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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξνζπαζεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα γεσκεηξηθή 

δηδαθηηθή  πξνζέγγηζε ησλ Λφγσλ θαη Αλαινγηψλ, ζε 23 καζεηέο η΄Γεκνηηθνχ, κε 

ηε βνήζεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ Υψξσλ Δξγαζίαο θαη ηε ρξήζε ελφο ηζηνξηθνχ 

εξγαιείνπ. Ζ έξεπλα ζηεξίρζεθε ζην κνληέιν ηεο Μαζεκαηηθήο Αλαινγηθήο θέςεο, 

πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πηπρέο ηνπ αλαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ, ηνπ καζεκαηηθνχ 

αλαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ θαη ηεο κεηα-αλαινγηθήο ελεκεξφηεηαο. Πξηλ απφ ηελ 

παξέκβαζε δηεξεπλήζεθε κέζσ ελφο πξνειέγρνπ (pre-test) ν πξνζσπηθφο ΜΥΔ ησλ 

καζεηψλ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο ιεθηηθψλ θαη αξηζκεηηθψλ 

αλαινγηψλ, ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο αλαινγηθψλ έξγσλ θαη ηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο 

αλαινγηθψλ-κε αλαινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αθνινχζεζε ε δηδαθηηθή παξέκβαζε, πνπ 

πεξηειάκβαλε κηα ζεηξά νθηψ καζεκάησλ. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο επηρεηξήζεθε ν 

εκπινπηηζκφο θαη ε δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ ΜΥΔ ησλ καζεηψλ, ζην πιαίζην 

ηεο αμηνπνίεζεο κηαο ηζηνξηθήο πεγήο θαη ελφο ηζηνξηθνχ εξγαιείνπ. Ζ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο έγηλε κε παξαηεξήζεηο πεδίνπ, 

ερνγξαθήζεηο, θσηνγξαθήζεηο θαη θχιια εξγαζίαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο 

ειέγρζεθε πάιη ν πξνζσπηθφο ΜΥΔ ησλ καζεηψλ, κέζσ ελφο κεηαειέγρνπ (post-

test). Δπίζεο, κε ηε βνήζεηα ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, δηεξεπλήζεθε ε άπνςε ησλ 

καζεηψλ γηα ηε δηδαθηηθή ζεηξά θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο Ηζηνξίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ζηε δηδαζθαιία. Σα απνηειέζκαηα ηνπ κεηαειέγρνπ καο έδεημαλ πσο 

ππήξμε ζαθήο βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ζηε δηακφξθσζε ηεο καζεκαηηθήο 

αλαινγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Βειηίσζαλ ηηο επηδφζεηο ηνπο, ρξεζηκνπνίεζαλ 

πεξηζζφηεξεο ζηξαηεγηθέο ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, έδσζαλ δείγκαηα 

αλαγλψξηζεο θαη θαζνξηζκνχ ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο, αλέπηπμαλ ηελ 

ηθαλφηεηα αλάιπζεο ησλ πνζνηήησλ ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε θαη εθάξκνζαλ ηελ 

πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε ζηα δεδνκέλα ηνπο. Μπφξεζαλ επίζεο λα ζπλεξγαζηνχλ 

θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Οπσζδήπνηε ην δείγκα καο 

είλαη πνιχ κηθξφ θαη πεξηνξηζκέλν, γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνβνχκε ζε γεληθεχζεηο. 

Ωζηφζν, θαίλεηαη πσο ηέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο θαζψο θαη ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε 

ηεο Ηζηνξίαο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ζχλζεησλ 

ελλνηψλ, φπσο νη Λφγνη θαη νη Αλαινγίεο. 

 



6 
 

Λέμεηο-θιεηδηά: Μαζεκαηηθφο Υψξνο Δξγαζίαο, Λφγνο θαη Αλαινγία, Μαζεκαηηθή 

Αλαινγηθή θέςε, Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηζηνξηθφ εξγαιείν ηνπ Jean Errard de 

Bar-le-Duc. 

 

Abstract 

The present study attempts to carry out a geometric, didactical approach to Ratio and 

Proportion, to 23 Primary school students, with the help of Mathematical Working 

Spaces and the use of a historical tool. The research was based on the Proportional 

Reasoning Model which includes the aspects of proportional thinking, mathematic 

proportional thinking and  meta-analogical awareness. Prior to the intervention, a 

personal pre-test of the pupils, consisting of the ability to solve verbal and numerical 

proportions, the ability to solve analogue works and the ability to distinguish 

proportional-non-proportional situations, was investigated before the intervention. 

This was followed by a didactic intervention, which included a series of eight lessons. 

During its endeavor, the enrichment and shaping of the appropriate pupils' MWS was 

attempted, in the context of the use of a historical source and a historical tool. The 

collection of data during the series was done with field observations, recordings, 

photographs and worksheets. Upon completion, the pupils' personal MWS was 

rechecked through a post-test. Also, with the help of a questionnaire, the students' 

view of the teaching series and the integration of the History of Mathematics were 

explored. The results of our post-test showed that there was a clear improvement in 

the ability to formulate the students' mathematical proportional thinking. They 

improved their performance, used more strategies to solve the problems, gave 

examples of recognition and problem-solving, developed the capacity to analyze 

quantities in a given situation, and applied the multiplier relationship to their data. 

They have also been able to work together and harness the benefits of teamwork. 

Certainly our sample is too small and limited to be able to generalize. However, it 

seems that such interventions and the teaching of History can contribute to a fuller 

understanding of complex concepts, such as Ratio and Proportion. 

Keywords: Mathematical Working Spaces, Ratio and Proportion, Mathematical 

Proportional Thinking, History of Mathematics, historical tool. 
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Δηζαγσγή 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κηα δηδαθηηθή γεσκεηξηθή πξνζέγγηζε ησλ 

Λφγσλ θαη ησλ Αλαινγηψλ ζε καζεηέο ηεο η΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ. Ζ δηδαζθαιία 

ζηεξίρζεθε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ ΜΥΔΓεσκεηξία, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθψλ 

πεγψλ θαη ηελ αλαθαηαζθεπή θαη ρξήζε ελφο ηζηνξηθνχ εξγαιείνπ ηνπ 16
νπ

 αηψλα 

ηνπ Errard. 

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ νδήγεζε ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, 

είλαη  ην γεγνλφο πσο νη Λφγνη θαη νη Αλαινγίεο απνηεινχλ έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα, αιιά ηαπηφρξνλα δηδαθηηθψο ηα πιένλ πεξίπινθα, δχζθνια θαη 

πξνθιεηηθά αληηθείκελα ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (Lamon, 2007). 

Δπίζεο, αλ εμεηάζεη θαλείο ηα ηζρχνληα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζα 

δηαπηζηψζεη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο Λφγνπο 

θαη ηηο Αλαινγίεο, απνηεινχλ κηα απιή εθαξκνγή αιγεβξηθψλ κεζφδσλ πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηνπο καζεηέο κεραληζηηθά, ρσξίο ηελ χπαξμε ελαιιαθηηθψλ 

κεζφδσλ επίιπζεο. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ζπλεγφξεζε ζηελ επηινγή ηνπ 

ζέκαηνο ήηαλ ε πνιχ κηθξή έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ρψξα καο ζρεηηθά 

κε ηνπο Μαζεκαηηθνχο Υψξνπο Δξγαζίαο θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο Ηζηνξίαο  ζηε 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη έλλνηεο θαη ηα είδε ησλ Λφγσλ θαη ησλ 

Αλαινγηψλ, κέζα απφ ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε δηαθφξσλ εξεπλεηψλ. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηνπ Αλαινγηθνχ πιινγηζκνχ θαη ηεο Μαζεκαηηθήο 

Αλαινγηθήο θέςεο, ην κνληέιν ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

γλσζηηθψλ  ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο Λφγνπο θαη ηηο Αλαινγίεο. 

Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ εηδψλ ησλ αλαινγηθψλ πξνβιεκάησλ 

θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληάκε ζηελ επίιπζε ηνπο. 

Σν επφκελν θεθάιαην μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ησλ Γεσκεηξηθψλ 

Υψξσλ Δξγαζίαο, νη νπνίνη νξγαλψλνληαη κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδνπλ ζην ρξήζηε 

ηνπ ρψξνπ ηελ επίιπζε γεσκεηξηθψλ πξνβιεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχπιεπξε 

θαη δπλακηθά εμειηζζφκελε ζεσξία πνπ δηαξζξψλεηαη ζε δχν νξηδφληηα επίπεδα: ην 

επηζηεκνινγηθφ θαη ην γλσζηηθφ. Οη «γελέζεηο» πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ 

επηπέδσλ νξίδνπλ ηξία αθφκε θαηαθφξπθα επίπεδα. Οη δηαδξάζεηο θαη ε θηλεηηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ επηπέδσλ, θαλεξψλεη ην δπλακηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ. 
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ην ίδην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ηξία είδε Γεσκεηξίαο πνπ νξίδνπλ νη 

ΜΥΔΓεσκεηξία, θαζψο θαη νη Μαζεκαηηθνί Υψξνη Δξγαζίαο, πνπ απνηεινχλ ηελ 

εμέιημε ησλ ΓΥΔ. ηε δηακφξθσζε ησλ ΜΥΔΓεσκεηξία έρεη ζπκβάιεη ε γλσζηηθή 

ζεψξεζε ηεο Γεσκεηξίαο ηνπ Duval, νη ζέζεηο ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη ζην ηξίην 

θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε εθκάζεζε ελφο καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

αθνινπζψληαο κηα δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή πξνζέγγηζε εκπλεπζκέλε απφ ηελ 

Ηζηνξία. ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ζεσξίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη νη ηξφπνη ελζσκάησζεο ηεο ζηε δηδαζθαιία. ην ίδην 

θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα είδε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ θαη ε ζεκαζία ηεο ρξήζεο 

ησλ πξσηνγελψλ πεγψλ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη ν ξφινο ησλ 

εξγαιείσλ ζηελ Ηζηνξία θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ΜΥΔΓεσκεηξία, ελψ απνζαθελίδνληαη 

νη φξνη: ηερλνύξγεκα, εξγαιείν θαη όξγαλν. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο 

έξεπλαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο, φηη ε παξνχζα εξγαζία πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ηξεηο 

πηπρέο ηεο καζεκαηηθήο εξγαζίαο, πνπ ζην παξειζφλ δελ έρνπλ βξεη κεγάιε 

εθαξκνγή ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα: ηελ γεσκεηξηθή πξνζέγγηζε ησλ Λφγσλ 

θαη ησλ Αλαινγηψλ, ηε ζεσξία ησλ ΜΥΔΓεσκεηξία θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο ηζηνξίαο 

ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. ην ίδην θεθάιαην δηαηππψλεηαη ν ζθνπφο ηεο 

εξγαζίαο, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα ησλ ΜΥΔΓεσκεηξία, αμηνπνηψληαο ηελ ελζσκάησζε ηεο 

Ηζηνξίαο, γηα λα δηδάμνπκε Λφγνπο θαη Αλαινγίεο ζε καζεηέο η΄Γεκνηηθνχ. 

Παξάιιεια δηαηππψλνληαη θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Πξνζπαζνχκε λα δψζνπκε 

ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο 

ζεηξάο ζηε δηακφξθσζε Μαζεκαηηθήο Αλαινγηθήο θέςεο, λα δηεξεπλήζνπκε ηπρφλ 

δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο θαηά ηε ρξήζε εκπεηξηθψλ κεζφδσλ θαη 

εξγαιείσλ θαη ηέινο λα αμηνινγήζνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε ελφο ηζηνξηθνχ εξγαιείνπ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο κε κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο 

ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο θαη ε αλάιπζή ηεο ππφ ην πξίζκα ησλ ΜΥΔΓεσκεηξία. Σν 

θεθαιαίν θιείλεη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία. Υξεζηκνπνηνχληαη δχν έιεγρνη (pre-test, post-

test) γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πξνζσπηθψλ ΜΥΔΓεσκεηξία ησλ καζεηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ 
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παξέκβαζε, έλα αθφκε test γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο  ελζσκάησζεο ηεο λέαο γλψζεο, 

έμη θχιια εξγαζίαο, νη παξαηεξήζεηο πεδίνπ, νη ερνγξαθήζεηο  θαη νη θσηνγξαθήζεηο 

ησλ δηδαζθαιηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ θαηάιιεινπ ΜΥΔΓεσκεηξία 

θαη έλα εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εκπεηξίαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο. 

Σν έθην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο. Ζ παξνπζίαζε 

μεθηλά κε ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ΜΥΔΓεσκεηξία ησλ καζεηψλ πξηλ ηε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα θάζε καζεηή ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ pre-test. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ θαηάιιεινπ ΜΥΔΓεσκεηξία ησλ καζεηψλ, φπσο απηά θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ΜΥΔ ησλ καζεηψλ κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, κέζσ ηνπ post-test 

θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο λέαο γλψζεο. Σν 

θεθάιαην θιείλεη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

δηεξεπλά ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γηα ηε δηδαθηηθή ζεηξά.  

ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο ηξηψλ καζεηψλ. Ζ πνξεία 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο 

ζθηαγξαθνχλ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο εξεπλάο καο. 

ην φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

ζπλνιηθήο παξέκβαζεο.  

ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο ππάξρνπλ έμη ζπλνιηθά παξαξηήκαηα. Σν 

Παξάξηεκα Α΄ πεξηιακβάλεη έμη Φχιια Δξγαζίαο, κε ηα νπνία εξγάζηεθαλ νη 

καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ην Β΄ πεξηιακβάλεη έλα test 

πνπ δφζεθε πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ην 

Παξάξηεκα Γ΄ πνπ απνηειείηαη απφ έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν δφζεθε ζηνπο 

καζεηέο κεηά ηηο δηδαζθαιίεο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηε δηδαθηηθή ζεηξά, ην 

Παξάξηεκα Γ΄ φπνπ εκπεξηέρνληαη νη νδεγίεο πξνο ηνπο καζεηέο γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ ηζηνξηθνχ εξγαιείνπ ηνπ Errrard, ην Παξάξηεκα Δ΄ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην 

ηζηνξηθφ θείκελν ηνπ Errard θαη ηέζζεξηο εξσηήζεηο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε 

θαη δηεξεχλεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ην Παξάξηεκα Σ΄ φπνπ παξνπζηάδνληαη έμη 

θσηνγξαθίεο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηψλ. 
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1. Λόγνη θαη αλαινγίεο 

Απφ φια ηα αληηθείκελα ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηα θιάζκαηα, νη 

ιφγνη θαη νη αλαινγίεο δηαθξίλνληαη σο ηα πιένλ παξαηεηακέλα, ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

εμέιημεο, ηα πιένλ δχζθνια λα δηδαρζνχλ, ηα πιένλ πεξίπινθα, ηα πην πξνθιεηηθά 

δηδαθηηθψο, ηα πην νπζηψδε γηα λα επηηχρεη θαλείο ζηα αλψηεξα καζεκαηηθά θαη ηηο 

επηζηήκεο θαη απφ ηηο πιένλ ζπλαξπαζηηθέο πιεπξέο ηεο έξεπλαο (Lamon, 2007). 

ηα Μαζεκαηηθά ε έλλνηα ηνπ «ιφγνπ» είλαη ζεκειηψδεο θαη έρεη  ρξήζεηο ζε πνιιέο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο. Σα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ έλλνηα  απφ ηηο πξψηεο 

θηφιαο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ρσξίο αθφκε  λα έρνπλ δηδαρζεί ην 

αληηθείκελν. Γηδάζθνληαη πξψηε θνξά  ηνπο ιφγνπο ζηελ έθηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ, 

αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηφζν 

ζηε Πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γίλεηαη άκεζε ή έκκεζε 

αλαθνξά  ζηελ έλλνηα ηνπ ιφγνπ (Ben-Chaim et al., 2012). 

ηε Γεσγξαθία γηα παξάδεηγκα  ζπλαληνχκε ηελ έλλνηα ηεο ππθλφηεηαο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ε νπνία νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηνίθσλ  κηαο πεξηνρήο 

πξνο ηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο απηήο θαη ηελ έλλνηα ηεο θιίκαθαο ζηελ θαηαζθεπή 

ησλ ραξηψλ, φπνπ έρνπκε ην ιφγν κηαο κνλάδαο κήθνπο ζε έλα ράξηε πξνο ηελ ίδηα 

κνλάδα κήθνπο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ηαρχηεηα, ε επηηάρπλζε, ην εηδηθφ βάξνο, ε 

ππθλφηεηα θαη ε βαξχηεηα  απνηεινχλ κεξηθά κφλν παξαδείγκαηα ελλνηψλ απφ ην 

ρψξν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο ιφγνπο, ελψ  

επηζηήκεο φπσο ηα Οηθνλνκηθά, ε ηαηηζηηθή, ε Μεραλνινγία θαη άιιεο 

πεξηιακβάλνπλ πιεζψξα παξαδεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ιφγνπο θαη ηηο 

αλαινγίεο. 

Σνπο ιφγνπο θαη ηηο αλαινγίεο  ηνπο ρξεζηκνπνηνχκε επξέσο ζηα Μαζεκαηηθά, ζηελ 

επηζηήκε αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή (Karplus, Pulos & Stage, 1983). ηαλ 

γηα παξάδεηγκα ν αλζνπψιεο θηηάρλεη κηα αλζνδέζκε κε ηξία θφθθηλα ηξηαληάθπιια 

θαη πέληε άζπξεο καξγαξίηεο, νπζηαζηηθά κηιάκε γηα έλα ιφγν 3:5 κεηαμχ ησλ 

ηξηαληάθπιισλ θαη ησλ καξγαξηηψλ ή φηαλ ν δαραξνπιάζηεο ρξεζηκνπνηεί ην ιφγν 

2:1 γηα ην αιεχξη θαη ηε δάραξε ζηελ παξαζθεπή ελφο  γιπθίζκαηνο, απηφ ζεκαίλεη 

πσο γηα θάζε δχν θιηηδάληα αιεχξη, ρξεζηκνπνηεί έλα θιηηδάλη δάραξε. 



11 
 

Ζ καζεκαηηθή  βηβιηνγξαθία έρεη αλαδείμεη δηάθνξνπο νξηζκνχο γηα ηνπο ιφγνπο θαη 

ηηο αλαινγίεο. ηελ παξνχζα εξγαζία επηθεληξσλφκαζηε ζηνπο εμήο: 

 χκθσλα κε ηνπο Philippou, & Christou,  (2002), ν ιφγνο αλαθέξεηαη ζε κηα 

θιαζκαηηθή ζρέζε α / β δχν κεγεζψλ. 

Γηα ηνπο Livy & Vale, (2011)  ε έλλνηα ηνπ ιφγνπ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί σο ε 

πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε κεηαμχ δπν αμηψλ. Ο ιφγνο είλαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ δπν 

πνζνηήησλ. 

 Καηά ηνπο Ben-Chaim et al., (2012) ν ιφγνο είλαη ε πνζνηηθνπνίεζε κηαο 

πνιιαπιαζηαζηηθήο ζρέζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε (ή ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ) 

κηαο πνζφηεηαο απφ κηα άιιε. Ο πνιιαπιαζηαζηηθφο πνζνδείθηεο θαζνξίδεηαη απφ ηε 

δηαίξεζε (ή ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ) ησλ δπν πνζνηήησλ. 

ηα Μαζεκαηηθά ε αλαινγία  αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηεηα κεηαμχ δχν ιφγσλ α/β = γ/δ 

(Tourniaire & Pulos, 1985). 

χκθσλα κε ην Collins Dictionary of Mathematics  ε αλαινγία είλαη: 1. Ζ γξακκηθή 

ζρέζε κεηαμχ δπν κεηαβιεηψλ πνζνηήησλ ή  ησλ αληηζηξφθσλ ηνπο· ηα αληίζηνηρα 

ζηνηρεία δπν ζπλφισλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλαινγία, βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιφγν. 2. Ζ 

ζρέζε κεηαμχ ηεζζάξσλ αξηζκψλ ή πνζνηήησλ ζηηο νπνίεο ν ιφγνο ηνπ πξψηνπ 

δεχγνπο ηζνχηαη κε ην ιφγν ηνπ δεχηεξνπ δεχγνπο· γξάθεηαη α:β = γ:δ ή α:β : : γ:δ 

(Borowski & Borwein, 2002). 

1.1 Δίδε ιόγσλ 

Ζ Lamon (2007)  αλαθέξεη πσο ν Freudenthal  ραξαθηεξίδεη ην ιφγν σο «εζσηεξηθφ» 

αλ νη πνζφηεηεο κνηξάδνληαη ηνλ ίδην κεηξηθφ ρψξν ή ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ 

Freudenthal  πξνέξρνληαη απφ ην ίδην «ζχζηεκα». Οκνίσο ν «εμσηεξηθφο» ιφγνο 

απνηειείηαη απφ πνζφηεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά κεηξηθά ζπζηήκαηα. 

Οη Ben-Chaim et al., (2012) ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζχγθξηζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

αμηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε κηα απφ ηξεηο κεζφδνπο: 

- χγθξηζε κεγεζψλ δηαθνξεηηθψλ πνζνηήησλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζχλδεζε 

κεηαμχ ηνπο. πσο γηα παξάδεηγκα ε πεξίπησζε πνπ κεηξάκε ηνπο θαηνίθνπο 
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αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. Καηά θαλφλα νη ζπγθξίζεηο απηέο δελ 

νλνκάδνληαη ιφγνο, αιιά βαζκφο, δείθηεο (rate). 

- χγθξηζε δπν κεξψλ κηαο εληαίαο πνζφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ιφγνο 

ησλ αγνξηψλ πξνο ηα θνξίηζηα ζε κηα ζρνιηθή ηάμε. 

