσότερα αναπτύγματα είναι μια πρόκληση για τους μαθητές να βρουν όσο το 
δυνατόν περισσότερα. Ο δάσκαλος μπορεί να τοποθετήσει όλα τα αναπτύγματα  που 
βρίσκουν οι μαθητές στον πίνακα ανακοινώσεων μαζί με τα ονόματα των δημιουργών. Οι 
μαθητές οι ίδιοι θέτουν συνήθως δύο ερωτήσεις:  1) Είναι δύο συμμετρικά αναπτύγματα  ίδια; 
και 2) Πόσα διαφορετικά αναπτύγματα  υπάρχουν;   

Co-V.  



 

Καθώς «ντύνουμε» έναν κύβο ορισμένες πλευρές του τετραγώνου γίνεται μία ακμή του 
κύβου και μία κορυφή  του τετραγώνου γίνεται κορυφή  του κύβου. Στο πείραμά μας είδαμε 
ότι η  Kamilka (Trial S09, Σ. 154),  κατά την υπολογισμό των ακμών του κύβου, μέτρησε 
κάθε ακμή  δύο φορές επειδή με τον όρο ακμή  κατάλαβε μια πλευρά μιας έδρας. Για να 
ενισχύσουμε τη σύνδεση τετράγωνο- έδρα ή πλευρά ενός τετραγώνου - ακμή του  κύβου, 
δίνουμε στους μαθητές προβλήματα στα οποία οι πλευρές ή  οι κορυφές  προσδιορίζονται 
κάπως  – πρώτα με χρώματα, αργότερα με γράμματα που είναι μια πιο αφηρημένη γλώσσα. 
(για όλα τα σχόλια βλ. �Video07.) 
Προκλήσεις  

Ch-I. 

Προετοιμάστε ένα σενάριο για ένα πείραμα με τέσσερις μαθητές της τάξης σας. Ο στόχος του 
πειράματος είναι να παρακινηθούν οι μαθητές να δημιουργήσουν αναπτύγματα (σχέδια για 
ρούχα) ενός κύβου από μόνοι τους χωρίς τη βοήθειά σας. Γράψτε την πρόβλεψή σας για το 
πώς οι μαθητές θα αντιδράσουν, δηλαδή αν θα υπάρξει διαφορά μεταξύ των αγοριών και των 
κοριτσιών στην αποδοχή της μεταφορά.    

Ch-II.  

Πραγματοποιήστε το σενάριο και αναλύστε την πρόβλεψή σας. Το αποτελεσματικότερο 
μέρος αυτής της ανάλυσης αποτελούν οι απροσδόκητες αντιδράσεις των μαθητών και οι 
αιτίες των πιθανών λαθών στην πρόβλεψή σας.   

Ch-III.  

Ζητήστε από τους μαθητές για να διακοσμήσουν τα σχέδιά τους για τα ρούχα της κ. και του 
κ. Κύβου. Τα σχέδια πρέπει να σχεδιαστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε μετά να τα βάλουν 
επάνω σε έναν κύβο και να δημιουργήσουν μια συμπαθητική εικόνα.   

Ch-IV.  

Ετοιμάστε μια σειρά έργων ως εξής. Πάρετε ένα σύνολο από έξι τετράγωνα και 
δημιουργήστε ένα σχέδιο κατά τέτοιο τρόπο ώστε μετά που θα μπει σε έναν κύβο το φόρεμα 
θα διακοσμηθεί (χρωματιστεί) ωραία. Σχεδιάστε το κατάλληλο σύνολο από έξι τετράγωνα σε 
κάθε ένα από αυτό το έργο (Βλ σχήμα DE04;  Panak, Kytka1, Kytka2.)  

Έργο S03 a) {B} 
Βρες όλα τα αναπτύγματα.  

Έργο S03 b) {C} 
Απόδειξε ότι η λίστα με όλα τα αναπτύγματα είναι πλήρης. 

Αποτελέσματα 
a) Δες σχήμα S10a ή S10a και S10b. 

b) Απόδειξε ότι έχουμε βρει όλα τα αναπτύγματα που μπορούν να γίνουν με αυτό τον τρόπο: 
πάρε κάθε ένα από τρία αποδεκτά «τετράμηνα» (4A, 4B, 4C, σχήμα S12), με τη χρήση της 
στρατηγικής που περιγράφηκε στο σχόλιο Co-III to έργο S05, βρες όλα τα δυνατά 



 

πεντάμηνα και επανέλαβε τη διαδικασία για κάθε κατάλληλα «πεντάμηνο». Αυτή η 
μέθοδος επιτρέπει την εξάντληση των πιθανοτήτων.  

Σχόλια 
Co-I.  

Αυτό το έργο είναι λίγο ασαφές, καθώς δεν ξέρουμε πότε δύο συμμετρικά αναπτύγματα όπως 
το 6B στο σχήμα S10a και 6B’ στο σχήμα S10b αντιμετωπίζονται ως ίδια ή διαφορετικά.  

Εάν θεωρούνται ως ίδια, τότε υπάρχουν ακριβώς 11 αναπτύγματα που παρουσιάζονται στο 
σχήμα S10a. Εάν θεωρούνται ως διαφορετικά τότε υπάρχουν ακριβώς 20 αναπτύγματα που 
παρουσιάζονται στο σχήμα S10a, S10b.  

 

 

Σχ. S10a 



 

Co-II.  

Στη δικιμή In Trial S06-DE, σ. 150, ο δάσκαλος και οι μαθητές κατά  τη δημιουργία μιας 
συλλογής όλων των αναπτυγμάτων κύβων, θεώρησαν δύο συμμετρικά αναπτύγματα ως 
διαφορετικά. Παρατήρησαν ότι αυτά τα δύο αναπτύγματα συσχετίζονται και χρησιμοποίησαν 
τις εφευρετικές ιδέες για να εκφράσουν αυτή τη σχέση: τους έδωσαν δύο παρόμοια αρσενικά 
και θηλυκά μικρά ονόματα (π.χ. Michael, Michaela). Υπάρχουν ακριβώς δύο αναπτύγματα 
6A και 6F τα οποία είναι συμμετρικά και έτσι 6A=6A´, 6F=6F´.  Για αυτά τα αναπτύγματα οι 
σπουδαστές του Kassel χρησιμοποίησαν παλιδρομικά ονόματα όπως Otto ή Anna. Η μόνη 
σκιά σε αυτήν την μεταφορική ονομασία είναι το γεγονός ότι δύο διαφορετικές αρχές 
χρησιμοποιούνται για την ιδέα της συμμετρίας: για τα συμμετρικά ζεύγη = αρσενικό-θηλυκά, 
για τα συμμετρικά άτομα = παλινδρομικά ονόματα. 
 

Έργο S04 a – c) {A};  d – f) {B};  g) {C} 
Στο έργο S02 ένα σχέδιο ρούχων για τον κύβο κατασκευάσθηκαν από τετράγωνα. Τώρα θα 
δημιουργήσουμε σχέδια για 
μεγαλύτερα σχήματα (μέρη από 
σχέδια) – «πολυώνυμα». 

Δίνεται το μοντέλο ενός κύβου. 
Φτιάξε ρούχα για ένα κύβο όταν 
έχει τα ακόλουθα 
«πολυώνυμα». 

α)  
δύο «τριώνυμα» 3A  

β) 
δύο «τριώνυμα» 3B  

γ)  

Σχ. S10b 

σχ. S11 



 

«τριώνυμα» 3A and 3B  

δ) 
τρία «διώνυμα» 2A 

ε) 
«πολυώνυμα» 3A, 2A, and 1A 

στ) 
«πολυώνυμα» 2A, 4B, και 4E.  

η) 
Προσπάθησε να βρεις όλα τα σχέδια που μπορούν να κατασκευαστούν σε κάθε δεδομένη 
περίπτωση.   

Αποτελέσματα 
α) 6A και 6J (πχ με τρία «τριώνυμα» 3A ακριβώς δύο αναπτύγματα 6A και 6J 
δημιουργούνται), 
β) 6C,6D, 6E, 6G, 6H, 6I, γ) κανένα; δ) 6B,6D, 6G, 6I, 6J, 6K,  
ε) 6A, 6B, 6C,6D, 6G, 6H, 6J, 6K, στ) 6B, 6D, 6G, 6J, 6K – κανένα με 4E. 

Σχόλια  
Co-I.  

Ένα «πολύμινο» είναι ένα σχήμα το οποίο δημιουργείται με την επικόλληση διαδοχικών 
τετραγώνων. Βάζοντας n τετράγωνα μαζί δημιουργούμε ένα n-μινο. Όπως είδαμε στο σχ. S12 
ύπάρχει ένα «μονόμινο» (1A), ένα «δίμινο» = ντόμινο (2A), δύο «τριόμινα» (3A, 3B), πέντε 

«τετράμινα» (4A, 4B, 4C, 4D, and 4E), και  δώδεκα «πεντάμινα» (5A,…, 5L).  

Σχ. S12 

Έργο S05 a) {A}; b – e) {B} 
Βρες όλα τα «πεντάμινα» που μπορείς να δημιουργήσεις κολλώντας μαζί ένα «μονόμινο» 1A 
και ένα «τετράμινο» α) 4A, β) 4B, γ) 4C, δ) 4D, e) 4E.  



 

Αποτελέσματα  
α) 5A, 5B, 5C; β) 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J; δ) 5D, 5F, 5I, 5L; e) 5I..  

Έργο S06 a) – c) {B};   d – f) {C}; g) {T} 
Δύο αναπτύγματα ενός κύβου καλούνται 5+1-σχετιζόμενα, εάν ένα 
από αυτά μπορεί να κοπεί σε ένα 5-μινο και ένα 1-μινο και από 
αυτές τις μορφές ένα δεύτερο ανάπτυγμα μπορεί να γίνει. Ομοίως 
εισάγουμε τους όρους 4+2-σχετιζόμενα αναπτύγματα και 3+3- 
σχετιζόμενα αναπτύγματα. Το σύνολο όλων των αναπτυγμάτων 
ενός κύβου που λαμβάνεται με να κολληθούν μαζό 1A and 5B 
(figure S12) συμβολίζεται με 1A+5B. Ο ίδιος συμβολισμός θα 
χρησιμοποιηθεί και για τα άλλα πολύμινα  Είναι εύκολο να φανεί ότι το ανάπτυγμα C και D 
ανήκουν στο σύνολο 1A+5B. Που σημαίνει ότι τα αναπτύγματα C and D είναι 5+1-
σχετιζόμενα. 

α) Βρες όλα τα αναπτύγματα που ανήκουν στο σύνολο 1A+5A; Το ίδιο για τα σύνολα 1A+5B 
… 1A+5L (βλ. fig. S12).    

β) Βρες όλα τα αναπτύγματα που ανήκουν στα σύνολα 2A+4A, 2A+4B, 2A+4C, 2A+4D και 
2A+4E (βλ fig. S12).  

γ) Βρες όλα τα αναπτύγματα που ανήκουν στα σύνολα 3A+3A, και 3B+3B (βλ. έργο S04a, 
b). 

δ) Περίγραψε τη 5+1-σχέση με τη βοήθεια ενός πίνακα. 

ε) Περίγραψε τη 4+2- σχέση με τη βοήθεια ενός πίνακα. 

στ) Περίγραψε τη 3+3- σχέση με τη βοήθεια ενός πίνακα. 

Αποτελέσματα 
Σε αυτά τα αποτελέσματα τα αναπτύγματα 6A, 6B … 6K iγράφονται χωρίς το ‘6’. Δηλαδή το 
ανάπτυγμα 6C γράφεται με C.   

α) Δεν υπάρχει κανένα ανάπτυγμα στο σύνολο 1A+5A; Δηλαδή το σύνολο 1A+5A είναι 
άδειο. Όμοια τα σύνολο 1A+5H, και 1A+5I και 1A+5J. Άλλες περιπτώσεις:  

1A+5B = {A, B, C, D} 

1A+5C = {B, C, E, F} 

1A+5D = {G, H, J, K} 

1A+5E = {A, F, K} 

1A+5F = {B, E, H, K} 

1A+5G = {C, G} 

1A+5K = {F} 

1A+5L = {H, I}

 8 7 6  

1 4C 5 

 2  4  

  3   

         Σχ. S13 
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β) Σύνολα 2A+4A και 2A+4E είναι άδεια. ‘Άλλες περιπτώσεις: 

     2A+4B = {B, D, G, J, K}            2A+4C = {A, C, F, H}                 2A+4D = {B, G, I} 

γ) 3A+3A = {A, J}, 3B+3B = {C, D, E, G, H, I}. 

δ) Η σχέση δίνεται από τον πίνακα S01. 

 

Πίνακας S01 

Πώς διαβάζεται ο πίνακας  

Στη γραμμή ‘Α’ και τη στήλη ‘Β’ υπάρχει το πεντάμινο 5B.  Δηλαδή και τα δύο αναπτύγματα 
6A και 6D ανήκουν στο σύνολο 1A+5B και έτσι είναι 5+1-σχετιζόμενα. Στη γραμμή ‘B’ και 
τη στήλη ‘E’ υπάρχουν δύο πεντάμινα 5C and 5F. Δηλαδή και τα δύο αναπτύγματα 6B and 
6E ανήκουν στο σύνολο 1A+5C κι επίσης το σύνολο 1A+5F. Άρα τα αναπτύγματα 6B και 6E 
είναι επίσης 5+1-σχτιζόμενα (ακόμα και με διαφορετικούς τρόπους). Τα αναπτύγματα 6D και 
6I δεν είναι 5+1-σχετιζόμενα καθώς δεν υπάρχει ένα 5-μινο που να ανήκει και στα δύο 
σύνολα. Υποδεικνύεται με ένα άδειο παράθυρο στη γραμμή ‘D’ και στήλη ‘I’.  

ε) και στ)   

Η σχέση υπό ε) δίνεται από το πάνω δεξί μισό του πίνακα S02.  

Η σχέση υπό στ) δίνεται από το κάτω αριστερό μισό του πίνακα S02. 

Αναπ. A B C D E F G H I J K 

A □ 5B 5B 5B  5E     5E 

B  □ 5B, 5C 5B 5C, 5F 5C  5F   5F 

C   □ 5B 5C 5C 5G     

D    □        

E     □ 5C  5F   5F 

F      □     5E 

G       □ 5D  5D 5D 

H        □ 5L 5D 5D, 5F 

I         □   

J          □ 5D 

K           □ 



80 

 

Πίνακας 
S02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έργο S07 a) {A} 
Δίνεται το μοντέλο ενός κύβου και έξη τετράγωνα. Έντεκα από τις δώδεκα ακμές του κύβου 
χρωματίστηκαν με το χρώμα a, και μία με το χρώμα b. Όλες οι 24 πλευρές των έξη 
δεδομένων τετραγώνων χρωματίστηκαν. 22 πλευρές χρωματίστηκαν με το χρώμα a και 2 
πλευρές (σε διαφορετικά τετράγωνα) χρωματίστηκαν με το χρώμα b. Κόλλησε τα έξι 
δεδομένα τετράγωνα επάνω στις έδρες του κύβου έτσι ώστε το χρώμα μιας 
πλευράς ενός τετραγώνου να αντιστοιχεί στο χρώμα της ακμής του 
κύβου.   

 
 
Έργο S07 b) {B} 
Δίνεται το μοντέλο ενός κύβου και έξη τετράγωνα όπως φαίνεται στο 
σχήμα S15. Κάθε μία από τις 12 ακμές του κύβου ABCDEFGH έχει 
χρωματιστεί με ένα από τα τρία χρώματα a, b, c. Όλες οι τέσσερις ακμές 
της έδρας ABCD χρωματίστηκε a. Όλες οι τέσσερις ακμές EFGH 
χρωματίστηκαν b. Οι ακμές AE και BF χρωματίστηκαν a, η ακμή CG b 
και η DH c. Όλες οι 24 πλευρές αυτών των τετραγώνων χρωματίστηκαν 
επίσης όπως φαίνεται στο σχήμα S16. Ο χρωματισμός αυτών των 

 A B C D E F G H I J K 

A   4C   4C  4C    

B    4B   4B,4D  4D 4B 4B 

C      4C  4C    

D   3B    4B   4B 4B 

E   3B 3B        

F        4C    

G   3B 3B 3B    4D 4B 4B 

H   3B 3B 3B  3B     

I   3B 3B 3B  3B 3B    

J 3A          4B 

K            

Σχ. S14 

Σχ. S15 
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τετραγώνων περιγράφεται με τέσσερα γράμμα σε παρένθεση πάνω από κάθε τετράγωνο στο 
σχήμα. Αυτός ο συμβολισμός θα χρησιμοποιηθεί και στη συνέχεια.1  

 (a,a,a,a)  (a,a,a,b)  (b,a,a,b)  (b,b,b,b)  (a,c,b,a)  (a,c,b,b)   

  a    a    a    b    b    b    

 a  a  b  a  b  a  b  b  a  c  b  c   

  a    a    b    b    a    a    

Σχ. S16 

Το έργο αφορά να κολληθούν έξη  δεδομένα τετράγωνα στις έδρες ενός κύβου έτσι ώστε το 
χρώμα μιας πλευράς του τετραγώνου να αντιστοιχεί με το χρώμα της ακμής του κύβου.  

 

Έργο S08 a) {B};   d) {C};   i) {T}  
(Έργο S08 b, c) {B}; e – h) {C} βλ/ φύλλο εργασίας WS04) 

Δίνονται κύβος και έξι τετράγωνα με χρωματισμένες πλευρές όπως παρουσιάζεται κατωτέρω. 
Χρωματίστε και τις 12 ακμές του κύβου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατό να 
κολληθούν έξι τετράγωνα στις έδρες του κύβου με τα χρώματα όλων των ακμών του κύβου 
και των πλευρών των τετραγώνων να αντιστοιχούν.   

a) (a,a,a,a), 4× (a,a,a,b), (b,b,b,b)  (σημαίνει 4 τετράγωνα (a,a,a,b))   

d) 4× (a,a,a,b), 2× (a,b,a,b) 

 
i) (c,b,a,d), (d,b,a,c), (b,c,a,d), (d,c,a,b), (b,d,a,c), (c,d,a,b).  

Αποτελέσματα 
Βλ. Σχήματα S17a, d, i.  

                                                 
1 Πιο συγκεκριμένα το σύμβολο: (a,b,c,d) σημαίνει ότι οι πλευρές ενός τετραγώνου είναι 
χρωματισμένες με τα χρώματα a, b, c, d έτσι ώστε οι πλευρές με  a, c να είναι παράλληλες και έτσι οι 
πλευρές με b, d  να είναι επίσης παράλληλες.  
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Έργο S09 a, b) {B};   c – f) {C}   
(Έργο S09 b) {B}; d – f) {C} βλ. Φύλλο εργασίας WS05) 

Δίνονται πέντε τετράγωνα με χρωματισμένες πλευρές. Από αυτά τα τετράγωνα δημιουργήστε 
ένα σχέδιο για ρούχα του κύβου με τρόπο ώστε να μπορείς να βάλεις μαζί δύο τετράγωνα με 
πλευρές χρωματισμένες b. Με άλλα λόγια, οι ραφές των ρούσων θα πρέπει να είναι 
χρωματισμένες  b and και τα φερμουάρ a.  

a) (a,b,a,b), 4× (a,a,a,b), (b,b,b,b); 

 

c) 3× (a,a,a,b), 2× (b,a,a,b), (b,b,a,b);  

Αποτελέσματα 
 

 
a) σχήμα 6F           

c) σχήμα 6H   

Σχ. S18c  
Σχ. S18a  

Σχ. S17a Σχ. S17d Σχ. S17i 
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Έργο S10 a, b) {B} 
Δίνονται πέντε τετράγωνα με χρωματισμένες πλευρές. Βρείτε το έκτο τετράγωνο έτσι ώστε 
ακριβώς α) δύο, β) τρία διαφορετικά σχέδια για τα ρούχα του κύβου μπορούν να 
δημιουργηθούν από αυτά τα έξι τετράγωνα. 

α) 2× (b,a,a,b), 2× (a,a,a,b), (a,b,a,b); 

β) 3× (a,a,a,b), (b,a,a,b), (b,b,a,b).   

Αποτελέσματα 
Και στις δύο περιπτώσεις το ζητούμενο τετράγωνο είναι το (a,b,a,b).  

α)  2× (a,a,b,b), 2× (a,a,a,b), 2× (a,b,a,b)  με δύο λύσεις – αναπτύγματα 6D και 6J (σχ. S19a), 

β) 3× (a,a,a,b), (a,b,b,a), (a,b,a,b), (b,b,a,b) με τρεις λύσεις – αναπτύγματα 6B, 6C, 6K (Σχ. 

Σχ. S19a 

Σχ. S19b  
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S19b) 

Έργο S11 a) {C} 
Οι έξη έδρες ενός κύβου ABCDEFGH (βλ. fig. S04) δίνονται στα σχήματα S20a – f. Ακριβώς 
10 από τις 24 ακμές αυτών των τετραγώνων έχουν ονομαστεί. Όρισε ποιες από αυτές είναι 
στη πάνω έδρα, στην κάτω, στην μπροστινή έδρα και στην πίσω, στην δεξιά και την αριστερή 
έδρα.  

  

Αποτελέσματα 
     Έδρα πάνω κάτω μπρος πίσω αριστερά δεξιά 

 S20f S20e S20c S20b S20a S20d 

 

Πίνακας S03 

Έργο S12 a) {A} 
Δίνεται το μοντέλο ενός κύβου και το ανάπτυγμά του. Ένα τετράγωνο του αναπτύγματος 
είναι σημειωμένο. Το έργο  αφορά τη σημείωση του δεύτερου τετράγωνου του αναπτύγματος 
ώστε τα δύο σημειωμένα τετράγωνα να είναι παράλληλες έδρες του κύβου όταν το 
ανάπτυγμα γίνει κύβος (επιλέξτε τα διαφορετικά αναπτύγματα και τα διαφορετικά 
τετράγωνα).   

Έργο S12 b) {A} 
Δίνεται το μοντέλο ενός κύβου και το ανάπτυγμα 6J. Όλα τα 
τετράγωνα του αναπτύγματος είναι χρωματισμένα με 
διαφορετικά χρώματα. Το έργο αφορά να βρεθεί ποιά ζεύγη 
τετραγώνων θα είναι παράλληλα όταν το ανάπτυγμα 
τοποθετηθεί στο κύβο (βλ. σχ S21 – δεξιά). 

Έργο S12 c) {B} 
Δίνονται 6 χρωματισμένα τετράγωνα  – δύο χρώματα  α, δύο χρώματα  β  και δύο χρώματα  γ. 

   D                E       

                          

 E      C  A    B  F  G    A  D   

              

Ro Bl Re   

  Gy Br Gn 

Σχ. S20a  Σχ. S20b  Σχ. S20c  Σχ. S20d Σχ. S20g  Σχ. S20k  
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Το μοντέλο ενός κύβου δεν δίνεται. Το έργο  αφορά την κατασκευή ενός αναπτύγματος 6F 
χρησιμοποιώντας αυτά τα 6 τετράγωνα έτσι ώστε κάθε ζευγάρι των παράλληλων εδρών να 
είναι του ίδιου χρώματος, κάθε ζευγάρι των κάθετων εδρών είναι διαφορετικών χρωμάτων  

Έργο S12 d) {B} 
Σχεδιάσε το «τετράμηνο» 4Α και χρωμάτισε κάθε τετράγωνο κατά τέτοιο τρόπο ώστε όταν 
βάλεις αυτό το «τετράμηνo» επάνω σε έναν κύβο οι παράλληλες έδρες θα χρωματιστούν με 
το ίδιο χρώμα και οι κάθετες έδρες από τα διαφορετικά χρώματα. Λύσε το ίδιο έργο  για τα 
«τετράμηνα» 4B, 4C και 4D  

(στο figure S12).  

Έργο S12 e) {T} 
Υπάρχουν τρεις κανόνες για την τοποθέτηση των ζευγαριών των τετραγώνων ενός 
αναπτύγματος που είναι τα παράλληλες έδρες ενός κύβου. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους 
τρεις κανόνες μπορούμε να λύσουμε το έργο  για τις παράλληλα έδρες σε κάθε ανάπτυγμα. 
Βρες αυτούς τους κανόνες. 

Αποτελέσματα 
b) Παράλληλες έδρες είναι: μπλε-καφέ, πράσινες-γκρίζες και ροζ- κόκκινες (πχ. B-ζεύγος, G- 
ζεύγος, and R- ζεύγος).  

c) Βλ. σχήμα S22. 

d) Βλ. σχήμα S23.  

e) Οι κανόνες είναι: 1. Αν το «τρίμηνο» 3A είναι μέρος του αναπτύγματος, τότε τα δύο 
ακριανά του τετράγωνα είναι του ιδίου χρώματος. 2. Αν το «τετράμηνο» 4D είναι μέρος του 
αναπτύγματος, τότε τα δύο ακριανά του τετράγωνα είναι του ιδίου χρώματος. 3. Αν τέσσερα 
τετράγωνα ενός αναπτύγματος έχουν ήδη χρωματιστεί με χρώματα a και b, τότε τα δύο 
υπόλοιπα τετράγωνα είναι χρώματος c.  

Σχ. S22 

4A 4

4C 4D

Σχ. S23 
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Έργο S13 a) {B} 
Δίνονται τρία διώνυμα με το χρωματισμό των τετραγώνων (a,a), (a,b), (b,b). Από αυτά τα  
τρία διώνυμα κατασκεύασε ανάπτυγμα 6B με τύπο χρώματος k = 3 ή k = 2 ή k = 1 ή k = 0 
(αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των ζευγαριών παράλληλων εδρών του ίδιου 

χρώματος είναι 
k).  

 
 
Έργο S13 b) {B} 
Λύσε το ίδιο πρόβλημα για όλα τα αναπτύγματα και γράψε όλα τα αποτελέσματα στον 
πίνακα S05: αν είναι δυνατό να δημιουργήσεις ανάπτυγμα 6X με χρώμα k, βάλε ‘+’ στο 
αντίστοιχο κελί του πίνακα S05 (πχ. στήλη 6X και γραμμή k). 

Διαφορετικά αφήστε το κελί κενό. 

 

Πίνακας S05 

Έργο S13 c) {B} 

 Λύστε το ίδιο πρόβλημα με διαφορετική τριάδα διώνυμα: (a,b), (a,c), (b,c).  

Έργο S13 d) {B} 

Λύσε το ίδιο πρόβλημα για τα ζεύγη των ορθογώνιων «τρίμηνων» (a,b,c), (a,b,c).  

 k 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 6I 6J 6K 

3            

2            

1            

Αριθμός ζευγών 
παράλληλων 
εδρών του ίδιου 
χρώματος 

0            
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(Έργο S13e, f) {B}; βλ φύλλο 
εργασίας WS06) 

Αποτελέσματα 
a) Βλ. τη γενική λύση τον 
πίνακα S06.  

b) Βλ Πίνακα S06. 

c) Κανένα από τα αναπτύγματα 
6A, 6C, 6E, 6F, και 6H δεν μπορούν να κατασκευαστούν από τρία 
διώνυμα. Καθένα από τα υπόλοιπα αναπτύγματα μπορούν να 
κατασκευαστούν από τα τρία διώνυμα.  

Ωστόσο καμία από αυτές τις κατασκευές δεν μπορεί να χρωματιστεί στον τύπο k =2. 
Πράγματι αν ένα ζεύγος παραλλήλων εδρών χρωματιστεί με α και το δεύτερο με β, τότε 
αναπόφευκτα το τρίτο ζεύγος εδρών θα χρωματιστεί ψ. Έτσι, για τον χρωματισμό του 
τύπου  k, υπάρχουν μόνο τρεις περιπτώσεις: k = 3, k = 1, k = 0. Όλες οι άλλες περιπτώσεις 
φαίνονται στο σχήμα S24.  

Τύποι χρωματισμού στα σχήματα S24a – f είναι k = 3. Αν σε κάποιο από αυτά τα 
αναπτύγματα το διώνυμο (a,b) αντικατασταθεί από το διώνυμο (b,a), ο νέος χρωματισμός 

θα είναι τύπου colouring k = 1. Αν επιπλέον το διώνυμο (a,c) αντικατασταθεί από το  (c,a), 
θα απομείνει ο τύπος k = 0.  

Σχ. S24a  Σχ. S24b  Σχ. S24c  Σχ. S24d  Σχ. S24e  Σχ. S24f 

(αν. 6B) (αν. 6D)  (αν. 6G)  (αν. 6I)  (αν. 6J)  (αν. 6K) 

d) Υπάρχουν μόνο δύο αναπτύγματα που μπορούν να κατασκευαστούν με τη χρήση 
ορθογωνίων «τρίμηνος» 6A και 6J. Στις δύο περιπτώσεις υπάρχει μόνο ένα έγχρωμο, k = 1. 
Οι έδρες με χρώμα b είναι παράλληλες. 

 

Λεξιλόγιο 

Ακμές X, Y ενός κύβου ονομάζονται: 

Διαδοχικές αν το XY είναι στις κορυφές του κύβου (πχ. 
A, B), 

k 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 6I 6J 6K

3            

2  +  +   +  + + + 

1            

0  +  +   +  + + + 

Πίνακας S06 

     Σχ. S04a 
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Διαγώνιες αν το XY είναι η διαγώνιος μιας έδρας (πχ F, H), and  

Διπολικές αν το XY είναι στερεή διαγώνιος του κύβου. (πχ E, C) (βλ.σχ. S04a). 

Έργο S14 a), b) {A}; c) {B} 
Ένας κύβος έχει ονομαστεί με έναν τυποποιημένο τρόπο.  Βρες όλες τις ακμές που είναι 
a) διαδοχικές της κορυφής B; b) διαγώνιες της κορυφής E; c) διπολική της κορυφής D.  

Έργο S14 d) {B} 
Ένας κύβος έχει ονομαστεί με έναν τυποποιημένο τρόπο. Βρες τέσσερις ακμές ώστε οι δύο 
από αυτές να είναι διαγώνιες.   

Έργο S14 e) {B} 
Χρωμάτισε δύο ακμές ενός κύβου κόκκινες και έξι ακμές του μπλε,  κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
σε κάθε έδρα ακριβώς μία ακμή να είναι κόκκινη.    

Έργο S14 f) {B} 
Χρωμάτισε τέσσερις ακμές ενός κύβου κόκκινες και τέσσερις ακμές του μπλε,  κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε σε κάθε έδρα ακριβώς δύο ακμές να είναι κόκκινες. 

Αποτελέσματα 
a) A, C, F 

b) B, D, G 

c) F 

d) Βλ. Σχ. S26 

e) Ένα ζεύγος διπολικών ακμών είναι κόκκινο, όλα τα άλλα είναι 
μπλε.  

f) Κάποιες ακμές και όλες οι διαγώνιοι είναι κόκκινες, όλες οι άλλες είναι μπλε.  

Έργο S16 a) {B} 
Οι ακμές στο ανάπτυγμα του κύβου του σχήματος S27a 
ονομάστηκαν με αριθμούς. Γνωρίζουμε τα ονόματα από 10 ή 8 
ή 6 ή 5 ΄4 ή 3 ακμές.   

Περίπτωση a1) Δέκα ακμές ονομάστηκαν: 1 = B, 2 = A, 3 = C,  
4 = D, 5 = A, 10 = E, 11 = F, 12 = G, 13 = F, 14 = E. Βρες 
τα ονόματα των ακμών 6, 7, 8 και 9 (βλ. σχ. S27a1). 

Περίπτωση a2) Οκτώ ακμές ονομάστηκαν: 1 = E, 3 = F, 6 = E, 7 
= F, 8 = G, 11 = H, 12 = G, 13 = H. Βρες τα ονόματα των ακμών 2, 4, 5, 9, 10 και 14 (βλ  
σχ. S27a2).  

Σχ. S27a 

Σχ. S26 
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(περιπτώσεις a3) – a6) {B} βλ. Φύλλο εργασίας WS07) 

Και οι έξη περιπτώσεις 
παρουσιάζονται στον 
πίνακα S07a σε 
συμπυκνωμένη μορφή. 
Κάθε γραμμή είναι ένα 
έργο, του οποίου η 
λύση είναι η 
συμπλήρωση των 
άδειων κελιών.  

 (Έργα S16d, e) {B} 
βλ. φύλλα εργασίας 

WS10, WS11) 

Έργο S16 b) {B} 
Οι ακμές από το ανάπτυγμα του σχ. S27b ονομάστηκαν με αριθμούς. Κάθε γραμμή του 
πίνακα S07b είναι ένα έργο. Κάνε αυτά τα έργα, συμπληρώνοντας 
τα άδεια κελιά – βρες το ονόματα των ακμών. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

b1 fig.    D A B C G H E F    

b2 fig.     A E F G C D H    

b3     E H D C  F G    

b4     C B A   G F    

b5     C G    D H    

b6 

$ 

W 

S 

08     G H    F     

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

a1 fig B A C D A     E F G F E 

a2 fig E  F   E F G   H G H  

a3 H E     D     C G F 

a4   A  C  A  H  F    

a5  C  B  G    D     

a6 

 
W 

S 
07 

  D  G    B      

              Πίνακας S07a 

Σχ. S27b 

Σχ. S27a1 Σχ. S27a2 
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Πίνακας S07b 

Έργο S16 c) {B}  
Οι ακμές του αναπτύγματος ενός κύβου στο σχ. S27c ονομάστηκαν με αριθμούς. Κάθε 
γραμμή στον πίνακα S07c είναι ένα έργο. Κάνε όλα τα έργα, πχ.. γέμισε όλα τα άδεια κελιά 
του πίνακα, βρίσκοντας τις υπόλοιπες ακμές. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

c1 σχ.  G  B F          

c2 σχ. H  A  F          

c3 D   H      G     

c4 H    F     C     

c5  B   F       A   

c6 

 

WS 

09 

   A  F  C       

                                                                            Πίνακας S07c 

 
 

Σχ. S27c 

Σχ. S27b1 Σχ. S27b2 

Σχ. S27c1 Σχ. S27c2 
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Αποτελέσματα 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

a1 B A C D A B C G H E F G F E 

a2 E A F B A E F G C D H G H D 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

b1 B A C D A B C G H E F G F E 

b2 E A F B A E F G C D H G D C 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

c1 C G H B F E H G B A D C A B 

c2 H E A G F B A E G C D H C G 

Πίνακας S08a 

Πίνακας S08b 

Πίνακας S08c 

Σχ. S27’a1 Σχ. S27’a2 

Σχ. S27’b1 Σχ. S27’b2 
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Έργο S18 a) – d) {B} 
Δίνονται 12 έγχρωμοι ράβδοι: 4 χρώματος α, 4 χρώματος β,  4 χρώματος γ. Κόλλησε αυτές 
τις 12 ράβδους στις 12 ακμές ενός κύβου έτσι ώστε   

α)  μια έδρα περιβάλλεται από το χρώμα  α, η δεύτερη από το χρώμα  γ. Ποια είναι η 
αμοιβαία θέση των χρωμάτων  α  και  β;   

β) κάθε δύο ράβδοι του ίδιου χρώματος είναι παράλληλοι. Ποια είναι η αμοιβαία θέση των 
ραβδών δύο διαφορετικών χρωμάτων;  

γ)  οι ράβδοι τριών διαφορετικών χρωμάτων οδηγούν σε μία κορυφή του κύβου  

δ) οι ράβδοι τριών διαφορετικών χρωμάτων οδηγούν σε μία κορυφή του κύβου και επιπλέον 
μερικά ζευγάρια ράβδων του χρώματος  γ  δεν είναι παράλληλα.   

 

Αποτελέσματα 

α) Κάθε ράβδος χρώματος α είναι κάθετη σε κάθε ράβδο χρώματος β, βλ. σχήμα S28a.  

β) Είναι κάθετα, βλ. Σχήμα S28b.  

γ) Βλ. πχ σχήμα S28b ή S28c. 

δ) Βλ. πχ σχήμα S28c. 

Fig. S28a  Fig. S28b  Fig. S28c       Fig. S29a  Fig. S29b 

 

Σχ. S27’c1 Σχ. S27’c2 
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Έργο S19 a) – d) {C} 
Δίνονται 12 έγχρωμοι ράβδοι: 3 χρώματος α, 3 χρώματος β,  3 χρώματος γ και . 3 χρώματος 
δ. Κόλλησε αυτές τις 12 ράβδους στις 12 ακμές ενός κύβου έτσι ώστε   

α)  κάθε τρεις ράβδοι του ίδιου χρώματος να περνούν από μία κορυφή του κύβου.  

β)  κάθε έδρα του κύβου να έχει ακμές και τα  τέσσερα χρώματα.   

γ)  οι ράβδοι τριών διαφορετικών χρωμάτων να οδηγούν σε κάθε κορυφή του κύβου   

Δ)  κάθε δύο παράλληλοι ράβδοι να είναι διαφορετικού χρώματος. 

Αποτελέσματα 

α) βλ. Σχ.. S29a 

β), γ), δ) βλ.σχ.. S29b. 

 

Έργο S20 a) – e)  {C} 
Δίνεται ένα ανάπτυγμα κύβου στο σχήμα α) S27a; β) S27b; ε) S27c; δ) S27d (βλ. WS10),  

WS11). Βρες τα ζευγάρια των τμημάτων (φερμουάρ) που θα συνδεθούν όταν  βάλεις το 
ανάπτυγμα πάνω στον κύβο (θα συνδεθούν αμοιβαία). 

Αποτελέσματα 
Σημείωση. Το γεγεονός ότι το τμήμα 1-2 συνδέεται με το τμήμα 5-6 θα γραφεί με  1-2 ≈ 5-6. 
Με αυτή τη σήμανση έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 

α) β) γ) δ) ε) 

1-2 ≈ 5-6 

2-4 ≈  4-5  

1-3 ≈ 6-7  

3-8 ≈ 7-12  

8-13 ≈ 11-12  

13-14 ≈ 10-11 

9-10 ≈ 9-14 

1-2 ≈ 5-6 

2-4 ≈ 4-5  

1-3 ≈ 6-7  

3-8 ≈ 7-12  

8-9 ≈ 12-14  

9-10 ≈ 13-14 

10-11 ≈ 11-13 

1-2 ≈ 8-12 

2-3 ≈  7-8 

3-6 ≈ 6-7 

1-4 ≈ 12-14 

4-5 ≈ 5-9 

9-10 ≈ 13-14 

10-11 ≈ 11-13 

1-2 ≈ 7-12 

1-4 ≈ 3-4 

2-5 ≈ 5-6  

3-8 ≈ 7-8 

9-10 ≈ 9-14 

6-11 ≈ 12-13 

10-11 ≈ 13-14 

1-2 ≈ 9-12 

2-4 ≈ 4-5  

5-8 ≈ 8-9 

1-3 ≈ 12-14 

3-6 ≈ 13-14 

6-7 ≈ 7-10 

10-11 ≈ 11-12 

Έργο S21α – e) {C} 
Δίνεται ένα ανάπτυγμα κύβου στο σχ. α) S27a; β) S27b; γ) S27c; δ) S27d (βλ. WS10); ε) 
S27e (βλ. WS11 Δύο τμήματα του αναπτύγματος που έχουν αριθμό ακμών 1 ως το τέλος, 
είναι χρωματισμένα με διαφορετικά χρώματα: οριζόντιο - πράσινο, κάθετο  – κόκκινο. 
Χρωματίστε ολόκληρο το ανάπτυγμα με ένα αντίστοιχο χρωματισμό. 
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Αποτελέσματα 
 
 

 

 

 

 

α) πράσινο 1-2, 3-4, 5-6, 8-9, 10-11, 13-14 
 κόκκινο 1-3, 2-4, 4-5, 6-7, 8-13, 9-10, 9-14, 11-12 
 μπλέ 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12 
β) πράσινο 1-2, 3-4, 5-6, 8-9, 10-11, 11-13, 12-14 
 κόκκινο 1-3, 2-4, 4-5, 6-7, 9-10, 11-12, 13-14 
 μπλέ 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12 
γ) πράσινο 1-2, 4-5, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 
 κόκκινο 1-4, 2-5, 3-6, 6-7,10-11, 11-13, 12-14 
 μπλέ 2-3, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 
δ) πράσινο 1-2, 4-5, 7-12, 8-13, 9-10, 9-14      see fig. S30 
 κόκκινο 1-4, 3-4, 2-5, 5-6, 8-9, 10-11, 13-14 
 μπλέ 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-8, 12-13 
ε) πράσινο 1-2, 3-4, 6-7, 7-10, 8-11, 9-12 
 κόκκινο 1-3, 2-4, 4-5, 7-8, 10-11, 11-13, 12-14 
 μπλέ 3-6, 4-7, 5-8, 8-9, 11-12, 13-14 

Σχ. S30 
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ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ:  
Aνάπτυξη νοερών παραστάσεων 
 
Μαριάννα Τζεκάκη, Γιώργος Μπάρμπας 
 

N1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι αριθμοί θεωρούνται γενικά ως κύριο συστατικό για κάθε μαθηματική ανάπτυξη. Οι 
πρόσφατες αλλαγές στη διδασκαλία των αριθμών υπογραμμίζουν μια προσέγγιση σκέψης 
βασισμένη  στην αίσθηση αριθμού, η οποία αφορά μια κατανόηση των αριθμητικών εννοιών, 
σχέσεων και συστημάτων αρίθμησης, των αριθμητικών συμβόλων και της σχετικής 
ορολογίας (Nunes & Buyant, 1999).  

Όλες οι πειραματικές μελέτες για την πρόωρη ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού λαμβάνουν 
υπόψη τις νοερές παραστάσεις του στα παιδιά και τους νοερούς  υπολογισμούς. Μια 
εποικοδομιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού σχετίζεται στενά 
με διδακτικές καταστάσεις που δίνουν στους μαθητές την δυνατότητα να εξοικειωθούν με 
τους αριθμούς, τις ιδιότητές τους, τις αμοιβαίες σχέσεις, με συνδυασμούς και εκτιμήσεις. 

Πραγματικά, ερευνητικά συμπεράσματα βεβαιώνουν το γεγονός αν και τα προγράμματα 
σπουδών ενθαρρύνουν τις νοερές παραστάσεις και υπολογισμούς, η καταμέτρηση (με τον 
παραδοσιακό τρόπο - με τον υπολογισμό ένα- ένα) γίνεται ακόμα αποδεκτός από τους 
δασκάλους ως ο κύριος τρόπος προσέγγισης των αριθμών. 

Η ανάπτυξη των δυναμικών αριθμητικών εικόνων και εσωτερικών αναπαρασταστικών 
συστημάτων για τους αριθμούς με τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού και των 
δραστηριοτήτων που μπορούν να τα υποστηρίξουν, ακόμα δεν αναγνωρίζεται ως σημαντική 
πτυχή στην πρόωρη διδασκαλία των αριθμών. Κατά συνέπεια, πολλά παιδιά εμφανίζονται 
ακόμα να έχουν φτωχές νοερές αναπαραστάσεις των αριθμών ή ανεπαρκείς προσωπικές 
στρατηγικές για νοερούς υπολογισμούς ή εκτιμήσεις. την εκτίμηση.   
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Βάσει αυτής της διαπίστωσης, οι κύριοι στόχοι αυτής της ενότητας είναι πρώτα να 
παρουσιάσει την εμπειρία διαφορετικών χωρών σε έργα ανάπτυξης νοερών αναπαραστάσεων 
και στη συνέχεια να συγκρίνει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι δάσκαλοι 
χειρίζονται αριθμητικές καταστάσεις στις τάξεις τους. Η ενότητα θα ερευνήσει ποιες 
δραστηριότητες ενθαρρύνουν, τη μαθηματική εστίαση που θέτουν, τις αλλαγές που 
εμφανίζονται στη μέθοδο διδασκαλίας τους και τις αλλαγές που απαιτούνται προς όφελος των 
παιδιών. 

Υπάρχει πάντα ανάγκη για πιο στενή παρατήρηση της εργασίας που γίνεται στην τάξη για να 
κατανοήσουμε καλύτερα το πώς οι δάσκαλοι εργάζονται, πώς τα παιδιά καταλαβαίνουν τις 
διαφορετικές παραστάσεις του αριθμού και ποιος είναι ο τρόπος να γεφυρωθεί το χάσμα 
μεταξύ των άτυπων, ασύνδετων στρατηγικών και των επίσημων τυποποιημένων εννοιών και 
των διαδικασιών.   

N2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η έρευνα δείχνει ότι οι νοερές αναπαραστάσεις βασισμένες σε δραστηριότητες αναγνώρισης 
με μια ματιά ποσοτήτων (σε άτυπες ή επίσημες παραστάσεις) υποστηρίζουν τη αριθμητική 
σκέψη των παιδιών, όσο αυτές οι αναπαραστάσεις είναι δυναμικές και δεν δημιουργούν 
στερεοτυπικές μορφές. Όπως με όλες τις μαθηματικές έννοιες, η πλούσια εμπειρία με μια 
ποικιλία συγκεκριμένου, εικονογραφικού και τελικά συμβολικού υλικού βοηθά τα παιδιά για 
κατανοήσει τον αριθμό (Gravemeijer, 1997).  

Ο Barrody (1987) υπογραμμίζει ότι «η γρήγορη αναγνώριση είναι μια θεμελιώδης ικανότητα 
στην ανάπτυξη της κατανόησης του αριθμού ". Βοηθά τους μαθητές με διάφορους τρόπους να 
προσεγγίσουν τις ιδιότητες του αριθμού και τους επιτρέπει, να συνθέτουν και αποσυνθέτουν, 
να κατανοούν ακόμη τη βάση του δέκα και την αξία θέσης που είναι σημαντική στην 
ανάπτυξη αριθμητικής αίσθησης.   

Ο Clements (1999) διακρίνει  την αντιληπτική  από  την εννοιολογική αναγνώριση. Αν 
αντιληπτική είναι η αναγνώριση μιας ποσότητας με μια ματιά, εννοιολογική είναι η 
ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις ποσότητες και τους σχηματισμούς τους ως μονάδες 
μονάδων. Παραδείγματος χάριν, τα παιδιά μπορούν να δουν το «τέσσερα» σε ένα ζάρι ως 
τέσσερα σημεία και ως «ένα τέσσερα». Αυτό είναι απαραίτητο και σημαντικό για την 
ανάπτυξη αντίληψης αριθμού και για τις αριθμητικές διαδικασίες (Steffe, Cobb, 1988).   

Αυτή η ενότητα εστιάζει στην ανάπτυξη των νοερών αριθμητικών αναπαραστάσεων στα 
μικρά παιδιά και προτείνει τις καταστάσεις που δίνουν εμπειρία σχετική με τις διαφορετικές 
πτυχές και τις σχέσεις των αριθμών σε αναπαραστατικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, προτείνει 
τρία επίπεδα στόχων: 

- Γρήγορα παιχνίδια  που ενθαρρύνουν με φυσικό τρόπο την εννοιολογικη αναγώριση και την 
ανάπτυξη των στρατηγικών επιτυχίας (στην προσπάθειά τους να κερδίσουν, τα παιδιά 
μπορούν να βελτιώσουν τις τεχνικές που τους βοηθούν να αναγνωρίσουν τους σχηματισμούς 
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ποσοτήτων). 

-  Κατάρτιση  των ομάδων παιδιών για να συζητήσουν τις στρατηγικές αναγνώρισης (καθώς 
προσπαθούν να βρουν τρόπους που θα τους βοηθήσουν να κερδίσουν ως ομάδα, τα παιδιά 
επεξεργάζονται και συζητούν την οργάνωση τους σχηματισμούς ποσοτήτων). 

-  Σχεδιασμός  των σχηματισμών ποσότητας, για την ανάπτυξη πρόσθετων μορφών 
παράστασης της ποσότητας (ενώ τα παιδιά προετοιμάζουν τα σχέδιά τους, τυποποιούν τις 
σχέσεις που έχουν αντιμετωπίσει, διαμορφώνουν ιδέες και χωρικές ιδιότητες για να 
οργανώσουν το σχέδιό τους). 

N2.1. Αίσθηση του αριθμού στηριγμένη στις νοερές 
παραστάσεις  

Η ικανότητα των παιδιών να μετρούν, που είναι να παραχθεί μια ακολουθία αριθμητικών 
λέξεων είναι μόνο η αρχή στην κατανόησή τους του αριθμού.  (Van de valle & Watkins, 
1992).  Ένα σημαντικό βήμα σε αυτήν την κατανόηση είναι όταν τα παιδιά συνδέουν αυτή τη 
«μέτρηση» με το σύνολο των στοιχείων μιας ποσότητας και μια ακόμα πιο σημαντική 
πρόοδος είναι όταν μπορούν να σκεφτούν με ομάδες (η λέξη «ομάδα» χρησιμοποιείται σε 
αυτό το κείμενο με την έννοια της «μικρής συλλογής»). Όταν μπορούν τα παιδιά να 
σκεφτούν με ομάδες τότε μπορούν να δουν τις σχέσεις μεταξύ των αριθμών και να εξετάσουν 
τις ποσότητες με έναν πιο εύκαμπτο τρόπο.  

I. Οι δραστηριότητες 

Ο  παιγνιώδης χαρακτήρας και  η ταχύτητα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά όλων των 
δραστηριοτήτων αναγνώρισης.  

Η κατάρτιση  για τα παιχνίδια είναι ένας χρόνος που επιτρέπει στα παιδιά να ανταλλάουν 
ιδέες και να συζητήσουν για τον τύπο των σχηματισμών που χρησιμοποιούνται, να 
προβλέψουν τις δυσκολίες και να μοιραστούν στρατηγικές.  Τέλος,  οι κατασκευές και τα 
σχέδια  που προετοιμάζονται για το παιχνίδι καθιστούν τις συζητήσεις των παιδιών πιο 
συγκεκριμένες και τους δίνουν την ευκαιρία να τυποποιήσουν τις ιδέες 

II. Οι αναπαραστάσεις 

ΟΙ σχηματισμοί των ποσοτήτων πρέπει να έχουν κάποιο είδος ποικιλίας για να αναπτύξουν 
τα παιδιά στρατηγικές αναγνώρισης. Η ποικιλία των σχηματισμών και των σχέσεων 
ποσοτήτων υποστηρίζει την ανάπτυξη των παιδιών των εύκαμπτων διανοητικών 
αναπαραστάσεων στα παιδιά:  το σχέδιο του ζαριού, γραμμικά σχήματα ή σχήματα ανά δύο, 
τρία κλπ.  

Σε αυτήν την μονάδα, μαζί με τους στόχους, προτείνουμε ποικίλες κάρτες που 
χρησιμοποιούνται από τους δασκάλους ή δημιουργούν τη βάση για τη δημιουργία νέων.   
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N2.2. Δοκιμές στην τάξη 

Οι δραστηριότητες, τα παιχνίδια που προτείνονται σε αυτήν την μονάδα και οι δοκιμές τους 
στην τάξη μας έδωσαν την εμπειρία να διερευνήσουμε: 

• Πώς δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί με τις δραστηριότητες;  

• Πώς εκτιμούν αυτήν την πρακτική στην τάξη τους;  

• Με ποιους τρόπους ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των νοερών αναπαραστάσεων 
και πώς αυτοί τις υποστηρίζουν;  

• Με ποιους τρόπους ενδιαφέρονται για την αλλαγή από παραδοσιακές «μετρήσεις»  
στις αναγνωρίσεις και εκτιμήσεις;  

• Πόσους διαφορετικούς σχηματισμούς ποσοτήτων χρησιμοποιούν; 

Μας ενδιέφερε επίσης να εξετάσουμε τις δεξιότητες των παιδιών στα εξής:  

• Καταφέρνουν να αναγνωρίσουν σχηματισμούς ποσοτήτων ή μετρούν; 

• Αναγνωρίζουν τα μέρη στους σχηματισμούς; 

• Μπορούν να αναγνωρίσουν ποσότητες σε διάφαρους σχηματισμούς; 

• Έχουν διαφορετικούς τρόπους να σκέφτονται για τους αριθμούς; 

• Μπορούν με ευκολίας να μετασχηματίζουν τους σχηματισμούς; 

N2.3. Πώς χρησιμοποιείται η ενότητα 

N2.3.1. Στόχοι και έργα 

Οι στόχοι της Ενότητας, με αρχικά από NAA1 σε NAA5 για το επίπεδο AA (μέχρι τον 
αριθμό 10) και NAB1 σε NAB5 για το επίπεδο AB (μέχρι τον αριθμό100), είναι οι 
ακόλουθοι: 

1.  Γρήγορη αναγνώριση ή  μελέτη των διαφορετικών σχηματισμών ποσότητας για την 
ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού και των αριθμητικών σχέσεων.   

2.   Σύγκριση και διάταξη διαφορετικών σχηματισμών  (περισσότερο από, λιγότερο από, 
όσο) για την ανάπτυξη της διάταξης των αριθμών και των σχέσεων των αριθμών.  

3.  Νοερή ανάλυση και σύνθεση αριθμών με και χωρίς σχηματισμούς. 

4.  Νοεροί υπολογισμοί (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός), με και χωρίς 
σχηματισμούς. 

 5   Νοερό ξεπέρασμα του 10 και του 100, με και χωρίς σχηματισμούς. 
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Κάθε στόχος  στις  υπο- ενότητες παραπέμπει σε ένα αντίστοιχο έργο που φαίνεται στο τέλος.  

Το κύριο ενδιαφέρον της ενότητας είναι να ενθαρρυνθούν  οι νοερές στρατηγικές  με 
δραστηριότητες όπως τα γρήγορα παιχνίδια, η βελτίωση του χρόνου αναγνώρισης, τα 
παιχνίδια εκτίμησης, τα προβλήματα σύνθεσης και ανάλυσης που γίνονται νοερά. διανοητικά. 
Αυτά τα έργα προτείνονται στην 1η Υποενότητα.  

Η ικανότητα των σπουδαστών για, ομαδοποίησης, σύνθεσης και ανάλυσης των ποσοτήτων 
αναπτύσσεται μέσω εντατικής άσκησης. Για αυτόν τον λόγο  στη 2η Υποενότητα με έργα 
αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής των ιδεών προτείνονται όπως στις φάσεις εξάσκησης. Αυτοί 
τα έργα είναι μεγάλης βοήθειας για τα λιγότερο ικανά παιδιά. 

Τέλος στην 3η Υποενότητα  προτείνονται έργα στη διάρκεια των οποίων τα παιδιά 
χρωματίζουν, σχεδιάζουν ή προετοιμάζουν τα σχέδια για τα παιχνίδια ταχύτητας. Το 
βαθμιαίο πέρασμα από τα πραγματικά αντικείμενα όπως τα κυβάκια στις χρωματιστές 
λωρίδες και τέλος σε πιο αφηρημένες παραστάσεις (όπως στο σχ. N2) αποδεικνύεται ότι 
βοηθάει σημαντικά τα παιδιά να γενικεύσουν τις αριθμητικές έννοιες. 

 

 

 

Σχ. N2 

N2.3.2. Υλικό 

Στο τέλος της ενότητας μπορείτε να βρείτε υλικό που καλύπτει ποικίλες  διαφορετικές 
παραστάσεις  και σχηματισμούς. Το αντίστοιχο υλικό για κάθε έργο ονομάζεται το $ SH  Εάν 
κλικάρετε σε αυτό, ο σύνδεσμος υπερ-κειμένου θα σας πάει άμεσα στο φύλλο με το σχετικό 
υλικό για το στόχο. Προτείνονται διάφορα σχέδια. Αρχικά, κάρτες με σημεία σε τριάδες όπου 
έχουμε διαφορετικούς συνδυασμούς. Αν και υπάρχει μία μόνο κάρτα με 9 σημεία, υπάρχουν 
τρεις με 8 και πολύ περισσότερες όσο ο αριθμός των σημείων λιγοστεύουν.  

 

 

 

Σχ. N3 

Δομημένες κάρτες όπως τα ζάρια ή οργάνωση σε ζεύγη ή τριπλά είναι πολύ χρήσιμα στην 
αρχική ανάπτυξη ικανοτήτων αναγνώρισης με μια ματιά, δεδομένου ότι επιτρέπουν στα 
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παιδιά να μην αναπτύξουν στερεότυπα και να χρησιμοποιούν χωρικές σχέσεις. 
Παραδείγματος χάριν, οι μαθητές μπορούν να παγιώσουν την αντίληψή τους για ένα «τρία» ή 
«τέσσερα», τα οποία χρησιμοποιούν με τις μεγαλύτερες κάρτες. 

 

 

Σχ. N4 

Μαζί με αυτές τις μορφές, μπορούν να χρησιμοποιήσουν συμμετρίες ή άλλους σχηματισμούς 
για να αναγνωρίσουν πιο σύνθετες μορφές.  

 

 

 

Σχ. N5 

Η ποικιλία των σχηματισμών είναι απαραίτητη για να αποκτήσουν τα παιδιά ευέλικτες 
παραστάσεις, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση του 5 σε όλους τους πιθανούς 
συνδυασμούς:  

Σχ. N6 

 

 

 

Το πλαίσιο «δέκα» και οι λουρίδες των δεκάδων υποστηρίζει τη δυνατότητα των παιδιών να 
αναγνωρίσουν τις δεκάδες ως μονάδα ανώτερης τάξης, στο πρώτο επίπεδο (AA) και στο 
δεύτερο επίπεδο (AB) τη δημιουργία σχηματισμών με τις δεκάδες. Σε αυτό το επίπεδο δεν 
χρησιμοποιείται άλλος σχηματισμός επειδή επιδιώκεται οι δεκάδες να αντιμετωπιστούν ως 
μονάδες ανώτερης τάξης. Μόνο παραστάσεις των δεκάδων σε πιο αφηρημένη μορφή, όπω 
αυτή της γραμμής ενθαρρύνονται. 
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N3. ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γρήγορα παιχνίδια 

N3.1. Στόχοι 
ΕΠΙΠΕΔΟ AA 

ΝAA1. Γρήγορη αναγνώριση διαφορετικών σχηματισμών ποσότητας, για την ανάπτυξη της 
έννοιας του αριθμού και των αριθμητικών σχέσεων (AA1, AA2) 

NAA2. Σύγκριση και διάταξη διαφορετικών σχηματισμών  (περισσότερο από, λιγότερο από, 
όσο) για την ανάπτυξη της διάταξης των αριθμών και των σχέσεων των αριθμών 
(AA3) 

NAA3. Νοερή ανάλυση και σύνθεση αριθμών με διαφορετικούς σχηματισμούς (AA4, AA5, 
AA6) 

ΕΠΙΠΕΔΟ AB 

NAB1. Γρήγορη αναγνώριση μέχρι το 100 σε σχηματισμούς του δέκα, για την ανάπτυξη της 
έννοιας του αριθμού και των αριθμητικών σχέσεων (AB1, AB2) 

NAB2. Σύγκριση και διάταξη διαφορετικών σχηματισμών του 10 (περισσότερο από, λιγότερο 
από, όσο) για την ανάπτυξη της διάταξης των δεκάδων και των σχέσεων των δεκάδων (AB3) 

NAB3. Νοερή ανάλυση και σύνθεση αριθμών μέχρι το 100, σε διαφορετικούς σχηματισμούς 
δεκάδων (AB4) 

NAB4. Νοερές στρατηγικές υπολογισμών (AB5) 

N3.2. Έργα της Υποενότητας 1 
ΕΠΙΠΕΔΟ AA 

Έργο AA1 

Γρήγορο παιχνίδι με τις κάρτες απλωμένες στο πάτωμα. Τα παιδιά που συνεργάζονται στις 
ομάδες βρίσκουν όσο το δυνατόν περισσότερες κάρτες του Χ   

Trial N01,  
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)  

Σχ. N7 

Σχόλια:  

Ο  στόχος  αυτής της  δραστηριότητας είναι να εκπαιδευθούν τα παιδιά  να αναγνωρίζουν 
ποσότητες μέχρι το 10 σε μία ποικίλα σχηματισμών που χρησιμοποιούνται για να αναπτύξουν  
δυναμικές παραστάσεις ποσοτήτων και αριθμητικές σχέσεις. Η ποικιλία παρουσιάζεται με το 
υλικό. Στην αρχή της 1ης τάξης  ή στο νηπιαγωγείο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
χρησιμοποιήσει κάρτες με 5 σημεία ή τετράγωνα ( sh1a, sh2a) για να βοηθήσει τα 
παιδιά να συνηθίσουν στην αναγνώριση χωρίς μέτρηση. Αργότερα θα χρησιμοποιηθούν οι 
«μεγάλες κάρτες» ( sh1b, sh2b). 