- χγθξηζε  κεγεζψλ   δπν πνζνηήησλ, πνπ κπνξεί ελλνηνινγηθά λα ζπλδένληαη, 

αιιά δελ ζεσξνχληαη σο κέξε ελφο θνηλνχ ζπλφινπ, φπσο γηα παξάδεηγκα  ε 

πεξίπησζε ηνπ ιφγνπ ησλ πιεπξψλ δπν ηξηγψλσλ. Σέηνηεο ζπγθξίζεηο 

αλαθέξνληαη ζπρλά σο «θιίκαθα» θαη πεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζκίθξπλζεο ή κεγέζπλζεο. 

Σν πξψην είδνο ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνλ Freudenthal σο βαζκφο, δείθηεο (rate), 

απεηθνλίδεη κηα ζχγθξηζε δχν κεηαβιεηψλ κε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο κέηξεζεο. 

Γεκηνπξγείηαη απφ κηα πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε, πνπ απεηθνλίδεη θάπνην θπζηθφ 

θαηλφκελν ή απφ θάπνηα λέα απζαίξεηε έλλνηα πνπ νξίδεηαη γηα έλα ιεηηνπξγηθφ 

ζθνπφ. Ο ιφγνο απηνχ ηνπ είδνπο παξάγεη κηα μερσξηζηή, λέα έλλνηα, κε δηθή ηεο 

νληφηεηα θαη απηή ε λέα έλλνηα δελ ζεσξείηαη σο ιφγνο per se, αιιά σο βαζκφο (rate) 

ή ππθλφηεηα (Ben-Chaim et al., 2012). 

ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ βαζκνχ (rate) , νη φξνη «εθηεηακέλεο» θαη «εληαηηθέο» 

πνζφηεηεο ζπλαληψληαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Οη πνζφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα κεηξεζνχλ απεπζείαο φπσο ην κήθνο ή ε απφζηαζε νλνκάδνληαη εθηεηακέλεο 

(extensive quantities) (Piaget, 1952), ελψ άιιεο πνζφηεηεο φπσο ε ηαρχηεηα κπνξνχλ 

λα κεηξεζνχλ ζε ζπζρεηηζκφ δχν κεηαβιεηψλ. Απηέο νλνκάδνληαη εληαηηθέο 

πνζφηεηεο (intensive quantities) (Nunes, Desli, & Bell, 2003). 

1.2 Δίδε αλαινγηώλ 

ηε καζεκαηηθή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη πσο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο α, β, γ θαη δ 

(α≠0, β≠0, γ≠0, δ≠0) ζα ζρεκαηίζνπλ κηα ζρέζε αλαινγίαο ζηηο αθφινπζεο δχν 

πεξηπηψζεηο:  

1. ηαλ α/β = γ/δ. Απηή είλαη κηα άκεζε αλαινγία. Σν πειίθν ησλ δχν κεξψλ 

ησλ ιφγσλ α θαη β είλαη ζηαζεξά ίζν κε απηφ ησλ γ θαη δ. 

2. ηαλ α×β = γ×δ. απηή είλαη κηα έκκεζε (αληίζηξνθε) αλαινγία, φπνπ ην 

γηλφκελν ησλ δχν κεξψλ ηνπ ιφγνπ α θαη β είλαη ζηαζεξά ίζν κε απηφ ηνπ γ 

θαη δ (Ben-Chaim et al., 2012). 
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Πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ πσο ππάξρεη κηα ζρέζε αλαινγίαο 

αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο ζε έλα πξφβιεκα, ζα πξέπεη λα 

πιεξνχληαη δχν πξνυπνζέζεηο: α) ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε 

(ιφγνο), αλάκεζα ζε δχν αμίεο. Γειαδή ε ζρέζε λα κπνξεί λα εθθξαζηεί καζεκαηηθά 

είηε  σο ην γηλφκελν είηε σο ην πειίθν αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο αμίεο. β) Ζ 

πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή  είηε ζηελ ίδηα (άκεζε) είηε ζηελ 

αληίζεηε (έκκεζε) θαηεχζπλζε. 

1.3 Αλαινγηθόο ζπιινγηζκόο 

Ο αλαινγηθφο ζπιινγηζκφο είλαη ε αλζξψπηλε ηθαλφηεηα γηα ρξήζε κηαο 

απνηειεζκαηηθήο κνξθήο ηνπ αλαινγηθνχ ζρήκαηνο. Απηή ε ηθαλφηεηα έρεη έλα 

θεληξηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη  

σο ε έλλνηα πνπ, απφ ηε κηα κεξηά απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν ησλ αλψηεξσλ 

καζεκαηηθψλ θαη απφ ηελ άιιε απνηειεί ηελ θνξπθή ησλ βαζηθψλ αμησκάησλ ησλ 

καζεκαηηθψλ (Post, Lesh & Behr, 1988), ελψ ζχκθσλα κε ηελ Vosniadou (1989) ν 

αλαινγηθφο ζπιινγηζκφο πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε κεηαθνξά δνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ απφ έλα ζχζηεκα, πνπ απνηειεί ηελ πεγή ζε έλα άιιν ζχζηεκα πνπ 

απνηειεί ην ζηφρν. Απηή ε κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εχξεζε ηεο 

αληηζηνηρίαο αλάκεζα ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο κεραληζκνχο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα 

δπν ζπζηήκαηα. 

Ο αλαινγηθφο ζπιινγηζκφο είλαη κηα καθξφρξνλε δηαδηθαζία, φπνπ ε θαηαλφεζε ηνπ 

ελφο ζηαδίνπ δεκηνπξγεί ηα ζεκέιηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ αλψηεξνπ επηπέδνπ 

(Lamon, 2007). 

Σν αλαινγηθφ ζρήκα αλαπηχζζεηαη ζε ηξία ζηάδηα: Σν πξψην είλαη ην δηαηζζεηηθό 

ζηάδην (ειηθίεο 3-7). Δδψ δελ ππάξρεη αθφκε ε ηθαλφηεηα ζηα παηδηά λα ζπλδπάζνπλ   

δχν κεηαβιεηέο θαη ε ζπιινγηζηηθή είλαη αθφκε δηαηζζεηηθή. Σν επφκελν ζηάδην 

είλαη ην ζπκπαγέο (ειηθίεο 8-12), φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπλδέζνπλ δχν 

κεηαβιεηέο, νη νπνίεο ζπλδένληαη ζηελά κε κηα νηθεία ζπκπαγή θαηάζηαζε, αιιά 

ρσξίο θακία θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ηδηνηήησλ, θαζψο θαη ρσξίο θακία 

δπλαηφηεηα γελίθεπζεο νπνηαζδήπνηε ηππηθήο καζεκαηηθήο αξρήο. ην ζηάδην απηφ 

πάλησο είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ν ζπλδπαζκφο δχν κεηαβιεηψλ πνπ νδεγνχλ ζε 

κηα πνιιαπιαζηαζηηθή, παξά ζε κηα πξνζζεηηθή ζρέζε. Σφηε είλαη δπλαηφλ λα 

επηηεπρζεί ε χπαξμε ελφο δπλεηηθνχ αλαινγηθνχ ζρήκαηνο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ 
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επίιπζε απιψλ αλαινγηθψλ πξνβιεκάησλ. Σν ηξίην ζηάδην είλαη ην ηππηθό (ειηθίεο 

12-15), φηαλ νη θαλφλεο ηεο αλαινγηθήο ζρέζεο έρνπλ θαηαλνεζεί. Έρεη πιένλ 

δεκηνπξγεζεί έλα αλαινγηθφ ζρήκα, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα 

απνηειεζκαηηθφ πλεπκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ επίιπζε αλαινγηθψλ πξνβιεκάησλ 

(Piaget & Inhelder, 1958). 

Απηά ηα επξήκαηα καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην αλαινγηθφ ζρήκα, είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ σξηκάδεη θπζηνινγηθά θαηά ηελ ελειηθίσζε, φηαλ νη δηαδηθαζίεο ηεο 

ηππηθήο ζθέςεο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ σο ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ.  

 Έξεπλεο πνπ έγηλαλ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ νγδφληα (Noelting, 1980, Fischer 1988, 

Lamon, 1993) έδεημαλ πσο ε αλάπηπμε ηνπ αλαινγηθνχ ζρήκαηνο, κπνξεί λα είλαη 

ζπλερήο θαη βαζκηαία, είλαη φκσο απνηέιεζκα εθκάζεζεο, εηδηθά φηαλ ηα παηδηά 

βξίζθνληαη  ζην ζπκπαγέο ζηάδην αλάπηπμεο. Μαζεζηαθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε πξψηκσλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ, βνεζνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

αλαινγηθήο ζπιινγηζηηθήο  (Harel & Confrey, 1994). Δπίζεο δηάθνξεο έξεπλεο 

έδεημαλ φηη κεξηθνί καζεηέο  πνπ βξίζθνληαη ζην ζπκπαγέο ζηάδην αλάπηπμεο, έρνπλ 

ήδε αλαπηχμεη έλα ιαλζάλσλ δπλεηηθφ ζχζηεκα αλαινγηθνχ ζρήκαηνο, ην νπνίν 

κέζσ κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη θαηάιιειεο εμεγήζεηο, 

πξαθηηθή θαη αζθήζεηο, κπνξεί λα εμειηρζεί ζε έλα απνηειεζκαηηθφ γλσζηηθφ 

εξγαιείν, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Ben-Chaim 

et al., 2012). 

1.4 Μαζεκαηηθή αλαινγηθή ζθέςε 

Οη Modestou & Gagatsis έπεηηα απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κε 945 καζεηέο 

Γεκνηηθνχ ζηελ Κχπξν (Modestou & Gagatsis, 2008), πξνηείλνπλ ην κνληέιν ηεο 

Μαζεκαηηθήο Αλαινγηθήο θέςεο. Ο Αλαινγηθφο πιινγηζκφο καδί κε ηνλ 

Μαζεκαηηθφ Αλαινγηθφ πιινγηζκφ θαη ηελ Μεηα-Αλαινγηθή Δλεκεξφηεηα 

ζπληζηνχλ ηηο ηξεηο πηπρέο πνπ ζπλζέηνπλ ην κνληέιν απηφ. Ζ πξψηε πηπρή εκπίπηεη 

ζην πεδίν ηεο ςπρνινγίαο, ε δεχηεξε ζην πεδίν ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ε ηξίηε  έρεη 

κεηαγλσζηηθή θχζε: 
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                                                      Εικόνα 1: Η Μακθματικι Αναλογικι κζψθ. 

πσο βιέπνπκε θαη απφ ην ζρήκα, θεληξηθφ ξφιν ζηε ζχλζεζε ηεο Μαζεκαηηθήο 

Αλαινγηθήο θέςεο έρεη ε ηθαλφηεηα επίιπζεο αλαινγηθψλ έξγσλ πνπ ζπληζηά ην 

Μαζεκαηηθφ Αλαινγηθφ πιινγηζκφ θαη ζπκπιεξψλεηαη ηφζν απφ ηελ ηθαλφηεηα 

επίιπζεο ιεθηηθψλ θαη αξηζκεηηθψλ αλαινγηψλ, πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ Αλαινγηθφ 

πιινγηζκφ, φζν θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο αλαινγηθψλ-κε αλαινγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο κε αλαινγηθψλ έξγσλ, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

ηξίηε πηπρή ηεο Μεηα-Αλαινγηθήο Δλεκεξφηεηαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζνπκε πσο ηφζν νη Modestou & Gagatsis, φζν θαη ν Karplus (1983) 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάγθε ζπκπιήξσζεο ηνπ Μαζεκαηηθνχ Αλαινγηθνχ 

πιινγηζκνχ κε ηε ρξήζε θαηαζηάζεσλ πνπ λα πξνσζνχλ ηελ εθαξκνγή 

ζηξαηεγηθψλ ζχγθξηζεο είηε αλάκεζα είηε κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ. 

Οη εξεπλεηέο αληηηίζεληαη ζηε κνλνδηάζηαηε αλάπηπμε ηεο Μαζεκαηηθήο Αλαινγηθήο 

θέςεο θαη ππνζηεξίδνπλ πσο πξέπεη λα ππάξρεη ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη ησλ  ηξηψλ 

πηπρψλ ηνπ κνληέινπ. 

1.5 Δίδε αλαινγηθώλ πξνβιεκάησλ – ζηξαηεγηθέο επίιπζεο  

Καηά ηε Lamon (2012), ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ αλαινγηθή 

ζπιινγηζηηθή, είλαη θπξίσο δχν εηδψλ: α) ηα πξνβιήκαηα ζχγθξηζεο ιφγσλ θαη β) ηα 

πξνβιήκαηα ζηα νπνία δίλνληαη ηξείο πνζφηεηεο θαη ιείπεη κηα ηέηαξηε. ην πξψην 

είδνο δίλνληαη ηέζζεξηο πνζφηεηεο νη νπνίεο ζρεκαηίδνπλ ιφγνπο θαη ζα πξέπεη νη 

καζεηέο λα δηαθξίλνπλ αλ νη ιφγνη απηνί είλαη ίζνη ή θάπνηνο απφ απηνχο είλαη 



16 
 

κηθξφηεξνο ή κεγαιχηεξνο απφ ηνλ άιιν. ην δεχηεξν είδνο, φπσο ήδε αλαθέξακε, 

δίλνληαη νη ηξείο φξνη κηαο αλαινγίαο θαη δεηείηαη ν ηέηαξηνο φξνο. 

χκθσλα κε ηνπο Cramer, Post & Currier (1993) ε βηβιηνγξαθία αλαθέξεη ηξία είδε 

πξνβιεκάησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλαινγηθήο ζπιινγηζηηθήο: α) πξνβιήκαηα ζηα 

νπνία ιείπεη κηα ηηκή, φπνπ δίλνληαη ηξία κέξε κηαο πιεξνθνξίαο θαη αλαδεηείηαη ην 

ηέηαξην κέξνο, β) πξνβιήκαηα αξηζκεηηθήο ζχγθξηζεο, ζηα νπνία δίλνληαη ιφγνη θαη 

πξέπεη λα βξεζεί αλ είλαη ίζνη, κεγαιχηεξνη ή κηθξφηεξνη κεηαμχ ηνπο θαη γ) 

πξνβιήκαηα ππνινγηζκνχ, ηα νπνία απαηηνχλ ζπγθξίζεηο νη νπνίεο δελ εμαξηψληαη 

απφ ζπγθεθξηκέλεο αξηζκεηηθέο ηηκέο. 

Ο Freudenthal (1986)  ππνζηεξίδεη φηη απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα 

επηιπζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο: 

 πγθξίλνληαο ιφγνπο  ίδηαο κεηαβιεηήο ή κεγέζνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

ιφγν δχν κεθψλ. Σε πξνζέγγηζε απηή ηελ νλνκάδεη «εζσηεξηθνχο ιφγνπο» ή 

«κέζνδν θιίκαθαο». 

 πγθξίλνληαο ιφγνπο δχν δηαθνξεηηθψλ  κεηαβιεηψλ ή κεγεζψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην ιφγν απφζηαζεο θαη ρξφλνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε απνθαιείηαη 

«εμσηεξηθφο ιφγνο» ή «ιεηηνπξγηθή κέζνδνο». 

 Απέρνληαο απφ ππνινγηζκνχο σζφηνπ βξεζεί ηππηθά ην απνηέιεζκα ή ρηηζηεί 

κηα ζρέζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη φια ηα δεδνκέλα.  

Οη Ben-Chaim et al., (2012) πηζηεχνπλ φηη πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ζσζηά ηα 

πξνβιήκαηα Λφγσλ θαη Αλαινγηψλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο πνιιαπιαζηαζηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο. Γηαθξίλνπλ κάιηζηα δχν θχξηα είδε ζηξαηεγηθψλ ζηελ επίιπζή 

ηνπο: Η) ηηο πξν – ηππηθέο θαη ΗΗ) ηηο ηππηθέο ζηξαηεγηθέο. πγθεθξηκέλα ζηελ πξψηε 

νκάδα έρνπκε: 

i. Γηαηζζεηηθή ζηξαηεγηθή. Δίλαη θαηάιιειε γηα  απιά αλαινγηθά πξνβιήκαηα. 

Σα παηδηά θηάλνπλ  ζηε ζσζηή ιχζε θάλνληαο ρξήζε άκεζνπ πεηξακαηηζκνχ, 

ρσξίο λα έρνπλ επίγλσζε ηεο ηζφηεηαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δχν ιφγσλ. 

ii. Πξνζζεηηθή ζηξαηεγηθή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ. ηεξίδεηαη ζηελ πξνζζεηηθή ζπιινγηζηηθή θαη ε έκθαζε δίλεηαη 

ζηηο πνζνηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ θαη φρη ζηνπο ιφγνπο ηνπο. 
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iii. Γηαίξεζε ππφ αλαινγία. Ζ ζηξαηεγηθή απηή πξνυπνζέηεη φηη νη καζεηέο έρνπλ 

επίγλσζε ηνπ δνζέληνο ιφγνπ θαη εθηηκνχλ ηελ πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

iv. Οξίδνληαο ηε κνλάδα. Δδψ ν καζεηήο νξίδεη ην ιφγν σο κνλάδα ή σο κέξνο 

ηνπ φινπ, ψζηε λα ππνινγίζεη νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα 

v. Καζνξίδνληαο ην κέξνο απφ ην φιν. Καη εδψ αθνινπζείηαη κηα παξφκνηα 

ζηξαηεγηθή φπσο θαη πξνεγνπκέλσο. 

vi. Πξνβιήκαηα κε κηα άγλσζηε ηηκή. Ζ ζηξαηεγηθή απηή απνηειεί κηα επέθηαζε 

ηεο κεζφδνπ ησλ πηλάθσλ θαη είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθή. 

ηε δεχηεξε νκάδα (ηππηθή) δηαθξίλνπκε κφλν κηα ζηξαηεγηθή : 

I. Σε ρξήζε ηνπ αλαινγηθνχ ηχπνπ: α/β = γ/δ (α,β,γ,δ ≠ 0). Ζ ζηξαηεγηθή απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ κεγαιχηεξνπο καζεηέο, φπνπ ππάξρεη ε αλαινγηθή 

ζπιινγηζηηθή θαη ε αθαηξεηηθή ζθέςε. 

 

1.6 Γπζθνιίεο πνπ ζπλαληάκε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ Λόγνπ – Αλαινγίαο 

Ζ Lamon (2012) ππνζηεξίδεη πσο φηαλ νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο 

δπζθνιίεο, φηαλ εξγάδνληαη κε ιφγνπο νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ πνζφηεηεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά κεηξηθά ζπζηήκαηα. Γίλεη κάιηζηα σο 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ Λφγνπ ηελ ηαρχηεηα. πρλά νη καζεηέο 

αιιάδνπλ κεηαμχ ηνπο ηε ζέζε ησλ πνζνηήησλ, κε κπνξψληαο λα θαηαλνήζνπλ 

ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζέζε ηεο θάζε πνζφηεηαο γηα ην Λφγν. Ζ δπζθνιία απηή, 

θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ ειιηπή θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ 

Λφγνπ σο έλα δηαηεηαγκέλν δεχγνο. 

Μεηά απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Tourniaire & Pulos (1985), γηα ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο, θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηνπο Λφγνπο θαη Αλαινγίεο, θαηέιεμαλ φηη απηέο ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο 

θχξηεο θαηεγνξίεο: α) δπζθνιίεο γλσζηηθήο θχζεο, β) δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαδηθαζία επίιπζεο θαη γ) δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηδαθηηθή – καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Πην αλαιπηηθά: 

I. ηη αθνξά ηε γλσζηηθή θχζε: Σν αλαινγηθφ ζρήκα είλαη δεπηεξνγελέο. 

Σν λα θαηαλνήζεη θαλείο ηελ αλαινγία, πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

ζπγθξίλεη δχν ιφγνπο, νη κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ νξγαλψλνληαη ζε ζρέζε. 
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Δπίζεο ην πνιιαπιαζηαζηηθφ ζρήκα είλαη πην πνιχπινθν απφ ην 

πξνζζεηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Γεκνηηθφ ρνιείν (Vergnaud, 1994). 

Μεγάιεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ επίζεο νη καζεηέο φηαλ πξέπεη λα 

δηαθξίλνπλ δηαηζζεηηθά ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο Λφγνπ θαη Αλαινγίαο 

πνπ ηνπο ηίζεηαη, θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ έκκεζσλ ιφγσλ, φπσο θαη 

φηαλ ν Λφγνο αθνξά κηα «εληαηηθή» πνζφηεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ηαρχηεηα. 

II. Οη δπζθνιίεο πνπ αλαδχνληαη θαηά ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

αθνξνχλ θπξίσο ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο ην ιεθηηθφ πεξηερφκελν 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ε θχζε ησλ εξσηήζεσλ, ην είδνο ησλ αξηζκψλ θαη ν 

πινχηνο ησλ γλψζεσλ πνπ πεξηγξάθεη. Άκεζε ζρέζε έρνπλ επίζεο ηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή, φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ην 

λνεηηθφ ηνπ πειίθν, θαη άιια. 

III. Σέινο νη δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηξίηε θαηεγνξία, ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ην επίζεκν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο θάζε ρψξαο. πλήζσο απηφ  

πξνβιέπεη ηελ δηδαζθαιία ησλ Λφγσλ θαη ησλ Αλαινγηψλ ζηηο ηειεπηαίεο 

ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ζην  Γπκλάζην. πλήζσο φκσο, δελ ιακβάλεη  

ππφςε ηνπ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ θαη θπξίσο ηελ αλάπηπμε 

ηνπ αλαινγηθνχ ζρήκαηνο ηνπ θαζελφο. Αθφκε ην πεξηερφκελν ησλ 

πξνβιεκάησλ είλαη ζπρλά απφκαθξν απφ ηηο πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ 

παηδηψλ θαη απνκνλσκέλν απφ ηελ πξαγκαηηθή γλψζε, έμσ απφ ηελ ηάμε 

(Verschaffel, De Corte & Lasure, 1994). 

Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Fischbein, Manzat and Barbat (1975) 

έδεημαλ φηη ε ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε θαηάιιεια πξνβιήκαηα, ηα νπνία 

ζπλδπάδνπλ απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε έλα πινχζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ λα μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο ζηελ 

επίιπζε ησλ αλαινγηθψλ πξνβιεκάησλ. Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αλαινγηθφ ζρήκα, εθαξκφδνληαο  ηηο δηθέο ηνπο επξεηηθέο 

κεζφδνπο ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Καηαθέξλνπλ έηζη λα κεηαηξέςνπλ έλα 

πξνυπάξρσλ, ιαλζάλσλ αλαινγηθφ ζρήκα ζε έλα ηζρπξφ γλσζηηθφ εξγαιείν. Σν 

νπνίν ζα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ. 
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Σε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ν ζπλδπαζκφο αλαινγηθψλ πξνβιεκάησλ κε ξεαιηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ βίσζαλ νη καζεηέο εθηφο ηάμεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλαινγηθνχ 

ζρήκαηνο, έρνπλ αλαδείμεη κε έξεπλέο ηνπο νη Verschaffel, De Corte & Lasure (1994).    

 

2. Γεσκεηξηθνί Υώξνη Δξγαζίαο 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ ιφγσλ θαη αλαινγηψλ κε έλα ηξφπν γεσκεηξηθφ, θαζηζηά εθηθηή ηε 

ρξήζε ηεο ζεσξίαο ησλ Γεσκεηξηθψλ Υψξσλ Δξγαζίαο (ΓΥΔ). 

Γεσκεηξηθφο Υψξνο Δξγαζίαο (ΓΥΔ) είλαη ν ρψξνο πνπ νξγαλψλεηαη κε ηξφπν πνπ 

λα δηαζθαιίδεη ζηνλ ρξήζηε ηνπ ρψξνπ, ηελ επίιπζε γεσκεηξηθψλ πξνβιεκάησλ 

(Kuzniak & Rauscher, 2011). 

Ο ΓΥΔ δηαξζξψλεηαη ζε δχν επίπεδα. Σν πξψην είλαη επηζηεκνινγηθήο θχζεο θαη 

βξίζθεηαη ζε ζηελή ζρέζε κε ην καζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο πεξηνρήο πξνο κειέηε 

θαη ην δεχηεξν είλαη γλσζηηθήο θχζεο θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ 

αηφκνπ πνπ ιχλεη καζεκαηηθά πξνβιήκαηα (Kuzniak & Richard, 2014). 

                       Εικόνα 2: Σα επίπεδα του Μακθματικοφ Χϊρου Εργαςίασ ςτθ Γεωμετρία 

 

2.1 Σν επηζηεκνινγηθό επίπεδν 

ζνλ αθνξά ηε γεσκεηξία ππάξρνπλ ηξία ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθά  

ηεο γεσκεηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ θαζαξά καζεκαηηθή ηνπο δηάζηαζε: 
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 Έλα ζχλνιν ζπκπαγψλ θαη απηψλ αληηθεηκέλσλ, ζε έλα ρψξν πξαγκαηηθφ θαη 

ηνπηθφ. 

 Έλα ζχλνιν απφ ηερλνπξγήκαηα, φπσο φξγαλα ζρεδίαζεο ή ινγηζκηθφ. 

 Έλα ζεσξεηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο, βαζηδφκελν ζε νξηζκνχο θαη ηδηφηεηεο. 

Σα ζηνηρεία απηά δελ βξίζθνληαη ζε αληηπαξάζεζε. Αληηζέησο νξγαλψλνληαη 

ζχκθσλα κε έλα πξναπνθαζηζκέλν ζηφρν, ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ην καζεκαηηθφ 

πεδίν αλαθνξάο, ζηελ επηζηεκνινγηθή ηνπ δηάζηαζε. Παξφιν πνπ ε έκθαζε ζε κηα 

δηδαθηηθή θαηάζηαζε δίλεηαη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, απηφ ην επηζηεκνινγηθφ 

ζρέδην κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα επηζηεκνινγηθφ πεξηβάιινλ. 

 

2.2 Σν επίπεδν ησλ γλσζηηθώλ δηεξγαζηώλ 

Σα καζεκαηηθά πνπ δηδάζθνληαη δελ είλαη έλα μεθνκκέλν ζχλνιν απφ ηδηφηεηεο θαη 

αληηθείκελα, πεξηνξηζκέλα ζε έλλνηεο, πνπ κπνξνχλ λα ηα ρεηξηζηνχλ επίζεκα 

ζπζηήκαηα. Δίλαη πάλσ απφ φια θαη θπξίσο κηα αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Δίλαη 

επνκέλσο απαξαίηεην λα θαηαλνήζνπκε πψο νη θνηλφηεηεο αιιά θαη ηα άηνκα, 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη εζσηεξηθεχνπλ ηε καζεκαηηθή γλψζε ζηελ πξαθηηθή ηνπο. Δμίζνπ 

ζεκαληηθφ είλαη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ηα απηά αληηθείκελα θαη ηα 

ζχκβνια απνθηνχλ λφεκα. Οδεγνχκαζηε έηζη ζε έλα δεχηεξν επίπεδν, ην γλσζηηθφ, 

πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ νπηηθή ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο σο γλσζηηθφ 

ππνθείκελν (Kuzniak & Richard, 2014). 

χκθσλα κε ηε ζεκεησηηθή  πξνζέγγηζε ηνπ Duval (1995), ε γεσκεηξηθή 

δξαζηεξηφηεηα απνηειείηαη απφ ηηο εμήο δηαδηθαζίεο: 

 Μία δηαδηθαζία νπηηθνπνίεζεο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αλαπαξάζηαζε 

ηνπ ρψξνπ θαη ηελ πιηθή ππνζηήξημε. 

 Μία δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο  ησλ  ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

νξγάλσλ  (ράξαθεο,   δηαβήηεο   θιπ.)   θαη   ηελ   ζρεηηθή   γεσκεηξηθή 

δηακφξθσζε. 

 Μία δηαδηθαζία παξαγσγήο επηρεηξεκάησλ θαη απνδείμεσλ. 
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Σν ζχλνιν απηφ ησλ ζρέζεσλ πεξηγξάθεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ 

δηαγξάκκαηνο, ην νπνίν επηπξφζζεηα δείρλεη θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν επηπέδσλ 

κέζσ ηξηψλ δηαζηάζεσλ: α) ηεο ζεκεησηηθήο, πνπ έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ηε 

δηαίζζεζε β) ηεο εξγαιεηαθήο, κε ζεκείν αλαθνξάο ην πείξακα θαη γ) ηεο 

παξαγσγηθήο κε ζεκείν αλαθνξάο ηνλ ζπιινγηζκφ ( Kuzniak & Nechache, 2016). 

 

2.3 Οη «γελέζεηο» ζην Γεσκεηξηθό Υώξν Δξγαζίαο 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλεί ν δπλακηθφο ραξαθηήξαο ησλ ΓΥΔ, εηδηθά θαηά ηηο 

δηαδηθαζίεο αξρηθήο δηακφξθσζεο, αλάπηπμεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν φξνο «γέλεζε». Μπνξνχκε επνκέλσο λα ζεσξνχκε πσο ην 

επηζηεκνινγηθφ επίπεδν, είλαη απνηέιεζκα κηαο επηζηεκνινγηθήο γέλεζεο, ελψ ην 

γλσζηηθφ επίπεδν θαηαζθεπάδεηαη κέζσ ηεο γλσζηηθήο γέλεζεο. 

Γηαθξίλνπκε ηξεηο ζεκειηψδεηο γελέζεηο ή αιιηψο θάζεηα επίπεδα ζην παξαπάλσ 

ζεσξεηηθφ πιαίζην: 

 Σελ εξγαιεηαθή γέλεζε, ε νπνία καο επηηξέπεη θαηά ηελ γλσζηηθή 

δηαδηθαζία, λα θαζηζηνχκε ηα ηερλνπξγήκαηα ιεηηνπξγηθά, ζπκβάιινληαο 

έηζη ζηελ επίηεπμε ηνπ καζεκαηηθνχ έξγνπ. Καηά ηελ εξγαιεηαθή γέλεζε, 

φηαλ ν ρξήζηεο ησλ ΓΥΔ κεηαζρεκαηίδεη ηα ηερλνπξγήκαηα ζε εξγαιείν κέζα 

απφ ηελ αλάπηπμε ή ηελ νηθεηνπνίεζε ζρεκάησλ δξάζεο, ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο, ηφηε κηιάκε γηα ηε δηαδηθαζία instrumentation. 

Αληηζηξφθσο φηαλ ν ρξήζηεο έρεη ζην κπαιφ ηνπ ην ζρήκα πνπ ζέιεη λα 

θαηαζθεπάζεη θαη επηιέγεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία ή πξνβαίλεη ζηελ 

θαηαζθεπή λέσλ εξγαιείσλ, ηφηε ε εξγαιεηαθή γέλεζε εκπιέθεηαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο instrumentalisation. 

 Σε ζεκεησηηθή γέλεζε, ε νπνία βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ επηθχξσζε ηεο 

ζεκεησηηθήο αλαπαξάζηαζεο, δίλεη λφεκα ζηα αληηθείκελα ησλ ΓΥΔ θαη 

πξνζδίδεη ζε απηά ην θχξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ, καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζχληαμεο, ηεο 

ζεκαζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δνκήο ησλ ζεκείσλ. 

 Σε ζπιινγηζηηθή γέλεζε ηεο απφδεημεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα αμηψκαηα ζην 

      ζεσξεηηθφ  πιαίζην  γηα  λα  ηα  ζέζεη  ζηελ  ππεξεζία  ηεο  καζεκαηηθήο 



22 
 

απφδεημεο  θαη  ζηελ  επηθχξσζε  πνπ  δελ  είλαη  απνθιεηζηηθά  εηθνληθή, 

ζρεκαηηθή ή εξγαιεηαθή. 

 

                        Εικόνα 3:Σα επίπεδα των ΓΧΕ και οι γενζςεισ μεταξφ τουσ. 

Οη δηάθνξεο γελέζεηο δελ ιεηηνπξγνχλ μερσξηζηά. Τπάξρνπλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

γελέζεσλ θαη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο ν νπνίνο απνθαζίδεη ηα δηάθνξα είδε 

νξγάλσζεο ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ηε γεσκεηξηθή εξγαζία ζην πιαίζην ησλ ΓΥΔ, νη Coutat 

θαη Richard 2011) πεξηγξάθνπλ ηηο δηαδξάζεηο πνπ είλαη ζπγθεθξηκέλεο ζηε 

γεσκεηξηθή πξνζέγγηζε, ραξαθηεξίδνληαο ηα ηξία θάζεηα επίπεδα πνπ εκθαλίδνληαη  

ζην δηάγξακκα ησλ ΓΥΔ. Σα θάζεηα επίπεδα ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο 

κηαο καζεκαηηθήο εξγαζίαο θαη είλαη: αλαθάιπςε   θαη   εμεξεχλεζε,   αηηηνιφγεζε   

θαη   ζπιινγηζκφο,   παξνπζίαζε   θαη επηθνηλσλία. 

Γηα λα ζεσξεζεί πάλησο κηα καζεκαηηθή εξγαζία πιήξεο, ζα πξέπεη λα έρεη 

αλαπηπρζεί κηα γλήζηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηζηεκνινγηθνχ θαη γλσζηηθνχ επηπέδνπ 

θαη λα έρεη επηηεπρζεί θαηάιιειε  θπθινθνξία κεηαμχ ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

κνληέινπ (Kuzniak, Nechache & Drouhard, 2016). 

 

2.4 Σα είδε ησλ Γεσκεηξηθώλ Υώξσλ Δξγαζίαο 

χκθσλα κε ηνλ Kuhn ε έλλνηα ηνπ παξαδείγκαηνο ζηελ επηζηήκε αληηπξνζσπεχεη 

έλαλ νιφθιεξν ζρεκαηηζκφ απφ πεπνηζήζεηο, αμίεο, ηερληθέο θαη πξαθηηθέο ηηο νπνίεο 

κνηξάδνληαη ηα κέιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο. Ζ έλλνηα απηή επεθηείλεη ηελ 

έλλνηα ηεο ζεσξίαο θαη ηελ ζπζρεηίδεη κε κηα θνηλφηεηα αηφκσλ πνπ δηακνηξάδνληαη 
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κηα θνηλή ζεσξία. Έηζη ινηπφλ ην παξάδεηγκα είλαη απηφ πνπ είλαη θνηλφ κεηαμχ ησλ 

κειψλ κηαο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη, κηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα απνηειείηαη 

απφ κέιε πνπ έρνπλ σο θνηλφ έλα παξάδεηγκα (Kuhn,1966 ζην Kuzniak & Rauscher, 

2011). 

Ο «παξαδεηγκαηηθφο» ρψξνο εξγαζίαο, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηελ θνηλφηεηα 

θαιείηαη ν ρώξνο αλαθνξάο ησλ ΓΥΔ. ε έλα δεδνκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε 

επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ  ΓΥΔ, ν νπνίνο 

νξγαλψλεηαη κε ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Ο θαηάιιεινο ΓΥΔ πξέπεη απαξαίηεηα λα εθπιεξψλεη δχν 

πξνυπνζέζεηο. Απφ ηε κηα κεξηά πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εξγαζία ζην παξάδεηγκα γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη απφ ηελ άιιε πξέπεη λα είλαη θαιά ζρεδηαζκέλνο, 

ππφ ηελ έλλνηα φηη ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ είλαη νξγαλσκέλα κε έγθπξν 

ηξφπν. Σέινο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ εμαξηάηαη απφ ηνλ 

πξνζσπηθό ΓΥΔ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ελψ φηαλ έλα πξφβιεκα αλαηίζεηαη ζε έλα 

καζεηή, ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο  πξαγκαηνπνηείηαη κεζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ΓΥΔ ηνπ καζεηή (Kuzniak & Richard, 2014). 

Δπνκέλσο ε καζεκαηηθή εξγαζία ππφ ην πξίζκα ησλ ΓΥΔ ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο δηαξζξψλεηαη νπζηαζηηθά ζε ηξία επίπεδα: Σα καζεκαηηθά πνπ 

βξίζθνληαη ζην ρώξν αλαθνξάο, δειαδή πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη εγρεηξίδηα, 

αλακνξθψλνληαη  απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κέζα ζηνλ θαηάιιειν ρώξν εξγαζίαο, ψζηε 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηηπρήο δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηελ ηάμε, φπνπ ν θαζέλαο ζα 

εξγαζηεί ζηνλ πξνζσπηθό ηνπ ρώξν εξγαζίαο. 

 

2.5 Σξεηο ζηεηρεηώδεηο γεσκεηξίεο 

χκθσλα κε ηε επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Gonseth, ν νπνίνο ζπλέδεζε ηε 

γεσκεηξία κε ην πξφβιεκα ηνπ ρψξνπ, δηαθξίλνπκε ηξία γεσκεηξηθά παξαδείγκαηα. 

Γηα λα δηαζαθηζηεί ην λφεκα ησλ παξαδεηγκάησλ, αμηνπνηήζεθαλ νη ηξεηο ηξφπνη πνπ 

είρε δηαθξίλεη ν Gonseth: ε δηαίζζεζε, ην πείξακα θαη ε παξαγσγή (Houdement & 

Kuzniak, 2003) 

1. Γεσκεηξία Η ή θπζηθή γεσκεηξία (GI). Πεγή επηθχξσζεο είλαη ν 

πξαγκαηηθφο, ν πιηθφο θφζκνο. ε απηφ νθείιεη  θαη ην φλνκά ηεο: θπζηθή 

γεσκεηξία. ε απηή ηε γεσκεηξία έγθπξνη ηζρπξηζκνί δηαηππψλνληαη κε ηε 

ρξήζε επηρεηξεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηε δηαίζζεζε, ζηνλ 
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πεηξακαηηζκφ θαη ζηνλ ζπλαθφινπζν ζπιινγηζκφ. Μέζα πεηξακαηηζκνχ 

απνηεινχλ δηάθνξα εξγαιεία θαηαζθεπήο θαη κέηξεζεο, φπσο ν 

βαζκνλνκεκέλνο ράξαθαο, ην κνηξνγλσκφλην θαη ν δηαβήηεο, ελψ εξγαιεηαθά 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε απνθνπή-επηθφιιεζε ή αθφκε θαη ε δίπισζε 

ηνπ ραξηηνχ θαη ηνπ ζρήκαηνο. Ζ GΗ έρεη ηερλνινγηθφ νξίδνληα θαη ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί κηα κνξθή εκπεηξηθήο επηζηήκεο, θαζψο ζρεηίδεηαη 

ηζηνξηθά κε πξαθηηθά πξνβιήκαηα ρσξνκεηξίαο. 

2. Γεσκεηξία ΗΗ ή θπζηθή, αμησκαηηθή γεσκεηξία (GII). Σν αξρέηππφ ηεο 

είλαη ε θιαζζηθή Δπθιείδεηα γεσκεηξία. Πεγή ηεο επηθχξσζήο ηεο είλαη νη 

ππνζεηηθν–απαγσγηθνί λφκνη ζην πιαίζην ελφο αμησκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζην 

νπνίν πξέπεη λα βαζίδνληαη νη απνδείμεηο γηα λα είλαη έγθπξεο. Σαπηφρξνλα ην 

αμησκαηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη απνθνκκέλν απφ ηελ αηζζεηή πξαγκαηηθφηεηα. 

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε Γεσκεηξία απηή απνθαιείηαη θπζηθή, 

αμησκαηηθή. Οκνίσο ηα ζρήκαηα βαζίδνληαη ζε νξηζκνχο, αιιά νη νξηζκνί 

απηνί δελ αληηηίζεληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Λεηηνπξγηθά ηα ζρήκαηα 

απνηεινχλ ζηήξηγκα γηα ηνλ ζπιινγηζκφ, αιιά ε κέηξεζε πάλσ ζε απηά δελ 

απνηειεί απνδεθηή κνξθή απφδεημεο. Σα ζρήκαηα ζηελ GII κπνξνχλ λα 

θαηαζθεπαζηνχλ κε ην ρέξη θαη λα έρνπλ ηε κνξθή ηνπ ειεχζεξνπ ζρεδίνπ, ζα 

πξέπεη φκσο λα είλαη θσδηθνπνηεκέλα, δειαδή λα ζπλνδεχνληαη  απφ 

γξάκκαηα θαη άιια εηδηθά ζχκβνια. 

3. Γεσκεηξία ΗΗΗ ή ηππηθή, αμησκαηηθή γεσκεηξία (GIII). Οη δχν παξαπάλσ 

γεσκεηξίεο, παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο, έρνπλ ζηελνχο δεζκνχο κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν. Δδψ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε Γεσκεηξία ΗΗΗ (ηππηθή, 

αμησκαηηθή γεσκεηξία) ε νπνία έρεη σο θέληξν ηεο ην αμησκαηηθφ ζχζηεκα  

πνπ είλαη απνζπλδεδεκέλν απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Σν ζχζηεκα είλαη 

πιήξεο, ε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηνλ ρψξν κπαίλεη ζε απζηεξά πιαίζηα θαη απέρεη 

απφ νπνηεζδήπνηε εθαξκνγέο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Αζρνιείηαη 

πεξηζζφηεξν κε πξνβιήκαηα ινγηθήο. Δίλαη ζρεδφλ απίζαλν λα ζπλαληήζνπκε 

ην είδνο απηήο ηεο γεσκεηξίαο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, παξά κφλν ζε 

παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν καζεκαηηθψλ. 

Δδψ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, πσο ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα πξνζπαζνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ κηα εζσηεξηθή ζπλνρή θαη βαζίδνληαη ζε νκνηνγελείο ζεσξίεο. Γελ είλαη 

νξγαλσκέλα θαηά έλα ηξφπν ηεξαξρηθφ, θάλνληαο ίζσο  θάπνην πεξηζζφηεξν 
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πξνηηκεηέν απφ άιιν. Απηφ άιισζηε απνηειεί θαη ηε ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ 

γεσκεηξηθψλ παξαδεηγκάησλ κε ηα επίπεδα ησλ Van Hiele‟s (Houdement & Kuzniak, 

2003) . Οη νξίδνληεο ηνπ θαζελφο είλαη δηαθνξεηηθνί θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ ζηφρν ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ηελ νπηηθή ηνπ εξεπλεηή, ν δηαθνξεηηθφο δξφκνο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη θαλείο γηα λα θηάζεη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 

 

2.6  Ο Μαζεκαηηθόο Υώξνο Δξγαζίαο (ΜΥΔ) θαη άιια πεδία 

 

Ο Μαζεκαηηθφο Υψξνο Δξγαζίαο (ΜΥΔ) απνηειεί κηα επέθηαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ 

κνληέινπ, ην νπνίν εηζήγαγαλ γηα ηε Γεσκεηξία νη Kuzniak θαη Houdement (Kuzniak 

& Rauscher, 2011). Ο ΜΥΔ απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα καζεηέο θαη 

δαζθάινπο, γηα ηε κειέηε ηεο καζεκαηηθήο εξγαζίαο. 

Ζ δηάδξαζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεκαηηθψλ πεδίσλ, απνηειεί θεληξηθφ 

ζεκείν γηα λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ε καζεκαηηθή εξγαζία αλαδχεηαη  ζην 

ρψξν ηνπ ΜΥΔ. Πξάγκαηη, ζπρλά ν ηξφπνο επίιπζεο ελφο καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο 

απαηηεί ηε κεηαθίλεζε απφ έλα καζεκαηηθφ πεδίν ζε έλα άιιν. (Kuzniak, Tanguay, 

Elia, 2016). Έηζη κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ΜΥΔΓεσκεηξία, ΜΥΔΑξηζκνί,  ΜΥΔΜέηξεζε 

θ.α. 