Η ταχύτητα  είναι σημαντική σε αυτές τις δραστηριότητες, επειδή τα παιδιά πρέπει να 
αποκριθούν γρήγορα και έτσι, να ασκηθούν να αναγνωρίζουν σχηματισμούς.  

Έργο AA2  

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει μια κάρτα για μερικά δευτερόλεπτα και έπειτα την κρύβει και 
ζητά από τα παιδιά για να βρουν τον αριθμό των σημείων που έχει:  «πόσα σημεία 
συνολικά;», «πόσα ζευγάρια σημείων στην κάρτα;" Και «πόσες τριάδες;» Το γρηγορότερο 
παιδί αποκρίνεται, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει την κάρτα πάλι και η τάξη κρίνει αν η 
δεδομένη απάντηση είναι σωστή ή όχι. Στη φάση εξάσκησης, πριν από ή μετά από αυτό το 
παιχνίδι, τα παιδιά μπορούν να συζητήσουν και να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους για πιο 
γρήγορες απαντήσεις (ίδιο υλικό με AA1, Exp. 2).  

Έργο AA3 

Παιχνίδι με ζευγάρια με ένα πακέτο κάρτες με σχηματισμούς.  Κάθε παιδί αναποδογυρίζει 
μια κάρτα όποιος έχει το το μεγαλύτερο των δύο αριθμών παίρνει και τις δύο κάρτες. (Exp. 
3A, Exp. 3B). 
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Σχ. N8 

Έργο AA4 

Το παιχνίδι παίζεται σε ζευγάρια με ένα πακέτο κάρτες.  Κάθε παίχτης παίρνει 10 κάρτες και 
βάζει μπροστά του όλα τα ζευγάρια που συμπληρώνουν 10. Μετά παίρνει μία κάρτα από το 
κέντρο. Αν δεν έχει άλλα ζευγάρια, παίζει το άλλο παιδί. Νικητής είναι το παιδί που δεν έχει 
καμία κάρτα στο χέρι του και τις περισσότερες κάρτες μπροστά του. 

Σχόλια 

Τα σχέδια στις κάρτες μπορούν να είναι διαφορετικά, όπως στο AA1. Αντί για χωριστές 
κάρτες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες του ντόμινο. Τα παιδιά παίζουν ένα παιχνίδι 
ντόμινο τοποθετώντας δίπλα στην υπάρχουσα κάρτα, όχι την αντίστοιχη,  αλλά μια κάρτα 
που αθροίζει 5. (Exp.4) 

 

Σχ. N9 

Παραλλαγή 

Το άθροισμα μπορεί να είναι 6, 7 ή άλλος αριθμός.  



104 

Έργο AA5 

Γρήγορο παιχνίδι: Οι σειρές δεκάδων κόβονται σε δύο κομμάτια με διαφορετικούς τρόπους. 
Τα παιδιά πρέπει να βρουν τα μέρη που ταιριάζουν ( sh5). 

Έργο AA6 

Παιχνίδι που παίζεται σε ζευγάρια. Κάθε παιδί έχει 7 ή 8 ή 10 σπίρτα. Το ένα παιδί  χωρίζει 
την ποσότητα, παρουσιάζει το ένα χέρι με μια ποσότητα και κρύβει το άλλο. Πόσα σπίρτα 
είναι κρυμμένα; (Exp.7) 

ΕΠΙΠΕΔΟ AB 

(Στο επίπεδο ΑΒ αναπτύσσουμε το ίδιο είδος δραστηριοτήτων αλλά οι κάρτες είναι με δεκάδες. 
Αυτό το υλικό βοηθά τα παιδιά να σκεφτούν σε δεκάδες. Μια πολλαπλασιαστική προσέγγιση 
εισάγεται άτυπα) 

 
Σχ. N10 

Έργο AB1  

Το γρήγορο παιχνίδι με τις κάρτες απλωμένες στο πάτωμα και τα παιδιά που συνεργάζονται 
στις ομάδες να βρίσκουν όσο το δυνατόν περισσότερες κάρτες του Χ αριθμού (κάρτες με 
δεκάδες ή δεκάδες και μονάδες, sh6) 

Παραλλαγή 

Χρωματιστές κάρτες των 100 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το παιχνίδι (που 
χρωματίζουν τα ίδια τα παιδιά sh10) 

 
Σχ. N11 

Έργο AB2 

Ο δάσκαλος παρουσιάζει διαφάνειες με σχηματισμούς δεκάδων και δίνει στα παιδιά 5 
δευτερόλεπτα (ή ακόμα και το λιγότερο χρόνο) για να αποκριθούν. Το παιδί που αποκρίνεται 
σωστά πρώτο κερδίζει την κάρτα.  (ίδιο υλικό όπως AB1, sh6 ή sh10.) 
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Έργο AB3 

Παιχνίδι σε ζευγάρια με ένα πακέτο των καρτών δεκάδων.  Κάθε παιδί αναποδογυρίζει μια 
κάρτα, και όποιο έχει το μεγαλύτερο των δύο αριθμών παίρνει και τις δύο κάρτες (ίδιο υλικό 
όπως AB1, sh6 ή sh10) 

Έργο ΑB4 

Γρήγορο παιχνίδι όπου σειρές με δεκάδες των 20 (των 30, των 40 και των 50) κόβονται σε 
δύο κομμάτια με διαφορετικούς τρόπους. Τα παιδιά πρέπει να ταιριάξουν τα δύο μέρη.  
( sh8.) 

Σχόλια 

Σε αυτό το έργο τα παιδιά βάζουν μαζί τις μονάδες και τις δεκάδες για να κάνουν έναν 
συγκεκριμένο αριθμό (20, 30, … 50), για παράδειγμα, 7+3=10 4+6=10, 20. 

 

 

Σχ. N12 

Έργο ΑΒ5 

Το παιχνίδι παίζεται σε ζευγάρια.  Τα παιδιά έχουν ένα πακέτο με κάρτες των δέκα, Κάθε 
παίχτης παίρνει 5 κάρτες και βάζει μπροστά του όλα τα ζευγάρια που συμπληρώνουν (30, 50 
or 70). Μετά παίρνει μία κάρτα από το κέντρο και συνεχίζει. Αν δεν έχει άλλα ζευγάρια, 
παίζει το άλλο παιδί. Νικητής είναι το παιδί που δεν έχει καμία κάρτα στο χέρι του και τις 
περισσότερες κάρτες μπροστά του. (ίδιο υλικό με AB1, sh6.) 

Σχ. N13 

 

 

N4. ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εξάσκηση - Σκέψη 
N4.1. Στόχοι  
LEVEL AA 

ΝAA1. Μελέτη διαφορετικών σχηματισμών ποσότητας, για την ανάπτυξη της έννοιας του 
αριθμού και των αριθμητικών σχέσεων (AA7, AA9, and AA14) 

NAA2. Σύγκριση και διάταξη διαφορετικών σχηματισμών  (περισσότερο από, λιγότερο από, 
όσο) για την ανάπτυξη της διάταξης των αριθμών και των σχέσεων των αριθμών 
(AA10) 

NAA3. Νοερή ανάλυση και σύνθεση αριθμών με διαφορετικούς σχηματισμούς (AA11) 

NAA4. Νοεροί υπολογισμο΄θ (AA8, AA12, AA13), με διαφορετικούς σχηματισμούς 
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NAA5. Νοερό ξεπέρασμα του 10, με και χωρίς σχηματισμούς (AA18, επίπεδο σκέψης) 

ΕΠΙΠΕΔΟ AB 

NAB1.  Μελέτη σχηματισμών του δέκα, για την ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού μέχρι το 
100 (AB6) 

NAB2. Σύγκριση και διάταξη διαφορετικών σχηματισμών του δέκα (περισσότερο από, 
λιγότερο από, όσο) για την ανάπτυξη της διάταξης των δεκάδων και των σχέσεων τους 
(AB11) 

NAB3. Νοερή ανάλυση και σύνθεση δεκάδων μέχρι το 100 (AB7)  

NAB4. Νοεροί υπολογισμοί – στρατηγικές (AB8, AB9, AB10) 

N4.2. Έργα  
Έργο AA7 

Παζλ σε δύο κομμάτια, το παιχνίδι παίζεται σε ζευγάρια. Κάθε παιδί παίρνει 6 κάρτες. Ένα 
παιδί επιλέγει μια κάρτα και ρωτά το άλλο για την κάρτα πρέπει να συμπληρώσει για μια 
συγκεκριμένη ποσότητα. Βάζουν τις δύο κάρτες μαζί. Αν το ζευγάρι δίνει τη σωστή 
ποσότητα, παίρνει και τις δύο κάρτες.  

Παραλλαγή 

Ο δάσκαλος επιλέγει έναν αριθμό και τα παιδιά πρέπει να βάλουν 3 κάρτες για να έχουν αυτή 
την ποσότητα.  Οι σχηματισμοί παρουσιάζονται στην τάξη. Για παράδειγμα πόσους 
διαφορετικούς συνδυασμούς μπορείς να φτιάξεις με 4 κάρτες; Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις; 
Είναι οι συνδυασμοί ίδιοι;  

 

 

Σχ. N14 

Έργο AA8 

Παιχνίδι σε ζευγάρια:  «πόσα για 7 ή 8 ή 9;» . Τα παιδιά έχουν τις κάρτες των επτά ή οκτώ ή 
εννέα για να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα. Κάθε παιδί βάζει μερικά σημεία στη βάση αυτή 
και άλλο πρέπει να προσδιορίσει και να βάλει έπειτα το υπόλοιπο για 7 ή 8 ή 9. Το πλαίσιο 
ελέγχει την ακρίβεια. 
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Σχ. N15 

Έργο AA9 

Πρόβλημα: 6 παιδιά πηγαίνουν στο θέατρο και κάθονται σε δύο σειρές 5 καθισμάτων. Ποιοι 
είναι οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να καθίσουν; (Exp.5)  

Σχόλια 

Ο  στόχος αυτής της  δραστηριότητας είναι να εκπαιδευθούν τα παιδιά να βρουν τους 
συνδυασμούς για τον αριθμό 6. Τα παιδιά μπορούν να σημειώσουν σε ένα έτοιμο κομμάτι 
του χαρτί τους διαφορετικούς συνδυασμούς. Οι εργασίες παρουσιάζονται στην τάξη 

.  

Σχ. N16 

Έργο AA10 

Παιχνίδι σε ομάδες: Ο πόλεμος αριθμού  (γραμμή αριθμού)  

Η πρώτη ομάδα σκέφτεται έναν αριθμό και άλλη πρέπει να τον βρει με ερωτήσεις όπως «... 
είναι περισσότερο από και... λιγότερο από». (Παραδείγματος χάριν, «είναι περισσότερο από 3 
και λιγότερο από 6;». Η πρώτη ομάδα απαντά με «ναι» ή «όχι». Η αρχή και το τέλος των  
διαστημάτων συμπεριλαμβάνονται.  (Exp.9).  

Έργο AA11 

Αντικείμενα που κοστίζουν 1 ..2 ..3 ή 4 € παρουσιάζεται στην τάξη. Τα παιδιά δουλεύουν σε 
ζευγάρια και προσπαθούν να βρουν πόσα από τα αντικείμενα μπορούν να αγοράσουν με 5 ή 
10 €.  

Αντίστροφο πρόβλημα: Κάθε ζευγάρι εκτιμάει διάφορα νομίσματα σε 1 ..2 και 5€. 
Δοκιμάζουν όλους τους πιθανούς συνδυασμούς για 10 €.  

Έργο AA12 

Πώς μπορώ να αλλάξω το Χ σε Υ; Ο δάσκαλος παρουσιάζει στην τάξη μία κάρτα, 
παραδείγματος χάριν με 8 σημεία ή τετράγωνα και ρωτά «πώς μπορεί να κάνουμε το 8,  5;». 
Το παιδί που αποκρίνεται σωστά κερδίζει την κάρτα.  

Έργο AA13 

Μαγικό κιβώτιο: μια κάρτα παρουσιάζει πόσα ζεύγη, τριάδες ή τετράδες εκεί μέσα στο 
μαγικό κιβώτιο. Τα παιδιά προσπαθούν να βρουν πόσα αντικείμενα είναι στο κουτί,  όταν τα 
μετράμε ένα-ένα (Exp. 8)  

Σχόλια 
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Ο στόχος του έργου είναι να αναπτυχθούν ιδέες για τον πολλαπλασιασμό. Τα παιδιά 
συγχέουν συνήθως τον πολλαπλασιαστή με πολλαπλασιαστέο, κι αυτό το έργο τους βοηθά να 
κάνουν μια διαφοροποίηση. Το κουτί κρύβει τις κάρτες και καθιστά το νοερό υπολογισμό 
απαραίτητο.  

Έργο AA14 

Φάση εξάσκησης: τα παιδιά παίζουν σε ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει τις κάρτες για να παίξει 
με την άλλη ομάδα. Ανταλλάσσουν ιδέες προσπαθώντας να αποφασίσουν ποιες κάρτες είναι 
εύκολο ή δύσκολο να παιχτούν και γιατί. 

ΕΠΙΠΕΔΟ AB 

Έργο AB6 

Παιχνίδι σε ζευγάρια με τις κάρτες των δεκάδων. Τα παιδιά επιλέγουν έναν αριθμό (50 ..70, 
κ.λπ....). Το πρώτο παιδί που παίζει παίρνει μια κάρτα και ζητά από το άλλο παιδί την κάρτα 
που απαιτείται για να συμπληρώσει τον επιλεγμένο αριθμό. Βάζουν τις κάρτες από κοινού κι 
αν είναι σωστό, το πρώτο παιδί κρατά και τις δύο κάρτες.  (ίδιο υλικό όπως AB1, sh6.) 

Έργο AB7 

Παιχνίδι ‘Παζλ με τρία κομμάτια’. (Ίδιο με ΑΑ7 με δεκάδες) ( sh7).  

Έργο AB8 

Παιχνίδι σε ζευγάρια. Τα παιδιά έχουν τις κάρτες των 50 και 100 που χρησιμοποιούνται ως 
πλαίσια. Κάθε παιδί βάζει μερικές δεκάδες και το άλλο παιδί πρέπει να βρει και να βάλει το 
υπόλοιπο. Το πλαίσιο ελέγχει την ακρίβεια.  ( sh9) 

 

 

 
Σχ. N17 

Έργο AB9 

How can I change X to Y (tens)? (Ίδιο με ΑΑ12 με δεκάδες) 

Έργο AB10 

Μαγικό κουτί των 10.  (Ίδιο με ΑΑ13 με δεκάδες) 

Έργο AB11 

Φάση άσκησης μέχρι το 100 (Ίδιο με ΑΑ14 με δεκάδες)  
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N6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
N6.3. Άλλα πειράματα 
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2004 -2005, κάποια έργα που προτείνονται στην 
ενότητα δοκιμάστηκαν σε τάξεις στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Τσεχία.  Μερικές από τις 
παρατηρήσεις αυτών των δοκιμών παρουσιάζονται σε αυτό το κείμενο και τα αντίστοιχα 
επεισόδια ## στο DVD. Σε αυτές τις παρουσιάσεις, προσπαθούμε να εξετάσουμε 
περισσότερο  

- τις αντιδράσεις μαθητών όσον αφορά στις νοερές αναπαραστάσεις, και  

- τις επιλογές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων.  

Δοκιμή 01 
A. Το έργο που είναι ένα γρήγορο παιχνίδι με κάρτες απλωμένες στο πάτωμα παρουσιάστηκε 
σε παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτης τάξης στα πειραματικά σχολεία του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (A.U.TH), την άνοιξη του 2005. Το υλικό για το παιχνίδι ήταν 
προετοιμασμένο από την ερευνητική ομάδα και συζήτησε με τους δασκάλους. Τα παιδιά, που 
εργάζονται σε ομάδες, έπρεπε να βρουν όσο το δυνατόν περισσότερες κάρτες του αριθμού Χ.  

video episodes  

 
Σχ. N23 

Αν και είχαν λειτουργήσει πριν με πολλές δραστηριότητες και κατασκευές (αντικείμενα, 
κύβους, Lego, μάρκες κ.λπ.), παρατηρούμε (από τις εικόνες και το βίντεο) ότι μερικά παιδιά 
χρησιμοποίησαν τη μέτρηση ως ασφαλή τρόπο να βρουν αν μια κάρτα είχε τον αριθμό Χ 
σημείων.  

Ο εκπαιδευτικός οργάνωσε τα παιδιά σε ομάδες που έπαιζαν χωριστά. Χωρίς οποιοδήποτε 
ανταγωνισμό, τα παιδιά κάθε ομάδας δεν αναγκάστηκαν να βρουν γρήγορα τις σωστές 
κάρτες και, έτσι, γύρισαν στη μέτρηση. Αυτή η μικρή διαφοροποίηση από το προτεινόμενο 
έργο άλλαξε σοβαρά τον κύριο στόχο της δραστηριότητας που ήταν η βελτίωση της 
δεξιότητας γρήγορης αναγνώρισης. Όπως ο εκπαιδευτικός εξήγησε αργότερα, ήταν 
ικανοποιημένος ότι τα παιδιά μπορούσαν να βρουν τις σωστές κάρτες, αν και 
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χρησιμοποιούσαν τη μέτρηση αντί της γρήγορης αναγνώρισης τους. Μερικές φορές τους 
ενθάρρυνε σε αυτό. 

          

Σχ. N24 

B. Το ίδιο έργο δοκιμάστηκε σε ένα σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Kassel με 
μαθητές πρώτης τάξης (ηλικία 6 – 7). Ήξεραν ήδη τους αριθμούς μέχρι 20 και αριθμητικές 
διαδικασίες μέχρι 10. Οι εκπαιδευτικοί στη Γερμανία προετοίμασαν πλαστικοποιημένες 
κάρτες: 

 

Σχ. N25 

Τα παιδιά κάθισαν σε έναν κύκλο, δύο από αυτά έπαιζαν, ο ένας ενάντια στον άλλο. Είχαν 10 
κάρτες σημείων με τους αριθμούς από 1 έως 5 μπροστά από τους.   

Τα ζευγάρια λειτούργησαν καλά με τους αριθμούς 1 ..2 ..3 και 5 επειδή τα σημεία 
απεικονίζονταν ίδια με το ζάρι. Η ιδέα του γρήγορου παιχνιδιού με τα παιδιά να παίζουν όλα 
μαζί, και έτσι, αντί για μέτρηση να προσπαθήσουν γρήγορη αναγνώριση άλλαξε. Όπως 
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μπορεί να παρατηρηθεί από τις εικόνες, κάθε παιδί παίζει μόνο του. 

          

Σχ. N26 

C. Το ίδιο έργο έγινε επίσης σε μια μικτή ομάδα παιδιών στο Kassel,  Γερμανία, με τα παιδιά 
0  και 1ης τάξης.. ( Video1b)  

Κάθε παιδί επιλέγει μια κάρτα, γράφει τον αριθμό καρτών στην πλάτη ενός άλλου παιδιού, το 
οποίο ψάχνει στη συνέχεια μεταξύ των καρτών που είναι απλωμένα στο πάτωμα για να βρουν 
τα σχετικά. 

      

Σχ. N27 

Δεδομένου ότι η ταχύτητα δεν ήταν απαραίτητη ούτε σε αυτό το έργο, κάθε παιδί είχε το 
χρόνο να ψάξει τις κάρτες και όποια δεν αναγνώριζε τα σχέδια μπορούσε να μετρήσει, όπως 
φαίνεται από την ακόλουθη εικόνα. 
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Σχ. N28 

Δοκιμή 02 
Αυτό το έργο με τον εκπαιδευτικό που παρουσιάζει  διαφάνειες με διαφορετικούς 
σχηματισμούς πραγματοποιήθηκε σε μια πρώτη τάξη, που είχε ολοκληρώσει τη διδασκαλία 
μέχρι το δέκα. Ο δάσκαλος παρουσίαζε μια κάρτα για μερικά δευτερόλεπτα και την έκρυβε 
και τα παιδιά έπρεπε να βρουν τον αριθμό σημείων. Ο δάσκαλος χρησιμοποίησε τις κάρτες 
όπως εκείνες του προηγούμενου έργου (από 6 έως 9)  ( Video2a). 

Τα παιδιά σε αυτήν την τάξη δεν ήταν εξοικειωμένα με αυτά τα είδη δραστηριοτήτων. 
Μερικά παιδιά δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τις ποσότητες χωρίς μέτρηση κι έτσι 
απέτυχαν όλη την ώρα. Μερικοί άλλοι προσπαθούσαν να μετρήσουν όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα αλλά δεν είχαν το χρόνο να το κάνουν γι’ αυτό ζητούσαν από το δάσκαλο να 
παρουσιάζει την κάρτα για περισσότερο χρόνο. Μόνο λίγα παιδιά μπορούσαν να απαντήσουν 
πολύ γρήγορα. 

      

Σχ. N29 

Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν πραγματικά από το παιχνίδι και έψαχναν προφανώς τη γρήγορη 
αναγνώριση. Μερικά από αυτά, όπως εξήγησαν αργότερα, προσπάθησαν να 
απομνημονεύσουν τις κάρτες, αλλά αυτή η προσπάθεια δεν ήταν επιτυχής επειδή υπήρξαν 
πολλές διαφορετικές κάρτες.  Μεταξύ των δύο ομάδων των παιδιών, που είχαν μερικές 
επιτυχείς απαντήσεις, υπήρξε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο τέλος της δεύτερης 
προσπάθειας. «πώς μπορείτε να μετρήσετε τόσο γρήγορα;» ρώτησε ένα αγόρι σε ένα κορίτσι 
που βρήκε μερικές σωστές απαντήσεις «δεν μετρώ», είπε το κορίτσι,  προσθέτω. 
Παραδείγματος χάριν στην ακόλουθη πρώτη κάρτα, πρόσθεσε 6 και 1. Αυτή η στρατηγική 
ήταν καλή αλλά μη επιτυχής με τις κάρτες όπως τη δεύτερη: 
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Σχ. N30 

Κατά συνέπεια, παρά τη γρήγορη απάντησή της, ένα άλλο κορίτσι ήταν ακόμα γρηγορότερο. 
«Μπορείτε να προσθέσετε πραγματικά γρήγορα!" είπε το πρώτο κορίτσι.  «δεν προσθέτω, 
αφαιρώ από το εννέα ", είπε το δεύτερο κορίτσι.  

Αυτό ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις στρατηγικές μεταξύ των παιδιών και ήταν 
πραγματικά χρήσιμη για την υπόλοιπη τάξη, σχετικά με τις μεγάλες κάρτες. Τα άλλα παιδιά 
άρχισαν να την χρησιμοποιούν και ανάλογα με την αριθμητική γνώση τους έγιναν 
γρηγορότεροι στην εύρεση των σωστών απαντήσεων. Έτσι, τα παιδιά που θα μπορούσαν να 
πουν ότι 9 μείον 2 είναι ίσον με 7 ήταν πραγματικά γρήγορα ενώ μερικά άλλα που έπρεπε να 
μετρήσουν προς τα πίσω, 9 ..8 ..7, ήταν πιο αργά. Αλλά ολόκληρη η κατηγορία βελτίωσε 
σημαντικά το χρόνο απόκρισής τους.  

B. Το ίδιο έργο δοκιμάστηκε επίσης από την ίδια ομάδα παιδιών, στο Kassel,  Γερμανία. 
Video2b).  

Είναι σαφές στη βιντεοσκοπημένη παρουσίαση ότι ορισμένα παιδιά μπορούν να 
αναγνωρίσουν συνήθως μικρές «ποσότητες» (μέχρι 5) στις κάρτες ή εξοικειώνονται με αυτή 
(στους σχηματισμούς του ζαριού, παραδείγματος χάριν), ενώ ένας μεγάλος αριθμός παιδιών 
δεν εξοικειώθηκε με αυτήν την μορφή αναγνώρισης. 

   

Σχ. N31 

Δοκιμή 03 
A. Το έργο με τα παιδιά να παίζουν σε ζευγάρια με κάρτες στα χέρια τους δοκιμάστηκε σε 
μια πρώτη τάξη στη Γερμανία.  Κάθε παιδί αναποδογυρίζει μια κάρτα, και το παιδί με το 
μεγαλύτερο αριθμό παίρνει και τις δύο.  Η ερευνητική ομάδα προετοίμασε κάρτες δύο 
χρωμάτων και τα παιδιά έπαιξαν το παιχνίδι σε ζευγάρια. 
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Σχ. N32 

Τα παιδιά μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν τις «μικρές κάρτες» (αριθμοί μέχρι το 5) αλλά 
με τις μεγαλύτερες κάρτες γυρίζουν στη μέτρηση. 

 

Σχ. N33 

Β. Το έργο δοκιμάστηκε επίσης στην ίδια ομάδα παιδιών στο Kassel, Germany ( Video3)  

Τα παιδιά ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τις «μικρές κάρτες» με μια ματιά. Στο 
βιντεοσκοπημένο επεισόδιο μπορούμε να δούμε πόσο γρήγορα μπορούν να συγκρίνουν τις 
μικρές κάρτες με σχηματισμούς ζαριού, ενώ για τους μεγαλύτερους σχηματισμούς ή για τους 
άγνωστους σχηματισμούς προσφεύγουν στη μέτρηση. 

 

Σχ. N34 
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Στην πρώτη εικόνα μπορούμε να δούμε ένα παιδί να αναγνωρίζει με μια ματιά, ενώ στη 
δεύτερη εικόνα το παιδί μετρά προκειμένου να συγκρίνει τις κάρτες.  

    

Σχ. N35 

Δοκιμή 04 
Το έργο με τις κάρτες ντόμινο που προσθέτουν μέχρι 5 ή 10 δοκιμάστηκε από την ίδια ομάδα 
παιδιών στο Kassel, Γερμανία. Τα παιδιά έπαιξαν σε ζευγάρια, κάθε παιδί έχει ένα πακέτο  με  
τις μικρές κάρτες στο χέρι του.  ( Video4)  

     

Σχ. N36 

Και στα δύο βιντεοσκοπημένα επεισόδια τα παιδιά κατόρθωσαν να βρουν το άθροισμα στις 
κάρτες που κρατούν στα χέρια τους με. Σε άλλες περιπτώσεις, εντούτοις, προσέφυγαν σε 
μετρήσεις.  
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Σχ. N37 

Δοκιμή 05 
Α. Το προτεινόμενο έργο ήταν το ακόλουθο πρόβλημα:  «6 παιδιά πηγαίνουν στο θέατρο και 
κάθονται σε δύο σειρές 5 καθισμάτων. Ποιοί είναι οι πιθανοί τρόποι να καθίσουν;" Αυτό το 
έργο δοκιμάστηκε σε μια νηπιαγωγείου των πειραματικών σχολείων Α.Π.Θ. κατά τη διάρκεια 
της άνοιξης 2005. Μπροστά από την πρώτη ομάδα παιδιών υπήρξαν δύο σειρές 5 
καθισμάτων και οι ομάδες έπρεπε να δοκιμάσουν τις διαφορετικές ρυθμίσεις. Τα άλλα παιδιά, 
κατά ομάδες επίσης, σημείωναν τις πιθανές ρυθμίσεις που βρέθηκαν σε ένα έτοιμο κομμάτι 
του χαρτί.   

     

Σχ. N38 

Στο τέλος των προσπαθειών τους, πρέπει να βρούν έναν τρόπο να οργανωθούν οι 
προτεινόμενες λύσεις τους. ( Video5) 

Το δεύτερο μέρος ήταν πιο ενδιαφέρον. Κάθε ομάδα έβαλε τα σχέδιά τους στον πίνακα και 
προσπάθησε να τα οργανώσει.  

         

Σχ. N39 

Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης, τα παιδιά είχαν μερικές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, 
παραδείγματος χάριν, «είναι αυτά τα σχέδια ίδια;»  
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Σχ. N40 

        

Σχ. N41 

B. Το ίδιο έργο παρουσιάστηκε στα παιδιά πρώτης τάξης ενός σχολείου πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Πράγα, Τσεχία. Τα παιδιά  σημείωσαν όλες τις πιθανές ρυθμίσεις ώστε τα 
6 παιδιά να καθίσουν σε δύο σειρές 5 καθισμάτων, σε ένα έτοιμο φύλο:   

 

 

 

Σχ. N42 

Αν βάλουμε τα έργα των μαθητών σε κατηγορίες, θα επισημάνουμε παιδιά που δεν έχουν 
κατορθώσει να κάνουν οποιεσδήποτε πρόταση, δεδομένου ότι είναι σαφές από τα ακόλουθα 
σχέδια στα οποία δεν θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν ούτε τον απαραίτητο αριθμό 6.  
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Σχ. N43 

Μερικά παιδιά έχουν προσπαθήσει να κάνουν εικονικά σχέδια και σε ορισμένες περιπτώσεις, 
πέτυχαν για το κάνουν. 

 

Σχ. N44 

Τέλος, ορισμένα παιδιά, με τη χρήση των αριθμών και άλλων συμβόλων, προσπάθησαν να 
απαντήσουν στην ερώτηση και έδωσαν μερικές πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις.  

    

Σχ. N45 

Δοκιμή 08 
Αυτός το έργο ονομάζεται μαγικό κουτί: Μια κάρτα παρουσιάζει πόσα ζεύγη, τριάδες ή 
τετράδες εκεί είναι στο μαγικό κουτί. Το παιδί πρέπει να βρει πόσα αντικείμενα είναι μέσα 
στο κουτί, αν τα μετρήσει ένα-ένα. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η κατανόηση του ρόλου 
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κάθε κάρτας σε αυτήν την (πολλαπλασιαστική) κατάσταση: πρώτος αριθμός  – καρτών 
ομάδων, δεύτερος αριθμός  – καρτών αντικειμένων (εικονική αντιπροσώπευση).  

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε μια προσχολική τάξη στα Ιωάννινα, Ελλάδα.   

Τα παιδιά προσπάθησαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις δουλεύοντας σε ομάδες, που έχουν 
μπροστά τους μια αριθμητική κάρτα και μια εικόνα των αντικειμένων μέσα στο κλειστό κουτί 
(ζεύγος παιδιών, τριάδα λουλουδιών, τετράδα αυτοκινήτων κ.λπ.).  

Δεν υπάρχει κανένα βιντεοσκοπημένο επεισόδιο σ’ αυτήν τη δοκιμή, αλλά οι ενδιαφέροντες 
διάλογοι μεταξύ των παιδιών έχουν καταγραφεί. Οι ακόλουθοι διάλογοι προήλθαν από 
μερικές ομάδες ηλικίας 6 ετών.  

Μια κάρτα 2 παρουσιάστηκε και ένα ζευγάρι των αυτοκινήτων ήταν στην εικόνα. Η πρώτη 
ερώτηση ήταν «Πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν στο κιβώτιο, εάν τα μετρήσετε ένα-ένα;»  

 

 

 

 

Σχ. N47 

1η ομάδα 

Μαθητής 1: Εγώ λέω δύο αυτοκίνητα! 
Μ2: Ναι δύο είναι. 
Μ3: Όχι, το 2  (της κάρτας) πάει στα ζευγάρια. Δύο φορές τα δύο αυτοκίνητα, είναι δύο 
ζευγάρια. 
Τόνια: Θα χάσουμε. Δύο αυτοκίνητα να πεις. 
… 
Μ1 (αρχηγός 1ης ομάδας): Κυρία δεν είναι έτσι! Δεν είναι δύο αυτοκίνητα, αλλά μου λένε να 
πω δύο! 
 

2η ομάδα 

Μ1: Είναι δύο ζευγάρια! 
Μ2: Αφού είναι δύο ζευγάρια, τότε είναι τέσσερα αυτοκίνητα! 
Μ3: Τι τέσσερα; Δύο αυτοκίνητα είναι! 
Μ2: Καλά, εσύ όλα λάθος τα λες! Αφού η κάρτα δείχνει δύο και έχουμε και δύο αυτοκίνητα, 
δύο φορές δύο πόσο μας κάνουν; Τέσσερα δεν μας κάνουν;  
Μ4ς: Εγώ ξέρω πώς δύο και δύο, μας κάνει τέσσερα. 
Μ2: Το ίδιο είναι! 
 

3η ομάδα 

2
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Μ1: (μιλώντας ψιθυριστά) Εγώ άκουσα τον Δημήτρη που έλεγε δύο ζευγάρια! Αυτός ξέρει 
τους αριθμούς. Έτσι να πούμε και εμείς! 
….. 
Μ2: Καλά λέει. Εγώ  λέω,  πώς είναι δύο και άλλα δύο, τέσσερα! 
Μ3: (δυνατά) Δύο αυτοκίνητα. Αφού το λέει η κάρτα. 
Μ2: Η κάρτα λέει πόσα ζευγάρια έχει το κουτί!  
Μ4: Καλά λέει ο Γιάννος! Τέσσερα να πεις! 

Σχόλια 
Όπως μπορεί να παρατηρηθεί εύκολα, τα παιδιά είχαν μερικές δυσκολίες για να καταλάβουν 
τους διαφορετικούς τρόπους να βρουν το αποτέλεσμα. Αλλά ο δάσκαλος έδωσε πολύ χρόνο 
στη συζήτησή τους, έτσι τα παιδιά έκαναν επιχειρηματολογίες που τους βοήθησαν να έχουν 
μια πρώτη προσέγγιση στις ιδέες του πολλαπλασιασμού. Επιπλέον, τα παιδιά είχαν εργαστεί 
σε προηγούμενα έργα σε ομάδες που ήταν πολύ χρήσιμα. 

Κατά συνέπεια, κατά τη διάρκεια της επόμενης ερώτησης όταν παρουσίαστηκε η κάρτα 2 
αλλά τα αντικείμενα στο κιβώτιο ήταν τριάδα, οι απαντήσεις τους ήταν πιο γρήγορες και 
προφανώς σαφέστερες. 

 

 

 

 

Σχ. N48 

Μ1. Εγώ, τώρα ξέρω τι να κάνω. Δύο φορές αυτά (δείχνει την τριάδα των αυτοκινήτων), έξη. 
Μ2: Δηλαδή, τρία κι’ άλλα τρία (δείχνει τρία και άλλα τρία δάχτυλα και τα μετράει) έξι! 
 
Ένας μαθητής εξηγεί σε ένα άλλο «Άλλο είναι τώρα. Πριν ήταν ζευγάρι. Τώρα είναι τριάδα! 
Θα κοιτάς αυτή την παρέα (δείχνει την τριάδα αυτοκινήτων). Εντάξει; Μετά θα βλέπεις τον 
αριθμό (εννοεί στην κάρτα) και αυτός μας λέει πόσες τέτοιες παρέες είναι στο κουτί. 
Κατάλαβες;» 
 
Μ3.  Ξέρω! Είναι έξι. Τρία κι άλλα τρία έξι! 
Ένα παιδί δεν είναι τόσο σίγουρο και λέει «Ας τα μετρήσουμε», ενώ ένας άλλος μάλλον 
ενοχλημένος απαντά «Κάνε όπως θες, θα δεις ότι είναι 6».  

Δοκιμή 10 
Ένα παιχνίδι μνήμης με κάρτες που ζωγραφίστηκαν από ίδια τα παιδιά δοκιμάστηκε με μια 
πρώτη τάξη σε ένα σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Kassel, Γερμανία. Τα παιδιά 
είχαν ζωγραφίσει κάρτες με διαφορετικές εικόνες (παιδιά, πουλιά, ήλιους κ.λπ...) σε 
διαφορετικές ποσότητες. Ήδη έχει αναφερθεί ότι τα σχέδια περιλαμβάνουν πολλά περιττά 
στοιχεία και στερούνται σχηματισμούς, κάνοντας την αναγνώριση πιο δύσκολη. Αυτό γίνεται 

2 
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προφανές στη δυσκολία των παιδιών να βρουν τις κάρτες που ταιριάζουν, ακόμα και όταν ο 
αριθμός στοιχείων σε αυτές είναι μικρός. 

Εκτός από τις δυσκολίες αυτών των παιδιών να αναγνωρίσουν ποσότητες με μια ματιά, οι 
ίδιες οι μορφές παράστασης των ποσοτήτων ενθαρρύνουν παρά να αποτραπεί τη μέτρηση  
( Video6). 

N7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Μια γενική παρατήρηση που θα μπορούσε να υποτεθεί από αυτήν την μελέτη είναι ότι, 
ανεξάρτητα από τις σημαντικές και ενδιαφέρουσες προτάσεις στόχου και την οργάνωση των 
προγραμμάτων σπουδών στις διαφορετικές χώρες, το μαθηματικό κέρδος στη γνώση των 
σπουδαστών εμφανίζεται να αφορά πολύ τις επιλογές του δασκάλου και τον τρόπο που 
χειρίζεται τη μαθηματική γνώση και τη σημασία στην τάξη.   

Οι τρεις χώρες όπου οι στόχοι ήταν έχουν τα διαφορετικά προγράμματα σπουδών, το υλικό 
εργασίας και τα εγχειρίδια. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των δασκάλων τους είναι 
διαφορετικές, επίσης. Εντούτοις, οι δάσκαλοι σε όλες τις χώρες εξέφρασαν τις ίδιες 
επιφυλάξεις για τους προτεινόμενους στόχους και είχαν τις ίδιες δυσκολίες για να 
πραγματοποιήσουν πώς να παρεμβάλουν μια διαφορετική πτυχή σε αριθμό διδασκαλικός, η 
οποία πρέπει να υπογραμμιστεί στην τάξη. Δεν είναι προφανές εάν εκτιμούν τις subitizing 
δραστηριότητες ή όχι δεδομένου ότι αυτοί ενδιαφέρθηκαν για τη διδασκαλία που μετρά και 
όμως υποθέτουμε ότι ξέρουν λίγα για τις διανοητικές αντιπροσωπεύσεις των παιδιών τους και 
τους τρόπους να υποστηρίξουν.  

Οι δοκιμές τους έδωσαν την ευκαιρία να αποκτήσουν την εμπειρία με τις στρατηγικές 
αναγνώρισης των παιδιών, οι οποίες θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να εξοικειώσουν με 
τις αμοιβαίες σχέσεις αριθμού, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους συνδυασμού και χωρισμού 
και να αποδώσουν καλύτερα στις διανοητικές προσθήκες και τις αφαιρέσεις. Μόνο λίγα 
παιδιά είχαν τις subitizing δυνατότητες και η πολύ περισσότερη πρακτική θα απαιτούταν για 
να καταγράψει μια σαφή βελτίωση. 
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  ΠΡΟΤΥΠΑ  
  ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ 

 
 

P1. Εισαγωγή 
Τα μοτίβα αποτελούν ένα θεμελιώδες κομμάτι των μαθηματικών και η ικανότητα της 
αναγνώρισης τους από τους μαθητές όλων των ηλικιακών ομάδων αποτελεί ένα σημαντικό 
στοιχείο για την ανάπτυξη της κατανόησης τους. Τα μοτίβα τα βρίσκουμε σε όλες τις 
ενότητες των μαθηματικών, στην αριθμητική, στην άλγεβρα, στη γεωμετρία, στην στατιστική 
και στα παιχνίδια, ενώ στην σύγχρονη διδασκαλία χρησιμοποιούνται ήδη από την 
προσχολική ηλικία.  
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
+1       +1         +1       +1       +1        +1        +1       +1        +1 

Από την φύση τους σχετίζονται με χωρικά φαινόμενα (spatial phenomena). Τα παιδιά δηλαδή 
αναγνωρίζουν πιο εύκολα το σύνολο των αριθμών αν τα αντικείμενα που καλούνται να 
μετρήσουν βρίσκονται ομαδοποιημένα σε μοτίβα όπως γίνεται σε ένα ζάρι ή σε ένα ντόμινο. 
Σταδιακά, μέσα από διάφορες δραστηριότητες το παιδί θα φτάσει στο επίπεδο χρήσης των 
συμβόλων των αριθμών και στην «γενικευμένη αριθμητική», την άλγεβρα. 

Επίσης είναι σημαντικό τα παιδιά να είναι ικανά να αναγνωρίζουν τις αλγεβρικές λειτουργίες 
όσον αφορά τις γραφικές τους αναπαραστάσεις ώστε να μπορούν να κατανοούν τις σχετικές 
ερωτήσεις και να δίνουν την σωστή απάντηση εφόσον γνωρίζουν πως απεικονίζεται η 
γραφική αναπαράσταση της. 
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Αν λοιπόν, δοθεί περισσότερη έμφαση στην αναγνώριση των μοτίβων και στην πειραματική 
εργασία, για το πώς τα μοτίβα σχηματίζονται και στη συνέχεια γενικεύονται, αυτό θα 
οδηγήσει στην χρήση του συμβολισμού και στη συνέχεια στην άλγεβρα. Μια επιπρόσθετη 
οπτική αυτής της μεθόδου είναι το γεγονός ότι βασίζεται στο δομικό (δημιουργικό) 
παράδειγμα της διδασκαλίας και της μάθησης 

P3. Στόχοι του κεφαλαίου 
Οι παρακάτω στόχοι προσδιορίζουν το γνωστικά αντικείμενα για τους μαθητές. 

Επίπεδο Α στόχοι 
Στόχος 01. Να αναγνωρίζουν την αρχή και την σημασία των μοτίβων.- Έργο P01 

Στόχος 02. Να βοηθήσουν στην αναγνώριση του υπολογισμού ενός αριθμού μέσα από μοτίβα 
αριθμών, όπως στα ζάρια και στα ντόμινος - Έργο P02 

Στόχος 03. Να αναγνωρίσουν την σύγκριση και την ισότητα στην αντιστοίχιση ένα προς ένα. 
Περισσότερο από, λιγότερο από, ίδιο με (ίσο με) - Έργο P03 

Στόχος 04. Να αναγνωρίζουν το μοτίβο των μονών και ζυγών αριθμών, στα οποία 
περιλαμβάνονται: «ζυγός αριθμός + ζυγός αριθμός= ζυγός», «μονός αριθμός + μονός 
αριθμός= μονός» και «μονός αριθμός + ζυγός αριθμός= μονός».- Έργο P04 

Στόχος 05. Να χρησιμοποιήσουν υλικά για να αντιγράψουν απλά μοτίβα τα οποία 
αναπτύσσουν πίνακες πολλαπλασιασμού - Έργο P05, P06 

Στόχος 06. Να αναπτύξουν μοτίβα που θα παρουσιάζουν τις εναλλαγές (μετατροπές- 
αντιμεταθετικότητα) της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού - Έργο P07 

Επίπεδο Β στόχοι 
Στόχος 07. Να καταλάβουν τον πολλαπλασιασμό και τα μοτίβα του πίνακα (table patterns) 
τόσο ως επαναλαμβανόμενη πρόσθεση, όσο και στο τετράγωνο του εκατό. Να 
χρησιμοποιήσουν τα μοτίβα των πολλαπλών στο τετράγωνο του εκατό για να καθορίσουν τη 
διαιρετότητα των δεδομένων. Έργο P08- P09 

Στόχος 08. Να είναι ικανοί να απεικονίζουν γραφικά τους πίνακες πολλαπλασιασμού, να τους 
κατανοούν και να τους χρησιμοποιούν. Να χρησιμοποιούν τις σειρές που δημιουργούνται από 
τα πολλαπλασιαστικά δεδομένα και να οδηγούνται σε γενικεύσεις. Έργο P10 

Στόχος 09. Να εξερευνήσουν τους τριμερής αριθμούς που οδηγούν στο σύνολο N των 
μετρήσιμων αριθμών (counting numbers), όπου Ν (Ν+1)/2 Έργο P11, P24 

Στόχος 10. Να εξερευνήσουν τους αριθμούς εις το τετράγωνο, τα μοτίβα για τους αριθμούς 
εις το τετράγωνο, τους μονούς και ζυγούς αριθμούς εις το τετράγωνο, τις διαφορές μεταξύ 
των αριθμών στις σειρές. - Έργο P12, P13, P14 

Στόχος 11. Να ερευνήσουν φαινόμενα όπως τους δίδυμους αριθμούς και την συσχέτιση τους 
με το μοτίβο στο τετράγωνο του εκατό - Έργο P15 
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Στόχος 12. Να αναλάβουν πειραματική δουλειά, όπως επίπεδες κατασκευές, για να 
καθορίσουν το σύνολο των εσωτερικών γωνιών των πολύγωνων και να το γενικεύσουν για Ν 
πλευρές- Έργο P16 

Στόχος 13. Να αναπτύξουν μοτίβα που σχηματίζονται σε γεωμετρικά σχήματα, τρισδιάστατα 
και δισδιάστατα- Έργο P11, P12, P13, P14 

Στόχος 14. Να ερευνήσουν μοτίβα σαν αυτά που παράγονται από συνεχή περίμετρο και σε 
πειράματα με συνεχή εμβαδά για να ψάξουν για μοτίβα σε διαστατές παραμέτρους για 
ορθογώνια και στην συνέχεια να το εκφράσουν με λόγια και στο τέλος με σύμβολα. Να 
απεικονίσουν γραφικά τις πληροφορίες που θα έχουν συλλέξει και να παρατηρήσουν το 
«σχήμα» της γραφικής παράστασης αναφορικά με την εκφραζόμενη σχέση - Έργο P17, P18, 
P19, P20, P21 

Στόχος 15. Να ερευνήσουν άμεσες και έμμεσες αναλογίες χρησιμοποιώντας απλά 
παραδείγματα Έργο P19, P20 

Στόχος 16. Να κατασκευάσουν μοτίβα που παράγονται από καμπύλες, όπως Ν → Ν – 10, 
(δύο γραμμές) Ν →3Ν (κύκλος), Έργο P23 

Επίπεδο Γ 
Στόχος 17. Να ψάξουν για μοτίβα σε σειρές αριθμών- Έργο P24 

Στόχος 18. Να αναλάβουν περισσότερη εργασία σε πειραματικά/ερευνητικά προβλήματα τα 
οποία θα τα οδηγήσουν σε γενικεύσεις που θα μπορούν να παρουσιαστούν και με σύμβολα - 
Έργο P25, P26 

Στόχος 19. Να εξετάσουν μοτίβα, χρησιμοποιώντας υλικά σε γεωμετρικούς σχηματισμούς σε 
τυχαίες ομάδες και σε αριθμούς με μορφή συμβόλων για να ορίσουν μία ή περισσότερες 
γενικεύσεις που εξαρτώνται από τη μορφή (σχήμα ) του υλικού - Έργο P27 

Στόχος 20. Να εξερευνήσουν πως τα μοτίβα μπορούν να υποστηρίξουν την ικανότητα των 
παιδιών να γενικεύουν και να κάνουν προβλέψεις αναφορικά με τις σειρές, χρησιμοποιώντας 
το «Βλέπω, Κάνω, Λέω» - Έργο P25, P26, P27 

Στόχος 21. Να αναλάβουν εργασίες με τη μορφή «Τι θα γινόταν αν;» που επεκτείνουν πολλές 
από τις ομάδες του Επιπέδου Β για να καθορίσουν αν αλλάζουν ή όχι οι ομάδες εάν οι αξίες 
μιας σταθεράς αλλάξουν ή ποικίλλουν οι παράμετροι - Έργο P24, P25 

Στόχος 22. Να προκαλέσουν και να αναπτύξουν λογικές προσεγγίσεις και στρατηγικές, 
λαμβάνοντας υπόψη για παράδειγμα το μοτίβο όταν το Ν είναι μικρό για να καταλήξουν στο 
μοτίβο όταν το Ν είναι μεγάλο.- Έργο P28 

Στόχος 23. Να λάβουν υπόψη τους μοτίβα στα οποία φαίνονται απείρως μεγάλα και απείρως 
μικρά φαινόμενα για να δημιουργήσουν πρώιμες ιδέες αναφορικά με τα όρια - Έργο P34 

Στόχος 24. Να παράγουν πειραματικά κατανομές πιθανοτήτων και να τις συγκρίνουν με 
θεωρητικές κατανομές - Έργο P30 

Στόχος 25. Να παράγουν και να παρουσιάσουν πληροφορίες για να βρουν τον τρόπο ή την 
εγκλιτική ομάδα - Έργο P31 
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Στόχος 26. Να ξεκινήσουν μοτίβα με διαφορετικούς τρόπους για να δουν πως η παρουσίαση 
μπορεί να βοηθήσει ή να παρακωλύσει την αναζήτηση των σχέσεων - Έργο P32 

Στόχος 27. Να βρουν μοτίβα σε σειρές συντεταγμένων από κατάλληλα πειράματα και να τα 
αναπαραστήσουν σε γραμμικά και τετραγωνικά γραφήματα  Έργο P33, P34 

Στόχος 28. Να εξερευνήσουν μοτίβα σε κλίμακα. Να το επεκτείνουν στις τρεις διαστάσεις, 
μέσα από μοντέλα, χρησιμοποιώντας την μεγέθυνση και την σμίκρυνση - Έργο P35 

Στόχος 29. Να εκφράσουν την αναλογία μοτίβων σε αλγεβρική μορφή. Άμεσα και έμμεσα - 
Έργο P26, P33, P34. 

Οι ηλικιακές ομάδες των μαθητών έχουν χωριστεί σε τρία επίπεδα, ανάλογα με τις ικανότητες 
των μαθητών. Προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία (5-8χρ.), σχολική ηλικία (7-12χρ.) και 
αρχική δευτεροβάθμια ηλικία (11-15χρ.) 

P4.1. Έργα Επίπεδου A   
Έργο PΟ1 
Ξεκινήστε με οποιοδήποτε αριθμό μεταξύ του 0 και του 9. ζητήστε από τους μαθητές να 
φτιάξουν μοτίβα από όστρακα, προσθέστε ένα για να φτιάξετε καινούργιο μοτίβο ή 
προσθέστε σε ένα υπάρχον. Συγκρίνετε τα με μοτίβα σε ντόμινο και δείτε εάν τα μοτίβα των 
μαθητών διαφέρουν. Ποια είναι ποιο εύκολα για αυτά να αναγνωρίσουν;  

Σχόλιο 

Αφήστε τους μαθητές να φτιάξουν τα δικά τους μοτίβα πρώτα και παρατηρείστε αν 
τοποθετούν τα όστρακα σε μια αναγνωρίσιμη μορφή ή τυχαία. Παίξτε παιχνίδια στα οποία 
χρησιμοποιείτε ζάρια ή απλά ντόμινο για να τα βοηθήσετε με την αναγνώριση των αριθμών 
και μετά δοκιμάστε ξανά για να δείτε αν οι μαθητές τοποθετούν τα όστρακά τους στα μοτίβα 
στα οποία είδαν πάνω στο ζάρι. Σημείωση: μπορείτε να φτιάξετε τα δικά σας ντόμινο, μέχρι 5 
περίπου, τα οποία από την μία πλευρά θα έχουν το μοτίβο και από την άλλη το ψηφίο. 

Έργο PΟ2 
Δώστε στους μαθητές έναν σωρό από πούλια και ζητήστε τους να τα ομαδοποιήσουν σε 
γκρουπ των δύο, τριών, πέντε κ.τ.λ. με βάση τα μοτίβα που βρίσκουν πάνω στα ζάρια και 
ντόμινο για να τα βοηθήσετε να δημιουργήσουν την ιδέα του πολλαπλασιασμού. 

Σχόλιο 

Πόσες ομάδες από 2, μπορείς να κάνεις από αυτόν τον σωρό των πουλιών Έχουν απομείνει 
άλλα; Τέτοιου είδους ερωτήσεις μπορούν να δοθούν στην ομάδα. Αν τα παιδιά είναι έτοιμα 
μπορεί να τους δοθεί και η συμβολική μορφή τους, η οποία μπορεί να συνοδεύει τα όσα 
λέγονται. Για παράδειγμα 2 και 2 και 2 και 2, αυτά είναι τέσσερα 2, τα οποία τα γράφουμε 2 
+ 2 + 2 + 2 = 4 x 2 = (πόσα είναι όλα μαζί;) 8. 

Έργο PΟ3 
Δίνετε δύο ομάδες υλικών, ας πούμε φασόλια και όστρακα. Τα φασόλια είναι περισσότερα 
από τα όστρακα; 
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Σχόλιο 

Μπορούν να το βρουν χωρίς να τα μετρήσουν; Αυτού του είδους η εργασία αναπτύσσει την 
χρήση της ένα προς ένα αντιστοίχησης και λεξιλόγιο όπως «περισσότερο από», «λιγότερο 
από», «το ίδιο με» και «ίσο». Με την ένα προς ένα αντιστοίχιση, εννοούμε ότι οι μαθητές 
μαθαίνουν να ταιριάζουν ένα «φασόλι» με ένα «όστρακο», ώσπου όλα τα κομμάτια της μια 
ομάδας να έχουν αντιστοιχηθεί και να δουν οι μαθητές σε ποια ομάδα έχουν περισσέψει 
κομμάτια, άρα είχε και περισσότερα από την άλλη.  

Έργο PΟ4 
Χρησιμοποιήστε έτοιμο υλικό ή φτιάξτε το μόνοι σας, στο οποίο θα παρουσιάζονται αριθμοί, 
όπως για παράδειγμα το 5 με την παρακάτω μορφή.  

 

 
Σχ. P02 

Ζητήστε από τα παιδιά να δουλέψουν με αυτό τον μηχανισμό και να προσπαθήσουν να βρουν 
αν ένας ζυγός αριθμός και ένας ακόμη ζυγός αριθμός παράγει έναν ζυγό αριθμό κτλ. 

Σχόλιο 

Αυτός ο απλός μηχανισμός είναι καλός για να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τους 
μονούς και τους ζυγούς αριθμούς. Οι ζυγοί αριθμοί να σχηματίζουν πάντα ένα ορθογώνιο και 
οι μονοί θα έχουν πάντα ένα τετράγωνο έξτρα. Όταν δύο μονοί αριθμοί τοποθετούνται μαζί, 
αυτά τα έξτρα τετράγωνα μπαίνουν μαζί και έτσι σχηματίζεται ένα ολοκληρωμένο 
ορθογώνιο. Επομένως, δύο μονοί αριθμοί όταν προστίθενται μαζί μας δίνουν πάντα έναν ζυγό 
αριθμό 

Αποτέλεσμα: ζυγός + ζυγός = ζυγός; μονός + μονός = μονός; μονός + ζυγός = μονός.  

Πρόκληση: αυτό ισχύει στην αφαίρεση και/ή στον πολλαπλασιασμό;  

Έργο PΟ5 
Ζητάμε από τα παιδιά να φτιάξουν μοτίβα από χάντρες κύβους, κ.α. Για παράδειγμα δύο 
λευκές χάντρες, μετά μία κόκκινη και να συνεχίσουν έτσι το μοτίβο 

Σχόλιο 

Αρχικά αυτή ή εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναπτύξουν τα παιδιά την 
παρατηρητικότητα τους και την ικανότητα τους να διατηρήσουν την σειρά των αντικειμένων 
στο μοτίβο. Αργότερα, θα μπορούσαν να προκύψουν ερωτήσεις του στυλ: «Αν είχαμε 17 
χάντρες ενωμένες με αυτό τον τρόπο, τι χρώμα θα είχε η τελευταία χάντρα;» ή «Αν 
σταματήσετε σε μια κόκκινη χάντρα τι μπορείτε να πείτε για αυτόν τον αριθμό;». 
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Έργο PΟ6 
Αν κόψετε ένα κέικ με μια ευθεία γραμμή από την μία γωνία του ως την άλλη, πόσα 
κομμάτια θα έχετε; Τώρα αν το ξανακόψετε, πόσα κομμάτια θα έχετε; Δοκιμάστε να το 
κάνετε με ένα πήλινο ομοίωμα κέικ και να καταγράψετε σε ένα χαρτί πόσες φορές το κόψατε 
και πόσα κομμάτια προέκυπταν κάθε φορά. Μπορείτε να μου πείτε πόσα κομμάτια βγαίνουν 
αν το κόψετε πέντε φορές; Δέκα κομμάτια; 

Σχόλιο 

Πολλά από τα μικρότερα παιδιά θέλουν το κόψιμο να γίνεται από τη μέση του κέικ, γιατί 
αυτό γνωρίζουν από το σπίτι τους. Αν συμβεί αυτό προσπαθήστε να δείξετε στα παιδιά το 
μοτίβο και συζητήστε μαζί τους για το τι θα συμβεί αν υπάρξουν πολλά κοψίματα του κέικ. 
Ενθαρρύνετε τα παιδιά να δοκιμάσουν άλλα είδη κοψίματος του. 

Αποτελέσματα: Αν όλα τα κοψίματα ξεκινήσουν από το κέντρο του κέικ, τότε οι μαθητές θα 
πάρουν 2, 4, 6, 8, 10, …. κομμάτια κέικ για 1, 2, 3, 4, 5, …κοψίματα αντιστοίχως. Η 
γενίκευση που προκύπτει είναι ότι θα υπάρχουν 2Ν κομμάτια του κέικ για Ν κοψίματα που 
θα γίνουν ξεκινώντας από το κέντρο του κέικ. 

Έργο PΟ7 
Αφήστε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν παιδαγωγικό υλικό μέτρησης, όπως χάντρες για να 
δουν ότι 3 + 4 = 4 + 3 = 7 και ορθογώνιες διατάξεις για να δουν ότι 3 x 4 = 4 x 3 = 12. 

Σχόλιο 

Οι απλές εργασίες που προτείνονται εδώ είναι πολύ χρήσιμες και αν γίνουν κατανοητές 
πλήρως, μειώνουν τον όγκο των πολλαπλασιαστικών δεδομένων που πρέπει να μάθουν οι 
μαθητές κατά 50%. Επιπλέον, όταν οι μαθητές είναι στο στάδιο «προσθέτω κάτι επιπλέον» 
(‘adding on’) αν συνειδητοποιήσουν ότι επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσμα προσθέτοντας το 
α+β με το να προσθέσουν το β+α, τότε μπορούν να κατανοήσουν ότι μπορούν να προσθέτουν 
στον μεγαλύτερο αριθμό κάθε φορά για να γίνει η δουλειά τους πιο εύκολη. Ωστόσο θα 
πρέπει να τονισθεί στα παιδιά ότι αυτό το αξίωμα δεν ισχύει για την αφαίρεση. 

Οι ορθογώνιες παρατάξεις είναι πολύ χρήσιμες για να δείξουμε στα παιδιά ότι 5 x 9 = 9 x 5, 
αν γυρίσουμε την μια παράταξη κατά 90o. Αυτού του είδους η εργασία θα βοηθήσει το παιδί 
αν ρωτηθεί πια είναι η απάντηση στο πέντε επί εννιά και σκεφτεί «δεν έχω κάνει ακόμα τον 
πίνακα με το ακόμα αλλά 5 x 9 = 9 x 5, το οποίο το ξέρω, είναι 45». 