 

3. Ζ γλσζηηθή ζεώξεζε ηεο Γεσκεηξίαο ηνπ Duval 

 

Ο Duval κέζα απφ ηε ζεσξία ηνπ πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ ππάξρνπλ πίζσ απφ ηε γεσκεηξηθή ππφζηαζε ησλ ππνθεηκέλσλ.  

χκθσλα κε απηφλ, ηα ζρήκαηα απνηεινχλ αληηθείκελα «γλσζηηθήο θαηαλφεζεο» θαη 

ρξεζηκνπνηεί απηφ ηνλ φξν γηα λα δείμεη φηη ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ζέαζεο ελφο 

ζρήκαηνο, ελψ γηα ηελ πιήξε ζχιιεςή ηνπο απαηηνχληαη ηέζζεξα είδε γλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο: α) αληηιεπηηθή θαηαλφεζε, β) δηαδηθαζηηθή θαηαλφεζε, γ) ιεθηηθή 

θαηαλφεζε θαη ηέινο δ) ιεηηνπξγηθή θαηαλφεζε (Duval, 1995). 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο γεσκεηξηθφ ζρήκα έλα ζρέδην, ζα πξέπεη λα ηζρχεη 

νπσζδήπνηε ε αληηιεπηηθή θαηαλφεζε  θαη έλα απφ ηα άιια ηξία είδε θαηαλφεζεο. Ζ 

ρξήζε ησλ ζρεκάησλ ζηε Γεσκεηξία, ζπρλά απαηηεί ηνλ ρεηξηζκφ ησλ παξαπάλσ, ζαλ 

λα επξφθεηην γηα έλα είδνο θαηαλφεζεο, ελψ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 
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απαηηείηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. ε φηη αθνξά ηα ηέζζεξα είδε γλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο έρνπκε: 

 Ζ αληηιεπηηθή θαηαλόεζε (perceptual apprehension) αθνξά ηελ 

αλαγλψξηζε ελφο ζρήκαηνο κε ηελ πξψηε καηηά ζην επίπεδν ή ζηνλ ρψξν. 

Απηφ πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ, θαζνξίδεηαη απφ ζρεκαηηθνχο, νξγαλσηηθνχο 

λφκνπο θαη είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ππνζπλείδεηεο ελζσκάησζεο, θαηά ηελ 

νπνία ην ζρήκα πνπ αληηιακβαλφκαζηε κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ 

εηθφλα ηνπ ζρήκαηνο πνπ βιέπνπκε. Ζ εηθφλα κπνξεί λα αιιάμεη, αιιά νη 

ηδηφηεηεο ηνπ ζρήκαηνο πνπ αληηιακβαλφκαζηε, παξακέλνπλ ίδηεο. ην ζρήκα 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε αξθεηά ππν-ζρήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα απνηεινχλ 

πηζαλά δνκηθά ζηνηρεία, αιιά ε θαηαζθεπή ηνπ ζρήκαηνο δελ εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά απφ απηά, θαζψο έλα γεσκεηξηθφ ζρήκα ζπρλά πεξηιακβάλεη 

ππν-ζρήκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 

 Ζ ζεηξηαθή θαηαλόεζε (sequential apprehension) απαηηείηαη φηαλ έρνπκε 

ηελ θαηαζθεπή ελφο ζρήκαηνο. Τπάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαηά ηελ 

νπνία αλαδχνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζρήκαηνο. Ζ νξγάλσζε ηνπο δελ 

ππφθεηηαη ζε αληηιεπηηθνχο θαλφλεο, αιιά ζε ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο. Οη πεξηνξηζκνί εμαξηψληαη απφ ηε ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζρήκαηνο. Σν ειεχζεξν 

ζρέδην δελ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο.  

 Ζ ιεθηηθή θαηαλόεζε (discursive apprehension) ζπλδέεηαη κε ηηο δπν 

πξνεγνχκελεο θαη αθνξά ηηο καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ έλα 

ζρήκα. Γίλνληαη ιεθηηθά ή πξνθχπηνπλ απφ ηηο δνζείζεο ηδηφηεηεο. Έλα ζρήκα 

ρσξίο εθθψλεζε ή ππνζέζεηο, απνηειεί κηα αζαθή αλαπαξάζηαζε. ε θάζε 

γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε ε αληηιεπηηθή αλαγλψξηζε ησλ γεσκεηξηθψλ 

ηδηνηήησλ, πξέπεη λα παξακέλεη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ ιεθηηθψλ δειψζεσλ. 

Τπάξρεη δειαδή κηα επαγσγηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ 

ιεθηηθψλ δειψζεσλ. 

 Ζ ιεηηνπξγηθή θαηαλόεζε (operative apprehension) εθθξάδεη ηελ 

πξφζβαζε ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κέζσ ελφο απαγσγηθνχ 

ζπιινγηζκνχ. ρεηίδεηαη άκεζα κε ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο ηξνπνπνίεζεο 

ελφο ζρήκαηνο. Οη κεηαζρεκαηηζκνί κπνξεί λα είλαη λνεξνί ή θπζηθνί . 
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i. Μεξενινγηθέο ηξνπνπνηήζεηο (mereologic) θαηά ηηο νπνίεο κπνξείο λα 

δηαζπάζεηο έλα ζρήκα ζε κέξε ή ζε δηάθνξα ζρήκαηα, φπσο ηαηλίεο, 

ηεηξάγσλα, παξαιιειφγξακκα θαη άιια. ηε ζπλέρεηα κπνξείο λα ζπλζέζεηο 

απηά ηα κέξε ζε έλα άιιν ζρήκα ή ππν-ζρήκα. 

ii. Οπηηθέο ηξνπνπνηήζεηο (optic) αθνξνχλ κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ ζρήκαηνο, 

φπσο κεγέζπλζε, ζκίθξπλζε ή ιφμσζε ηνπ ζρήκαηνο, φπσο φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχκε θαθνχο. Σα ζρήκαηα κπνξεί λα θαίλνληαη δηαθνξεηηθά ή 

ηνπνζεηεκέλα ζε έλα ηξηζδηάζηαην ρψξν, ρσξίο φκσο λα έρνπλ ππνζηεί θακία 

αιιαγή. 

iii. Αιιαγή ζέζεο (place way) θαηά ηελ νπνία κπνξείο λα αιιάμεηο ηε ζέζε ή 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ελφο ζρήκαηνο ζην επίπεδν. 

 

Δθηφο φκσο απφ ηα ηέζζεξα απηά είδε γλσζηηθήο θαηαλφεζεο ν Duval (1999) 

ππνζηεξίδεη πσο ε γεσκεηξηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη ηξία είδε γλσζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ εθπιεξψλνπλ ηα επηζηεκνινγηθά θξηηήξηα: α) ηελ νπηηθνπνίεζε, 

β) ηελ θαηαζθεπή θαη γ) ηνλ ζπιινγηζκφ. 

 Ζ νπηηθνπνίεζε (visualization) αθνξά δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ρψξνπ γηα ηελ απεηθφληζε ηεο θαηάζηαζεο, γηα 

ηελ επξεηηθή εμεξεχλεζε κηαο ζχλζεηεο θαηάζηαζεο, γηα κηα ζπλνπηηθή 

καηηά απηήο ή γηα κηα ππνθεηκεληθή επαιήζεπζε. Ο Duval απφ ην 2004 

δηαρσξίδεη ηελ έλλνηα ηεο νπηηθνπνίεζεο ζε: α) εηθνληθή νπηηθνπνίεζε 

πνπ αθνξά ηελ δηαηζζεηηθή αληίιεςε ησλ ζρεκάησλ κέζσ ηνπ 

πεξηγξάκκαηφο ηνπο, ζε ζρέζε κε ην «πξσηφηππν ζρήκα» πνπ ππάξρεη 

ζηελ αληίιεςε ησλ καζεηψλ, ρσξίο σζηφζν λα κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ζρήκαηνο θαη β) ζηε κε εηθνληθή 

νπηηθνπνίεζε πνπ αθνξά ηε αληίιεςε ηνπ ζρήκαηνο κέζσ ηεο 

δηάζπαζεο, ηεο επαλαζχλδεζεο θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζρεκάησλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη ε αληίιεςε ησλ ζρέζεσλ ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 

ζρήκαηνο.  

 Καηαζθεπή (construction) πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζίεο κε εξγαιεία. Ζ 

θαηαζθεπή ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

κνληέιν γηα πεξαηηέξσ δξάζεηο, ζην βαζκφ πνπ ηα καζεκαηηθά 

αληηθείκελα θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. 
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 πιινγηζκόο (reasoning) πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία, ε νπνία ζε 

ζχλδεζε κε ηηο ιεθηηθέο δηαδηθαζίεο νδεγνχλ ζηελ επέθηαζε ηεο γλψζεο, 

ζηελ απφδεημε θαη ζηε δηαηχπσζε επεμεγήζεσλ. 

Αλ θαη νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ μερσξηζηά, εληνχηνηο 

ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη ε ζπλέξγεηα ηνπο ζε γλσζηηθφ επίπεδν, 

απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επηηπρνχο εξγαζίαο ζηε Γεσκεηξία. 

 

 

4. Ηζηνξία ησλ καζεκαηηθώλ θαη καζεκαηηθή εθπαίδεπζε 

 

Πξηλ απφ έλα αηψλα πεξίπνπ ν Hieronymus Georg Zeuthen έγξαςε έλα βηβιίν γηα ηελ 

ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ. Φπζηθά δελ ήηαλ ην πξψην βηβιίν ηνπ είδνπο, αιιά απηφ 

πνπ ηνπ έδηλε κηα μερσξηζηή ζεκαζία, ήηαλ φηη απεπζπλφηαλ πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (Furinghetti & Radford, 2002). Δθείλνο φκσο ν νπνίνο απφ ηηο αξρέο 

ήδε ηνπ 20
νπ

 αηψλα  έδσζε πξαγκαηηθή ψζεζε ζηελ ηζηνξηθή κέζνδν ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ καζεκαηηθψλ ήηαλ ν Felix Klein, ν νπνίνο ζηεξίρζεθε ζηνλ βηνγελεηηθφ λφκν ηεο 

«γελεηηθήο αξρήο». χκθσλα κε απηήλ «ε νληνγελεηηθή εμέιημε είλαη κηα 

ζπληνκεπκέλε επαλάιεςε ηεο θηινγελεηηθήο εμέιημεο» (Θσκαΐδεο & Καζηάλεο, 

1987) 

Πξάγκαηη, ε ηδέα ηεο ρξήζεο ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε δελ 

είλαη λέα. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη εξεπλεηέο πνιιψλ ρσξψλ έρνπλ δηεξεπλήζεη ηε 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο λέσλ ελλνηψλ εληφο ηνπ ζπλαθνχο ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ, ζε 

δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο (Panaoura, 2012). 

Ο Burton (2011) νξίδεη ηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ σο έλα επξχ πεδίν κειέηεο πνπ 

πεξηιακβάλεη εξεπλεηηθέο πεγέο αλαθαιχςεσλ ζηα καζεκαηηθά, θαζψο θαη έξεπλα 

ησλ επηηεπγκάησλ δηαθεθξηκέλσλ καζεκαηηθψλ θαη ηηο ηδέεο ηνπο. 

χκθσλα κε ηνπο Furinghetti & Radford (2002) ν ζθνπφο ηεο έληαμεο ηεο ηζηνξίαο 

ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ ζχγρξνλε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε είλαη δηηηφο: απφ ηε κηα 

πξνβάιιεη σο έλα ζεσξεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ηεο 

καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη απφ ηελ άιιε, επηρεηξεί λα δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο, κέζσ 

ζαθψλ παηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ, λα ζπλδέζνπλ ηελ εμέιημε ηεο καζεκαηηθήο 

ηνπο ζθέςεο, κε ηελ εμέιημε ηζηνξηθψλ γλσζηηθψλ επηηεπγκάησλ. 
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Ζ ελζσκάησζε ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε έρεη 

ππνζηεξηρζεί ήδε απφ πνιχ παιηά (Tzanakis & Arcavi, et.al 2002).Τπάξρνπλ πέληε 

θπξίσο πεδία φπνπ ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ηζηνξία 

ησλ καζεκαηηθψλ: α) ζηελ εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ β) ζηελ αλάπηπμε απφςεσλ 

γηα ηε θχζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηε καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γ) ζην δηδαθηηθφ 

ππφβαζξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζην παηδαγσγηθφ ηνπο ξεπεξηφξην δ) ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή πξνδηάζεζε πνπ αλαπηχζζνπκε απέλαληη ζηα καζεκαηηθά θαη ε) 

ζηελ εθηίκεζε φηη ηα καζεκαηηθά απνηεινχλ απνηέιεζκα αλζξψπηλεο, θνηλσληθήο 

πξνζπάζεηαο. 

Ζ ελζσκάησζε ηεο ηζηνξίαο κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξεηο ηξφπνπο: α) 

καζαίλνληαο ηελ ηζηνξία απφ άκεζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο, β) καζαίλνληαο δηάθνξα 

καζεκαηηθά αληηθείκελα, αθνινπζψληαο κηα δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή πξνζέγγηζε 

εκπλεπζκέλε απφ ηελ ηζηνξία θαη γ) αλαπηχζζνληαο κηα βαζχηεξε επίγλσζε, ηφζν 

ησλ ίδησλ ησλ καζεκαηηθψλ, φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ, 

φπνπ απηά αλαπηχζζνληαη. 

Ο Fauvel (1991) αλαθέξεη δεθαπέληε ιφγνπο πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ ελζσκάησζε ηεο 

ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, νη νπνίνη ζπλνςίδνληαη 

ζηνπο εμήο ηξεηο: α) ηα καζεκαηηθά γίλνληαη πην ελδηαθέξνληα, θαηαλνεηά θαη 

πξνζηηά β) απνθηνχλ κηα πεξηζζφηεξν αλζξψπηλε ππφζηαζε θαη γ) δηεπθνιχλνπλ ηελ 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ, ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίιπζε απηψλ. 

Ωζηφζν αθφκε θαη ζήκεξα, ππάξρνπλ αληηξξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο 

ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. Απηέο είλαη ηφζν 

επηζηεκνινγηθήο, φζν θαη πξαθηηθήο θχζεο. ε φηη αθνξά ην πξψην είδνο, νη 

ζπλεζέζηεξεο αληηξξήζεηο πνπ πξνβάιινληαη είλαη φηη: ε ηζηνξία δελ είλαη 

καζεκαηηθά, φηη πξνθαιεί ζπρλά ζχγρπζε θαη φηη είλαη δχζθνιε θαη βαξεηή γηα ηνπο 

καζεηέο, απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε ζσβηληζηηθέο ηάζεηο. Σν 

δεχηεξν είδνο πεξηιακβάλεη αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζηελφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, ηελ έιιεηςε πεγψλ θαη 

αδπλακία αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ (Clark, Kjeldsen, Schorcht, & Tzanakis, 2016).  

ρεηηθά κε  ηηο αληηξξήζεηο απηέο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη παξαβιέπνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε καζεκαηηθή εξγαζία θαη δίλεηαη έκθαζε κφλν ζηα 

απνηειέζκαηα. Οπσζδήπνηε ε ελζσκάησζε ηεο ηζηνξίαο είλαη έλα δχζθνιν  

εγρείξεκα θαη απαηηεί πξνζεθηηθφ ρεηξηζκφ, ζσζηή πξνεηνηκαζία απφ ηνλ 
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εθπαηδεπηηθφ θαη ιεπηνκεξή νξγάλσζε. Απηφ φκσο δελ απνηειεί ιφγν γηα ηελ 

απφξξηςε ηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ. 

 

4.1 Θεσξίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηε δηδαθηηθή 

ηνπο 

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη αλαδείμεη  ηξεηο θπξίσο ζεσξίεο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ 

ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηε δηδαθηηθή ηνπο. Απηέο είλαη: 

i. Ζ ζεσξία ηεο αληηζηνίρεζεο ησλ ζηαδίσλ ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο κε ηα ζηάδηα 

ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Piaget 

ii. Ζ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο «Ρεαιηζηηθήο Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο» ηνπ 

Freudenthal 

iii. Ζ Θεσξία ησλ Γηδαθηηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ Brousseaou 

 

Ο Piaget μεθηλψληαο απφ ηε ζεσξία ηεο βηνινγηθήο πξνζαξκνγήο, αλέπηπμε ηε 

ζεσξία ηνπ γηα ηε λνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. χκθσλα κε απηήλ, ππάξρεη κηα 

δηαξθήο αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, πνπ νδεγεί κέζα απφ 

ηέζζεξα δηαδνρηθά ζηάδηα εμέιημεο ζηελ θαηαζθεπή ησλ λνεηηθψλ δνκψλ. Ζ 

πξνζαξκνγή  ζην πεξηβάιινλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ κεραληζκψλ ηεο 

«αθνκνίσζεο», ηεο ελζσκάησζεο δειαδή ησλ λέσλ γλψζεσλ ζε έλα ππάξρνλ 

λνεηηθφ ζρήκα θαη ηεο «ζπκκφξθσζεο», ησλ αιιαγψλ δειαδή πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

ψζηε λα ππάξρεη ζπληαίξηαζκα ηεο λέαο γλψζεο κε ηηο παιηέο. Ζ κεηάβαζε απφ ην 

έλα ζηάδην ζην άιιν γίλεηαη κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο «αλαζηνραζηηθήο αθαίξεζεο», 

φπνπ νη ελέξγεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ ελφο ζηαδίνπ κεηαηξέπνληαη ζε αληηθείκελα 

ζθέςεο ζην επφκελν ζηάδην. 

Δθείλν φκσο πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη φηη ν Piaget θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

ζέιεζαλ λα δείμνπλ πσο βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηνπο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία αλάιπζεο ζηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ. Θεσξνχλ 

δειαδή φηη ε αλάπηπμε ησλ ελλνηψλ ζηα καζεκαηηθά, αθνινχζεζε κηα πνξεία 

εμέιημεο απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν, αλάινγν  ηνπ κεραληζκνχ λνεηηθήο αλάπηπμεο. 

Βέβαηα «ζθνπφο ηνπο δελ ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ αληηζηνηρίεο αλάκεζα  ζε ηζηνξηθέο 

θαη ςπρνγελεηηθέο αθνινπζίεο σο πξνο ην πεξηερφκελν, αιιά  λα δείμνπλ φηη νη 

κεραληζκνί ηεο κεηάβαζεο απφ κηα ηζηνξηθή πεξίνδν ζηελ επφκελε είλαη αλάινγνη 
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πξνο εθείλνπο ηεο κεηάβαζεο απφ έλα ςπρνγελεηηθφ ζηάδην ζην επφκελν» (Piaget & 

Garcia,1989). 

Έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ νπνίνπ ε δηδαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα έρεη αλαδεηρζεί 

κέζα απφ κηα πιεζψξα εξεπλψλ θαη πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ είλαη εθείλν ηεο 

Ρεαιηζηηθήο Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηνλ Freudenthal, κηα απφ ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο είλαη ε αξρή ηεο «θαζνδεγνχκελεο επαλεθεχξεζεο» 

(Freudenthal, 1986). Γίλεηαη ε επθαηξία δειαδή ζηνπο καζεηέο λα βηψζνπλ θαηά ηε 

δηδαζθαιία, δηαδηθαζίεο αλάινγεο κε εθείλεο κέζσ ησλ νπνίσλ επηλνήζεθαλ 

καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ζχκβνια. ηφρνο δελ είλαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ ηζηνξηθνχ 

πιαηζίνπ γέλεζεο κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο, αιιά ε εκπινθή ζε δηεξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ είλαη δπλαηφλ λα πξνζθέξεη 

ελδηαθέξνπζεο ηδέεο γηα δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Κνιέδα, 2009). 

Ζ ζεσξία ησλ Γηδαθηηθώλ Καηαζηάζεσλ, ε νπνία καο ελδηαθέξεη άκεζα ζηελ 

έξεπλά καο, έρεη ζην ππξήλα ηεο ην άηνκν, ζηε γλσζηηθή ηνπ δηάζηαζε θαη ην εηδηθφ 

εθείλν ππνζχλνιν ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ηνπ καζεηή, πνπ ν ίδηνο ν 

Brousseaou (2002) νλνκάδεη κέζνλ (mileu). Σν κέζνλ απνηειεί ηελ πξνβνιή ηεο 

επηζηεκηθήο δηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο ζηα 

Μαζεκαηηθά, είλαη ην πξντφλ ηεο αιιειεπίδξαζεο αηφκνπ – πεξηβάιινληνο, ηα νπνία 

ζπγθξνηνχλ έλα ζχζηεκα. Σα πξνβιήκαηα απνηεινχλ κηα κηθξή ή κεγάιε δηαηαξαρή 

απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν άηνκν ζε θάζε δηαηαξαρή πξνζπαζεί λα επηθέξεη κηα 

ηζνξξνπία ζην ζχζηεκα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηά ηνπ. Ζ κάζεζε 

απνηειεί κηα δηαδηθαζία αλάθηεζεο ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη καζεζηαθφ απνηέιεζκα, ν δάζθαινο πξέπεη λα ζέζεη 

ελψπηνλ ηνπ καζεηή ηνπ κηα ζεηξά απφ πξνζεθηηθά επηιεγκέλα πξνβιήκαηα. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ν καζεηήο απνδέρεηαη ην πξφβιεκα, σο ηε ζηηγκή πνπ ζα θηάζεη ζηελ 

απάληεζή ηνπ, ν εθπαηδεπηηθφο πεξηνξίδεη ην ξφιν ηνπ, ππνλνψληαο ηελ απάληεζε 

πνπ πεξηκέλεη λα εκθαληζηεί. Ο καζεηήο γλσξίδεη θαιά πσο ην πξφβιεκα επηιέρζεθε 

γηα λα ηνλ βνεζήζεη λα θαηαθηήζεη ηε λέα γλψζε. Θα ηελ έρεη θαηαθηήζεη 

πξαγκαηηθά, κφλν φηαλ ζα κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη κφλνο ηνπ ζε θαηαζηάζεηο  

πνπ ζα ζπλαληήζεη έμσ απφ θάζε δηδαθηηθφ πιαίζην. Οη θαηαζηάζεηο απηέο 

νλνκάδνληαη αδηδαθηηθέο (Brousseaou, 2002). 
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Οη θαηαζηάζεηο ή ηα πξνβιήκαηα πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ δάζθαιν απνηεινχλ έλα 

ζεκαληηθφ ηκήκα κηαο δηαδηθαζίαο, θαηά ηελ νπνία ν δάζθαινο επηδηψθεη λα παξέρεη 

ζηνλ καζεηή ηνπ κηα αδηδαθηηθή θαηάζηαζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε επηθνηλσλεί καδί ηνπ κέζσ πιεξνθνξηψλ, εξσηήζεσλ, δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ, επξεηηθψλ πξαθηηθψλ θ.α. Λακβάλεη ρψξα επνκέλσο, έλα παηρλίδη κέζα ζε 

έλα ζχζηεκα δηάδξαζεο ηνπ καζεηή κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπ δίλνληαη, ην νπνίν 

ζπληζηά ηηο δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Οη θαλφλεο απηνχ ηνπ παηρληδηνχ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηδαθηηθήο 

θαηάζηαζεο, απνηεινχλ ην δηδαθηηθό ζπκβόιαην αλάκεζα ζηνλ δηδάζθνληα θαη ηνλ 

δηδαζθφκελν. 