 

P4.2. Έργα Επίπεδου Β   
Έργο PΟ8 
Οι μαθητές θα δουλέψουν με πούλια για να ετοιμάσουν πίνακες πολλαπλασιασμού ώστε να 
δουν ότι πολλαπλασιασμός σημαίνει να προσθέτουμε ίδιες ομάδες αριθμών έτσι ώστε  

7                   = 1x7 or 7x1=7 

7 + 7                = 2x7 or 7x2=14 
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7 + 7 + 7           = 3x7 or 7x3=21 etc.    

Σχόλιο 

Πρώτα απ’ όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι ο πολλαπλασιασμός είναι η επαναλαμβανόμενη 
πρόσθεση ίδιων ομάδων. Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να ενισχυθεί και η αντιμεταθετική 
οπτική του πολλαπλασιασμού. Η εργασία αυτή δίνει τη δυνατότητα επίσης στον μαθητή να 
μην βασίζεται τόσο πολύ στην μνήμη του αλλά να συνειδητοποιεί ότι αν ξέρει ότι 7x8 = 56 
τότε 7x9 = 7x8 + 7 = 56 + 7 = 63. 

Έργο PΟ9 
Χρησιμοποιώντας το τετράγωνο του 100 (0έως 99) ζητάμε από τους μαθητές να ξεκινήσουν 
από το 2 και να ζωγραφίζουν με χρώμα κάθε δεύτερο νούμερο. Ποιο είναι το μοτίβο; (ρίγες). 
Πως αυτό διαιρεί τα νούμερα; (μονά και ζυγά) σε τι αριθμούς τελειώνουν όλοι οι μονοί 
αριθμοί; Πως γνωρίζουμε ότι ένα νούμερο είναι διαιρετό του 2; 

Κάνουμε το ίδιο ξεκινώντας από τον αριθμό 10 και μετράμε σε δεκάδες. Πως μπορείς να 
γνωρίζεις αν ένα νούμερο είναι διαιρετό του 10. αν ξεκινήσεις από το 7 και μετράς σε 
δεκάδες με τι θα μοιάζει το μοτίβο;  

Ξεκινήστε από το 9μ και μετράτε σε εννεάδες.  

Τι σας θυμίζει αυτό το μοτίβο; Γιατί νομίζετε ότι το μοτίβο μοιάζει έτσι; Κοιτάξτε τα 
νούμερα που έχετε χρωματίσει, τι παρατηρείτε σε αυτό; Σας βοηθάει αυτό να κατανοήσετε αν 
ένα νούμερο είναι διαιρετό από το 9 ή όχι; 

Κάντε το ίδιο ξεκινώντας από το 3 και μετρώντας σε τριάδες., 

Σχόλιο 

Αυτή η εργασία είναι χρήσιμη για την επανάληψη του πολλαπλασιασμού και για την 
ανακάλυψη διαιρετών δεδομένων από την άσκηση. Για παράδειγμα στο πρώτο μέρος, οι 
μαθητές θα πρέπει να χρωματίσουν τις εναλλασσόμενες στήλες, έτσι ώστε οι χρωματισμένες 
στήλες να τελειώνουν σε 2, 4, 6, 8, η 0. Αυτό διαχωρίζει τα νούμερα σε μονά και ζυγά και 
απαντά στην ερώτηση «πως νομίζετε ότι μπορείτε να ξέρετε αν ένα νούμερο διαιρείται από 
το 2;». η απάντηση είναι ότι πρέπει να τελειώνει 2, 4, 6, 8, ή 0. αυτό μπορεί να επαναληφθεί 
και με άλλα μοτίβα. 

Αποτελέσματα: (1) Κάθετες ρίγες, όπως σε ένα μπλουζάκι ποδοσφαιρικής στολής. Μονά και 
ζυγά  (μονά) 1, 3, 5, 7, 9 (ζυγά) όσα τελειώνουν σε 2: 2, 4, 6, 8, or 0.  

(2) Η μονάδα ψηφίου θα πρέπει να είναι το 0 το μοτίβο που σχηματίζεται είναι μια κάθετη 
γραμμή με όλα τα νούμερα να τελειώνουν στη μονάδα ψηφίου 7. 

(3) Μια σκάλα 9 = 10 – 1, επομένως αν προσθέσουμε το 10 σε έναν αριθμό πάμε στον αριθμό 
που βρίσκεται από κάτω και να θέλουμε να αφαιρέσουμε ένα πάμε στον αριθμό που 
βρίσκεται από αριστερά και έτσι δημιουργείται το μοτίβο της σκάλας: α) το σύνολο των 
ψηφίων όλων των αριθμών που είναι χρωματισμένοι είναι το 9 ή ένα πολλαπλάσιο του, β) 
κάθε νούμερο έχει το ανάποδο του 27, 72, 18, 81 … γ) τα ψηφία μονάδες μειώνονται κατά 
ένα και τα ψηφία δεκάδες αυξάνονται κατά μια. Αν το σύνολο των ψηφίων ενός αριθμού 
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είναι το 9η πολλαπλάσιο του τότε ο αριθμός διαιρείται με το 9. δ) Αναφορικά με το (3) το 
σύνολο όλων των διαγωνίων είναι πολλαπλάσιο του 3. ένα νούμερο διαιρείται με το 3 αν το 
σύνολο των ψηφίων είναι 3 ή πολλαπλάσιο του. 

Έργο P10 
Σχεδιάστε ένα γράφημα του πίνακα πολλαπλασιασμού του 6 χρησιμοποιώντας μόνο τις τιμές 
για τα ζυγά πολλαπλάσια. Ζητήστε από τους μαθητές να βρουν τα μόνα πολλαπλάσια 
χρησιμοποιώντας το γράφημα. Γιατί το γράφημα του πίνακα πολλαπλασιασμού του 6 είναι 
πιο απότομο από αυτό του πίνακα πολλαπλασιασμού του 2; 

Σχόλιο 

Aυτό είναι ακόμη ένα εργαλείο τόσο για την επανάληψη της γνώσης του πολλαπλασιασμού 
όσο και για την ανάπτυξη της ικανότητας να χαράζουν συντεταγμένες και να διαβάζουν τιμές 
από ένα γράφημα. 

Αποτελέσματα: Για κάθε μετακίνηση μονάδας στον οριζόντιο άξονα για τα πολλαπλάσια του 
2, θα πρέπει να ανεβείτε 2 μονάδες στην κάθετη στήλη, ενώ για τα πολλαπλάσια του 6 για 
κάθε μονάδα που μετακινείται στην οριζόντια κατεύθυνση θα πρέπει να μετακινηθείτε 6 
μονάδες στην κάθετη, έτσι ώστε το γράφημα των πολλαπλάσιων του 6 να είναι 3 φορές πιο 
στενό από αυτό των πολλαπλάσιων του 2. 

Έργο P11 
Στο παιχνίδι “Snooker”, όλες οι κόκκινες μπάλες τοποθετούνται σε ένα τρίγωνο, υπάρχουν 
τέσσερις σειρές, πόσες μπάλες είναι συνολικά; Πόσες μπάλες χρειάζονται για το μικρότερο 
τρίγωνο, αν έχετε 5 σειρές 20 σειρές Ν σειρές; Να παρέχετε στους μαθητές πούλια για αυτή 
την εργασία.  

Αποτελέσματα: 10, 15, και 210. Κάποιοι μαθητές μπορεί να δουν ότι εάν φτιάξουν το μοτίβο 
δύο φορές και περιστρέψουν το ένα κατά 180o ούτως ώστε ενώνοντας το με το άλλο να 
σχηματίζεται ένα ορθογώνιο, τότε η μία πλευρά του ορθογώνιου είναι το τριγωνικό νούμερο 
Ν. Η άλλη πλευρά είναι συν ένα επιπλέον (Ν + 1) και αυτό είναι το διπλάσιο από τα πούλια 
που χρειάζονται. Επομένως, το σύνολο των πουλιών είναι Ν(Ν+1)/2.  

Έργο P12 
Χρησιμοποιήστε σφηνοτουβλάκια για αυτή την εργασία. Τοποθετήστε ένα τουβλάκι πάνω 
στο γραφείο σας και καταγράψτε πόσες όψεις μπορείτε να δείτΈργο P Στη συνέχεια συνδέστε 
ένα δεύτερο τουβλάκι στο πρώτο και μετρήστε και καταγράψτε πάλι πόσες όψεις μπορείτε να 
δείτε τώρα. Συνεχίστε προσθέτοντας τουβλάκια, σχηματίζοντας μια μεγάλη γραμμή, με τη 
μια όψη από τα τουβλάκια να ακουμπά πάντα στο τραπέζι και καταγράψτε πόσες όψεις 
βλέπετε κάθε φορά που προσθέτετε ένα τουβλάκι. Πόσες όψεις βλέπετε αν προσθέσετε 5, 10, 
20, 100, Ν τουβλάκια; 

Σχόλιο 

Αυτή η εργασία μπορεί να εφαρμοστεί με παιδιά ηλικίας 8 χρ. Για να αναπτύξουν τις απόψεις 
τους για την γενίκευση. Είναι σημαντικό για τους μαθητές να έχουν την μία όψη από το 
τουβλάκι τους να ακουμπά στο τραπέζι εργασίας καθώς φτιάχνουν το «τρένο»από τουβλάκια. 
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Αποτελέσμα: 5 τουβλάκια δείχνουν 17 όψεις, 10–32, 20-62, 100-302 και Ν τουβλάκια 
δείχνουν (3Ν+2) όψεις. 

Έργο P13 
Μια παρόμοια άσκηση με τη προηγούμενη είναι να τοποθετήσουν τα τουβλάκια το ένα πάνω 
στο άλλο, σαν να φτιάχνουν ένα πύργο, όπου μόνο το πρώτο τουβλάκι θα βρίσκεται σε επαφή 
με το τραπέζι. Πάλι καταγράφουμε τον αριθμό των όψεων που μπορούμε να δούμε καθώς 
κάθε ένα τουβλάκι προστίθεται. Πόσες όψεις μπορούν να δουν όταν υπάρχουν 5, 10, 20, 100 
Ν τουβλάκια; 

Σχόλιο 

Δουλεύουμε όπως και στην προηγούμενη εργασία, με την διαφορά ότι αυτή τη φορά μόνο 
ένα τουβλάκι του πύργου, αυτό που βρίσκεται κάτω έχει επαφή με το τραπέζι. 

Αποτελέσμα: 5 τουβλάκια δείχνουν 21 όψεις, 10–41, 20-81, 100-401 και Ν τουβλάκια 
δείχνουν (4Ν+1) όψεις. 

Έργο P14  
Οι τετράγωνοι αριθμοί ονομάζονται έτσι γιατί αν θελήσουμε να τους παρουσιάσουμε με 
πούλια, μπορούν να σχηματίσουν ένα τετράγωνο. Ξεκινήστε με ένα πούλι πόσα ακόμη 
επιπλέον πούλια θα χρειαστείτε για να φτιάξετε τον αμέσως επόμενο τετράγωνο αριθμό; Και 
τον επόμενο κτλ.; καταγράψτε πόσα περισσότερα πούλια χρειάζεστε κάθε φορά. Υπάρχει 
κάποια ειδική ονομασία για αυτούς τους αριθμούς; Θα γνωρίζετε προφανώς τους 
τετράγωνους αριθμούς. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που έχετε μόλις βρει για να ορίσετε 
τον τετράγωνο αριθμό εις τη 13η και στην 20η. ελέγξτε την απάντηση σας με την βοήθεια μιας 
αριθμομηχανής. Μπορείτε να βρείτε ένα μοτίβο χρησιμοποιώντας πούλια για α)τους ζυγούς 
τετράγωνους αριθμούς και β) τους μονούς τετράγωνους αριθμούς; Ποιες είναι οι διαφορές 
ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες τετράγωνων αριθμών; Μπορείτε να το εξηγήσετε; 

Σχόλιο 

Πολύ συχνά οι μαθητές συνηθίζουν να φτιάχνουν μοτίβα για την νορμάλ σειρά των 
τετράγωνων αριθμών και αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να προσθέσουν τον επόμενο μονό 
αριθμό για να φτάσουν στον επόμενο τετράγωνο αριθμό. Επομένως:  

   1  ως εκ τούτου 9 = 1 + 3 + 5  x x x 

   1 + 3 = 4      x x x 

   4 + 5 = 9 κτλ.       x x x 

για να αναπτύξουν την έννοια των μονών και των ζυγών τετράγωνων αριθμών είναι αναγκαίο 
να ξεκινήσουν με ένα μονό πούλι, το οποίο θα το περικλείσουν με άλλα 8 πούλια για να 
έχουν ως αποτέλεσμα το 32 και μετά αυτό το τετράγωνο θα περικυκλωθεί από άλλα πούλια… 
Οι ζυγοί τετράγωνοι αριθμοί αναπαράγονται με τον ίδιο τρόπο με την διαφορά ότι ξεκινάμε 
με ένα τετράγωνο των 4 πουλίων.  
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Αποτελέσματα: 1, 3, 5, 7, …..θα πρέπει να προστεθούν στο προηγούμενο αποτέλεσμα, 
διαδοχικά –οι «μονοί» αριθμοί. Ο 10η τετράγωνος αριθμός είναι 9η+19=100. Ο 20η 
τετράγωνος αριθμός είναι ο 19η (361)+39=400  

Οι ζυγοί τετράγωνοι αριθμοί είναι 4, 16, 36, 64. και η διαφορά είναι 12, 20, 28 …κάθε ένα 
από τα οποία είναι 8 νούμερα περισσότερα από το προηγούμενο. Αλλιώς θα μπορούσε να 
γραφτεί 8 + 4), (16 + 4), (24 + 4). Τα μονά τετράγωνα νούμερα είναι1, 9, 25, 49…τα οποία 
έχουν διαφορές του 8, 16, 24 …, πολλαπλάσια δηλαδή του 8. θα πρέπει να δείτε στις σειρές 
των μονών νούμερων για να εντοπίσετε το λόγο για αυτά τα γνωρίσματα, για τους ζυγούς 
τετράγωνους αριθμούς 1, 3, (5, 7), (9, 11), (13, 15) ….και για τους μονούς τετράγωνους 
αριθμούς1, (3, 5), (7, 9), (11, 13),…. 

Πρόκληση: Μπορείτε να αποδείξετε γιατί οι διαφορές που επισημάνθηκαν παραπάνω έχουν 
μια διαφορά της τάξεως του 8; 

Έργο P15 
Οι δίδυμοι αριθμοί είναι διψήφιοι αριθμοί οι οποίοι όταν προστεθούν μαζί μας δίνουν το ίδιο 
αποτέλεσμα όπως αν αντιστραφούν οι αριθμοί που τους απαρτίζουν και προστεθούν. Βρείτε 
μια σειρά από δίδυμους αριθμούς και βάλτε τους σε σύνολα σε ένα πίνακα του 100. μπορείτε 
να εξηγήσετε που βρίσκεται η απάντηση; Τώρα δώστε τα 4 διψήφια νούμερα τα οποία δίνουν 
μία από τις απαντήσεις στον πίνακα του 100. παρατηρείτε οτιδήποτε σχετικά με την θέση 
στην οποία βρίσκονται; Ερευνήστε το περισσότερο και προσπαθήστε να δείτε αν αυτό ισχύει 
όταν υπάρχουν 3 διψήφιοι αριθμοί, που σχηματίζουν μια αριθμητική τριπλέτα 

Σχόλιο 

Αυτή είναι μια διερευνητική εργασία για τους μαθητές. Σε αρχικό στάδιο πρέπει να 
αποφασίσουν ποιους κανόνες μπορούν να βρουν όταν σχηματίζουν δίδυμους αριθμούς. Η 
υπόλοιπη εργασία τους βοηθά να δουν μοτίβα τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν συνδέονται 
αριθμητικά με τον μέσο όρο του πίνακα του 100.  

Αποτελέσματα: Ένας από τους κανόνες για να κάνεις δίδυμους αριθμούς είναι ότι το σύνολο 
των δύο αριθμών είναι πολλαπλάσιο του 11. Τα αποτελέσματα του συνόλου των δίδυμων 
αριθμών, πάντα βρίσκονται στην κύρια διαγώνια γραμμή του πίνακα του 100, που ξεκινάει 
από το 0 έως το 99. Τα στοιχεία που απαρτίζουν τον δίδυμο αριθμό βρίσκονται στις 
παράλληλες της κύριας διαγώνιας και είναι σε ίση απόσταση από αυτή. Το σύνολο των τριών 
αριθμών σε αριθμητικές τριπλέτες είναι επίσης πολλαπλάσιο του 11. 

Πρόκληση: Βρείτε τρεις άλλους κανόνες που θα σας βοηθήσουν να κάνετε μια γενίκευση για 
τους δίδυμους αριθμούς. Αποδείξτε ότι το σύνολο των δίδυμων αριθμών πρέπει πάντα να 
είναι πολλαπλάσιο του 11. 

Έργο P16 
Χρησιμοποιήστε γεωμετρικές κορδέλες για να φτιάξετε πολύγωνα τα οποία θα έχουν 3, 4, 5, 
6, 7, 8, ..... πλευρές . Κρατήστε τες ψηλά με μια καρφίτσα. Μόνο μία δεν θα πέσει, ποια είναι 
αυτή; Τώρα χρησιμοποιώντας αυτό το δεδομένο κάντε όλα τα άλλα πολύγωνα να γίνουν 
άκαμπτα και περάστε τα στοιχεία που έχετε σε έναν πίνακα σημειώνοντας τον αριθμό από τις 
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κορδέλες στο πολύγωνο, πόσα τρίγωνα σχηματίζονται όταν το πολύγωνο είναι σταθερό και 
στην τρίτη στήλη το σύνολο των εσωτερικών γωνιών του πολυγώνου. Βρείτε το σύνολο των 
γωνιών για ένα 20πλευρο πολύγωνο, 100πλευρο πολύγωνο, Νπλευρο πολύγωνο  

Σχόλιο 

Οι μαθητές σας θα πρέπει να ανακαλύψουν ότι το σύνολο των γωνιών οποιουδήποτε 
τριγώνου είναι 180o. Αυτή η εργασία είναι βασισμένη στο γεγονός ότι το μόνο άκαμπτο σώμα 
με έμφυτη είναι το τρίγωνο. Ένα δεδομένο που χρησιμοποιείται στις κατασκευές Άλλα 
πολύγωνα μπορούν να γίνουν άκαμπτα μόνο αν τους τοποθετηθούν δοκάρια από την μία 
κορυφή στην άλλη, έτσι ώστε τα πολύγωνα να χωριστούν σε τρίγωνα όπως φαίνεται 
παρακάτω. 

 

 

 

 

Σχ. P05 

 

Αποτελέσματα  

 

 

 

 

 

Έργο P17 
Ο κύκλος κόβεται από ένα αυξανόμενο αριθμό ευθειών γραμμών από άκρη σε άκρη της 
τούρτας. Καταγράφοντας  τον αριθμό των κοψιμάτων που γίνονται κάθε φορά και τον 
επακόλουθο αριθμό κομματιών στα οποία χωρίζεται ο κύκλος, μπορείτε να βρείτε ένα 
μοτίβο; Αν ναι πόσα κομμάτια πρέπει να περιμένετε αν κόψετε τον κύκλο 20 φορές, 50 φορές 
Ν φορές; Υπάρχει μόνο ένας τρόπος με τον οποίο μπορείτε να τεμαχίσετε τον κύκλο με τις 
γραμμές; 

Σχόλιο 

Η εμπειρία μας, δείχνει ότι το είδος του κοψίματος εξαρτάται από την ηλικία των παιδιών. Τα 
παιδιά των ηλικιών 5-6 χρ. θέλουν όλα τα κοψίματα να περνούν από το κέντρο της τούρτας, 
τα παιδιά ηλικίας 7-8 προτείνουν ότι οι γραμμές μπορούν να είναι παράλληλες ενώ τα παιδιά 
των 10-11 χρ υποστηρίζουν  ότι η τούρτα μπορέι ν κοπεί και με γραμμές τραβηγμένες τυχαία. 

Αποτελέσματα: Για τα κοψίματα που περνούν από το κέντρο έχουμε τον διπλάσιο αριθμό 
κομματιών από τις γραμμές, επομένως  Κ=2Γ, όπου Κ είναι το κομμάτι και Γ η γραμμή. Για 

Κορδέλες  Αριθμός τριγώνων όταν
 είναι άκαμπτο 

Σύνολο γωνιών 
πολύγωνου 

3 1 1 x 180o 

4 2 2 x 180o 
20 18 18 x 180o 
100 98 98 x 180o  
n n - 2 (n - 2)x180o 
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παράλληλα κοψίματα Κ=Γ+1. Για τυχαία κοψίματα είναι Γ=1,2,3,4,……τότε Κ=2,4,7,11…. 
Αντιστοίχως, ο αριθμός των κοψιμάτων μπορεί να γραφτεί και με τη μορφή(1+1), (3+1), 
(6+1), (10+1)……, το οποίο είναι  (Γη ο τριγωνικός αριθμός νιοστός τριγωνικός αριθμός συν 
1). 

Επομένως, για 20 κοψίματα θα έχουμε 211 κομμάτια, για 50 1276 και για Ν θα είναι 
{Ν(Ν+1)/2 +1}  

Έργο P18 
Μια εταιρεία πουλάει επικαλύψεις σιντριβανιών για τις οποίες χρειάζονται διαφορετικό 
αριθμό πετρών επίστρωσης για να τα περιβάλλουν. Για το νούμερο 1χρειάζονται 8 πέτρες, για 
το νούμερο 2  10. Όπως φαίνεται και παρακάτω τα μπλε τετράγωνα αντιπροσωπεύουν το 
σιντριβάνι  (Σ) και τα λευκά τις πλάκες (Π):  

 

      

 

      

    Σχ. Po6  

Φτιάξτε έναν πίνακα με δύο στήλες, μία για το μέγεθος των σιντριβανιών (αριθμό Σ) και μία 
άλλη για τον αριθμό των πλακών που θα χρειαστούν. Βρείτε τον αριθμό των πλακών που θα 
χρειαστούν για ένα σιντριβάνι μεγέθους 5, για ένα μεγέθους 10 και για ένα μεγέθους Ν.  

Αποτελέσματα: 
Μέγεθος 
 σιντριβανιού

Αριθμός πλακών

1 8 
2 10 
5 16 
10 26 
Ν 2Ν + 6 

Τα επόμενα δύο πειράματα βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν την διαφορά ανάμεσα 
στην περίμετρο και στο εμβαδόν.   

Έργο P19 
Θα χρειαστείτε ένα κορδόνι 20 μήκους μονάδων (η μονάδα θα πρέπει να αναλογεί στο 
μέγεθος του τετραγώνου του μιλιμετρέ χαρτιού). Καταγράψτε το μήκος, το πλάτος και το 
εμβαδόν κάθε ορθογωνίου. Κοιτάξτε στα δεδομένα τα οποία έχετε περάσει στον πίνακα σας, 
μπορείτε να δείτε κάποια σχέση ανάμεσα στο μήκος και στο πλάτος των ορθογωνίων; 
Μπορείτε να πείτε ή να γράψετε  ποια είναι αυτή η σχέση; Σχεδιάστε ένα γράφημα για να 
δείξετε την σχέση μεταξύ του μήκους και του πλάτους του ορθογωνίου. Μπορείτε να ορίσετε 
το πλάτος ενός ορθογωνίου, του οποίου το μήκος είναι 7,5 μονάδες από το γράφημα; Τώρα 
σχεδιάστε ένα γράφημα του μήκους σε σχέση με το εμβαδόν. Έχει το ορθογώνιο με το 
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μεγαλύτερο εμβαδόν ένα ιδιαίτερο όνομα; Μπορείτε να σκεφτείτε ένα οποιοδήποτε 
αντικείμενο το οποίο μοιάζει με το σχήμα του γραφήματος που μόλις σχεδιάσατε; 

Σχόλιο 

Αυτή η εργασία μπορεί να γίνει πειραματικά, δίνοντας στους μαθητές κορδόνια σε μήκος 20 
τετραγώνων από το τετραγωνισμένο χαρτί που χρησιμοποιούν. Τοποθετήστε έναν 
φανελοπίνακα και αφήστε τους μαθητές να καρφιτσώσουν έτσι ώστε το κορδόνι να είναι 
τεντωμένο και οι πλευρές του ορθογωνίου που δημιουργούνται να είναι ακέραια μήκη.  

Για τους νεαρότερους μαθητές ο δάσκαλος μπορεί να βάλει μία λευκή πλάκα πάνω στον 
πίνακα να ζητάει από τους μαθητές χωριστά να καταγράψουν εκεί  τα ορθογώνια που έχουν 
φτιάξει. Οι μεγαλύτεροι μαθητές μπορούν να καταγράψουν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τις 
γνώσεις που έχουν για τους αριθμούς. Μπορεί να χρειαστεί να τους θυμίσουμε ποιος είναι ο 
τύπος για την περίμετρο (Π= 2Μ + 2Π)  

Αποτελέσματα: Οι μαθητές σύντομα 
ανακαλύπτουν από τον πίνακα ή από το πώς 
όρισαν ποια νούμερα να βάλουν στον 
πίνακα ότι το μήκος + το πλάτος = το μισό 
της περιμέτρου, το οποίο σε αυτή την 
περίπτωση είναι Μ+Π+10. Οι μαθητές 
χαίρονται να χρησιμοποιούν το πρώτο 
γράμμα της λέξης για να την απεικονίσουν 
και έτσι αρχίζουν να χρησιμοποιούν τα 
σύμβολα τα οποία μπορεί να έχουν 
διαφορετικές τιμές κάθε φορά. Επομένως, ο τύπος είναι Μ+Π= 10, το οποίο δίνει μια ευθεία 
γραμμή στο γράφημα όπως βλέπουμε παρακάτω.  

Είχαμε μια περίπτωση όπου ο μαθητής επιθυμούσε να προσθέσει τα δεδομένα (10,0) και 
(0,10), όταν τέντωσε το κορδόνι του στα άκρα.  

 

 

 

 

          

 

  

Σχ. P97 

Οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν από το γράφημα ότι για ένα μήκος 7,5 μονάδων το πλάτος 
είναι 2,5 μονάδες. 

Μήκος Πλάτος  Εμβαδόν 
9 1 9 
8 2 16 
7 3 21 
6 4 24 
5 5 25 
4 6 24 
3 7 21 
2 8 16 
1 9 9 
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Το ορθογώνιο με το μεγαλύτερο εμβαδόν είναι το ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ. Το γράφημα είναι μία 
παραβολή που είναι περίπου η τροχιά ενός πίδακα νερού και πολλών άλλων φυσικών ή 
τεχνητών αντικειμένων. 

Έργο P20 
Με 36 τετράγωνα κάντε όσα περισσότερα ορθογώνια μπορείτε χρησιμοποιώντας όλα τα 
τετράγωνα κάθε φορά. Συμπληρώστε τα στοιχεία σε έναν πίνακα. Μπορείτε να βρείτε κάποια 
σχέση ανάμεσα στο μήκος και στο πλάτος των ορθογωνίων; Μπορείτε να εκφράσετε αυτή 
την σχέση λεκτικά; Σχεδιάστε ένα γράφημα με το μήκος και το πλάτος και σημειώστε το 
μοτίβο του γραφήματος. Αν ήσασταν αγρότης και είχατε μόλις αγοράσει 36 εκτάρια γης, -το 
οποίο έχει «ορθογώνιο» σχήμα,- η εργασία που μόλις κάνατε  θα σας βοηθούσε να διαλέξετε 
το ορθογώνιο σχήμα που θα πρέπει να έχει η γη για να σας κοστίσει το λιγότερο δυνατό η 
περίφραξη του; Αν όταν έχετε το λεπτότερο και μακρύτερο ορθογώνιο μπορούσατε να 
κόψετε τα  τετράγωνα στα δυο πόσο μακρύ θα ήταν τώρα το ορθογώνιο; Αν συνεχίζατε να το 
κάνετε αυτό θα γινόταν το ορθογώνιο τόσο λεπτό ώστε να εξαφανιστεί; 

Σχόλια 

Μια παρόμοια άσκηση με την παραπάνω αλλά με το εμβαδόν σταθερό αυτή τη φορά. Και 
στις δύο αυτές εργασίες θα γίνει συζήτηση μέσα στην τάξη για το κατά πόσο είναι 
διαφορετικό ένα ορθογώνιο 9xΜ διαφορετικό από ένα άλλο που είναι Μx9. Αφήστε τους 
μαθητές να αποφασίσουν. Η εμπειρία δείχνει ότι οι περισσότεροι μαθητές της πρώτης 
σχολικής ηλικίας θα πουν ότι είναι διαφορετικά.   

Αποτελέσματα: Οι αντιστροφές των δεδομένων για το 
πλάτος από 1 μονάδα σε 4 μονάδες μπορούν να μπουν 
σαν μήκη, ανάλογα με την παραπάνω απόφαση. Οι 
περισσότεροι μαθητές μπορούν σύντομα να δουν την 
σχέση  ότι  το μήκος πολλαπλασιαζόμενο με το πλάτος 
ισούται με το 36 για όλες τις τιμές και επομένως έχουμε 
τον τύπο ΜxΠ=36. (Το γράφημα αυτού του τύπου είναι 
το θετικό τεταρτημόριο της υπερβολής Μ.Π = 36). 

Αν υπολογίσουμε τις περιμέτρους, οι μαθητές θα δουν 
ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα τους, με το τετράγωνο να έχει την πιο μικρή. 
Επομένως, ο αγρότης θα ήθελε η γη που αγόρασε να έχει τετράγωνο σχήμα καθώς αυτό θα 
του κόστιζε τα λιγότερα χρήματα για να το περιφράξει.  

Το τελευταίο κομμάτι από αυτές τις εργασίες βάζει τους μαθητές να σκεφτούν για τα 
γραφήματα που πλησιάζουν μια γραμμή και για το έμμεσο άπειρο. Αν τα τετράγωνα μονάδες 
κοβόταν στην μέση, το ορθογώνιο θα ήταν 72 μονάδες μακρύ και ½ πλατύ, μετά 144 μακρύ 
και ¼ πλατύ. Πολλοί μαθητές έχουν δώσει την απάντηση ότι το ορθογώνιο δεν θα είχε ποτέ 
καθόλου πλάτος.  

Μήκος Πλάτος Περίμετρος

 36 1 74 

18 2 40 

12 3 30 

9 4 26 

6 6 24 
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Έργο P21 
28 φυλακισμένοι πρέπει να τακτοποιηθούν σε 8 κελιά γύρω από την αυλή (ΑΥ), όπως 
φαίνεται παρακάτω, έτσι ώστε ο αριθμός των φυλακισμένων στις γραμμές και στις στήλες να 
είναι ο ίδιος 

 

 

 

 

Ο τρόπος που τα τακτοποιήσατε είναι ο μόνος δυνατός; αν όχι πόσους ακόμα μπορείτε να 
βρείτε;  

Σχόλιο 

Αυτή η εργασία παράγει μια ιδιαίτερη έρευνα. Σε αυτό το επίπεδο μας ενδιαφέρει μια αρκετά 
απλοϊκή εξέταση.  

Αποτελέσματα: κάποιοι μαθητές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν με 7 σε κάθε γωνιακό κελί, 
το οποίο θα ικανοποιούσε το δοσμένο κριτήριο. Αυτό θα μπορούσε στην συνέχεια να 
αναπτυχθεί με το να παίρνουν ένα φυλακισμένο από κάθε γωνιακό κελί και να τον 
μεταφέρουν στο κελί που βρίσκεται δεξιά. Έτσι ξεκινώντας από το πάνω αριστερό κελί και 
ακολουθώντας την φορά του ρολογιού θα είχαμε (6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1) φυλακισμένους στα 
κελιά.  Αυτό μπορεί να επαναληφθεί με τους αριθμούς(5, 2) (4, 3) (3, 4) (2, 5), (1, 6) και  (0, 
7), έτσι ώστε τελειώνοντας να έχουμε 7 φυλακισμένους σε κάθε κεντρικό κελί της κάθε 
πλευράς.  

Έργο P22 
Πάρτε ένα τετράγωνο του οποίου τα πλευρά είναι 1 μονάδα και διπλασιάστε το μήκος των 
πλευρών. Συγκρίνετε το νέο εμβαδόν με το αρχικό. Τώρα βρείτε το εμβαδόν των τετραγώνων 
με πλευρές 3, 4, 5, 10, Ν φορές το αρχικό μήκος των πλευρών. 

Ταξινομείστε τα ευρήματα σας και εκφράστε λεκτικά ένα μοτίβο που θα δείχνει την σχέση 
ανάμεσα στα νέα εμβαδά και το αρχικό. Η σχέση που βρήκατε θα ίσχυε αν ξεκινούσατε με 
ένα κύβο με πλευρά μία μονάδα και προσπαθούσατε να βρείτε τον όγκο των κύβων με 
πλευρές 2, 3, 4, 5, 10..Ν;  

Σχόλιο 

Αυτή η εργασία γίνεται για να δείξει στους μαθητές ότι η αύξηση στο εμβαδόν δεν είναι μια 
γραμμική σχέση όταν οι διαστάσεις ενός επίπεδου σχήματος αυξηθούν. Η άσκηση με τον 
όγκο μπορεί να γίνει πολύ πετυχημένα με υλικό όπως οι ράβδοι Cuissenaire. Ζητήστε από 
τους μαθητές να φτιάξουν ένα «αεροπλάνο» με δύο άνισες ράβδους (ή να φτιάξουν ένα κτίριο 
με δύο άνισες ράβδους). Στη συνέχεια ζητήστε τους να κάνουν ακριβώς το ίδιο με τη διαφορά 
ότι όλες οι διαστάσεις θα είναι διπλάσιες. Η ερώτηση που θα πρέπει να ρωτηθεί είναι η εξής: 
πόσες ράβδους θα χρειαστείτε για να φτιάξετε την νέα κατασκευή; Αν οι μαθητές το κάνουν 
αυτό, από την εμπειρία θα δούμε ότι πολλοί λίγοι έως κανένας διπλασιάζουν και τις τρεις 

   

 ΑΥ  
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διαστάσεις (κάτι που ισχύει και για τους ενήλικες). Πολύ συχνά διπλασιάζουν το μήκος και 
ίσως και το πλάτος αλλά σπάνια το βάθος/ύψος.  

Αποτελέσματα: Fγια τα τετράγωνα των οποίων τα μήκη είναι 2, 3, 4, 5, 10 φορές το μήκος 
του αρχικού τετράγωνου, τα εμβαδά είναι 4, 9, 16, 25, 100 φορές μεγαλύτερα. Αυτό μπορεί 
να γραφτεί 22, 32, 42, 52, 102 αντίστοιχα. Επομένως για τα τετράγωνα των οποίων τα μήκη 
είναι Ν φορές μεγαλύτερα από το αρχικό το εμβαδόν θα είναι Ν2. Η σχέση είναι ότι το 
εμβαδόν του τετράγωνου του οποίου οι πλευρές είναι Ν φορές οι πλευρές του αρχικού 
τετραγώνου εκφράζεται ως Ν2. 

Αυτή η σχέση δεν ισχύει για τον όγκο. Ο όγκος του νέου στερεού είναι το τετράγωνο της 
γραμμικής αύξησης των διαστάσεων κατά μήκος. Οι όγκοι που θα προστεθούν είναι 23, 33, 
43, 53, 103, Ν3.  

Πρόκληση: Wποιο θα ήταν η αναλογία των εμβαδών δύο τριγώνων, δύο τετράπλευρων, δύο 
ακανόνιστων σχημάτων … αν το ένα από τα σχήματα είχε τις διπλάσιες διαστάσεις από το 
άλλο;  

Έργο P23 
 (Κατά κύριο λόγο αισθητικό αλλά με πραγματική αξία για μαθητές με δυσκολίες μάθησης) 
τραβήξτε δύο γραμμές AB and BΓ, οι οποίες  τέμνονται στο σημείο Β. Από το σημείο Β 
σημειώστε δύο σημεία με ίδια απόσταση και στις δύο γραμμές και αριθμείστε τα από το 1 
έως το 9 σε κάθε γραμμή. Τώρα ενώστε ένα σημείο από την γραμμή ΑΒ με ένα σημείο στην 
γραμμή ΒΓ έτσι ώστε τα νούμερα στο τέλος της γραμμής να μας κάνουν σύνολο 10.  

Σε έναν κύκλο με σημειώστε 36 σημεία αριθμημένα από το 1 έως το 36.Ξεκινήστε από το 
σημείο 1 και ενώστε Ν στο Ν2. (Στοιχείο: θυμηθείτε την ώρα και την αρίθμηση του 
ρολογιού). Με τι μοιάζει το μοτίβο; Επαναλάβετε για Ν→3Ν και Ν→4Ν. μπορείτε 
προβλέψετε πως θα μοιάζει το μοτίβο αν ενώνατε το Ν στο 7Ν;  

Σχόλιο: Αυτή η εργασία είναι χρήσιμη σαν ένα διάλειμμα για τους μαθητές, για να φτιάξουν 
μοτίβα και εικόνες και να διακοσμήσουν την τάξη και να δουν πώς τα μοτίβα μπορούν να 
γίνουν από πολύ απλές μαθηματικές ιδέες Η δουλειά μπορεί να γίνει με μολύβι και χαρτί ή με 
τη χρήση λεπτού χαρτονίου στο οποίο οι μαθητές θα ράψουν τις συνδέσεις με χρωματιστές 
κλωστές. Στο πρώτο κομμάτι της εργασίας οι γραμμές δεν είναι ανάγκη να είναι ευθείες αλλά 
μπορεί να είναι καμπύλες. Αφήστε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την φαντασία τους 
αφού θα έχουν δει τι σχήματα μπορούν να κάνουν και ζητήστε τους να κάνουν πουλιά κ.α. 
Για παράδειγμα ένα πάρα πολύ ωραίο μοτίβο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας 4 
χρωματιστές κλωστές και παίρνοντας τέσσερα ζευγάρια συνεχόμενων πλευρών ενός 
τετραγώνου όπως στο πρώτο κομμάτι της άσκησης. 

Αποτελέσματα: Με την κυκλική εργασία, συνδέοντας το σημείο Ν στο 2Ν έχουμε το σχήμα 
ενός φακέλου ο οποίος έχει ένα άκρα, με το Ν→3Ν έχει δύο κτλ, έτσι υπάρχει πάντα ένα 
λιγότερο άκρο από τον πολλαπλασιαστικό συντελεστή.   
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P4.3. Επίπεδο Γ έργα   
Έργο P24 
Δώστε στους μαθητές υλικό για να δημιουργήσουν διάφορες σειρές όπως 1,2, 
5,10,17….Ποιος είναι ο επόμενος όρος της σειράς; Ποιος είναι ο 20ος, ο 50ος ο Νος όρος; 

Αυτό θα μπορούσε να ξεκινήσει με σειρές όπως 3,7,11,14…. με τις ίδιες ερωτήσεις όπως 
παραπάνω και να συνεχιστεί με σειρές όπως  10,4,-2,-8…. και να συνεχιστεί με το 
1,3,9,27…. και 36, 9, 2.25, 0.5625,… 

Σχόλιο 

Θα το βρείτε χρήσιμο αν δώσετε την εργασία αυτές με διαφορετικούς τρόπους, για 
παράδειγμα από διάφορους σωρούς να βρουν τις αντιστοιχίες ή από σπίρτων, να κάνουν 
αντιστοιχίες  με γεωμετρικά μοτίβα και ψηφία. Παρατηρείστε τι κάνουν οι μαθητές σας σε 
κάθε περίπτωση. Ποια απ’ όλες τις περιπτώσεις βρίσκουν ποιο εύκολη για να παράγουν τον 
όρο Ν; 

Αποτελέσματα:  26, 362, 2402, {(Ν – 1)2 + 1}. 

Έργο P25 
Κατασκευάστε κύβους με πλευρές 1, 2, 3, 4, 5, 6…. με κύβους διαφόρων μεγεθών 
Φανταστείτε ότι ζωγραφίζετε όλους του κύβους που έχετε φτιάξει, καταγράψτε σε έναν 
πίνακα τον αριθμό των μικρότερων  κύβων στους μεγαλύτερους  που έχουν 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
ζωγραφισμένες επιφάνειες. Δείτε τον πίνακα σας, για κάθε αριθμό ζωγραφισμένων πλευρών 
μπορείτε να εξάγετε ένα κανόνα για έναν κύβο με Ν πλευρές; 

Αποτελέσματα: Η 3η, 4η  5tη και  6η  

Στήλη της τελευταίας σειράς είναι :(Ν – 2)3, 6(Ν – 2)2, 12(Ν – 2) και το 8 αντιστοίχως το 
οποίο είναι κυβικό, στο το τετράγωνο, γραμμικό και γραμμική σχέση.  

   

 

 

 

 

 

 

    n3 n 

6543210

8 36 54 27 125 5 

8 24 24 8 64 4 

8 12 6 1 27 3 

8    8 2 

1     1 1 

Αριθμός ζωγραφισμένων πλευρών 
στους κύβους

Όγκος 
κύβου Μήκος 

πλευράς 
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Έργο P26 
Τέσσερα σπίρτα χρησιμοποιούνται για να σχηματίσουν ένα τετράγωνο. Στη συνέχεια 
χρησιμοποιούνται 7 για σχηματίσουν 2 τετράγωνα, μετά 10 για να σχηματίσουν 3 τετράγωνα 
κτλ.(καθ’ όλη την διάρκεια της άσκησης δεν δίνονται επεξηγήσεις). Πόσα σπίρτα θα 
χρειαστούν για τέσσερα τετράγωνα, για 10 για 100 και για Ν;  

Μετά τα σπίρτα τοποθετούνται σε τυχαία γκρουπ και οι ερωτήσεις τροποποιούνται. 

Χρησιμοποιείστε τα σπίρτα για να κάνετε γεωμετρικά σχήματα.  

Πόσα σπίρτα θα χρειαστείτε για να φτιάξετε το επόμενο σχήμα στο μοτίβο σας; Το 10ο το 
100ο και το Νο ; 

Στο τέλος οι σειρές δίνονται μόνο ως αριθμοί, 4, 7, 10…..ποιος είναι ο 4ος όρος, ο 10ος , ο 
100ος ο Νος; Ολοι οι Νοι όροι  είναι ίδιοι; 

Πως σας βοηθάει η εικόνα που έχετε φτιάξει (από την οπτικοποίηση των σειρών), να 
προβλέψετε τους επόμενους όρους και να εξάγετε έναν γενικότερο κανόνα; 

Σχόλια 

Δείτε τα σχόλια που έχουν γίνει για την Ε.Ο24  

Αποτελέσματα: 13, 31, 301, (3Ν + 1) 

Έργο P27 
Πόσα τετράγωνα υπάρχουν σε μία σκακιέρα 8x8; Ξεκινώντας με έναν πίνακα 2x2 και 
προχωρώντας προς το 8x8δείξτε στους μαθητές πως μπορούν ανακαλύψουν ένα μοτίβο που 
θα τους δώσει την απάντηση για το 8x8 και στην συνέχεια πώς μπορούν αυτό να το 
γενικεύσουν για να φτάσουν στην απάντηση για τον πίνακα ΝxΝ. 

Σχόλιο 

Όπως και στα περισσότερα σύνθετα μαθηματικά προβλήματα έτσι και εδώ η λύση μπορεί να 
κατανοηθεί ευκολότερα από τα παιδιά αν λύσουν πιο εύκολο πρόβλημα και βασιζόμενοι σε 
αυτό προχωρήσουν στο πιο περίπλοκο. Οπότε ξεκινάμε με το τετράγωνο 2x2, προχωράμε στο 
3x3, στο 4x4 … Βλέπουν οι μαθητές να δημιουργείται ένα μοτίβο; 

Αποτελέσματα : Για το τετράγωνο 2x2 η λύση είναι 1- 2x2 square and  4 - 1x1 τετράγωνα. 

Το 3x3 τετράγωνο έχει 1 – 3x3 , 4 – 2x2 και 9 – 1x1 τετράγωνα. 

Το 4x4 τετράγωνο έχει 1 – 4x4, 4 – 3x3, 9 - 2x2 και 16 – 1x1 τετράγωνα. 

Επομένως το σκάκι έχει 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 τετράγωνα  = 204 τετράγωνα 

Ο ΝxΝ πίνακας έχει (12 + 22 + 32 + ……+ Ν2) τετράγωνα 
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Έργο P28 
28 φυλακισμένοι πρέπει να τακτοποιηθούν σε 8 κελιά γύρω από την αυλή (ΑΥ), όπως 
φαίνεται παρακάτω, έτσι ώστε ο αριθμός των φυλακισμένων στις γραμμές και στις στήλες να 
είναι ο ίδιος. 

 

 

 

 

Ο τρόπος που τα τακτοποιήσατε είναι ο μόνος δυνατός; αν όχι πόσους ακόμα μπορείτε να 
βρείτε;  Τι θα γινόταν αν υπήρχαν διαφορετικοί αριθμοί φυλακισμένων; Ερευνήστε την 
υπόθεση για μονούς και ζυγούς αριθμούς και προσπαθήστε να γενικεύσετε τα συμπεράσματα 
σας. 

Σχόλια 

Δείτε τα σχόλια για την Ε Ο21. Περιμένουμε ότι οι μεγαλύτεροι μαθητές θα κάνουν 
περισσότερη δουλειά από τους νεότερους. Περιμένουμε να δούμε από αυτούς αν το ίδιο 
μοτίβο που δόθηκε στις απαντήσεις για το Ε Ο21, χρησιμοποιείται και για άλλους αριθμούς 
φυλακισμένων των οποίων ο αριθμός είναι πολλαπλάσιος του 4 και να δούμε αν υπάρχει 
κάποια γενίκευση που θα μπορούσαν να κάνουν αναφορικά με τον αριθμό των τρόπων που 
θα τακτοποιήσουν τους 4Ν φυλακισμένους. 

 Μπορούν να κάνουν μία ρύθμιση για έναν μονό αριθμό φυλακισμένων ή για ένα ζυγό αριθμό 
ο οποίος όμως δεν διαιρείται με το 4;   

Αποτελέσματα: Αν ο αριθμός των πολλαπλάσιων φυλακισμένων είναι πολλαπλάσιο του 4, 
ας πούμε 4Ν, τότε υπάρχουν (Ν+1) τρόποι τοποθέτησης των φυλακισμένων, όπου Ν>0. δεν 
είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το κριτήριο που ζητάμε αν ο αριθμός των φυλακισμένων είναι 
μονός. 

Έργο P29 
Έχουμε μία γραμμή  Μ και ένα σημείο Α σε κάποια απόσταση από αυτή  (ας πούμε 2 εκ.) και 
ένα σημείο Β, κάπου πάνω στην γραμμή. Που θα τοποθετούσατε το Β ώστε να έχετε το 
μεγαλύτερο δυνατό τετράγωνο ΑΒΓΔ; 

Σχόλιο 

Αυτή η εργασία έχει ως στόχο να βάλει τους μαθητές σε μια διαδικασία να σκεφτούν το 
άπειρο. Στην εργασία ορίζεται μια γραμμή και όχι ένα τμήμα μιας γραμμής με ορισμένη 
ακτίνα, επομένως το μήκος της είναι άπειρο. Προέκυψε ότι κάποιοι μαθητές περιορίζονται 
από το μέγεθος της σελίδας, αυτό σημαίνει ότι υποθέτουν ότι το τετράγωνο θα πρέπει να  
είναι στο μέγεθος της σελίδας, ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι το Β πρέπει να είναι πάνω 
στην γραμμή αλλά στην άκρη της σελίδας. Η παραπάνω εργασία δίνει στο δάσκαλο την 
δυνατότητα να μιλήσει στους μαθητές του για το εύρος του άπειρα μεγάλου (και πιθανώς και 

   

 ΑΥ  
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για άλλα μαθηματικά φαινόμενα που αφορούν τον περιορισμό του άπειρα μικρού - δες την 
εργασία 34) 

Έργο P30 
Ρίξτε δύο ζάρια 72 φορές. Σε κάθε ρίψη προσθέτετε το άθροισμα των ζαριών και καταγράψτε 
το σύνολο των αθροισμάτων σε έναν πίνακα  τώρα σχεδιάστε ένα διάγραμμα συχνότητας των 
αποτελεσμάτων. Τώρα σχεδιάστε το διάγραμμα συχνότητας των θεωρητικών πιθανοτήτων. 
Μπορείτε να ορίσετε την συχνότητα των αποτελεσμάτων συμπληρώνοντας έναν πίνακα 6x6. 
Θεωρείτε ότι το πειραματικό μοτίβο σας θα ήταν πιο κοντά στο θεωρητικό μοτίβο αν ρίχνατε 
τα ζάρια 144 φορές, 288 φορές 3600 φορές;.  

Σχόλιο 

Αυτή η εργασία δείχνει την διαφορά ανάμεσα στην θεωρητική πιθανότητα της επίτευξης ενός 
συγκεκριμένου αποτελέσματος  με δύο ζάρια και στην πραγματικότητα.  

 Αποτελέσματα: Οι μαθητές θα πρέπει να σχεδιάσουν ένα διάγραμμα συχνότητας, αφού θα 
έχουν καταγράψει τα δεδομένα τους σε έναν πίνακα, στις γραμμές του πίνακα θα 
αναπαρίσταται το αποτέλεσμα(1 μέχρι 12) και στις στήλες η συχνότητα.   

Οι συχνότητα των θεωρητικών τιμών μπορεί να εξαχθεί από τον πίνακα  6x6: 

Η συχνότητα των τιμών των ζαριών θα πρέπει να προσεγγίζουν τις θεωρητικές συχνότητες 
καθώς θα αυξάνουν οι ριξιές των ζαριών και οι πρακτικές πιθανότητες Π (Ν) θα πρέπει να 
προσεγγίζουν Π(2)=Π(12)=1/36, Π (2)= Π (11)=2/36, Π(4)=Π (10)=3/36, Π (5)= Π(9)=4/36, 
Π(6)= Π(8)=5/36 και Π(7)=6/36.  

Έργο P31 
Ένα εμπορικό μαγαζί θέλει να ράψει πουκάμισα για μαθητές της ηλικίας σας. Σχεδιάστε ένα 
ερωτηματολόγιο στο οποίο το κάθε μέλος της τάξης θα γράψει το μήκος του χεριού του, τις 
διαστάσεις του θώρακα του, το μήκος της πλάτης και την απόσταση γύρω από το λαιμό του. 
Καθορίστε τον πιο πρακτικό τρόπο ορισμού και καταγραφής των δεδομένων. Ορίστε το 
τυπικό μέγεθος πουκάμισου για την τάξη. Συγκρίνετε το με ένα πραγματικό πουκάμισο που 
είναι φτιαγμένο για το ηλικιακό γκρουπ των παιδιών. Θα λέγατε μετά την σύγκριση ότι η 
τάξη σας αποτελεί ένα καλό αντιπροσωπευτικό δείγμα για τον ορισμό του πουκαμίσου 

δείγματος;   

Σχόλιο 

Αυτή η εργασία έχει σκοπό να κάνει τους μαθητές να 
καταλάβουν την τιμή άλλων «μέσων όρων» από τον μέσο όρο. 
Χρησιμοποιεί δεσπόζουσα τιμή για να ορίσει ποια είναι τα κοινά 
μεγέθη για τους μαθητές της συγκεκριμένης ηλικίας. Επίσης 
αναπτύσσει την ιδέα της δημιουργίας ενός ερωτηματολογίου για 
να συλλέξουν τα στοιχεία που χρειάζονται.  Η τάξη αφού 
συλλεχθούν τα στοιχεία μπορεί να χωριστεί σε ομάδες. Η μία 
ομάδα θα ετοιμάσει το γράφημα για το μήκος των χεριών η άλλη 

για το μέγεθος της πλάτης κτλ. Μπορεί να χρειαστεί να ομαδοποιήσουν τα στοιχεία που 

+ 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 8 

3 4 5 6 7 8 9 

4 5 6 7 8 9 10 

5 6 7 8 9 10 11 

6 7 8 9 10 11 12 
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αφορούν το γράφημα που επεξεργάζεται τις ιδέες των ίδιων μεγεθών, τα οποία είναι 
ιδιαίτερα.  

Αποτελέσματα: Αυτά θα διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. Το πρότυπο 
μέγεθος θα δείξει ποιοι μαθητές είναι μεγάλοι ή μικροί για την ηλικία τους.  

Έργο P32 
Σε τετράγωνο μιλιμετρέ χαρτί ερευνήστε το μοτίβο στο οποίο κάθε τρίτο τετράγωνο είναι 
σημειωμένο με Χ και με τα δύο αμέσως προηγούμενα σημειωμένα με Ο, όπως στο σχήμα 
παρακάτω::  

o 
o x 
o o x 
o o x o 
o x o o x 
o o x o o x 
o o x o o x o 
o x o o x o o x  
o o x o o x o o x 
---------------------- κτλ 

Μπορείτε να περιγράψετε με οποιοδήποτε τρόπο το μοτίβο; Το τελευταίο γράμμα στην 9η 
γραμμή είναι Χ ποιο είναι το γράμμα στο τέλος της 15ης σειράς, της 22ης και της 38ης; 
Μπορείτε να γενικεύσετε την απάντηση σας για το τελευταίο γράμμα οποιασδήποτε σειράς; 

Τι θα συμβεί στο μοτίβο αν ο αριθμός των Ο αυξηθεί σε 3,4,5,…...Ν;  

Σχόλιο 

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να δοθεί στα πιο έξυπνα – προχωρημένα παιδιά της τάξης, αλλά 
δοσμένο σε σχήμα πυραμίδας και όχι σκάλας. Δεν είναι τόσο εύκολο να δουν τα μοτίβα. 
Επειδή και αυτή η εργασία έχει ερευνητικό χαρακτήρα, οι μαθητές σας πιθανόν να το 
προσεγγίσουν με διαφορετικούς τρόπους. Ένας τρόπος να δουν το μοτίβο  όπως 
παρουσιάζεται εδώ είναι να τραβήξουν οριζόντιες γραμμές μετά από κάθε τρίτη σειρά και 
κάθετες μετά από κάθε τρίτη κάθετη στήλη. Ολόκληρη η σκάλα θα χωριστεί σε δύο μοτίβα, 
εκ των οποίων το ένα είναι τριγωνικό και το άλλο τετράγωνο (3 x3)   

Έργο P33 
Το μοτίβο της σταθερής περιμέτρου που περιγράψαμε στο ΈΡΓΟ PΟ19 μπορεί να γίνει με 
αυτή την ηλικιακή ομάδα χωρίς αντικείμενα. Ταξινομείστε σε πίνακες τα στοιχεία του 
μήκους και του πλάτους των ορθογωνίων, τα οποία έχουν περίμετρο 20 μονάδων με 
ακέραιους αριθμούς στο μήκος των πλευρών. Καθορίστε την σχέση που προκύπτει από το 
μοτίβο των συντεταγμένων. Περιγράψτε το γράφημα. Τώρα υπολογίστε το εμβαδόν των 
διαφόρων ορθογωνίων και αναπαραστήστε γραφικά το μήκος του ορθογωνίου σε σχέση με το 
εμβαδόν του. Περιγράψτε το γράφημα που δημιουργήθηκε. Χρησιμοποιώντας την γνώση σας 
για την άλγεβρα ορίστε τις λειτουργίες που περιγράφουν το μοτίβο που προέκυψε από το 
γράφημα. Μπορείτε να κάνετε μια λίστα αντικειμένων που έχουν αυτό το σχήμα ή που έχουν 
αυτό το σχήμα μετά από τομή;  
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Σχόλια 

Δείτε τα σχόλια στο ΕΟ19. 

Αποτελέσματα: Η σχέση ανάμεσα στις συντεταγμένες είναι «Μήκος +Πλάτος=10»,δηλαδή 
Μ+Π=10 (χρησιμοποιώντας το πρώτο γράμμα της λέξης εισάγουμε το σύμβολο ως μια νέα 
παράμετρο). 

Το γράφημα αυτής της σχέσης είναι μια ευθεία γραμμή της μορφής Π=10-Μ με αρνητική 
κλίση (-1) στις 45ο της κάθετης που περνά από το (0,10) και το (10,0).Το γράφημα του 
μήκους σε σχέση με το εμβαδόν  είναι μια παραβολή που μπορεί να αποδειχθεί αν 
χρησιμοποιήσουμε τις δύο γνωστές εξισώσεις για αυτά τα στοιχεία, Π=10-Μ και Ε=Μ xΠ. 
Αν αντικαταστήσουμε το Π έχουμε Ε= Μ(10-Μ) ή Ε=10Μ-Μ2. Αυτή είναι μια 
δευτεροβάθμια εξίσωση και όταν το Ε=0 Μ= 0 ή το 10. Από τα δεδομένα βλέπουμε ότι για 
τις ακέραιες τιμές των πλευρών το μεγαλύτερο εμβαδόν βρίσκεται όταν το σχήμα είναι 
τετράγωνο (το εμβαδόν είναι 25 μονάδες). Οι μεγαλύτεροι μαθητές μπορούν να  
χρησιμοποιήσουν την ανάλυση για να καθορίσουν  εάν αυτό είναι το μεγαλύτερο εμβαδόν για 
τα συγκεκριμένα κριτήρια. 

Πρόκληση: Μία επέκταση της άσκησης αυτής είναι να ζητήσουμε από τους μαθητές να 
βρουν το εμβαδόν ενός τριγώνου, ενός τετραγώνου, ενός εξαγώνου, ενός οχταγώνου με 
σταθερή περίμετρο, για παράδειγμα  12 μονάδων. Τα αποτελέσματα για το εμβαδόν μένουν 
τα ίδια; Τι συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν από αυτή την επέκταση της άσκησης;  

Έργο P34 
Χρησιμοποιείστε το πείραμα της σταθερής περιμέτρου της άσκησης ΕΟ20. σχεδιάστε το 
γράφημα του Μήκους σε σχέση με το Πλάτος για ορθογώνια με σταθερές πλευρές και 
εμβαδόν 36 τετραγωνικών μονάδων. Το γράφημα που σχηματίζεται είναι το μισό της 
υπερβολής  και η σχέση μεταξύ των συντεταγμένων που θα δώσουν οι μαθητές είναι Μήκος 
x πλάτος = 36 ή Μ x Π = 36. Καθορίστε την περίμετρο για κάθε ένα από τα ορθογώνια και 
σχεδιάστε ένα γράφημα για το Μήκος σε σχέση με την περίμετρο. Ποιο σχήμα έχει την 
μικρότερη περίμετρο σε σχέση με το δοσμένο εμβαδόν; Αυτό το αποτέλεσμα θα σας έλεγε 
τίποτα αναφορικά με το σχήμα του χωραφιού που θα έπρεπε να αγοράσετε αν θέλατε να 
κρατήσετε το κόστος της περίφραξης στο μικρότερο δυνατό κόστος; 

Το μικρότερο πλάτος είναι το ορθογώνιο με πλάτος μία μονάδα. Ζητήστε από τους μαθητές 
να σας που τι θα συμβεί αν το πλάτος συνεχώς κόβεται στην μέση αλλά το εμβαδόν 
παραμένει συνεχώς 36 τετραγωνικές μονάδες. Το πλάτος θα φτάσει ποτέ να είναι 0;  

Σχόλιο 

Δείτε τα σχόλια και τα αποτελέσματα για το ΕΟ20. Θα αποκτήσετε μια άλλη υπερβολή αν 
αναπαραστήσετε γραφικά την περίμετρο με το Μήκος. Οι μεγαλύτεροι μαθητές θα πρέπει να 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δύο εξισώσεις  Μ x Π = 36 και Π = Μ + Π για να φτιάξουν 
μια εξίσωση που θα περιέχει τους όρους Π και Μ. Πρακτικές εκτιμήσεις σχετικά με τη 
περίφραξη των χωραφιών μπορούν να προέλθουν από αυτή την άσκηση όπως και από την 
προηγούμενη (ΕΟ33).  
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Έργο P35 
Όταν θα ασχολείστε με την αύξηση και την μείωση ζητήστε από την τάξη να μεγεθύνει 
διάφορα απλά δισδιάστατα σχήματα με παράγοντες διαφορετικής κλίμακας. Καταγράψτε σε 
έναν πίνακα τους παράγοντες της κλίμακας και την αύξηση ή την μείωση του εμβαδού των 
μεγεθυσμένων ή των μειωμένων σχημάτων. Μπορείτε να δείτε κάποιο μοτίβο; Ισχύει για όλα 
τα δισδιάστατα σχήματα; Θα ισχύει αν το σχήμα είναι ακανόνιστο; Μπορείτε να εκφράσετε 
την σχέση ως αλγεβρική δήλωση; Τώρα δοκιμάστε την ίδια άσκηση μεγεθύνοντας η 
μειώνοντας τρισδιάστατα μορφές. 