Δμέρνπζα ζέζε ζηε ζεσξία ηνπ Brousseaou έρνπλ νη απφςεηο ηνπ γηα ην ιάζνο. 

πλαληψληαο ηηο ζεσξεηηθέο απφςεηο ηνπ Bachelard, ηα ιάζε δελ είλαη κφλν 

απνηέιεζκα άγλνηαο, αβεβαηφηεηαο ή ζχκπησζεο, φπσο επαγγειίδνληαη νη εκπεηξηθέο 

ή νη ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, αιιά ην απνηέιεζκα κηαο πξνεγνχκελεο 

γλψζεο, πνπ θάπνηε ήηαλ ελδηαθέξνπζα θαη επηηπρεκέλε, αιιά ηψξα 

απνθαιχπηνληαη σο ιαζεκέλε ή κε απνδεθηή (Brousseaou, 2002). Ο Brousseaou 

ζεσξεί απηά ηα ιάζε φρη απιά αλαπφθεπθηα, αιιά θαη απαξαίηεηα γηα ηε δεκηνπξγία 

ηεο λέαο γλψζεο, ε νπνία ζα έξζεη σο ην απνηέιεζκα ηεο ζπγθξνπζηαθήο ξήμεο κε 

ηελ παιηά. Ζ παιαηφηεξε γλψζε πνπ αλζίζηαηαη ζζελαξά ζηελ αληηθαηάζηαζή ηεο 

απφ ηελ λεφηεξε, απνηειεί ηα ιεγφκελα επηζηεκνινγηθά εκπόδηα. Υξένο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα νξγαλψζεη κε θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο κηα θαηάζηαζε 

ζπγθξνπζηαθήο  πνξείαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθρσξήζεη ηελ θαηάζηαζε απηή ζηνπο 

καζεηέο πεξηνξίδνληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπ. 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Θεσξίαο ησλ Γηδαθηηθψλ Καηαζηάζεσλ νη εξεπλεηέο ηεο 

ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ νθείινπλ (Brousseaou, 2002) : 

i. Να βξίζθνπλ επαλαιακβαλφκελα ιάζε θαη λα δείρλνπλ φηη απηά 

νκαδνπνηνχληαη γχξσ απφ αληηιήςεηο. 

ii. Να βξίζθνπλ εκπφδηα ζηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ. 

iii. Να ζπγθξίλνπλ ηα ηζηνξηθά εκπφδηα κε εκπφδηα ζηε κάζεζε θαη λα 

αηηηνινγνχλ ηνλ επηζηεκνινγηθφ ηνπο ραξαθηήξα. 
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4.2 Σξόπνη ελζσκάησζεο ηεο Ηζηνξίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ 

 

Οη Tzanakis, Arcavi et. al (2002) δηαθξίλνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνχο αιιά ηαπηφρξνλα 

θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη ε ελζσκάησζε ηεο 

Ηζηνξίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ: 

I. Μαζαίλνληαο ηελ Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ απφ ηελ άκεζε ελζσκάησζε 

ηζηνξηθψλ  πιεξνθνξηψλ. 

II. Μαζαίλνληαο δηάθνξα καζεκαηηθά αληηθείκελα, αθνινπζψληαο κηα 

δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή πξνζέγγηζε εκπλεπζκέλε απφ ηελ Ηζηνξία. 

III. Αλαπηχζζνληαο κηα βαζχηεξε γλψζε θαη ζπλείδεζε, ηφζν ησλ ίδησλ ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ, φπνπ 

απηά εμειίζζνληαη. 

Με ηνλ φξν ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ελλννχκε: α) νη μερσξηζηέο αληηθεηκεληθέο 

πιεξνθνξίεο φπσο νλφκαηα, εκεξνκελίεο, δηάζεκα έξγα θαη γεγνλφηα, 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, βηνγξαθίεο, δηάζεκα πξνβιήκαηα θαη εξσηήκαηα θιπ. θαη β) 

απηνηειή  καζήκαηα ή βηβιία ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Ζ έκθαζε θαη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο δίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ Ηζηνξία  παξά ζηελ εθκάζεζε ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, απνηειεί επνκέλσο έλα έκκεζν ηξφπν ελζσκάησζεο ηεο Ηζηνξίαο. Ζ 

ελζσκάησζε ησλ ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο φπσο: κε παθέηα έηνηκα πξνο ρξήζε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, κε ηζηνξηθά 

ςήγκαηα, κε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ή θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, κε επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία, κε ηε ρξήζε βάζεο δεδνκέλσλ απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ (www) θαη κε ηελ 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε θεκηζκέλα ηζηνξηθά πξνβιήκαηα.  

Ο δεχηεξνο ηξφπνο ελζσκάησζεο ηεο Ηζηνξίαο απνηειεί κηα γελεηηθή πξνζέγγηζε ζηε 

δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε. Γελ είλαη νχηε απζηεξά επαγσγηθφο, νχηε απζηεξά 

ηζηνξηθφο. Βαζηθή ζέζε ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη, πσο ε εμέηαζε ελφο 

καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ αξρίδεη, κφλν εθφζνλ ππάξρεη θηλεηνπνίεζε απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ καζεηή θαη κάζεζε ζπληειείηαη κφλν φηαλ ππάξρεη ε θαηάιιειε 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε. Δπνκέλσο ηα εξσηήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία 

αζρνιήζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο ησλ Μαζεκαηηθψλ έρνπλ απνζαθεληζηεί θαη 

θαηαλνεζεί επαξθψο (Tzanakis, Arcavi et. al 2002). Δίλαη θαλεξή επνκέλσο ε 

«αλαγθαηφηεηα ηνπ καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ», ε νπνία απνηειεί θαη ηνλ ππξήλα 

ηνπ καζεκαηηθνχ λνήκαηνο πνπ απνδίδεηαη ζε απηφ απφ ηνλ δηδαζθφκελν. Απφ ηελ 
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άπνςε απηή ε ηζηνξηθή πξννπηηθή πξνζθέξεη κηα βαζεηά, ζθαηξηθή θαηαλφεζε ηνπ 

καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, αθνινπζψληαο ην παξαθάησ ζρήκα (Tzanakis, Arcavi et. 

al 2002) : 

1. Κάζε δάζθαινο, αθφκα θη αλ δελ είλαη ηζηνξηθφο, πξέπεη λα γλσξίδεη ηα βαζηθά 

ζεκεία ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ ζέκαηνο ην νπνίν δηδάζθεη. 

2. Σα θξίζηκα βήκαηα απηήο ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο είλαη ηα εξσηήκαηα, ηα 

πξνβιήκαηα θαη νη ηδέεο θιεηδηά πνπ άλνημαλ λέεο δηαδξνκέο ζηελ επηζηεκνληθή 

καζεκαηηθή έξεπλα. 

3. Σα πξνεγνχκελα θξίζηκα βήκαηα αλαθαηαζθεπάδνληαη ψζηε λα γίλνπλ θαηάιιεια 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. 

4. Σα αλαθαηαζθεπαζκέλα θξίζηκα βήκαηα δίλνληαη σο κηα αθνινπζία ηζηνξηθψλ 

πξνβιεκάησλ απμαλφκελεο δπζθνιίαο, πξνθεηκέλνπ ν δηδαζθφκελνο λα θηίδεη ηε 

γλψζε ηνπ πάλσ ζηα πξνεγνχκελα. Ζ κνξθή ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ κπνξεί λα 

θιηκαθσζεί απφ πνιχ απιέο αζθήζεηο ηερληθνχ ραξαθηήξα κέρξη αλνηθηά εξσηήκαηα, 

πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέξνο κίαο εξγαζίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ κηα 

νκάδα καζεηψλ. 

Ο παξαπάλσ ηξφπνο ελζσκάησζεο ηεο Ηζηνξίαο θαηαηάζζεηαη ζηηο πξνζεγγίζεηο 

εθείλεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Ηζηνξία θπξίσο σο «εξγαιείν» (Jankvist, 2009). 

χκθσλα κε ηνλ ηξίην ηξφπν ελζσκάησζεο ηεο Ηζηνξίαο ε βαζχηεξε γλψζε θαη 

ζπλείδεζε γηα ηα Μαζεκαηηθά, πεξηιακβάλεη δηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε: α) ηα 

ελδνγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο καζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη β) κε ηα εμσγελή 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο καζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Λέγνληαο ελδνγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο καζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελλννχκε : α) 

Σν ξφιν ησλ γεληθψλ ελλνηνινγηθψλ πιαηζίσλ θαη ησλ ζπλδπαδφκελσλ θηλήηξσλ, 

εξσηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ, ηα νπνία νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεκαηηθψλ πεδίσλ, β) ηελ εμειηθηηθή θχζε ησλ Μαζεκαηηθψλ σο 

πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή ηνπο, ζε ηνκείο φπσο ν ζπκβνιηζκφο, ε νξνινγία, 

νη ππνινγηζηηθέο κέζνδνη, νη ηξφπνη έθθξαζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ζε καζεκαηηθά 

ζέκαηα, θαζψο επίζεο θαη ζε κεηα-καζεκαηηθέο έλλνηεο φπσο ε απφδεημε, ε 

ηεθκεξίσζε θαη ε απζηεξφηεηα, πάληα ζε ζχγθξηζε κε ηα ζχγρξνλα Μαζεκαηηθά θαη 

γ) ην ξφιν ησλ ακθηβνιηψλ, ησλ παξαδφμσλ, ησλ αληηθάζεσλ, ησλ επξεηηθψλ 

κεζφδσλ θαη δπζθνιηψλ ζηελ εθκάζεζε θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ Μαζεκαηηθψλ, ζηα 

πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη 
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κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε γελίθεπζε, ζηηο αθαηξεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζην 

θνξκαιηζκφ.  

Αλαθεξφκελνη ζηα εμσγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο καζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ελλννχκε φηη : α) Πνιιέο πιεπξέο ησλ Μαζεκαηηθψλ κπνξνχλ ζπζρεηηζζνχλ ζηελά 

κε θηινζνθηθά εξσηήκαηα θαη πξνβιήκαηα, κε ηέρλεο φπσο ε κνπζηθή θαη ε 

αξρηηεθηνληθή, κε άιιεο επηζηήκεο φπσο ε Φπζηθή, ε Βηνινγία θαη ε Αζηξνλνκία, 

αιιά θαη άιιεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. β) Σν πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην 

επέδξαζαλ ζηε ζχιιεςε, ζηε δηαηχπσζε θαη ζηε ιχζε θάπνησλ πξνβιεκάησλ, αιιά 

θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ιχζεο ηνπο. γ) Ο θνηλσληθφο θαη πνιηηηζηηθφο πεξίγπξνο 

έρνπλ επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε, αιιά θαη ηελ θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο 

θάπνησλ καζεκαηηθψλ πεδίσλ. δ) Σα Μαζεκαηηθά έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, εζλψλ θαη 

θπιψλ. ε) Πξαθηηθέο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο 

ηεο, καο θαλεξψλνπλ ηάζεηο θαη αλεζπρίεο ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ πνιηηηζκφ θάζε 

επνρήο ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο.  

Ο παξαπάλσ ηξφπνο ελζσκάησζεο ηεο Ηζηνξίαο, ρξεζηκνπνηεί ηελ Ηζηνξία θπξίσο σο 

«ζηφρν» (Jankvist, 2009). 

 

 

4.3 Σα είδε ησλ ηζηνξηθώλ πεγώλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ-Ζ  

ζεκαζία ηεο ρξήζεο πξσηνγελώλ πεγώλ 

 

Ζ ελζσκάησζε ηεο ηζηνξίαο ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαηά ηνπο Tzanakis, Arcavi 

et. al (2002) πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε πεγψλ πιηθνχ, νη νπνίεο γεληθά 

θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο : 

 Πξσηνγελείο πεγέο, φπσο είλαη ηα απνζπάζκαηα απφ απζεληηθά καζεκαηηθά 

θείκελα. 

 Γεπηεξνγελείο πεγέο, φπσο βηβιία κε ηζηνξηθέο αθεγήζεηο, κεηαθξάζεηο, 

αλαπαξαζηάζεηο θ.α. 

 Πεγέο δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Απηέο είλαη ην ζχλνιν ηεο βηβιηνγξαθίαο, πνπ 

απνηειεί ην απφζηαγκα πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο γξαθήο, ππφ ην 

πξίζκα κηαο πξνζέγγηζεο πνπ εκπλέεηαη απφ ηελ ηζηνξία. 
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Απφ ηηο αλσηέξσ πεγέο, νη πξσηνγελείο πξνβάιινπλ σο νη πιένλ απαηηεηηθέο θαη 

ρξνλνβφξεο. Πξνυπνζέηνπλ ιεπηνκεξή θαη βαζηά θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη 

ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ φπνπ γξάθηεθαλ, ελψ ε γιψζζα απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

ζηελ πξαθηηθή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ (Jahnke et al., 2000).  

Παξφια απηά ε κειέηε κηαο πξσηνγελνχο πεγήο, ιεηηνπξγεί αληαπνδνηηθά θαη βνεζά 

νπζηαζηηθά ζηελ εκβάζπλζε  ηεο θαηαλφεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Ο Jahnke 

(2000)  αλαθέξεη ηξεηο γεληθέο έλλνηεο, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηα εηδηθά νθέιε πνπ 

απνθνκίδεη θαλείο απφ ηελ κειέηε ησλ πεγψλ, θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ: 

α) ηελ αληηθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα καζεκαηηθά απνηεινχλ κηα 

δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα, παξά έλα ζψκα γλψζεσλ θαη ηερληθψλ, β) ηνλ 

αλαπξνζαλαηνιηζκό, φπνπ  ε ηζηνξία καο ζπκίδεη πσο νη καζεκαηηθέο έλλνηεο 

επηλνήζεθαλ θαη γ) ηελ πνιηηηζκηθή θαηαλόεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εμέιημε ησλ 

καζεκαηηθψλ ηνπνζεηείηαη ζε έλα επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ πιαίζην κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο επνρήο ζηελ ηζηνξία ησλ ηδεψλ θαη ησλ θνηλσληψλ. Μαο βνεζάεη 

επίζεο λα δνχκε ηελ ηζηνξία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ έμσ απφ ηα ζηελά, 

θαζνξηζκέλα φξηα πνπ νξίδεη ε επηζηήκε. 

χκθσλα κε ηνπο Tzanakis & Thomaidis (2000) ε θξηηηθή αλάγλσζε ησλ πεγψλ δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα ηφζν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, φζν θαη ζηνλ καζεηή λα εθηηκήζνπλ ην 

γεληθφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη ηα ζπλαθή πξνβιήκαηα θαη εξσηήκαηα, πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεκαηηθψλ πεδίσλ γλψζεσλ. Βνεζά 

επίζεο λα θαηαλνήζνπκε φηη ε επηζηήκε δελ εμειίζζεηαη κφλν σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηεο, αιιά θαη σο πξνο ηε κνξθή ηεο: ζεκεηνινγία, νξνινγία, 

πξνηηκνχκελεο ππνινγηζηηθέο κέζνδνη, ηξφπνη έθθξαζεο θαη αλαπαξάζηαζεο. Έηζη ε 

ηζηνξία κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε καζεκαηηθή γιψζζα 

κηαο δνζείζαο επνρήο θαη λα ηε ζπγθξίλνπλ κε ηε ζχγρξνλή ηεο κνξθή. Σέινο 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο κεξηθήο, έζησ, θαηαλφεζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεηψπηζαλ νη καζεκαηηθνί ηνπ παξειζφληνο, κε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα θαη 

πξνβιήκαηα. 

Ο Jankvist (2014) καο παξαζέηεη κηα ιίζηα ηνπ Pengelley απφ ελλέα πιενλεθηήκαηα 

πνπ καο πξνζθέξεη ε ρξήζε ησλ πεγψλ. πλνπηηθά είλαη: 1) θίλεηξν θαη δηαζχλδεζε 

δηαρξνληθά, 2) θαηαλφεζε ηεο νπζίαο, απζεληηθφηεηα θαη αλαθάιπςε, 3) ηα 

καζεκαηηθά σο αλζξψπηλε πξνζπάζεηα, 4) κεηαθίλεζε απφ ηελ πξνθνξηθή ζηε 

ζχγρξνλε καζεκαηηθή πεξηγξαθή, 5) αληαλάθιαζε ζην θαζεζηψο ηνπ παξφληνο θαη 

ζηα παξαδείγκαηα, 6) ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηνπ λα θάλεηο καζεκαηηθά κέζα απφ 
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ην πείξακα, ηελ ππφζεζε, ηελ απφδεημε, ηελ γελίθεπζε, ηε δεκνζίεπζε θαη ηε 

ζπδήηεζε, 7) βαζχηεξε ηερληθή θαηαλφεζε, 8) αλαπξνζαλαηνιηζκφ θαη 9) έλα 

πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ έρεη σο βάζε ηνπ ηηο εξσηήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ησλ 

απαληήζεσλ θαη φρη ην αληίζηξνθν. 

Ωζηφζν ε ρξήζε ησλ πξσηνγελψλ πεγψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ζχγρξνλσλ 

καζεκαηηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, θαζψο ε δηαθνξνπνίεζε ηνπο 

σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, είλαη ηεξάζηηα απφ απηά ηνπ παξειζφληνο. Πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ εμαξρήο νη καζεζηαθνί ζηφρνη, νη πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ αθνξνχλ, ε 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα αμηνπνηεζεί θαη θπζηθά ην θαηάιιειν είδνο πεγψλ 

πνπ ζα επηιεγνχλ. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο πξέπεη λα δηαζέηεη επίγλσζε ηεο ηζηνξηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ καζεκαηηθψλ  πνπ πξαγκαηεχεηαη 

(Jahnke et al., 2000).  

 

4.4 Σα εξγαιεία θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο ΜΥΔ 

 

Ζ Bussi (2000) ππνζηεξίδεη φηη ε Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ κπνξεί λα βξεη 

εθαξκνγή ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηεο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο 

αληηγξάθσλ αξραίσλ εξγαιείσλ θαη άιισλ ηερλνπξγεκάησλ, ηα νπνία 

αλαθαηαζθεπάδνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ. Πηζηεχεη κάιηζηα, πσο 

φια ζρεδφλ ηα εξγαιεία ηεο αξραίαο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ελζσκαηψλνπλ 

πνιιή καζεκαηηθή γλψζε, ε νπνία γίλεηαη πξνζηηή κέζσ κηαο πξνζεθηηθήο θαη 

ζηνρεπφκελεο κειέηεο. Πεηπραίλνπκε έηζη ζεκαληηθή θηλεηνπνίεζε ζε κηθξνχο θαη 

κεγάινπο καζεηέο, αιιά θαη ζε ελήιηθεο. Ηδηαίηεξα νη καζεηέο πνπ δελ αγαπνχλ ηα 

Μαζεκαηηθά, απνιακβάλνπλ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε θπζηθά αληηθείκελα πνπ είλαη 

πην θνληά ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο εκπεηξίεο. 

Πξνηείλεη κάιηζηα δχν ηξφπνπο γηα λα εληαρζνχλ ηα ηζηνξηθά εξγαιεία ζηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο: α) λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε απηά, θπζηθή ή εηθνληθή, κέζσ 

θάπνηαο επίζθεςεο ζε κνπζείν ή ζην δηαδίθηπν, νπφηε αλαθεξφκαζηε ζηελ 

πνιηηηζηηθή δηάζηαζε ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη β) κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηελ εξγαζία ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ θαηαλφεζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη 

γλψζεο. 
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ε φηη αθνξά ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ζην πιαίζην ησλ ΜΥΔ, δχν ηδέεο πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε: α) γηα ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ηεο καζεκαηηθήο εξγαζίαο ρξεηάδεηαη 

φρη κφλν ε καζεκαηηθή γλψζε, αιιά θαη ηα εξγαιεία πνπ είλαη απαξαίηεηα  γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο καζεκαηηθήο εξγαζίαο θαη β) θάζε καζεκαηηθφ αληηθείκελν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν θαη νκνίσο θάζε καζεκαηηθφ αληηθείκελν κπνξεί λα 

κειεηεζεί σο αληηθείκελν (Kuzniak, Nechache, Drouhard, 2016).  Ωζηφζν ν φξνο 

«εξγαιείν» δελ είλαη αξθεηά αθξηβήο γηα λα πεξηγξάςεη ηε καζεκαηηθή εξγαζία, έηζη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη φξνη «ηερλνύξγεκα» θαη «όξγαλν» γηα λα ηνλίζνπλ ηηο ιεπηέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο.  

χκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ αξραηνιφγσλ ηερλνύξγεκα είλαη έλα πιηθφ αληηθείκελν 

ην νπνίν κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο γηα θάπνην ζθνπφ. Γελ δηαθαίλεηαη 

πάλησο ν ζθνπφο, νχηε αλ ην ηερλνχξγεκα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηεθπεξαίσζε 

ελφο αληηθεηκέλνπ, γηα λα ζεσξεζεί σο εξγαιείν. Αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

ηζρχεη απηφ, γηα ηε καζεκαηηθή εξγαζία, ζεσξνχκε πσο θάζε ηερλνχξγεκα απνηειεί 

εξγαιείν. Σα ηερλνπξγήκαηα είλαη θπξίσο πιηθά ζψκαηα ή αλαπαξηζηνχλ ςεθηαθά ηα 

πιηθά ζψκαηα. Αληηζέησο ηα εξγαιεία κπνξεί λα έρνπλ θαη ελλνηνινγηθή θχζε, φπσο 

ηα ζεσξήκαηα θαη νη αιγφξηζκνη. Με ηνλ φξν εξγαιείν ελλννχκε θπξίσο έλα 

αληηθείκελν ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε γηα λα δηεθπεξαηψζεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία, ε νπνία δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί δηαθνξεηηθά (Kuzniak, 

Nechache, Drouhard, 2016).   

χκθσλα κε ηνλ Rabardel (2001) ν φξνο όξγαλν απνθηά κηα ελλνηνινγηθή ζεκαζία: 

ην εξγαιείν γίλεηαη φξγαλν, φηαλ ην ππνθείκελν έρεη θαηαζθεπάζεη γλσζηηθά 

ζρήκαηα γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην εξγαιείν. Σν φξγαλν δελ παξαρσξείηαη, αιιά 

αληίζεηα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί απφ ην ππνθείκελν θαη απνηειείηαη απφ δχν 

ζηνηρεία: α) απφ ην εξγαιείν, πιηθφ ή ζπκβνιηθφ θαη β) απφ ηα θαηαζθεπαζκέλα 

ζρήκαηα. 

 

5 Μεζνδνινγία έξεπλαο 

 

5.1 Υξεζηκόηεηα ηεο έξεπλαο 

Απφ ηε κειέηε ηεο κέρξη ηψξα βηβιηνγξαθίαο βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα πσο ε  

αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ ιφγσλ θαη ησλ αλαινγηψλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, 
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γίλεηαη θπξίσο κε ηξφπν αιγεβξηθφ. ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη  γεσκεηξηθή 

πξνζέγγηζε. 

πγθεθξηκέλα φηη αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα νη ιφγνη θαη νη αλαινγίεο 

δηδάζθνληαη κφλν ζηελ η΄ηάμε. Απφ ηα δεθαπέληε θεθάιαηα ηα νπνία πεξηιακβάλεη 

ε ζρεηηθή ελφηεηα, δχν κφλν δξαζηεξηφηεηεο πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα γεσκεηξηθά, ελψ 

ζηελ ελφηεηα ηεο Γεσκεηξίαο  ζην θεθάιαην «Μεγεζχλσ – κηθξαίλσ ζρήκαηα» φπνπ 

εμεηάδεηαη ε θιίκαθα, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο θαη ηηο αλαινγίεο, ρσξίο, θαηά 

ηελ άπνςή κνπ, λα ππάξρεη επαξθήο δηαζχλδεζε κε απηέο. 

Τπάξρεη επνκέλσο αξθεηφ πεξηζψξην γηα κηα γεσκεηξηθή πξνζέγγηζε ησλ ιφγσλ θαη 

ησλ αλαινγηψλ ή έζησ θάπνησλ πηπρψλ ηνπ ηεξάζηηνπ απηνχ αληηθεηκέλνπ ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. 

Απφ ηελ άιιε, ε ζεσξία ησλ Γεσκεηξηθψλ Υψξσλ Δξγαζίαο, εηδηθά ζηελ Διιάδα, 

δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αξθεηά ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ. ε φηη αθνξά κάιηζηα ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δελ βξέζεθε 

θάπνηα έξεπλα πνπ λα εμεηάδεη ηνπο ΓΥΔ ησλ καζεηψλ ζηνπο ιφγνπο θαη ζηηο 

αλαινγίεο κε έλα γεσκεηξηθφ ηξφπν. 

Σέινο, ε αμηνπνίεζε ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ε ελζσκάησζή ηεο ζηε 

δηδαζθαιία, είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα, 

αλ θαη ζην βηβιίν ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο η΄Γεκνηηθνχ, ζηελ εηζαγσγή ηνπ 

θεθαιαίνπ γηα ηνπο ιφγνπο θαη ηεο αλαινγίεο, ππάξρεη έλα ηζηνξηθφ ζεκείσκα γηα ηηο 

βξαρνγξαθίεο ησλ πξντζηνξηθψλ αλζξψπσλ, ην νπνίν κάιηζηα ζπλνδεχεηαη θαη απφ 

εηθφλα, δελ γίλεηαη δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ, παξά κνλάρα κηα απιή αλαθνξά ζηελ 

αλαινγία πνπ πξνζπαζνχζαλ λα θξαηήζνπλ νη δεκηνπξγνί ησλ εηθφλσλ κε ηα 

πξαγκαηηθά αληηθείκελα. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, πηζηεχσ πσο ζα ήηαλ δηδαθηηθά ζθφπηκν θαη ρξήζηκν λα 

ζρεδηαζηεί θαη λα  πινπνηεζεί κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε ζε καζεηέο η΄Γεκνηηθνχ, 

πνπ λα εμεηάδεη ηνπο ΓΥΔ ησλ καζεηψλ ζηνπο ιφγνπο θαη ζηηο αλαινγίεο, ππφ ην 

πξίζκα κηαο γεσκεηξηθήο πξνζέγγηζεο, αμηνπνηψληαο παξάιιεια ηελ ελζσκάησζε 

ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
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5.2 θνπόο ηεο έξεπλαο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο δελ είλαη λα δηδάμεη  ηνπο ιφγνπο θαη ηηο αλαινγίεο ζε φιε ηνπο 

ηελ έθηαζε, θαζψο θάηη ηέηνην ζα πξνυπφζεηε έλα ηεξάζηην εχξνο δξαζηεξηνηήησλ. 

Φηινδνμεί φκσο λα θσηίζεη θάπνηεο απφ ηηο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο, κε ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηε ρξήζε  ησλ ΜΥΔΓεσκεηξία θαη ελφο ηζηνξηθνχ εξγαιείνπ. Θα πξνζπαζήζνπκε 

δειαδή λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ γηα λα ζρεδηάζνπκε 

θαηάιιειεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ησλ ΜΥΔΓεσκεηξία, γηα καζεηέο 

η΄Γεκνηηθνχ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ην ιφγν ησλ πιεπξψλ 

φκνησλ ηξηγψλσλ θαη ηε ρξήζε ηεο θιίκαθαο. Θα αζρνιεζνχκε επνκέλσο κε δχν είδε 

ιφγσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Freudenthal (1986):  

 χγθξηζε κεηαμχ δχν κεξψλ κηαο πνζφηεηαο 

 χγθξηζε κεγεζψλ δχν πνζνηήησλ πνπ ζπλδένληαη ελλνηνινγηθά, αιιά 

δελ ζεσξνχληαη σο κέξε ηνπ φινπ. 

Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα «γλήζηνπο ιφγνπο», κηαο θαη νη δχν φξνη ηνπ ιφγνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα κνλάδα κέηξεζεο. 

Με βάζε ηνλ ζθνπφ απηφ, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη ηα εμήο: 

I. Πφζν απνηειεζκαηηθή κπνξεί λα είλαη κηα πεηξακαηηθή γεσκεηξηθή 

πξνζέγγηζε, ζηε δηακφξθσζε ηεο Μαζεκαηηθήο Αλαινγηθήο θέςεο ησλ 

καζεηψλ, θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε Λφγνπο θαη Αλαινγίεο; 

II. Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηε ρξήζε εκπεηξηθψλ 

κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ θαηά ηε δηδαζθαιία Λφγσλ θαη Αλαινγηψλ; 

III. Πψο αμηνινγνχλ νη καζεηέο ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο 

ηζηνξηθνχ εξγαιείνπ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ 

ηζηνξηθή πξνζέγγηζε; 

 

5.3 πκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο 23 καζεηέο, απφ ηνπο νπνίνπο ηα 9 ήηαλ θνξίηζηα θαη ηα 14 

αγφξηα. ινη ηνπο ήηαλ καζεηέο ελφο ηκήκαηνο ηεο η΄ηάμεο ελφο Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ ηεο Καηεξίλεο. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά θνηηνχλ καδί ζην ίδην ζρνιείν απφ 

ηελ Α΄ηάμε θαη νη γνλείο ησλ πεξηζζνηέξσλ ήηαλ ππάιιεινη θαη ειεχζεξνη 
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επαγγεικαηίεο. Γχν καζήηξηεο ήηαλ αιινδαπήο θαηαγσγήο θαη δχν απφ ηνπο καζεηέο 

ήηαλ δηαγλσζκέλνη κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα. Σα παηδηά δελ είραλ θάπνηα 

πξνεγνχκελε εκπεηξία απφ ζπκκεηνρή ζε έξεπλα ή άιινπ είδνπο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο. 

 

5.4 ρεδηαζκόο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο  

 

5.4.1 Ο ΜΥΔ αλαθνξάο ησλ καζεηώλ 

χκθσλα κε ηνπο Kuzniak & Vivier,  θαζψο ζηελ  Διιάδα ρξεζηκνπνηνχκε έλα κφλν 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ηα ζρνιηθά βηβιία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ΜΥΔ αλαθνξάο. 

πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ζην ηζρχνλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π.-

Α.Π., 2003) ε δηδαζθαιία ησλ ιφγσλ θαη ησλ αλαινγηψλ πξνβιέπεηαη κφλν γηα ηελ 

η΄Σάμε. πγθεθξηκέλα ζηνπο ζηφρνπο ηεο ελφηεηαο «Λφγνη θαη αλαινγίεο» 

(Μαζεκαηηθά η΄Γεκνηηθνχ, ζει. 273) αλαθέξεη:  

 Να γλσξίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ιόγνπ θαη ηεο αλαινγίαο θαη λα βξίζθνπλ ηνλ άγλσζην 

όξν κηαο αλαινγίαο κε ηε «ρηαζηί» κέζνδν. 

 Να γλσξίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ πνζνζηνύ σο ιόγνπ, σο πειίθνπ θαη σο δεθαδηθνύ. 

 Να κπνξνύλ λα επηιύνπλ απιά πξνβιήκαηα αλάινγσλ θαη αληηζηξόθσο αλάινγσλ 

πνζώλ. 

Δλψ ζηε ζειίδα 274 ζην θεθάιαην ηεο «Γεσκεηξίαο» ζέηεη σο ζηφρν γηα ηε 

κεγέζπλζε θαη ζκίθξπλζε: 

 Να δηελεξγνύλ κεηαθνξέο, κεγεζύλζεηο θαη ζκηθξύλζεηο, ζε κηιηκηηξέ ραξηί απιώλ 

επζύγξακκσλ ζρεκάησλ. 

Γηα ηηο πξνβιεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξεη: 

 Σα αληηζηξόθσο αλάινγα πνζά λα πξνζεγγηζηνύλ κε ηε κέζνδν ηεο αλαγσγήο ζηε 

κνλάδα. 
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 πιινγή πιεξνθνξηώλ θαη ζπδήηεζε γηα ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ 

(πνζνζηά, ζεξκίδεο, ζξέςε, θαηαλαισηήο, πγεία). (Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, 

Φπζηθά, Γιώζζα). 

Βιέπνπκε δειαδή φηη  παξφηη αθηεξψλνληαη 20 δηδαθηηθέο ψξεο γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ ιφγσλ θαη ησλ αλαινγηψλ, ε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη 

ζηηο ππνινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο κε ηε ρξήζε ηεο «ρηαζηί» κεζφδνπ. Γελ ππάξρεη 

θακία αλαθνξά ζε δηαδηθαζίεο πνπ πξνάγνπλ ηελ αλαινγηθή ζπιινγηζηηθή θαη 

νδεγνχλ ζε κηα εηο βάζνο ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε  ζηνπο ιφγνπο θαη ηηο αλαινγίεο. 

Σελ ίδηα ινγηθή αθνινπζεί θαη ε δηδαζθαιία ηεο «κεγέζπλζεο – ζκίθξπλζεο», φπνπ 

θαη εδψ ην βάξνο δίλεηαη ζηηο πξαθηηθέο, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα ελλνηνινγηθή 

δηαζχλδεζε ηνπ θεθαιαίνπ κε ηνπο ιφγνπο θαη ηηο αλαινγίεο. 

ζνλ αθνξά ην βηβιίν ηνπ καζεηή ηεο η΄ηάμεο, ε ελφηεηα μεθηλά κε έλα ηζηνξηθφ 

ζεκείσκα, ην νπνίν δηδαθηηθά κέλεη αλαμηνπνίεην θαη πξνρσξά ζην Κεθ. 30 φπνπ νη 

καζεηέο νδεγνχληαη ζηελ έλλνηα ηνπ ιφγνπ κέζα απφ δχν δξαζηεξηφηεηεο, κηα 

αξηζκεηηθή θαη κηα γεσκεηξηθή. Απηή ε πξψηε γεσκεηξηθή πξνζέγγηζε δείρλεη ην 

ιφγν ηνπ κήθνπο ηεο πιεπξάο πξνο ηελ πεξίκεηξν ζε έλα ηζφπιεπξν ηξίγσλν θαη έλα 

ηεηξάγσλν. Σν θεθάιαην θαηαιήγεη ζε έλα νξηζκφ, ν νπνίνο ηαπηίδεη ζρεδφλ ην ιφγν 

κε ην θιάζκα: «Σν απνηέιεζκα ηεο ζύγθξηζεο δπν κεγεζώλ πνπ εθθξάδεηαη σο θιάζκα 

νλνκάδεηαη ιόγνο. Σν θιάζκα έρεη αξηζκεηή ην έλα κέγεζνο θαη  παξνλνκαζηή ην 

άιιν». 

ν επφκελν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ επηρεηξείηαη ην πέξαζκα απφ ηνπο ιφγνπο ζηηο 

αλαινγίεο, θπξίσο κε ηε ρξήζε πηλάθσλ ιφγσλ, ελψ ζπλερίδεηαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

ιφγσλ σο θιάζκαηα: «Γηα λα ζρεκαηίζσ αλαινγία από έλα ιόγν, αξθεί λα θηηάμσ 

έλαλ άιιν ιόγν πνπ λα είλαη ίζνο κε ηνλ πξώην, όπσο ζηα θιάζκαηα 

(πνιιαπιαζηάδνληαο ή δηαηξώληαο θαη ηνπο δύν όξνπο κε ηνλ ίδην αξηζκό). 

Μηα δεχηεξε (θαη ηειεπηαία) γεσκεηξηθή πξνζέγγηζε ησλ αλαινγηψλ, γίλεηαη ζηε 1
ε
 

Γξαζηεξηφηεηα ηνπ Κεθ. 32, φπνπ δίλεηαη ν ιφγνο ησλ πιεπξψλ ελφο ηζφπιεπξνπ 

ηξηγψλνπ πξνο ηελ πεξίκεηξν ηνπ ηξηγψλνπ απηνχ. Σν  θεθάιαην θιείλεη κε ηελ 

εθκάζεζε ηεο κεζφδνπ ησλ «ρηαζηί γηλνκέλσλ». 
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ην Κεθ. 33 δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ πνζνχ θαη ε δηάθξηζή ηνπ ζε ζηαζεξά θαη 

κεηαβιεηά, αλ θαη πνζά θαη ηηκέο έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ζε πίλαθεο ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

Σν Κεθ.34 παξνπζηάδεη δχν δξαζηεξηφηεηεο κε αλάινγα πνζά, φπνπ νη ηηκέο ησλ 

πνζψλ είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζηελ παξαλφεζε φηη δεκηνπξγνχληαη πξνζζεηηθά  

θαη φρη πνιιαπιαζηαζηηθά.   

Σν Κεθ. 35 παξνπζηάδεη δχν κεζφδνπο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε αλάινγα 

πνζά: α) ηελ αλαγσγή ζηε κνλάδα θαη β) ηνλ πίλαθα πνζψλ θαη ηηκψλ. Μηα πηζαλή 

δπζθνιία πνπ πξνθχπηεη  γηα ηελ αλαγσγή ζηε κνλάδα, είλαη ε δηαδηθαζία ηεο 

εχξεζεο «πνιιψλ απφ πνιιά»  

Αλάινγν πλεχκα επηθξαηεί θαη ζηα επφκελα θεθάιαηα κε ηα αληηζηξφθσο αλάινγα 

πνζά θαη ηα πνζνζηά, ηα νπνία φκσο δελ ζα αλαιχζσ, αθνχ δελ απνηεινχλ 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

5.4.2 Ο ζρεδηαζκόο ηνπ θαηάιιεινπ ΜΥΔ 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο παξέκβαζεο αθνινπζεί ηα ηξία ζηάδηα δηδαζθαιίαο πνπ 

πεξηγξάθνπλ νη Coutat & Richard, (2011). Ζ πξψηε θάζε απνηειεί κηα εηζαγσγή, 

φπνπ πξνθαιείηαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ε δηακφξθσζε ησλ ηδηνηήησλ 

πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ΜΥΔ. ηε ζπλέρεηα έρνπκε ηε θάζε ηνπ πεηξακαηηζκνχ, πνπ 

απνηειεί θαη ην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη ηέινο ε παξέκβαζε θιείλεη κε ηελ 

επηζεκνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηδηνηήησλ. 

Ζ επηινγή ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο. Δπειέγε γη απηφ κηα πξσηνγελή πεγή, έλα απφζπαζκα απφ ην βηβιίν 

ελφο Γάιινπ κεραληθνχ ηνπ 16
νπ

 αηψλα ηνπ Jean Errard, κε ηίηιν: «La géométrie et 

pratique générale d'icelle» (Παξάξηεκα Δ,ζει.185), φπνπ πεξηγξάθεηαη κε αθξίβεηα ν 

ηξφπνο θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο ελφο νξγάλνπ, θαηάιιεινπ γηα ηε κέηξεζε 

απξφζηησλ απνζηάζεσλ. Ζ επηινγή ηνπ ηζηνξηθνχ απηνχ θεηκέλνπ, έγηλε αθελφο δηφηη 

ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαιείνπ πνπ πεξηγξάθεη ζηεξίδεηαη άκεζα ζηνπο ιφγνπο 

θαη ζηηο αλαινγίεο, αθεηέξνπ απνηειεί κηα ζαπκάζηα επθαηξία γηα ελζσκάησζε ηεο 

ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηε δηδαζθαιία. Ζ παξνπζίαζε θαη κφλν ηνπ απζεληηθνχ 
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βηβιίνπ θαη ησλ εηθφλσλ πνπ ην ζπλνδεχνπλ αξθεί γηα λα ελεξγνπνηήζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Σν Φχιιν Δξγαζίαο, θαζψο θαη ε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί 

αλαδεηθλχεη ηηο καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο πνπ πεξηθιείεη. Καζψο ε γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ 

είλαη ηα γαιιηθά, ππάξρεη κηα κεηάθξαζε γηα ηνπο καζεηέο ζηα ειιεληθά, ε νπνία 

παξαηίζεηαη πιάη ζην γαιιηθφ θείκελν, γηα λα κελ απνκαθξπλφκαζηε απφ ηα 

απζεληηθά (Jahnke et. al, 2000). 

Οη κεηξήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ηζηνξηθφ θείκελν παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο λα 

εξγαζηνχλ κε πξαθηηθφ ηξφπν θαη εληάζζνληαη ζηε Γεσκεηξία Η (GΗ), ε νπνία 

ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηνλ ΜΥΔ αλαθνξάο θαη κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ ηεο 

η΄ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ.   

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε απνθαζίζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί  κεηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ιφγνπο θαη αλαινγίεο, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ 

φλησο πέηπρε λα αληαπνθξηζεί ζηνπο ζηφρνπο πνπ είρακε ζέζεη θαη αλ εληέιεη είλαη ζε 

ζέζε λα δψζεη απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα. 

Βεβαίσο, ήηαλ γλσζηφ θαη αλακελφκελν, φηη κηα απφ ηηο δπζθνιίεο ηηο νπνίεο ζα 

έπξεπε λα μεπεξάζνπκε, ήηαλ ε πξνζθφιιεζε ησλ καζεηψλ ζηηο επξεηηθέο κεζφδνπο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηνπ βηβιίνπ, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο   ιεηηνπξγνχλ 

θαηαζηαιηηθά ζε νηηδήπνηε λέν θαη νδεγνχλ ζε παξαλνήζεηο. Ζ ππεξπήδεζε απηήο 

ηεο δπζθνιίαο ήηαλ κηα πξφθιεζε ηελ νπνία δερηήθακε απφ ηελ αξρή. 

 

5.5 Ζ δηδαθηηθή ζεηξά 

Με ηε δηδαθηηθή ζεηξά επηδηψθνπκε λα νξγαλψζνπκε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

ηερλνπξγεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία κεηαμχ ησλ επηπέδσλ.  