Σχόλιο 

Αυτή η άσκηση γίνεται πιο εύκολα χρησιμοποιώντας μιλιμετρέ χαρτί.  Ζητήστε από τους 
μαθητές να σχεδιάσουν τα σχήματα τους στο μιλιμετρέ χαρτί έτσι ώστε οι κορυφές των 
σχημάτων να είναι στα πάνω στο μιλιμετρέ. Τώρα σημειώστε το κέντρο της αύξησης είτε 
μέσα σίτε έξω από  το σχήμα. Ενώστε το με μία κορυφή και μεγαλώστε την γραμμή 2,3 … 
φορές. Κάντε το ίδιο με κάθε κορυφή. Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να βρουν το 
εμβαδόν του αρχικού σχήματος και του μεγενθυμένου με το μιλιμετρέ χαρτιού και χωρίς την 
χρήση φόρμουλας! Τι συμβαίνει στην εικόνα αν «επεκτείνετε» τη γραμμή από το κέντρο 
στην κορυφή προς την αντίστροφη κατεύθυνση; Αυτό έχει πρακτική εφαρμογή στην 
φωτογραφία; 

Αποτελέσματα: Οι μαθητές θα πρέπει να βρουν ότι τα εμβαδά των εικόνων είναι σε 
αναλογία με την αύξηση του μήκους στο τετράγωνο. Αυτό ισχύει αν οι διαστάσεις 
διπλασιαστούν τότε η αναλογία της αύξησης του εμβαδού έιναι1: 22κτλ. Για τον όγκο, η 
αναλογία της αύξησης σε όγκο είναι 1:23 αν διπλασιαστούν οι διαστάσεις. Αυτό θα ξαφνιάσει 
τους μαθητές αν τους δοθεί μια μικρή ράβδος και τους ρωτήσετε πόσες τέτοιες ράβδους θα 
χρειαστούν για να φτιάξουν μια με διπλάσιες διαστάσεις Αυτό συμβαίνει γιατί λίγοι μαθητές 
θυμούνται να αυξήσουν και τις τρεις διαστάσεις. 
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  ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
Ενώ μερικά μέρη του προγράμματος σπουδών (όπως οι δεκαδικοί αριθμοί, το ποσοστό, οι 
στατιστικές, τα οικονομικά μαθηματικά) διαμορφώνονται στα νέα τσέχικα εγχειρίδια κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε τουλάχιστον μερικώς να προσαρμόζονται στις πρόσφατες αλλαγές, άλλα, 
συμπεριλαμβανομένων και των «Συναρτήσεων», διδάσκονται στο μαθητή με στόχο να τα 
μάθει όπως παρουσιάζονται. Ο δάσκαλος, άμεσα ή έμμεσα μέσω ενός εγχειριδίου, 
αναφέρεται στη σημασία των συναρτήσεων για τους μαθητές ή για την πραγματική ζωή 
χωρίς να φαίνεται αυτό στην πράξη. Για παράδειγμα, κατά την επίλυση λεκτικών 
προβλημάτων σχετικών με κινήσεις που χρησιμοποιούν τους τύπους για τη μέση ταχύτητα, 
την απόσταση και το χρόνο χωρίς εξέταση των λειτουργικών σχέσεων μεταξύ αυτών των 
ποσοτήτων, οι μαθητές δεν ερευνούν τις κοινές ιδιότητες των διάφορων σχέσεων αλλά 
μάλλον περιγράφουν τις μεμονωμένες σχέσεις που δίνονται σε μια προκατασκευασμένη 
μορφή μιας αναλυτικής έκφρασης (τύπος) σύμφωνα με τα σχήματα που δίνονται εκ των 
προτέρων. 

Σύμφωνα με την εμπειρία μας, η παρούσα κατάσταση της διδασκαλίας των Μαθηματικών 
πάσχει από δύο κύριες ανεπάρκειες:  

♦ Κυριαρχία του περιεχομένου που είναι βασισμένο στη μετάδοση της μαθηματικής 
γνώσης των συναρτήσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε περιορισμένες μορφές 
κανόνων, τύπων, παραδειγμάτων και ασκήσεων. Χάνουμε την σημασία της 
διαδικασίας απόκτησης γνώσης καθώς επίσης και του αποτελέσματος της. 

♦ Έλλειψη στοιχείων που να στοχεύουν στην ανάπτυξη των γενικών γνώσεων που είναι 
μέρος της γενικής εκπαίδευσης (π.χ., ανάπτυξη της συναρτησιακής σκέψης, που 
κυριαρχεί στη μάθηση των Μαθηματικών, διαμόρφωσης των πληροφοριών 
συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, των σχεδίων, των γραφικών παραστάσεων και 
των διαγραμμάτων) και της ικανότητας κοινωνικής επικοινωνίας (π.χ., συνεργασία, 
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δυνατότητα επίλυσης ποικιλίας προβλημάτων, ανάπτυξης άτυπων κρίσεων και 
δυνατότητας επιλογής από μια σειρά των προσφορών).  

Η διδασκαλία, της οποίας αποτελέσματα παρουσιάζονται σε αυτήν την ενότητα, 
πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας σε συνεργασία με  δασκάλους. 
Στην ενότητα αυτή καταγράφονται και αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους οι μαθητές:  

-  κερδίζουν νέα εμπειρία, γνώση και ικανότητες (μαζί με τη ικανότητα να μαθαίνουν 
Μαθηματικά)  

- χρησιμοποιούν τα διαφορετικά εργαλεία όπως η επεξεργασία των στοιχείων από/από τους 
πίνακες, γραφικές παραστάσεις, διαγράμματα, σχέδια, εικόνες, λεκτικές περιγραφές,  

- χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους όπως η περιγραφή, η ταξινόμηση, η αμοιβαία 
σύγκριση, η σύγκριση σε ένα πρότυπο, κ.λπ., το οποίο δεν είναι απαραίτητο να οδηγήσει σε 
ένα συγκεκριμένο στόχο, αλλά που επιτρέπουν στους μαθητές να κατασκευάσουν την ίδια 
τους τη γνώση.  

Κατά συνέπεια εστιάζουμε στους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές  

- «ανακαλύπτουν» (κατασκευάζουν) τις μαθηματικές έννοιες (π.χ., σχέσεις, άκρα), τις 
ιδιότητές τους (π.χ., περιοδικός, συνεχής, μονότονος, διακριτός) και τις σχέσεις 
μεταξύ τους (π.χ., άμεση αναλογία ως ειδική περίπτωση της γραμμικής συνάρτησης, 
σχέση μεταξύ ενός πίνακα και μιας γραφικής παράστασης μιας ορισμένης 
συνάρτησης), διαδικασίες (π.χ., πώς να πάρει τις πληροφορίες για τη μορφή μιας 
συνάρτησης, πώς να χρησιμοποιήσει τη γραφική παράσταση της αναλογίας για το 
σχεδιασμό μιας γραφικής παράστασης της γραμμικής συνάρτησης).  

- διαχειρίζονται ένα πραγματικό καθημερινό πρόβλημα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία 
που έχουν στη διάθεσή τους που δεν είναι, ωστόσο, έτοιμα κομμάτια της γνώσης των 
συναρτήσεων που προϋπάρχουν (πολλές από τις δραστηριότητες που ακολουθούν 
έχουν προπαιδευτική φύση), αλλά μάλλον αυξανόμενες ικανότητες και δεξιότητες 
μάθησης.  

Έτσι ερευνήσαμε αν και ποιοι μαθητές  

- μαθαίνουν, λύνοντας προβλήματα, διαμορφώνοντας μοντέλα, πειραματιζόμενοι, 
γενικεύοντας την εμπειρία τους, κ.λπ., μόνοι τους ή σε συνεργασία με τους άλλους, 
αντιλαμβάνονται διαφορετικούς τρόπους να αναγνωρίζουν σχέσεις, να δουλεύουν με 
πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή των σχέσεων, κ.λπ..  

- χρησιμοποιούν ανατροφοδότηση για να ξεπερνούν εμπόδια που συναντούν όταν λύνουν 
προβλήματα (π.χ., τα διαφορετικά μέρη μιας γραφικής παράστασης, διαφορετικές περιγραφές 
της ίδιας σχέσης),  

- επικοινωνούν με τους άλλους μαθητές (π.χ., κατά την εργασία σε ένα πρόγραμμα που 
εστιάζει στις ιδιότητες μιας ορισμένης σχέσης),  

- αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις και σέβονται τις αντίθετες απόψεις σχετικά με την επίλυση 
ενός προβλήματος, λειτουργούν ανεξάρτητα ή κατά ομάδες, αισθάνονται προσωπική ευθύνη 
για το  πρόβλημα και μπορούν κριτικά να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους 
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ως προς την ακρίβεια των αποτελεσμάτων σε σχέση με τη φύση των μαθηματικών ως 
επιστήμη (π.χ., με σύγκριση των στοιχείων που προέρχονται από την παρατήρηση με τα 
στοιχεία που υπολογίζονται σύμφωνα με τη μαθηματική εξίσωση μιας σχέσης).  

- προσεγγίζουν έννοιες και δεξιότητες πέρα από το υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών  (π.χ., αν 
είναι  ενδιαφέρονται για τις έννοιες που εμφανίστηκαν ως υποπροϊόντα όταν έλυναν το 
πρόβλημα, όπως το ζήτημα της περιοδικότητας που εμφανίζεται ως μια πτυχή των σχέσεων 
από τα  πραγματικά γεγονότα).  

- συνδέουν τη σχολική με τη γνώση της καθημερινής ζωής, πώς να ενσωματώνουν τις 
γνώσεις  από τους δύο κόσμους (δηλαδή, αν ερευνώντας σχέσεις και τις ιδιότητές τους 
δημιουργούν αποδοτικά εργαλεία για να λύνουν καθημερινά πραγματικά προβλήματα, από το 
να κατακτούν μια γνώση για να πάρουν ένα βαθμό).   

Η αφετηρία της προσέγγισής μας είναι ότι ο ορισμός της έννοιας της συνάρτησης είναι  το 
τελικό αποτέλεσμα και όχι η αρχική φάση της διαδικασίας σχηματισμού εννοιών. Η «γνώση 
μιας έννοιας» είναι διαφορετικό «τη γνώση του ορισμού της έννοιας». Στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση,  είναι ικανοποιητική η διαισθητική προσέγγιση των περισσοτέρων από τις 
έννοιες  του χώρου των συναρτήσεων.  

Από την άλλη,  επιδιώκουμε να προετοιμάσουμε με προπαιδευτικό τρόπο κάποιες έννοιες της 
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, όπως η συνάρτηση, η γραφική παράσταση, τα άκρα μιας 
συνάρτησης,  η ακολουθία, το απείρως μικρό και απείρως μεγάλο, το όριο, η συνέχεια, κλπ. 
Δεν είναι σημαντικό, κατά την άποψή  μας, να είναι γνωστός ο ορισμός της έννοιας στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Αν θεωρήσουμε την οντογέννεση της έννοιας της συνάρτησης ως τη συντόμευση της 
φυλογέννεσης στην ιστορία των μαθηματικών, συνεπάγεται ότι η περίοδος της οικοδόμησης 
της στη εννοιολογική δομή του μαθητή πρέπει να είναι πολύ μακριά. Γι’  αυτό προτείνουμε 
την αργή προετοιμασία της έννοιας της συνάρτησης, με τη βοήθεια συνδέσεων με άλλα 
θέματα που ενισχύουν  τη  σημασία και τη χρήση των συναρτήσεων στη διαμόρφωση των 
διαφορετικών καταστάσεων και των φαινομένων που εμφανίζονται στον κόσμο των 
σπουδαστών ή που θα εμφανιστούν στη μελλοντική ζωή τους. Η γενετική παράλληλη 
μέθοδος μας οδηγεί στην ιδιαίτερη χρήση των πινάκων, των γραφικών παραστάσεων, των 
διαγραμμάτων και των λεκτικών περιγραφών στη διδασκαλία των σχέσεων και των 
συναρτήσεων. 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Με τον όρο «φυσικές παρατηρήσεις», εννοούμε τις παρατηρήσεις που μπορεί να κάνει ο 
σπουδαστής για τον κόσμο γύρω του/της. Αυτές μπορούν να είναι βραχυπρόθεσμες (π.χ., οι 
αλλαγές στη θερμοκρασία) ή μακροπρόθεσμες (π.χ., οι αλλαγές στις εποχές). Τα προβλήματα 
αυτού του τύπου είναι κατά την άποψή μας ένα κατάλληλο πλαίσιο για μια βαθμιαία 
εφαρμογή των επικοδομιστικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία. Οι μαθητές εργάζονται με τις 
προ-έννοιες που δημιούργησαν από την έρευνά τους. Ο δάσκαλος τους οδηγεί προς μια 
αυξανόμενη αυτονομία. Συχνά συμβαίνει να ανακαλύπτουν οι μαθητές πολλές έννοιες πολύ 
νωρίτερα από τότε που αυτές εμφανίζονται  στο πρόγραμμα σπουδών (βλ. F1.1).  
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Κατά συνέπεια, είναι δυνατό να χτιστούν οι έννοιες σε μια σπειροειδή εξέλιξη και να 
τροποποιηθεί η διαδικασία δημιουργίας εννοιών για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των 
σπουδαστών ή των ομάδων σπουδαστών. 

F1. Στοιχεία για σας ή «ας κοιτάξουμε την τάξη μας» 
Τα προβλήματα που ακολουθούν έχουν τη μορφή μακροπρόθεσμων προγραμμάτων. 
Αφορούν μετρήσεις – οι μαθητές  μπορούν να μετρήσουν διάφορα χαρακτηριστικά τους  

F1.1: Δημιουργήστε έναν μέσο μαθητή από την τάξη 

F1.1: Καταγράψτε σε έναν πίνακα και σε μια γραφική παράσταση τα ακόλουθα στοιχεία που 
συγκεντρώνονται στην τάξη σας: ηλικία (σε μήνες), ύψος (σε εκατοστόμετρα) και συγκρίνετε 
τα νέα στοιχεία με τα παλαιότερα. 

F1.3: Παρατήρησε ποσοστιαία γραφήματα. Βάλε τον ευατό σου στο γράφημα ως προς το 
ύψος και μάζα. Βρες πόσο ψηλός θα είσαι στα 18. 

Η Δοκιμή 1 (2000) είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι η διατύπωση του προγράμματος, 
στην πραγματικότητα, έγινε από τους ίδιους τους μαθητές (F1.1.1). Αυτό μας ενέπνευσε να 
χρησιμοποιήσουμε τα παρόμοια προβλήματα F1.1.2 and F1.2.3 για το IIATM project (Δοκιμή 
2). 

Ικανότητες: συγκέντρωση στοιχείων,  ταξινόμηση στοιχείων, καταγραφή στοιχείων σε έναν 
πίνακα, γραφική παράσταση και διάγραμμα  

Έννοιες για το ΣΣ: προ-έννοια της συνάρτησης (υπονοούμενη στο επίπεδο Α), γραφική 
παράσταση  

Άλλες έννοιες: αριθμητικός μέσος όρος, ποσοτικά και ποιοτικά στατιστικά χαρακτηριστικά  
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Υλικά: μετροταινία, καλλιτεχνικά εργαλεία. 

 

Δοκιμή 1, CZ, Τάξη 6 (12 χρόνων), PS2 
Στη διάρκεια του μαθήματος των καλλιτεχνικών, οι μαθητές έμαθαν να ζωγραφίζουν μια 
ανθρώπινη φιγούρα. Ζήτησαν από το δάσκαλο για να τους επιτραπεί να συνεργαστούν και 
για να ζωγραφίσουν έναν μέσο μαθητή ως φιγούρα. Έτσι δημιουργήθηκε ένα ενδιαφέρον 
διεπιστημονικό πρόγραμμα καθώς ο δάσκαλος των καλλιτεχνικών συνεργάστηκε με το 
δάσκαλο των Μαθηματικών (ο πρώτος συντάκτης αυτού του κειμένου). Ο δάσκαλος των 
Μαθηματικών αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτήν την ευκαιρία για να εισάγει την έννοια  
του μέσου όρου  (ακόμα κι αν δεν ήταν στο πρόγραμμα σπουδών αυτής της τάξης).  

Το πρόγραμμα ήταν κοινό των Καλλιτεχνικών και των Μαθηματικών. Σε συνεργασία με τους 
δασκάλους, οι μαθητές αποφάσισαν να μετρήσουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (σχέδιο 
F1.1a, F1.1b):  

 ·  ποσοτικά  – ύψος, μήκος μερικών μερών του σώματος, μήκος μαλλιών, αριθμός αδελφών, 
αριθμός ρούχων, κ.λπ.  

 ·  ποιοτικά  – «καλές» και «κακές» ιδιότητες, αγαπημένο χρώμα, αγαπημένα τρόφιμα, 
αγαπημένοι τραγουδιστές, κ.λπ.   

Δουλεύοντας με τα ποσοτικά στοιχεία, οι μαθητές οι ίδιοι εισήγαγαν και χρησιμοποίησαν την 
έννοια του αριθμητικού μέσου όρου (την ονόμασαν αυθόρμητα "μέση αξία") και 
χρησιμοποίησαν "τη μέση αξία" και για άλλα χαρακτηριστικά όπως το φύλο (ο αριθμός 
κοριτσιών ήταν μόνο ένα περισσότερο από τον αριθμό αγοριών στην τάξη έτσι ο αριθμός 
αντιπροσώπευε ένα κορίτσι και ένα αγόρι), ή τον τύπο και το χρώμα των ρούχων (η φιγούρα 
ντύθηκε με μπλε παντελόνι και το μπεζ πουλόβερ). 

Μετά την καταγραφή των στοιχείων και τον υπολογισμό του μέσου όρου, οι μαθητές 
έφτιαξαν μια εικόνα στον τοίχο "ενός μέσου μαθητή της τάξης 6.A" (Fig. 1.1c) και 
οργάνωσαν μια έρευνα στην οποία επέλεξαν το όνομα του μέσου μαθητή που ήταν   Pepik με 
επώνυμο Our. Δεν συζήτησαν αυτό το θέμα πολύ. Το Pepik είναι ένα παλιό  και πολύ συχνό 
τσεχικό όνομα. Το επιλεγμένο επώνυμο παρουσιάζει πιθανώς τον ενθουσιασμό των μαθητών 
για το πρόγραμμα που θεώρησαν ότι το τελικό προϊόν ήταν "δικό τους".  
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Το πρόγραμμα παρακίνησε τους μαθητές να πραγματοποιήσουν μια στατιστική έρευνα που 
δεν ήταν μέρος της ύλης τους σε αυτή την τάξη. Αυτό μας ενέπνευσε για να την ανάπτυξη 
του προγράμματος και με άλλους τρόπους. 

Οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν ιστογράμματα για τα στατιστικά στοιχεία που 
συνέλλεξαν  – συγκεκριμένα για το ύψος και την ηλικία τους. Με αυτό τον τρόπο, 
πραγματοποίησαν έναν διαφορετικό χαρακτήρα αυτών των χαρακτηριστικών. Ένας μαθητής 
εξέφρασε αυτό το γεγονός ως εξής: 

"Αν το ζωγραφίζαμε μετά από ένα χρόνο, το διάγραμμα για τα ύψη μας θα ήταν απολύτως 
διαφορετικό, επειδή όλοι μεγαλώνουμε με διαφορετικό τρόπο."  

Αυτό ενέπνευσε το δάσκαλο να ζητήσει από τους μαθητές να σχεδιάσουν μια πιθανή γραφική 
παράσταση της ηλικίας και των υψών τους για το επόμενο έτος. Οι μαθητές απασχολήθηκαν 
όλοι μαζί και διατύπωσαν τα εξής:  

"Στην περίπτωση της ηλικίας, η νέα γραφική παράσταση μπορεί να βρεθεί από την 
προηγούμενη αν την μετακινήσουμε προς τα πάνω”.  

"Οι αλλαγές μεταξύ των γραφικών παραστάσεων είναι ομαλές"  

"Στην περίπτωση του ύψους, οι αλλαγές δεν είναι ομαλές και οι δύο γραφικές παραστάσεις 
δεν συσχετίζονται.  

"Η μία γραφική παράσταση δεν μπορεί να βρεθεί από την άλλη." 

Η μακροπρόθεσμη επίδραση του προγράμματος αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι ίδιοι οι 
μαθητές επέστρεψαν στο πρόγραμμα όταν ήταν στην επόμενη τάξη και έκαναν στατιστική. 
Δεν έδειξαν ενδιαφέρον να ερευνήσουν χαρακτηριστικά όπως οι προσωπικές ιδιότητες γιατί 
αυτές "δεν μπορούν να μετρηθούν και να υπολογιστούν". Ένα νέο τρισδιάστατου προτύπο 
"ενός μέσου μαθητή" δημιουργήθηκε, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε. 

Σχόλιο: Τα παραπάνω είναι ένα συμπαθητικό παράδειγμα για το πώς η χρήση των ανοικτών 
προβλημάτων μπορεί να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα στους μαθητές  για δραστηριότητες 
«ανακάλυψης» και να τους επιτρέψει να κατασκευάσουν τη γνώση τους οι ίδιοι και στο 
ρυθμό τους. Αυτό είναι μια από τις σημαντικότερες αρχές των κονστρουκτιβιστικών 
προσεγγίσεων στη διδασκαλία. 

Age - 6.C - girls
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Δοκιμή 2, CZ, Τάξη 6 (12 χρόνων), UK, 10-12 χρόνων 



152 

Στο σχολικό έτος 2005–6, ο δάσκαλος των Μαθηματικών θέλησε να κάνει το ίδιο πρόγραμμα 
και σε διαφορετικές τάξεις. Η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική αυτή τη φορά χάρις στο 
δάσκαλο των καλλιτεχνικών. Ζήτησε από τους μαθητές για σταθούν σε μια γραμμή σύμφωνα 
με το ύψος τους και συζήτησε μαζί τους το θέμα "πώς να βρουν ένα μέσο μαθητή". Στο 
τέλος, αποφάσισαν ότι ο μέσος μαθητής θα αντιπροσωπευθεί από τέσσερις μαθητές που 
στέκονταν στη μέση της γραμμής (υπήρχαν συνολικά 19 μαθητές). Αυτοί οι τέσσερις μαθητές 
ξάπλωσαν έπειτα  με την πλάτη τους σε ένα φύλλο χαρτί και οι άλλοι σχεδίασαν το 
περίγραμμα τους. Τα τέσσερα πρότυπα αντιπροσώπευσαν το μέσο μαθητή. Δύο εβδομάδες 
αργότερα, οι ίδιοι μαθητές σχεδίασαν ένα πρότυπο του μέσου μαθητή βασισμένου στα 
στοιχεία που συγκέντρωσαν με τη μέτρηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος των 
Μαθηματικών. Υπήρξαν μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο "μέσων μαθητών" και οι μαθητές 
συζήτησαν τις πιθανές αιτίες αυτού του γεγονότος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλ
ιο:  

 

 

Δύο τροποποιήσεις αυτού του προβλήματος μας προτάθηκε από τον G. Littler. 

1. Είσαι τετράγωνο; (Littler, 2004) 

Μετρήστε το ύψος σας και το πλάτος σας. Βάλτε τις μετρήσεις σε έναν πίνακα έτσι ώστε το 
ύψος και το πλάτος για τα διαφορετικά άτομα να είναι ζευγαρωμένα δίπλα-δίπλα. Θα 
αναμένατε το ύψος ενός προσώπου να είναι το ίδιο με το πλάτος του; Η χρησιμοποίηση του 
χαριτού γραφικών παραστάσεων μπορεί να σας δείξει τα στοιχεία έτσι ώστε να μπορείτε 
εύκολα να παρουσιάσετε ποιοι μαθητές είναι τα τετράγωνα; Η γραφική παράστασή σας 
υποστηρίζει τις αρχικές σκέψεις σας για το ύψος και το πλάτος σας;  

2. Βιοτεχνία υποκαμίσων 

Ποιες μετρήσεις νομίζετε ότι  θα έπρεπε να κάνει ένας κατασκευαστής πουκάμισων για να 
κάνει πουκάμισα που θα μπορούσαν να είναι για τις ηλικίες 10–11 χρόνων;  
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Σχόλιο:   

Αυτό φέρνει στην ιδέα της διαμέσου και του μέσου όρου, επίσης. Αυτοί οι στατιστικοί όροι 
ήταν μέρος του τσεχικού προγράμματος σπουδών για περίπου πέντε έτη μόνο και που 
δυστυχώς, οι δάσκαλοι συνήθως τους παραλείπουν. 

 

F2. Θερμοκρασία 
Η σειρά των έργων F1.2.1–F1.2.3 ήταν η αντίδραση των συνεργαζόμενων δασκάλων στην 
εξής πρόκληση.  

Προτείνετε ένα πρόβλημα ή μια σειρά προβλημάτων που εστιάζουν στη συγκέντρωση 
και επεξεργασία στοιχείων για τη θερμοκρασία. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της  ομάδας διατυπώθηκαν τα ακόλουθα προβλήματα.  

Α. Κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερης εβδομάδας, μετρήστε τη θερμοκρασία τρεις 
φορές ημερησίως, στις 8 AM, 1 μ.μ. και 6 μ.μ., σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Καταγράψτε τις 
τιμές. Κάνετε μια γραφική παράσταση των τιμών. Μπορείτε να εργαστείτε σε ομάδες. Πώς 
μπορούμε να περιγράψουμε τα στοιχεία; 
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Β. (Για μαθητές Γ’ Τάξης) Πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε τα στοιχεία περαιτέρω; 
Πώς μπορούμε να περιγράψουμε τα στοιχεία; Παρουσιάστε ολόκληρο το προγράμματος για 
τις θερμοκρασίες. 

Γ. Τέσσερις τάξει από διαφορετικά σχολεία μέτρησαν τη θερμοκρασία κατά τη 
διάρκεια της ίδιας εβδομάδας και έκαναν πίνακες. Παρουσιάστε τα στοιχεία από τους πίνακες 
με έναν γραφικό τρόπο. Τι μπορείτε να παρατηρήσετε; 

Ικανότητες: Συγκέντρωση στοιχείων, ταξινόμηση, παρουσίαση σε έναν πίνακα, γραφική 
παράσταση και διάγραμμα, αλλαγή μεταξύ των παραστάσεων, ερμηνεία των γραφικών 
παραστάσεων. 

Έννοιες για τη ΣΣ: άτυπη προ-έννοια των συναρτήσεων (επίπεδο Β), τυπική προ-έννοια των 
συναρτήσεων (επίπεδο Γ) – εξαρτημένες κι ανεξάρτητες μεταβλητές, διάφορές μορφές 
παράστασης της συνάρτησης, αύξουσες και φθίνουσες συναρτήσεις, διακριτές συναρτήσεις. 

Άλλες έννοιες: Σύστημα αξόνων στο επίπεδο, ακέραιοι αριθμοί, στατιστική έρευνα, μέσος 
όρος, προ- έννοια δεκαδικών αριθμών (αν χρησιμοποιηθεί το ψηφιακό θερμόμετρο).  

Υλικό: Θερμόμετρο 

 

Δοκιμή 1, CZ, Τάξη Γ από PS1, Τάξεις Στ’ και Α’ ESG, Τάξεις Γ’ και Δ’ 
από PS2 
F1.2.1: Τάξη Γ’ από το PS1 στη διάρκεια ‘Σχολείο στη φύση. Τάξεις Στ’ και Α’  ESG 
μετρήθηκε σε 4 διαφορετικά μέρη (βλ. Fig. F1.2a), Τάξεις Γ’ και Δ’ από PS2 

Μετρήθηκε στην Πράγα. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκα κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος 
Μαθηματικών, και οι μαθητές δούλεψαν στη διάρκεια δύο μαθημάτων. Το πρόγραμμα 
οργανώθηκε τον Ιούνιο του 2004 και συνεχίστηκε το Σεπτέμβριο 2004,  

Το θέμα της ακρίβεια των μετρήσεων συζητήθηκε από τους σπουδαστές που 
συμβουλεύθηκαν το δάσκαλο της γεωγραφίας ως προς το πού να τοποθετηθεί το θερμόμετρο 
για να πάρουν τα έγκυρα στοιχεία. Οι πίνακες των τιμών έγιναν όπως φαίνεται στο σχήμα. 
F1.2a. 
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Η μέθοδος για την εύρεση των τιμών αφέθηκε στους σπουδαστές. Μερικοί από αυτούς 
χρησιμοποίησαν προγράμματα Η/Υ, MS-WORD και Excel. Ήταν ενδιαφέρον ότι μερικοί 
κατέγραψαν τη θερμοκρασία στον κάθετο άξονα και μερικοί στον οριζόντιο (σχέδιο 1.2d). 
Παρά τις προσδοκίες μας, οι σπουδαστές δεν χρησιμοποίησαν αυθόρμητα τις περιγραφές 
όπως η αύξηση ή μείωση, αλλά συνήθως επισήμαναν ότι η θερμοκρασία μειώθηκε ή 
αυξήθηκε από  τους Χ βαθμούς. 