ηελ εμέηαζε ησλ ιφγσλ θαη αλαινγηψλ ππάξρεη κηα ζπλέρεηα κεηαμχ ησλ 

ΜΥΔΓεσκεηξία θαη ΜΥΔΑξηζκνί. Μπνξεί θαλείο λα ζεσξήζεη φηη  ε ΜΥΔΓεσκεηξία απνηειεί 

ηελ αθεηεξία θαη ν ΜΥΔΑξηζκνί απνηειεί ην ρψξν άθημεο ζην πιαίζην ηνπ Υψξνπ 

Δξγαζίαο. Παξφια απηά κηα επηζηξνθή ζην ΜΥΔΓεσκεηξία,  ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ή γηα ηε δηαηχπσζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο, ελψ 

κεξηθέο εξγαζίεο απαηηνχλ έλα δηαξθέο κπξνο-πίζσ.  Αλαιπηηθά, ν ζρεδηαζκφο ηεο 

δηδαθηηθήο ζεηξάο πξνέβιεπε ηα εμήο: 
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1
ε  

Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

ηόρνη: Να πξνζπαζήζνπλ νη καζεηέο λα εθηηκήζνπλ νπηηθά, απξφζηηεο απνζηάζεηο 

θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπο απηέο. Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ην ηζηνξηθφ 

εξγαιείν ηνπ Errard  θαη ηε ρξήζε ηνπ κέζσ ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ. Να αληηιεθζνχλ νη 

καζεηέο ην πξφβιεκα ηεο κέηξεζεο απξφζηησλ απνζηάζεσλ, παξνπζηάδνληαο 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα ζηελ ηάμε. Να γελλεζεί ε επηζπκία θαη ε 

αλάγθε θαηαζθεπήο ηνπ ηζηνξηθνχ νξγάλνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. 

Τιηθά: Οη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ : έλα Φχιιν Δξγαζίαο (Φ.Δ.1, Παξάξηεκα 

Α, ζει.166), θσηνηππίεο  κε ην ηζηνξηθφ θείκελν ηνπ Errard (Παξάξηεκα. Δ, ζει.185) 

θαη βηληενπξνβνιέα, πνπ ζα πξνβάιιεη ην ηζηνξηθφ εξγαιείν. 

Φάζε Η: Οη καζεηέο ζα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο ησλ 4-5 αηφκσλ. Ο ζρεκαηηζκφο ησλ 

νκάδσλ ζα γίλεη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο καζεηέο, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ 

δαζθάινπ, εθηφο θαη αλ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε δπλακηθή ηνπο. 

Γεληθά φκσο αλακέλεηαη λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα, αθνχ είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο κέζα ζηελ ηάμε. ηε ζπλέρεηα νη νκάδεο ζα κεηαβνχλ ζην 

ρψξν ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ  θαη ζα ηνπο κνηξαζηεί έλα θχιιν εξγαζίαο (Φ.Δ. 

1). Θα ηνπο δεηεζεί λα εξγαζηνχλ κε φπνην ηξφπν ζέινπλ θαη λα θάλνπλ εθηηκήζεηο 

ζρεηηθά κε ην χςνο δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ απφ ην νηθείν ηνπο πεξηβάιινλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν ηζηφο ηεο ζεκαίαο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ή έλα δέληξν ζηνλ 

απιφγπξν. Οη καζεηέο αθνχ εληνπίζνπλ αξρηθά ηα αληηθείκελα ζην ρψξν, ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα εθηηκήζνπλ ηα χςε  νπηηθά ρξεζηκνπνηψληαο σο κέηξν δηάθνξα 

αληηθείκελα γλσζηνχ κήθνπο. Αθφκε ζα ρξεηαζηεί λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 

εξγάζηεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζε κηα φζν ην δπλαηφλ αθξηβή εθηίκεζε. Αθνχ 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θαη ζπκπιεξσζνχλ ηα θχιια εξγαζίαο ζα κεηαβνχλ ζηελ 

αίζνπζα φπνπ ζα παξνπζηάζνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπο θαη ζα ζπδεηήζνπλ ηηο 

ηεθκεξηψζεηο ηνπο. Λνγηθφ είλαη λα ππάξρνπλ αξθεηέο απνθιίζεηο, ηφζν ζηηο 

εθηηκήζεηο, φζν θαη ζηνλ ηξφπν πνπ εξγάζηεθαλ. 

Φάζε ΗΗ: Καηά ηε θάζε απηή ζα επηρεηξεζεί ε ελζσκάησζε ηεο Ηζηνξίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ζηε δηδαζθαιία. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη επηιεγεί έλα απζεληηθφ 

θείκελν ηνπ 16
νπ

 αηψλα ηνπ Jean Errard de Bar-le-Duc. Πξφθεηηαη γηα ην πξψην θαη 

δεχηεξν θεθάιαην  απφ ην έξγν ηνπ “Géométrie et Pratique générale d‟icelle”. Σν 

θείκελν είλαη ζηε γαιιηθή γιψζζα  θαη ζπλνδεχεηαη απφ κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά, 
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θαζψο ηα παηδηά δελ γλσξίδνπλ ηε γιψζζα. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ, έρνπλ 

αθαηξεζεί ηα κέξε εθείλα πνπ ζεσξήζεθε φηη ζα δπζθνιέςνπλ ηδηαίηεξα ηα παηδηά, 

φπσο νη πνιιέο ιεπηνκέξεηεο απφ «Σε κέηξεζε επζείσλ γξακκώλ θαη εηζαγσγή ζηε 

ζύλζεζε ηνπ νξγάλνπ» θαη απφ ην «Πώο κεηξνύληαη νη καθξηλέο επζείεο γξακκέο ζε κηα 

επίπεδε επηθάλεηα».  

Με ηε βνήζεηα ηνπ βηληενπξνβνιέα αιιά θαη θσηνηππηψλ, ζα παξνπζηαζηεί ζηνπο 

καζεηέο ην ηζηνξηθφ θείκελν θαη ην εξγαιείν ηνπ Errard. Με ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ 

θπιιαδίνπ πνπ ην ζπλνδεχεη (Παξάξηεκα Δ, ζει.185), νη καζεηέο ζα δηαπηζηψζνπλ 

ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γξάθηεθε ην θείκελν θαη φηη αλάινγνη πξνβιεκαηηζκνί 

ζρεηηθά κε ηελ κέηξεζε απξφζηησλ απνζηάζεσλ απαζρφιεζαλ ηνλ άλζξσπν απφ 

πνιχ παιηά. Ζ δεχηεξε εξψηεζε είλαη απηή ε νπνία νπζηαζηηθά βνεζά ζηελ αλάδπζε 

ησλ καζεκαηηθψλ ηδηνηήησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θείκελν. Με ηελ ηξίηε εξψηεζε  

ζα αληηιεθζνχλ φηη ε ρξήζε ελφο ηέηνηνπ εξγαιείνπ, ζα κπνξνχζε λα δψζεη ιχζε ζην 

πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζαλ ζηελ πξνεγνχκελε θάζε. Έηζη ζα ππνθηλεζεί  ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγαιείνπ απηνχ. 

 ηε θάζε απηή δε ζα γίλεη επαθξηβψο ε αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ, γηαηί 

θάηη ηέηνην ζα ζηεξνχζε απφ ηνπο καζεηέο ηα νθέιε ηεο δεκηνπξγηθήο αλαθάιπςεο 

ησλ ηδηνηήησλ ηνπ. 

 

2
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

ηόρνο: Να πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαζθεπή ηνπ εξγαιείνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ δαζθάινπ. 

Τιηθά: ηε θάζε απηή ν δάζθαινο ζα έρεη θξνληίζεη, ψζηε ε θάζε νκάδα λα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηεο ηα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νξγάλνπ. Γειαδή απφ ηξεηο αξηζκεκέλεο  

ξάβδνπο, δχν ηνπ ελφο κέηξνπ θαη κηα εθαηφλ είθνζη εθαηνζηψλ, απφ έλα θηλεηφ 

ζχλδεζκν γηα ηελ θάζεηε ξάβδν θαη απφ έλα πηπζζφκελν ζχλδεζκν κε ζθφπεπηξν γηα 

ηελ θηλνχκελε ξάβδν. Θα ρξεηαζηεί επίζεο απφ κηα θσηνηππία (Παξάξηεκα Γ΄, 

ζει.183) γηα ην θάζε παηδί κε ην ζρεδηάγξακκα θαη  κε αλαιπηηθέο νδεγίεο 

θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ.  
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Φάζε Η: Πξηλ δψζνπκε ηα πιηθά ζηηο νκάδεο, κνηξάδνπκε  αηνκηθά ζηνλ θάζε 

καζεηή απφ κηα θσηνηππία κε ην ζρεδηάγξακκα ηνπ νξγάλνπ (Παξάξηεκα Γ΄, 

ζει.183) θαη ηελ νλνκαζία ησλ κεξψλ ηνπ. Αθνινπζεί ζπδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε θαη 

δίλνληαη εμεγήζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ, ψζηε λα είκαζηε ζίγνπξνη  πσο  φινη νη καζεηέο  

έρνπλ θαηαλνήζεη πιήξσο ηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δλαιιαθηηθά 

κπνξνχκε λα δεηήζνπκε απφ κεξηθνχο  καζεηέο λα νλνκαηίζνπλ ηα κέξε ηνπ νξγάλνπ 

θαη λα καο εμεγήζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. ίγνπξνη πιένλ φηη, ζε ζεσξεηηθφ 

ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, νη καζεηέο γλσξίδνπλ ηη πξφθεηηαη λα θαηαζθεπάζνπλ, 

πξνρσξνχκε ζηελ επφκελε θάζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο καο, πνπ είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ 

νξγάλνπ. 

Φάζε ΗΗ: Οη καζεηέο εξγάδνληαη νκαδηθά, ζην επίπεδν ηεο Γεσκεηξίαο Η (GI). ε 

θάζε νκάδα δίλεηαη απφ έλα θπιιάδην κε αλαιπηηθέο νδεγίεο (Παξάξηεκα 

Γ΄,ζει.183), θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη ηνπο αθήλνπκε λα εξγαζηνχλ, 

ρσξίο λα παξεκβαίλνπκε. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε θάζε απηή είλαη θαζαξά 

ζπκβνπιεπηηθφο. Παξέρεη ηε βνήζεηα ηνπ κφλν αλ ηνπ δεηεζεί απφ ηηο νκάδεο, κε 

ηξφπν δηαθξηηηθφ. Γίλεηαη έηζη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ κφλνη ηνπο 

θαη λα αλαθαιχςνπλ ηε γλψζε απηελεξγψληαο. Οη νδεγίεο πξνζπαζνχκε  λα είλαη 

ιηηέο θαη θαηαλνεηέο, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχλ παξεξκελείεο, ελψ θαιφ είλαη λα 

ππάξρεη θαη ην αλάινγν ζρήκα.  

Ζ φιε θαηαζθεπή ζεσξείηαη γεληθά απιή θαη νινθιεξψλεηαη ζε ηέζζεξα απιά 

βήκαηα. Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη ηίζεληαη άκεζα ζηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ θαη 

απαηηείηαη κνλάρα ε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο. Παξφια απηά, αλ θαη ε δξαζηεξηφηεηα  

έρεη νξγαλσζεί επηκειψο θαη ζπλνδεχεηαη απφ επαξθείο νδεγίεο, αλακέλεηαη λα 

πξνθαιέζεη κηα κηθξή δπζθνιία ζηνπο καζεηέο, θαζψο μεθεχγεη απφ ηηο 

ζπλεζηζκέλεο ρεηξαπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο. 

Ζ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ απφ ηα παηδηά, ππφθεηηαη ζε θάπνηνπο πξαθηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη δηαθάλεθαλ ήδε απφ ηελ θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ο πην ζεκαληηθφο είλαη, ην ζρεηηθά κηθξφ χςνο ηεο θάζεηεο ξάβδνπ, 

ιφγσ πξνζαξκνγήο ηνπ ζην χςνο ησλ παηδηψλ. Έηζη, ην εξγαιείν αδπλαηεί λα 

κεηξήζεη απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κέηξσλ. Φξνληίδνπκε επνκέλσο, νη 

κεηξήζεηο πνπ αλαηίζεληαη ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, λα κελ μεπεξλνχλ ηελ 

απφζηαζε απηή. Αλ παξφια απηά παξαζηεί ηέηνηα αλάγθε, απηφ κπνξεί λα γίλεη κε 
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δηαδνρηθέο κεηξήζεηο. Ζ θαηαζθεπή ή έζησ ε ζπλαξκνιφγεζε  ηνπ εξγαιείνπ απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη κεγάιε ηθαλνπνίεζε ζηνπο 

καζεηέο θαη λα ηνπο δηεγείξεη ηε δεκηνπξγηθή δηάζεζε. Παξάιιεια, ε νκαδηθή 

εξγαζία θαη νη δηαδξάζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ ζα δεκηνπξγήζεη ηηο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ εξγαιείνπ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο επφκελεο παξεκβάζεηο. 

3
ε  

Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

ηόρνη: Να εμαζθεζνχλ νη καζεηέο ζηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηνπ Errard, κεηξψληαο 

πξνζηηέο απνζηάζεηο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, λα κεηαθέξνπλ ηηο κεηξήζεηο ηνπο 

απηέο ζην ραξηί, λα δηαπηζηψζνπλ φηη ζρεκαηίδνληαη δχν νξζνγψληα ηξίγσλα θαη φηη 

ε δεηνχκελε απφζηαζε είλαη ε βάζε ηνπ κεγάινπ ηξηγψλνπ.  

Τιηθά: Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ κε ην εξγαιείν ηνπ Errard, ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

Φχιιν Δξγαζίαο 2 (Παξάξηεκα Α, ζει.166), ζα επηβεβαηψζνπλ ηηο κεηξήζεηο ηνπο  

κε κηα κεηξνηαηλία θαη ζα απνηππψζνπλ ηα ηξίγσλα πνπ ζρεκαηίδνληαη ζε έλα θχιιν 

ραξηί κε ηεηξαγσλάθηα κε ηε βνήζεηα ησλ γεσκεηξηθψλ ηνπο νξγάλσλ. 

Φάζε Η: Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ νκαδηθά, αιιά θαη αηνκηθά. Θα κνηξάζνπκε απφ 

έλα Φχιιν Δξγαζίαο (Φ.Δ.2) ζηηο νκάδεο, φπνπ εθεί δίλνπκε αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εξγαζηνχλ. Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα δεηά λα νλνκαζηνχλ 

ηα κέξε ηνπ εξγαιείνπ απφ ηελ νινκέιεηα ησλ νκάδσλ, ψζηε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε 

εμνηθείσζε κε απηφ.  

                                         Α                                            

 

                              Γ                                        Δ 

  

     

                                         Β                            

Εικόνα 4: χθματικι αναπαράςταςθ του εργαλείου του Errard. 
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ηε ζπλέρεηα ε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα θαζνξίδεη ην ξφιν ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ. 

Οη ξφινη ζα είλαη ελαιιαζζφκελνη, ψζηε λα δνζεί ζε φινπο ε δπλαηφηεηα λα 

εξγαζηνχλ θπθιηθά ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο ηεο νκάδαο. Κάπνηνο καζεηήο ζα 

πξαγκαηνπνηεί ηηο ζηνρεχζεηο, άιινο ζα θξνληίδεη γηα ηελ θαζεηφηεηα ηνπ νξγάλνπ, 

έλαο άιινο ζα κεηξά ηηο απνζηάζεηο πάλσ ζηελ νξηδφληηα ξάβδν, θάπνηνο ζα 

θαηαγξάθεη ηα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ ζην Φχιιν Δξγαζίαο, ελψ άιινη δπν ζα 

κεηξνχλ κε ηε κεηξνηαηλία ηηο απνζηάζεηο. Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλνιηθά έμη 

κεηξήζεηο, φζα θαη ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη φπσο αλαθέξακε 

ε ελαιιαγή ησλ ξφισλ.  

ε θάζε λέα κέηξεζε ν θψλνο ζα κεηαθηλείηαη, ρσξίο φκσο λα μεπεξλά ηε κέγηζηε 

απφζηαζε ησλ 12 κέηξσλ, αθνχ ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο απηφο. Βέβαηα δελ ζα 

αλαθέξνπκε ηίπνηα αθφκε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ ζηνπο καζεηέο. Απηφ 

πεξηκέλνπκε λα ην αλαθαιχςνπλ κφλνη ηνπο ζε θάπνηα άιιε δξαζηεξηφηεηα. 

Αλακέλεηαη λα αλαθαιχςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ, ζθνπεχνληαο  πξνο ηνπο 

θψλνπο, ηνπο νπνίνπο έρνπκε ηνπνζεηήζεη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε πσο ζα πξέπεη λα θαηαγξάςνπλ ηφζν ην κήθνο  (ΒΓ) απφ ηε 

βάζε ηνπ νξγάλνπ σο ην αληηθείκελν θαη ην κήθνο  ηεο νξηδφληηαο ξάβδνπ (ΓΔ), φζν 

θαη ηα κήθε ηεο θάζεηεο ξάβδνπ (ΑΓ) θαη (ΓΒ).  

Αλακέλνπκε νη καζεηέο λα κελ κπνξνχλ αθφκε λα θάλνπλ κεηξήζεηο κε ηε ρξήζε 

ηνπ εξγαιείνπ. Οη κεηξήζεηο σο απηή ηε θάζε ζα γίλνληαη κε ηε κεηξνηαηλία, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα λα νδεγεζνχλ αξγφηεξα 

ζηελ αλαθάιπςε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ εξγαιείνπ. 

Φάζε ΗΗ: Ζ εξγαζία ηψξα ζα γίλεη αηνκηθά, κέζα ζηελ ηάμε. Θα κνηξάζνπκε ζε 

φινπο απφ έλα ραξηί κε ηεηξαγσλάθηα θαη ζα ηνπο δεηήζνπκε λα κεηαθέξνπλ ηε 

θαηάζηαζε πνπ βίσζαλ έμσ, ζηελ απιή, πάλσ ζην ραξηί. Εεηάκε δειαδή λα 

ζρεδηάζνπλ, κε ηε βνήζεηα ησλ γεσκεηξηθψλ ηνπο νξγάλσλ, ηε ζηφρεπζε πνπ έθαλαλ 

πάλσ ζε έλαλ θψλν θαη λα ζπλδέζνπλ κε κηα δηαθεθνκκέλε γξακκή ην άθξν ηεο 

θηλεηήο ξάβδνπ κε ην αληηθείκελν. Ζ πξνέθηαζε απηή απνηειεί ηε λνεηή επζεία ηνπ 

καηηνχ. Σν ζρέδην ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θαηαιήμνπλ ζα έρεη πεξίπνπ ηελ εμήο 

κνξθή: 
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Α 

 

Γ                                        Δ 

 

 

Β                                                                                                             Γ 

Εικόνα 5: χθματικι αναπαράςταςθ τθσ ςτόχευςθσ προσ ζνα αντικείμενο με το εργαλείο του Errard. 

 

Θα ζπιιέμνπκε ζηε ζπλέρεηα ηα ζρέδηα θαη ζα ηα εθζέζνπκε ζε θνηλή ζέα ζηνλ 

θειινπίλαθα ηεο ηάμεο, πξνθαιψληαο κηα ζπιινγηθή ζπδήηεζε. Αλ θάπνηνη καζεηέο 

δελ θαηαθέξνπλ λα απνηππψζνπλ ζην ζρέδηφ ηνπο  ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάςακε, 

ζα ηνπο δεηήζνπκε λα παξνπζηάζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ γηα ηηο επηινγέο ηνπο. 

Απφ ηε ζπδήηεζε πνπ ζα πξνθχςεη επηδηψθνπκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα, 

φηη κεηαμχ ηεο θνξπθήο ηνπ νξγάλνπ, ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνο ζηφρεπζε, ηεο θηλεηήο  

βάζεο  θαη ηεο θάζεηεο ξάβδνπ ηνπ νξγάλνπ, ζρεκαηίδνληαη δχν νξζνγψληα ηξίγσλα, 

κε θνηλή θνξπθή, ηελ θνξπθή ηνπ νξγάλνπ. Άξα νπζηαζηηθά έρνπκε δχν νξζνγψληα 

θαη ηζνγψληα ηξίγσλα, αθνχ θαη ε ηξίηε θνξπθή δελ κπνξεί παξά λα είλαη ίζε. 

 

4
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

ηόρνη: Να δηαπηζηψζνπλ ηε ζρέζε αλαινγίαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ  δπν φκνησλ 

ηξηγψλσλ θαη φηη ε ζρέζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηα ηξίγσλα πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ην 

εξγαιείν ηνπ Errard. 

Τιηθά: Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα ράξηηλν νξζνγψλην ηξίγσλν, ην εξγαιείν ηνπ 

Errard, καξθαδφξνπο, ηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο θαη ην Φχιιν Δξγαζίαο 3 (Παξάξηεκα  

Α, ζει.166). 
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Φάζε Η: Ζ Δξγαζία απηή πξφθεηηαη λα γίλεη νκαδηθά απφ ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

Θα ζρεδηάζνπκε έλα κεγάιν νξζνγψλην ηξίγσλν ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηήζνπκε πάλσ απφ απηφ, ην ράξηηλν νξζνγψλην ηξίγσλν πνπ ζα 

έρνπκε απφ πξηλ θαηαζθεπάζεη. Θα πξνζέμνπκε ψζηε νη θνξπθέο Α θαη Α΄ ησλ δχν 

ηξηγψλσλ, αιιά θαη νη πιεπξέο ηνπο λα ζπκπέζνπλ ζε έλα ηκήκα ηνπο. Καηφπηλ ζα 

δεηήζνπκε απφ ηνπ καζεηέο καο λα δηαπηζηψζνπλ, αλ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα 

ζηηο νκφινγεο πιεπξέο ησλ ηξηγψλσλ. 

Θα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε θαη αλακέλεηαη πσο θάπνηνη ζα θαηαιήμνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα, φηη κεηαθηλψληαο ην κηθξφ ηξίγσλν  κέζα ζην κεγάιν, κπνξνχκε λα  

δηαπηζηψζνπκε πφζεο θνξέο ρσξάεη ε θάζε πιεπξά ηνπ κηθξνχ ηξηγψλνπ ζηελ 

αληίζηνηρε πιεπξά ηνπ κεγάινπ. Θα θαηαγξάςνπκε ζηνλ πίλαθα ηνπο ιφγνπο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο κεηξήζεηο απηέο θαη αλακέλεηαη νη καζεηέο λα δηαπηζηψζνπλ 

φηη νη ιφγνη είλαη ίζνη κεηαμχ ηνπο. Ζ θάζε απηή επηδηψθνπκε λα ιήμεη κε ηε 

δηαπίζησζε, φηη κεηαμχ ησλ νκφινγσλ πιεπξψλ ησλ νκνίσλ ηξηγψλσλ ζηνλ πίλαθα 

ππάξρεη κηα ζρέζε αλαινγίαο. 