Οι περισσότεροι από τους προσπάθησαν να συνδέσουν τα σημεία της γραφικής παράστασης 
για να κάνουν μια γραμμή. Όταν ο δάσκαλος ρώτησε γιατί, ένας μαθητής απάντησε ότι 
"συνήθως έτσι γίνεται" 

Σχόλιο 

Αυτό αντιστοιχεί με τα ευρήματα της Kopackova (2005b) που υποστηρίζει ότι ακόμα κι αν οι 
μαθητές έχουν σημειώσει κάποια σημεία σωστά, συχνά προσπαθούν να τα συνδέσουν με 
κάποια καμπύλη (συνήθως γνωστή σε αυτούς).  

Ας δούμε μερικά γραφήματα πιο λεπτομερώς, συγκρίνοντας τα γραφήματα F1.2b και F1.2c. 

 
Αργότερα, οι μαθητές ήθελαν να τονίσουν τις αλλαγές στις θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια 
της ημέρας και στη συνέχεια, να απεικονίσουν στη συνεχή αύξηση των θερμοκρασιών. 
Σημειώστε ότι στο σχέδιο F1.2d, η γραφική παράσταση αρχίζει από το 0 ακόμα κι αν αυτή η 
τιμή δεν μετρήθηκε. Αυτό το φαινόμενο εμφανίστηκε αρκετές φορές. Πολλές από τις  
γραφικές παραστάσεις που συναντούν οι μαθητών στα βιβλία αρχίζουν από το 0, κι έτσι 
δημιουργούν ένα στερεότυπο ότι οι  γραφικές παραστάσεις «αρχίζουν πάντα στο 0". Η 
γραφική παράσταση στο σχέδιο F1.θ παρουσιάζει αυτό το στερεότυπο που πολλοί 
σπουδαστές έχουν επίσης – μια γραφική παράσταση πρέπει να είναι γραμμική. Αυτός ο 
συγκεκριμένος  μαθητής διαχειρίστηκε αυτό με μια «εύκαμπτη» κλίμακα στον άξονα της 
θερμοκρασίας. 
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F1.2c: «Δεν σύνδεσα τις ημέρες έτσι ώστε να μπορεί να φανεί πώς η θερμοκρασία αυξάνεται 
και μειώνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας». 

Περισσότερα παραδείγματα από τα γραφήματα των μαθητών φαίνονται στα σχήματα F1.2g–
q. 

 
 

Δοκιμή 2, CZ, Τάξη 9 (15 χρόνων) από PS1 
(F2b) Οι μαθητές πρότειναν μια περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων με τον υπολογισμό 
της μέσης θερμοκρασίας για μια ημέρα και μια εβδομάδα βρίσκοντας τις ακραίες διαφορές 
στις θερμοκρασίες. Δεδομένου ότι είχαν ήδη ένα μάθημα σε στατιστική βάσης, πρότειναν τη 
μέση θερμοκρασία (για μια ημέρα, για ένα μέρος της ημέρας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
εβδομάδας, για ολόκληρη την εβδομάδα), δεσπόζουσα τιμή, διάμεσο, συχνότητες τιμών, 
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αλλαγές στη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας/της εβδομάδας (βλ. το σχέδιο 1.2f). 
Διαμόρφωσαν αρχικά κατά ομάδες και κατά τη διάρκεια του δεύτερου μαθήματος 
προετοίμασαν μια αφίσα Fig. 1.2j). 

 
F1.2f: “Μέσος όρος ημερήσιας θερμοκρασίας” 

(F2c): Μια ομάδα μαθητών ετοίμασαν μια παρουσίαση σε PowerPoint για τη δουλειά τους 
στο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στην συνάντηση ‘Two Days with Didactics of 
Mathematics’ [? video 45:05–48:40].  

Επέλεξαν τις γραφικές παραστάσεις που θεώρησαν πιο επεξηγηματικές (υπήρχε ένα λάθος σε 
μια από τις γραφικές παραστάσεις, που αρχίζει και τελειώνει σε 0 που δεν μετρήθηκε). Η 
παρουσίαση περιλαμβάνει επίσης μερικές προτάσεις που έγιναν από τους άλλους μαθητές 
στην τάξη ως προς τον τρόπο με τον οποίο να συνεχίσει με το πρόγραμμα. Τέλος, συνόψισαν 
τι είχαν μάθει. Είναι σημαντικό γιατί τόνισαν όχι μόνο τη δυνατότητα να εργάζονται με 
υπολογιστή και κάνουν μία παράσταση, αλλά και να συνεργάζονται σε ομάδες και να 
επικοινωνούν. 

Δοκιμή 3, CZ, 16 χρόνων, PG2 
F1.2.2: Αυτή η διδασκαλία έγινε σε μία τάξη μαθητών 16 χρόνων που δεν συμμετείχαν στη 
μέτρηση οι ίδιοι, το επίπεδο μαθηματικών τους ήταν μάλλον χαμηλό και δεν ενδιαφέρονταν 
για αυτά. 

Έλαβαν τις μετρήσεις από τα τέσσερα σχολεία (F1.2.1). Δούλεψαν σε ζευγάρια. Αυτοί οι 
τύποι γραφικών παραστάσεων εμφανίστηκαν: ιστόγραμμα, γραφική παράσταση γραμμών, 
διακριτή γραφική παράσταση. Μερικοί σπουδαστές σχολίασαν ότι: "Μέτρησαν μόνο σε 
ορισμένους χρόνους, αυτές είναι ιδιαίτερες τιμές Συνδέοντας τη γραμμή δεν εκφράζουν την 
αληθινή κατάσταση."   
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Ομοίως στο έργο F1.2ΰ, μια γραφική παράσταση της ομάδας άρχισε στο 0 ακόμα κι αν αυτή 
η αξία δεν μετρήθηκε. Μόνοι τους, δεν βρήκαν οποιεσδήποτε ιδέες για τη σύγκριση των 
στοιχείων, δηλαδή την ερμηνεία των στοιχείων από τον πίνακα ή από τη γραφική παράσταση. 
Ο δάσκαλος δεν τους ενθάρρυνε να το κάνουν γιατί δεν υπήρχε αρκετός χρόνος. 

Σχόλιο: Όλοι οι συνεργαζόμενοι δάσκαλοι ανέφεραν ότι οι σπουδαστές είχαν απολαύσει το 
έργο. Αισθάνθηκαν παρακινημένοι από την ύπαρξη μέρους ενός προγράμματος στο οποίο 
διάφορα σχολεία συμμετείχαν. Φαίνεται ότι μερικοί από αυτούς δεν θεώρησαν αυτήν την 
εργασία πραγματικό μάθημα, σημειώσαμε την ακόλουθη δήλωση ενός μαθητή: "Σήμερα, δεν 
πρόκειται να κάνουμε μάθημα, θα κάνουμε μερικές γραφικές παραστάσεις πάλι." 

Δοκιμή 4, GR, Τάξη Γ’ (12–13 years) 
Τα προβλήματα 1.2.1 και 1.2.2a were δοκιμάσθηκαν στην Ελλάδα. 

Δεν υπήρξε καμία ανάγκη επέμβασης από το δάσκαλο.  

Οι σπουδαστές συγκέντρωσαν τα στοιχεία σε έναν πίνακα, μερικές ομάδες σε χωριστούς 
πίνακες για την ημέρα και τη νύχτα και μερικοί σε έναν ενιαίο πίνακα, και έπειτα 
παρουσίασαν διάφορους τύπους διαγραμμάτων. Ακόμα κι αν ο δάσκαλος δεν διευκρίνισε τι 
διαγράμματα έπρεπε να κάνουν, πολλοί μαθητές τις έκαναν σε τετραγωσμένο χαρτί. Δύο 
ομάδες συνέχισαν με τον υπολογισμό μιας μέσης θερμοκρασίας της 24 ημέρας. 

Σχόλιο:  Ο έλληνας δάσκαλος ανέφερε ότι οι μαθητές χάρηκαν πολύ που έπαιρναν μέρος σε 
μια «διεθνή συνεργασία».  

F1.3.  Ημέρα και βράδυ 
Αυτό το πρόβλημα είναι ένα παράδειγμα από αυτό που λείπει από τα περισσότερα τσεχικά 
εγχειρίδια. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, η έννοια της περιοδικότητας γίνεται κατανοητή 
εύκολα από τους μαθητές δεδομένου ότι την συναντούν σχεδόν στην καθημερινή ζωή. Οι 
συντάκτες του προγράμματος σπουδών, εν τούτοις, το θεωρούν δύσκολο για την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το συνδέουν μόνο με τις 
κλασικές "περιοδικές συναρτήσεις», κυρίως τριγωνομετρικές. Η αιτία για αυτό είναι η 
έμφαση στην κατοχή της έννοιας στο επίπεδο υπολογισμών, όχι στην εννοιολογική 
κατανόηση.  

ChF02: Προτείνετε προβλήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη 
της έννοιας της περιοδικότητας.  Ένας από τους δασκάλους πρότεινε μια σειρά προβλημάτων 
από το εγχειρίδιο Novotna, et το Al (1996), τις οποίες τροποποίησε. Περιέλαβε επίσης έναν 
νέο έργο F1.3.1. 

F1.3.1: Περιγράψτε τις αλλαγές που μπορείτε να δείτε κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 
έτους ή ενός σχολικού έτους δάσος, πάρκο, κήπος, κ.λπ.... Ποιες είναι οι αιτίες των αλλαγών; 

F1.3.1a: Σχεδιάστε μια γραφική παράσταση που δείχνει πώς η θερμοκρασία αλλάζει κατά τη 
διάρκεια του έτους στην περιοχή μας. 

F1.3.1b: Πώς η γραφική παράσταση θα άλλαζε εάν θέλαμε να περιγράψουμε τις αλλαγές της 
θερμοκρασίας πάνω από δύο έτη; 
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F1.3.1c: Κάνετε μια γραφική παράσταση στην οποία καταγράφετε τις αλλαγές της 
θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.  

F1.3.1d: Κάνετε τις γραφικές παραστάσεις που περιγράφουν τις αλλαγές της θερμοκρασίας 
κατά τη διάρκεια του ερχόμενου μήνα. Μετρήστε τη θερμοκρασία στο ίδιο μέρος στις 8 πμ, 2 
μμ., 8 μμ. καθημερινά. 

F1.3.1e: Διαβάστε από τη γραφική παράσταση πιο μέρος της ημέρας είναι πιο κρύο/πιο 
θερμό. 

F1.3.2: Μέρα και νύχτα 

F1.3.2a: Εξηγήστε γιατί η σκιά σας το μεσημέρι είναι κοντύτερη το καλοκαίρι απ' ότι το 
χειμώνα. 

F1.3.2b: Εξηγήστε γιατί στην περιοχή μας η ημέρα και η νύχτα εναλλάσσονται τακτικά. 

F1.3.2c: Σχεδιάστε τους τρόπους με τους οποίους οι  ηλιαχτίδες πέφτουν στη γη. 

F1.3.2d: Φωτίστε μια σφαίρα και ελέγξτε εάν οι ιδέες σας από F1.3.2c είναι σωστές. 
Εξετάστε ποιο μέρος της γης είναι φωτισμένο και ποιο είναι σκοτεινό. 

F1.3.3a: Η σκίαση παρουσιάζει το μήκος της ημέρας και της νύχτας τις διαφορετικές ημέρες 
του έτους. Πώς καλούμε τις ημέρες 21.3., 21.6....; πόσες ημέρες σε ένα έτος είναι τη 
μεγαλύτερες από 21.3. (21,12, 21.6.); 

Πόσες ημέρες το Δεκέμβριο η ημέρα μεγαλύτερη από 21.6. (23,9.); ποια ημέρα έχει τη 
μικρότερη/μεγαλύτερη νύχτα;  

Αυτό που μπορεί εμείς να πει για τις ημερομηνίες 21.6.  και 21.12.  (21.3. και 23.9.);  
Χρησιμοποιώντας τη γραφική παράσταση δείξτε πώς το μήκος της ημέρας (νύχτα) αλλάζουν 
στην περίοδο από 1.1. μέχρι 31.7.  

Παραλλαγή: Αντί για τη σχεδίαση της γραφικής παράστασης, οι σπουδαστές μπορούν να 
δουλέψουν με μια έτοιμη γραφική παράσταση όπως αυτή που δίνεται στο σχέδιο F1.3b.  

F1.3.4: (Πιθανή συνέχεια) Συλλέξτε παροιμίες και ρητά που συνδέονται με τις αλλαγές της 
διάρκειας της ημέρας και της νύχτας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 

Ικανότητες: Ανάγνωση πληροφορίας για μία σχέση από ένα γράφημα , συγκέντρωση και 
καταγραφή δεδομένων σε πίνακα, γράφημα, διάγραμμα.  

Έννοιες ΣΣ: προ- έννοια περιοδικότητας, προ- έννοια γραμμικής και γωνιομετρικήα 
συνάρτησης, τομή γραφημάτων, άκρα.  

Άλλες έννοιες: κύκλος, σφαίρα, περιοχή επιφάνειας της σφαίρας, μερικές έννοιες από τη 
γεωγραφία 

Δοκιμή 1, CZ, 12 χρονών, ESG 
F1.3.1: Οι σπουδαστές εργάζονται σε ομάδες. Οι περισσότεροι από τις εξεταζόμενες αλλαγές 
συνδέονται με τη ζωή τους όπως τα γενέθλια, τύποι δραστηριοτήτων (να κάνει σκι, 
κολύμβηση, κ.λπ.). Κανένα γενέθλιο αιτιών, τύποι δραστηριοτήτων (να κάνει σκι, 
κολύμβηση, κ.λπ.).  Καμία αιτία δεν δόθηκε.  
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ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2  – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΑΞΙΔΙΑ  
Αυτή η υπομονάδα προτάθηκε από έναν από τους συνεργαζόμενους δασκάλους και έπειτα 
βαθμιαία αναπτύχθηκε και από ολόκληρη την ομάδα. Αφήνει χώρο για τις δημιουργικές 
τροποποιήσεις σε σχέση με την εμπειρία των μαθητών.  

F 4.  Θερμοκρασία  στη διάρκεια ενός έτους  
Στην αυλή ενός σχολείου στη Πράγα, ένα θερμόμετρο μετράει τις θερμοκρασίες τη μέρα και 
τη νύχτα.. Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχει ο Μ.Ο. των θερμοκρασιών το 2003. 

Mean monthly temperatures (2003)
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Α. Ποιο μήνα η θερμοκρασία είναι πιο ψηλή; 

Β. Περίγραψε τις αλλαγές των θερμοκρασιών το 2003. 

 

Δοκιμή 2, GR, Τάξη B1 and B2 (11–13 years), Τάξη Γ (12–13 χρόνων) 
Τρεις τάξεις  συμμετέχουν στην Ελλάδα:  Η τάξη B1 περιλαμβάνει μαθητές δύο  τάξεων, από 
υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης. Ο δάσκαλος και η τάξη του  είχαν κάποια εμπειρία με 
τον αυτόν τον τρόπο εργασίας εργασίας. Η τάξη B2  είχε μαθητές 11–12 χρόνων ενδιάμεσου 
επιπέδου. Ο δάσκαλος και η τάξη είχαν λίγη εμπειρία  με αυτόν τον τρόπο εργασίας. Οι  
μαθητές  από τις B1 και B2 είχαν μικρή εμπειρία από στατιστική (συλλογή δεδομένων και 
καταγραφή  σε έναν  πίνακα, υπολογισμό του μέσου όρου, ανάγνωση μιας γραφικής 
παράστασης) στο τέλος του προηγούμενου σχολικού έτους.   Το τάξη Γ είχα μαθητές 12–13 
χρόνων. Ο δάσκαλος είχε πολλή εμπειρία με αυτό τον τρόπο εργασίας, ενώ οι  μαθητές  
εργάζονται με τέτοιο τρόπο από την αρχή του σχολικού έτους.  

Η γραφική παράσταση από το σχέδιο και η εκφώνηση  δόθηκε στους μαθητές.  

Μόλις οι  μαθητές  εξέτασαν  τη γραφική παράσταση,  είπαν ο δάσκαλος εξήγησε ότι 
παρουσιάζει τη μέση θερμοκρασία κάθε μήνα.  Τους ζητήθηκε να εξηγήσουν τι σημαίνει η 
γραφική παράσταση σημαίνει. Μερικοί απάντησαν: "Σκεφτόμαστε ότι οι τσέχοί μαθητές 



161 

πρόσθεσαν  τις δύο μετρήσεις  για  την ημέρα και νύχτα, διαίρεσαν  με δύο και  πήραν  τη 
μέση θερμοκρασία μιας  ημέρας. Η συζήτηση στις ομάδες που ακολούθησε κατέληξε στο  
συμπέρασμα ότι  με παρόμοιο τρόπο, υπολογίστηκε η  μέση θερμοκρασία για τους μήνες  και  
ότι  αυτό ήταν ακριβώς αυτό που η γραφική παράσταση παρουσίασε.  

Το έργο τέθηκε  στις ομάδες και ο δάσκαλος επόπτευε την εργασία τους προσπαθώντας να 
ελαχιστοποιήσει τις επεμβάσεις του δίνοντας μόνο διευκρινιστικές απαντήσεις. Στις 
ερωτήσεις όπως «είναι αυτό σωστό;» ή «υπάρχει άλλος τρόπος;» απαντούσε «εσείς τι 
σκέφτεται;», ή «θα το συζητήστε με τις άλλες ομάδες». Όταν όλοι τελείωσαν την  εργασία ,  
ένα μέλος  κάθε ομάδας  παρουσίασε τη λύση της στη υπόλοιπη τάξη, ενώ  άλλοι  εξέταζαν 
την ορθότητα της λύσης και  διόρθωσαν  μερικές φορές ή απέρριπταν τις λύσεις.    

Το θέμα  της  υψηλότερης  και χαμηλότερης  θερμοκρασίας ήταν πολύ εύκολο για όλες τις 
ομάδες.  Κάποιοι μαθητές έκαναν μια  αυθόρμητη σύγκριση με τις καιρικές συνθήκες  στη 
χώρα  τους. Η  επόμενη  ερώτηση τους ζητούσε να περιγράψουν τις αλλαγές κατά τη 
διάρκεια του έτους. Οι απαντήσεις τους βασίστηκαν   σε αποσπασματικές παρατηρήσεις της 
γραφικής παράστασης. Για παράδειγμα, "το καλοκαίρι... ",  " ο χειμώνας... ", " τον 
Οκτώβριο... "," τον Αύγουστο... ". Παρά την προσπάθεια του δασκάλου να αναδιατυπώσει 
την ερώτηση έτσι ώστε να περιγράψουν την εξελικτική φύση των αλλαγών, οι μαθητές δεν το 
έκαναν. Δεν κατάλαβαν ότι η γραμμή των γραφικών παραστάσεων δεν παρουσιάζει ακριβώς  
τις μεμονωμένες  θερμοκρασίες, αλλά την εξελικτική πορεία της θερμοκρασίας  κατά τη 
διάρκεια του  έτους.  

 

F5. Ο Bara σχεδιάζει ένα ταξίδι 
Α. Ο Bara και οι φίλοι του ετοιμάζουν ένα ταξίδι με ποδήλατο. Συμφώνησαν ότι η ποδηλασία 
είναι καλύτερη όταν δεν ήταν ούτε πάρα πολύ ζέστη, ούτε πάρα πολύ κρύο. Αποφάσισαν ότι 
οι πιο ευχάριστες θερμοκρασίες ήταν μεταξύ 18°C και 24°C. Οι μετεωρολόγοι μπορούν να 
προβλέψουν τον καιρό λεπτομερώς. Στο σχέδιο Fδ, υπάρχει μια γραφική παράσταση των 
προσδοκόμενων μέσων καθημερινών θερμοκρασιών τον Ιούλιο. Ποιες ημερομηνίες θα 
συστήνατε σε Bara και γιατί; 

 
 

Β. Τα κορίτσια θέλησαν να περάσουν τις νύχτες σε σκηνές επομένως εξέτασαν επίσης τις 
θερμοκρασίες νύχτας, έτσι ώστε να μην πέφτει κάτω 12°C. Στο σχέδιο F5b, υπάρχει μια 
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γραφική παράσταση των προσδοκόμενων χαμηλότερων θερμοκρασιών νύχτας τον Ιούλιο. 
Ποιες ημερομηνίες σας θα συστήνατε στο Bara τώρα;  

Γ. Τα κορίτσια αποφάσισαν να πάνε ένα ταξίδι επτά ημερών. Συστήστε τον καταλληλότερο 
χρόνο για το ταξίδι και δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 

Δοκιμή 2, GR, Τάξεις B1, B2, Τάξη Γ 
Η δοκιμή οργανώθηκε  τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2005  και μαζί με το στόχο F4  πήρε δύο 
45λεπτα μαθήματα.  Ο  τρόπος της εργασίας ήταν ο ίδιος όπως στο στόχο  F4  (εργασία σε 
ομάδες και παρουσίαση των αποτελεσμάτων).  

Όταν δόθηκε η γραφική παράσταση, όλη τάξη βρήκε τις σωστές απαντήσεις. Ωστόσο, υπήρξε  
κάποιο πρόβλημα με την ανάγνωση της γραφικής παράστασης για δύο λόγους. Αρχικά,  στον 
κάθετο άξονα,  οι θερμοκρασίες  μετρήθηκαν ανά  δύο και δεν υπήρξε μια οριζόντια γραμμή 
μεταξύ τους. Κατά συνέπεια,  τα πιο μικρά παιδιά ρωτούσαν αν η ενδιάμεση θερμοκρασία 
υπήρχε ή αν δεν είχε καταγραφεί ποτέ. Η απαραίτητη εξήγηση δόθηκε.   

Ο δεύτερος λόγος αφορούσε τον οριζόντιο άξονα. Ένα παρόμοιο πρόβλημα ανάγνωσης  
εμφανίστηκε  επειδή οι ημερομηνίες γράφτηκαν μεταξύ των γραμμών και όχι ακριβώς σε μια 
κάθετη γραμμή. Κατά συνέπεια,  μερικά παιδιά διάβαζαν την ημερομηνία στην αριστερή 
κάθετη γραμμή, άλλοι στη δεξιά και μερικοί άλλοι διαβάζουν το κενό διάστημα ενδιάμεσα. 
Αυτό δημιούργησε κάποια διαφωνία σχετικά με τη θερμοκρασία των συγκεκριμένων ημερών 
και ένας κοινός τρόπος  έπρεπε  να συμφωνηθεί  σε όλη την τάξη.   

Το επόμενο στάδιο ήταν να βρουν και να σημειώσουν κατάλληλες ημερομηνίες στη γραφική 
παράσταση. Η ομάδα των μεγαλύτερων παιδιών το είχε ήδη κάνει βάζοντας ένα χάρακα στην 
οριζόντα γραμμή και διακρίνοντας τις θερμοκρασίες από 18 ως 24. 

Πολλοί μαθητές χρησιμοποίησαν τα δάχτυλά τους για να περιορίσουν την περιοχή (σχέδιο 
F5d), αλλά οι περισσότεροι ήταν γρήγορα ικανοί να χρησιμοποιήσουν τα αποδοτικότερα 
μέσα όπως ένας χάρακας και να χαράξουν δύο παράλληλες οριζόντιες γραμμές για να 
περιορίσουν τις υψηλότερες και χαμηλότερες θερμοκρασίες (βλ. VideoF5-GRa) ή δύο 
κάθετες γραμμές για να περιορίσουν την περιοχή ημερομηνίας (βλ. VideoF5-GR). Όλες οι 
ομάδες εφάρμοσαν την ίδια μέθοδο  και τελικά όλη η τάξη συμφώνησε για κοινές 
ημερομηνίες.)  
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Αυτό το έργο  ήταν παρόμοιο  με   το προηγούμενη, αλλά ήταν πιο σύνθετο στη μορφή και 
κράτησε το  ενδιαφέρον  των μαθητών. Οι μιρκότεροι  μαθητές  χρειάστηκαν περισσότερο 
χρόνο και κάποιοι βοήθεια από το δάσκαλο.  Σε μια ομάδα, ο δάσκαλος οργάνωσε μια κοινή 
παρουσίαση των ημερομηνιών που ήταν κατάλληλες για την ημέρα και για τη νύχτα για να 
βοηθήσει τους μαθητές να αποφασίσουν σχετικά με την τομή. Αυτό έγινε στον πίνακα 
(σχέδιο F5f και F5g και VideoF5-GRa). Μετά από τη συζήτηση της σωστής απάντησης, οι 
μαθητές κλήθηκαν να παρουσιάσουν όλο το έργο στον πίνακα ανακοινώσεων (βλ Fig. F5l). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην τάξη Γ, μετά  τη συζήτηση των λύσεων, το  ενδιαφέρον  των μαθητών εστιάστηκε  στη  
σύγκριση των δύο χωρών, CZ και GR.   Κλήθηκαν να σχεδιάσουν μια παρόμοια γραφική 
παράσταση για τη μέση θερμοκρασία ημέρας στην Ελλάδα και έπειτα να συγκρίνουν τις 
διαφορές στο κλίμα των δύο χωρών.  

Συνοψίζοντας, τα προβλήματα τράβηξαν το ενδιαφέρον των μαθητών κυρίως, πιστεύουμε, 
επειδή ήταν μέσα από την πραγματική ζωή.  Πολλοί μαθητές ήταν ενθουσιώδεις (σε μια τάξη, 
για παράδειγμα, δεν θέλησαν να αφήσουν το μάθημα επειδή είχε χτυπήσει το κουδούνι πριν 
να τελειώσουν τη δραστηριότητα). Ήταν φανερό ότι Θα πολλοί από τους μαθητές είχαν 
κάποια εμπειρία με την εργασία σε ομάδας. Παραδείγματος χάριν, στο VideoF5-GRa μια 
ομάδα τριών αγοριών που εργάζεται στο πρόβλημα. Συνεργάζονται πολύ αποτελεσματικά και 
κάθε ένας από τους συμβάλλει στην κοινή εργασία. Κανένας κυριαρχεί στην ομάδα και 
αναλαμβάνουν εκ περιτροπής να γράψουν στο φύλλο εργασίας. 

Συμπέρασμα  
Η έννοια της λειτουργίας είναι μεταξύ των πολύ δύσκολων εννοιών των σχολικών μαθηματικών. Οι 
περισσότεροι συντάκτες των τσεχικών σχολικών βιβλίων παρουσιάζουν τις συναρτήσεις και τις 
σχετικές έννοιες με έναν συμπυκνωμένο τρόπο από ορισμούς και των τυποποιημένες διαδικασίες για 
επίλυση προβλήματος.  Η έμφαση δίνεται στην αναλυτική έκφραση των συναρτήσεων (π.χ., εξισώσεις 
των στοιχειωδών συναρτήσεων) και των βασικών ιδιοτήτων τους (π.χ., η περιγραφή των ιδιοτήτων 
από των κανόνων ). Αν και χρησιμοποιούν τα στοιχεία της γενετικής προσέγγισης, εφαρμόζουν τη 

 
Σχ. F5f         
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δομική προσέγγιση επίσης (όπως τον καθορισμένο συμβολισμό) για να είναι όσο το δυνατόν πιό 
σωστοί από μαθηματική άποψη. Σε αυτήν την ενότητα, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε 
παραδείγματα διδασκαλίας που ενισχύουν την κατανόηση των μαθητών για τις συναρτησιακές  
σχέσεις με έναν τρόπο που παρουσιάζει κίνητρα.  Αυτό επιβεβαιώθηκε από τις δοκιμές στην τάξη.  
Ελπίζουμε ότι ο δάσκαλος αισθάνεται το κίνητρο να δοκιμάσει κα΄ποια από τα προτεινόμενα έργα. 
Όπως επαναλάβαμε σε όλη την ενότητα, χρησιμοποιώντας τη γνώση από τις δοκιμές που 
περιγράφηκαν, πρέπει να εξετάσει την ιδιαίτερη κατάστασή της τάξης του και να τροποποιήσει 
κατάλληλα τα προβλήματα και τις προσεγγίσεις.  
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	Σχόλιο 
	Αυτή η εργασία έχει σκοπό να κάνει τους μαθητές να καταλάβουν την τιμή άλλων «μέσων όρων» από τον μέσο όρο. Χρησιμοποιεί δεσπόζουσα τιμή για να ορίσει ποια είναι τα κοινά μεγέθη για τους μαθητές της συγκεκριμένης ηλικίας. Επίσης αναπτύσσει την ιδέα της δημιουργίας ενός ερωτηματολογίου για να συλλέξουν τα στοιχεία που χρειάζονται.  Η τάξη αφού συλλεχθούν τα στοιχεία μπορεί να χωριστεί σε ομάδες. Η μία ομάδα θα ετοιμάσει το γράφημα για το μήκος των χεριών η άλλη για το μέγεθος της πλάτης κτλ. Μπορεί να χρειαστεί να ομαδοποιήσουν τα στοιχεία που αφορούν το γράφημα που επεξεργάζεται τις ιδέες των ίδιων μεγεθών, τα οποία είναι ιδιαίτερα.  
	Αποτελέσματα: Αυτά θα διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. Το πρότυπο μέγεθος θα δείξει ποιοι μαθητές είναι μεγάλοι ή μικροί για την ηλικία τους.  
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