Φάζε ΗΗ: Καηά ηε θάζε απηή νη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ αηνκηθά θαη νκαδηθά. Θα 

κνηξάζνπκε ζε φινπο ηνπο καζεηέο καο ην 3
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο. ηελ πξψηε 

δξαζηεξηφηεηα  ππάξρεη έλαο πίλαθαο, φπνπ θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ, 

απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζηνρεχζεηο γηα ηα κήθε: ΑΓ, ΑΒ, ΓΔ θαη ΒΓ. Θα ηνπο 

δεηήζνπκε λα παξαηεξήζνπλ ηηο ηηκέο ησλ κέηξσλ  θαη λα γξάςνπλ ηη παξαηεξνχλ 

γηα θάζε ζηφρεπζε μερσξηζηά. 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπο θαιεί λα δεκηνπξγήζνπλ ηα θιάζκαηα ΑΓ/ΑΒ θαη 

ΓΔ/ΒΓ ησλ πιεπξψλ ησλ ηξηγψλσλ γηα θάζε ζηφρεπζε μερσξηζηά θαη ηνπο παξαθηλεί 

λα ηα παξαηεξήζνπλ. Αλακέλεηαη λα δηαθξίλνπλ νη καζεηέο πσο πξφθεηηαη γηα ιφγνπο 

ησλ πιεπξψλ. 

Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα δεηά απφ ηα παηδηά λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο δηαηξέζεηο ησλ 

θιαζκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ηηκέο ησλ πξνεγνχκελσλ θιαζκάησλ. Θα 

δηαπηζηψζνπλ νη καζεηέο πσο ην πειίθν είλαη ζηαζεξφ. Απηφ αλακέλεηαη λα ηνπο 

νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα πσο πξφθεηηαη γηα αλαινγία. 
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Ζ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα δηαηππψζνπλ ηελ εθηίκεζή ηνπο 

θαη γηα ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα κήθε ησλ πιεπξψλ ΑΓ θαη ΑΔ. Ζ απάληεζε πνπ 

αλακέλνπκε λα δψζνπλ είλαη φηη θαη γηα απηέο ηηο πιεπξέο ηζρχεη ε ζρέζε αλαινγίαο. 

Ζ πέκπηε δξαζηεξηφηεηα επηδηψθεη λα επηβεβαηψζνπλ νη καζεηέο ηελ πξνεγνχκελε 

ππφζεζή ηνπο. Σνπο δεηά επνκέλσο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ μαλά ην εξγαιείν ηνπ 

Errard, λα δψζνπλ ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα γηα ηηο γλσζηέο πιεπξέο θαη λα κεηξήζνπλ κε 

κηα κεηξνηαηλία ηα ΑΔ θαη ΑΓ. Θα δηαπηζηψζνπλ φηη πξάγκαηη ε ζρέζε αλαινγίαο 

ηζρχεη θαη γηα απηέο ηηο πιεπξέο. 

Με ηελ έθηε δξαζηεξηφηεηα επηδηψθεηαη λα θαηαιήμνπλ φηη φιεο νη πιεπξέο ησλ δχν 

ηξηγψλσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ, ζπλδένληαη αλά δπν κε κηα 

ζρέζε αλαινγίαο, θάηη πνπ δηαπηζηψζαλε ήδε θαη κε ηα ηξίγσλα ζηνλ πίλαθα ζην 

πξνεγνχκελν κάζεκα. 

 

5
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

ηόρνη: Να επηβεβαησζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα  ηνπ εξγαιείνπ θαη λα επηζεκνπνηεζεί ε 

λέα γλψζε. Να επηβεβαηψζνπλ επίζεο ηελ άπνςε, πσο γηα θάζε ηξίγσλν πνπ 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ, ηζρχεη ν θαλφλαο ησλ αλάινγσλ πιεπξψλ. 

Τιηθά: Σν Φχιιν Δξγαζίαο 4 (Παξάξηεκα Α, ζει.166), ην εξγαιείν ηνπ Errard, 

δηάθνξα αληηθείκελα πξνο ζηφρεπζε (κπάιεο, θψλνπο θιπ.), κηα κεηξνηαηλία. 

Φάζε Η: Με δεδνκέλε ηε ζρέζε αλαινγίαο κεηαμχ ησλ πιεπξψλ ησλ ηξηγψλσλ, φπσο 

αλαθάιπςαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε θάζε, ζα θαιέζνπκε ηψξα ηνπο καζεηέο λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο  ηνπ Φχιινπ Δξγαζίαο, εξγαδφκελνη 

πάιη αηνκηθά. Σνπο κνηξάδνπκε απφ έλα Φ.Δ φπνπ έρνπκε ηα αθφινπζα δχν 

νξζνγψληα θαη ηζνγψληα ηξίγσλα κε θνηλή θνξπθή ηελ Α: 

 

 

 

 



53 
 

 

                     Α 
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                    Β                                                                                    Γ 

Εικόνα 6: Σα δφο ορκογϊνια τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΕ με κοινι τθν κορυφι Α. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε ΑΒ = 90 εθ. θαη ΑΓ = 30 εθ., ζα δεηήζνπκε λα ππνινγίζνπλ πφζεο 

θνξέο κηθξφηεξε είλαη ε ΑΓ απφ ηελ ΑΒ. Καηφπηλ ζα ηνπο δεηήζνπκε λα καο πνπλ 

πνηνο είλαη ν ιφγνο ησλ πιεπξψλ. Οη απαληήζεηο δελ αλακέλεηαη λα δπζθνιέςνπλ 

ηνπο καζεηέο, θαζψο απηφ κπνξεί λα γίλεη αθφκε θαη κε κηα απιή δηαίξεζε. ηε 

ζπλέρεηα ζα ππνζέζνπκε πσο νη ΑΔ = 50εθ. θαη ΓΔ = 40εθ. Θα δεηήζνπκε απφ ηνπο 

καζεηέο λα καο βξνπλ ηα ΑΓ θαη ΒΓ. Δδψ αλακέλεηαη κηα ζρεηηθά κεγαιχηεξε 

δπζθνιία γηα ηα παηδηά, κηαο θαη πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηε δηαδηθαζία κε ηα «ρηαζηί» 

γηλφκελα.  

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα δεηά απφ ηα παηδηά λα αλαθνηλψζνπλ ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο, ηνλ ηξφπν πνπ εξγάζηεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ.  

Ζ ηξίηε εξψηεζε θαη νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, ζα καο νδεγήζνπλ νπζηαζηηθά  

ζηελ αλαθάιπςε  ηεο βαζηθήο ηδηφηεηαο ηνπ εξγαιείνπ, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηε 

ρξήζε ησλ αλαινγηψλ γηα ηε κέηξεζε απξφζηησλ απνζηάζεσλ. 
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Φάζε ΗΗ: Ζ γλψζε πνπ κφιηο απνθηήζεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα, ζα 

πξέπεη λα επαιεζεπηεί ζηελ πξάμε θαη λα ηζρχζεη γηα πιήζνο πεξηπηψζεσλ, ψζηε λα 

γεληθεπζεί θαη λα επηζεκνπνηεζεί πιήξσο ζηε ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ. 

Θα δεηήζνπκε ινηπφλ απφ ηα παηδηά λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο, κε ελαιιαγή ξφισλ 

εθφζνλ έρνπλ πιένλ απνθηήζεη ηελ θαηάιιειε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ. Θα ηνπνζεηήζνπλ δηάθνξα αληηθείκελα  ζε πξνζηηέο απνζηάζεηο ζην ρψξν 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηα ζηνρεχζνπλ κε ην εξγαιείν θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

ππνινγίζνπλ ηελ απφζηαζε ηνπο. Καηφπηλ ζα κεηξήζνπλ κε κηα κεηξνηαηλία ηηο 

απνζηάζεηο θαη ζα επηβεβαηψζνπλ ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο. 

Ζ δηαδηθαζία ζα επαλαιεθζεί έσο φηνπ  δνζεί ζε φιεο ηηο νκάδεο ε επθαηξία λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην εξγαιείν. Απφ ηηο επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο, αλακέλεηαη λα 

επηβεβαησζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εξγαιείνπ θαη λα επηζεκνπνηεζεί ε λέα γλψζε. 

  

6
ε  

Γηδαθηηθή Παξέκβαζε  

ηόρνη: Να κεηξήζνπλ  απνζηάζεηο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ή ζε θνληηλή πεξηνρή, 

θάλνληαο ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ θαη ηεο ζρέζεο αλαινγίαο πνπ αλαθάιπςαλ ήδε πσο 

ηζρχεη. Αθφκε, λα θαηαγξάςνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεψλ 

ηνπο θαη λα ηα ζπδεηήζνπλ απφ θνηλνχ, πξνζπαζψληαο λα αλαθαιχςνπλ ηνπο ιφγνπο 

πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζε πηζαλά δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα.  

Τιηθά: Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ην εξγαιείν Errard, ην Φχιιν Δξγαζίαο 5 (Παξάξηεκα 

Α, ζει. 166), θψλνη ή κπάιεο σο δείθηεο θαη ζεκεησκαηάξηα. 

Φάζε Η: Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ νκαδηθά ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Θα 

ηνπνζεηήζνπλ δηάθνξα αληηθείκελα, σο δείθηεο, ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ θηεξίνπ, 

θαζψο θαη ζε άιια επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ απιφγπξνπ. ηε ζπλέρεηα ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο κεηξήζεηο κε ην εξγαιείν θαη ζα θαηαγξάςνπλ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο. Οη νκάδεο ζα αλαιάβνπλ δηαθνξεηηθά ζεκεία θαη ζα εξγαζηνχλ 

ελαιιάμ.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ηψξα πιένλ, δελ επηβεβαηψλνληαη απφ κεηξήζεηο κε 

κεηξνηαηλία, θαζψο νη απνζηάζεηο ζεσξνχληαη πηα κε πξνζηηέο θαη επηπιένλ έρεη 

επηβεβαησζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εξγαιείνπ γηα ηε κέηξεζε ηέηνησλ απνζηάζεσλ. 
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Καζ‟ φιε ηε δηαδηθαζία ν δάζθαινο πεξηθέξεηαη ζηηο νκάδεο θαη ειέγρεη δηαθξηηηθά 

ηηο εξγαζίεο ηνπο, πξνζθέξνληαο ηε βνήζεηα ηνπ, φπνπ ρξεηάδεηαη. 

Μηα δπζθνιία πνπ πξνβιέπεηαη λα απαζρνιήζεη ηηο νκάδεο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

εκβέιεηαο κέηξεζεο ηνπ εξγαιείνπ, κηαο θαη νη απνζηάζεηο πξνο κέηξεζε είλαη 

αξθεηά κεγάιεο. Αλακέλεηαη φκσο λα δηαρεηξηζηνχλ ην πξφβιεκα, θάλνληαο 

κηθξφηεξεο δηαδνρηθέο κεηξήζεηο ησλ πιεπξψλ. 

Ζ δηαδηθαζία ζα έρεη νινθιεξσζεί, φηαλ πιένλ θαη νη ηέζζεξηο νκάδεο ζα έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηε κέηξεζε ησλ απνζηάζεσλ πνπ ηνπο αλαηέζεθε θαη έρνπλ 

θαηαγξάςεη ηα δεδνκέλα ηνπο ζην Φχιιν Δξγαζίαο.   

Φάζε ΗΗ: Οη νκάδεο ηψξα ζα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ αίζνπζα, φπνπ θαη ζα 

παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεψλ ηνπο. Δίλαη πνιχ πηζαλφ κεξηθέο 

νκάδεο λα έρνπλ νδεγεζεί ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε κέηξεζε ίδησλ 

ζεκείσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξνθιεζεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε, ψζηε λα 

δηαπηζησζνχλ νη αηηίεο ησλ απνθιίζεσλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα δψζνπκε ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο, φπνπ νη δηαθνξνπνηήζεηο ζα έρνπλ επέιζεη απφ ηε κε ζσζηή 

ρξήζε ησλ αλαινγηψλ ησλ ηξηγψλσλ. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ζα νινθιεξσζεί κε ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ πάλσ ζε έλα 

πξφρεηξν ζρήκα ην νπνίν έρεη ζρεδηάζεη ν δάζθαινο ζηνλ πίλαθα, κε ηε βνήζεηα ησλ 

νκάδσλ θαη ζα αλαπαξηζηά ην ρψξν ηνπ ζρνιηθνχ θηεξίνπ θαη ηεο απιήο, ππφ 

θάηνςε. Οη καζεηέο ζα κεηαθέξνπλ ην ζρέδην κε ηηο απνζηάζεηο θαη ζηα δηθά ηνπο 

ζεκεησκαηάξηα. 

7
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

ηόρνο: Να κεηαθέξνπλ ηηο κεηξήζεηο ηνπο ζην ραξηί θαη λα ζρεδηάζνπλ ππφ 

θιίκαθα ηελ θάηνςε ηνπ  θηεξίνπ θαη ηεο απιήο  ηνπ ζρνιείνπ.  

Τιηθά: Σα παηδηά ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θφιιεο ραξηί Α4, απφ έλα ζεη γεσκεηξηθψλ 

νξγάλσλ θαη ζεκεησκαηάξηα. 

Φάζε Η: Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ αηνκηθά κέζα ζηελ ηάμε. Έρνπλ πιένλ ζηα ρέξηα 

ηνπο έλα πξφρεηξν ζρέδην ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαη ζα πξέπεη ηψξα λα 

κεηαθέξνπλ ην ζρέδηφ ηνπο απηφ, κε θάπνηα θιίκαθα ζε έλα θχιιν ραξηί Α4 

ρξεζηκνπνηψληαο  ηα γεσκεηξηθά ηνπο φξγαλα. 
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Πξηλ μεθηλήζεη ε εξγαζία, είλαη απαξαίηεην λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο καο 

πσο εθφζνλ είλαη αδχλαηνλ λα κεηαθέξνπκε ην ζρέδην ζην ραξηί κε ηηο πξαγκαηηθέο 

ηνπ δηαζηάζεηο, ζα πξέπεη αλαγθαζηηθά λα γίλεη κηα ζκίθξπλζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. 

Πξνθαινχκε ινηπφλ ηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζίζνπκε απφ θνηλνχ, πφζεο θνξέο ζα πξέπεη λα κηθξχλεη ην πξαγκαηηθφ ζρέδην, 

κε άιια ιφγηα πνηνο ζα είλαη ν ιφγνο ηεο θιίκαθαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκθσλήζνπκε, πσο ν ιφγνο απηφο ζα πξέπεη απαξέγθιηηα λα 

εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ θαη λα είλαη θνηλφο γηα φινπο, ψζηε λα 

ππάξρεη κηα νκνηνγέλεηα ζηελ εξγαζία ηεο ηάμεο. 

Αθνχ ινηπφλ ππνινγίζνπλ ηηο δηαζηάζεηο ππφ θιίκαθα, ζα αξρίζνπλ λα ζρεδηάδνπλ ην 

θηήξην θαη ηνλ απιφγπξν, κεηαθέξνληαο φ,ηη ππάξρεη εθεί, ζην ραξηί. Καη ζηε 

πεξίπησζε απηή ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ παξακέλεη βνεζεηηθφο. Θα παξαθνινπζεί  

δηαθξηηηθά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ρσξίο άκεζεο παξεκβάζεηο. Μφιηο νινθιεξσζεί 

ε δηαδηθαζία, νη καζεηέο καο ζα αλαξηήζνπλ ηα έξγα ηνπο ζηνλ θειινπίλαθα  ηεο 

ηάμεο θαη ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε, φπνπ ν θαζέλαο ζα έρεη ηελ επθαηξία λα 

εθθξάζεη ηηο εληππψζεηο ηνπ απφ ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ. 

8
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

ηόρνο: Να εθαξκφζνπλ απηά πνπ έκαζαλ πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα 

(κεηαγλσζηηθή θάζε). 

Τιηθά: Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ην ζρέδην ηνπ ζρνιείνπ ππφ θιίκαθα, ην εξγαιείν ηνπ 

Errard θαη  ζεκεησκαηάξηα. 

Φάζε Η: ηε θάζε απηή νη καζεηέο καο ζα εξγαζηνχλ νκαδηθά. Θα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζαλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα λα δψζνπλ ιχζε ζε έλα ξεαιηζηηθφ πξφβιεκα. 

χκθσλα κε ην πξφβιεκα απηφ, ν χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ, 

πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη ην θφζηνο θαηαζθεπήο γηα έλα θηφζθη ζηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ καο. Εήηεζε απφ εκάο λα ηνπ ππνδείμνπκε ην αθξηβέο ζεκείν πνπ ζα έπξεπε 

απηφ λα ζηεζεί, ψζηε λα βξίζθεηαη αθξηβψο ζην θέληξν ηεο απιήο. 

Πξνθαινχκε κηα ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, φπνπ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο 

ηψξα ζα πξέπεη νη καζεηέο καο λα αθνινπζήζνπλ κηα αληίζηξνθε πνξεία. Θα 
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μεθηλήζνπλ δειαδή απφ ην ζρέδην πνπ έθηηαμαλ ππφ θιίκαθα ζηελ πξνεγνχκελε 

θάζε, ζα ππνινγίζνπλ ην ζεκείν πάλσ ζην  ραξηί, ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαηξέςνπλ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο ζε απνζηάζεηο πξαγκαηηθέο ζην ρψξν ηεο απιήο θαη ζα 

εληνπίζνπλ ην ζεκείν ζην ρψξν, θάλνληαο ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηνπ Errard. 

Θα μεθηλήζνπλ ινηπφλ νη νκάδεο λα εξγάδνληαη πξψηα ζηα ζρέδηα θαη ζηα 

ζεκεησκαηάξηά ηνπο θαη θαηφπηλ ζηελ απιή. Θα αλαιάβνπλ λα κεηξήζνπλ ηελ 

απφζηαζε, μεθηλψληαο απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία ζην ρψξν. Ζ ζχγθιηζε ησλ 

κεηξήζεσλ θαη ε ηαχηηζή ηνπο ζε έλα θνηλφ ζεκείν, ζα απνηειέζεη ηελ απφδεημε ηεο 

επηηπρνχο έθβαζεο ηνπ έξγνπ.                                                                                                                                                                         

 

5.6 Αλάιπζε ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο ππό ην πξίζκα ησλ Γεσκεηξηθώλ Υώξσλ 

Δξγαζίαο 

 

Μάζεκα Δηζαγσγή ζηε γεσκεηξηθή εξγαζία Γηάγξακκα ΓΥΔ 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 1 

 

Βξηζθφκαζηε ζην εκεησηηθφ-Δξγαιεηαθφ επίπεδν φπνπ 

παξνπζηάδνληαη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Οη καζεηέο 

θηλνχληαη ζε έλα ρψξν πξαγκαηηθφ θαη ηνπηθφ. Σα 

αληηθείκελα ηεο απιήο ιεηηνπξγνχλ σο ζρήκαηα. 

Υξεζηκνπνηείηαη ε δηαίζζεζε θαη ην λνεηηθφ πείξακα γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζηάζεσλ. Ζ παξνπζίαζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ θεηκέλνπ νδεγεί ζηελ αλάδεημε ηεο 

εξγαιεηαθήο δηάζηαζεο ηνπ νξγάλνπ. Δίλαη έλα εξγαιείν 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε δπζπξφζηησλ 

απνζηάζεσλ.  

 

 

 

 

 

Μάζεκα 2 

 

 

πλερίδνπκε λα εξγαδφκαζηε ζην ίδην θάζεην επίπεδν. Ζ 

πξνεγνχκελε θάζε καο νδήγεζε ζηελ εξγαιεηαθή γέλεζε. 

Σα ζρήκαηα απνθηνχλ πιηθή ππφζηαζε θαη νη καζεηέο 

θαηαζθεπάδνπλ ην εξγαιείν. 
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Μάζεκα 3 

 

 

Οη καζεηέο ζην κάζεκα απηφ εξγάδνληαη ζην Δξγαιεηαθφ-

Λεθηηθφ επίπεδν. Πξαγκαηνπνηνχλ κεηξήζεηο κε ην 

φξγαλν πνπ θαηαζθεχαζαλ. Δθηφο ηνπ νξγάλνπ, θάλνπλ 

ρξήζε πηλάθσλ, ηεηξαγσληζκέλνπ ραξηηνχ, γεσκεηξηθψλ 

νξγάλσλ θαη κεηξνηαηλίαο. Οη καζεηέο  κεηαθέξνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο ζην ραξηί. Ζ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε  έρεη 

πάξεη πιένλ κηα ζεκεησηηθή δηάζηαζε. πδεηνχλ  θαη 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ζρεκαηίδνληαη δχν 

νξζνγψληα  ηξίγσλα πνπ έρνπλ θνηλή θνξπθή, ελψ ε κηα 

θάζεηε πιεπξά ηνπ κεγάινπ ηξηγψλνπ απνηειεί 

νπζηαζηηθά ηελ δεηνχκελε απφζηαζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 4 

 

 

Ζ εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζην εκεησηηθφ – Λεθηηθφ 

επίπεδν. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ δπν φκνηα ηξίγσλα, 

ηα ζρήκαηα θαη ηνπο πίλαθεο πνπ παξήγαγαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε θάζε ηεο εξγαζίαο ηνπο γηα λα 

δηαπηζηψζνπλ ηε βαζηθή ηδηφηεηα ηνπ εξγαιείνπ, πνπ δελ 

είλαη  άιιε απφ ηε ζρέζε αλαινγίαο πνπ ζπλδέεη ηηο 

πιεπξέο ησλ ηξηγψλσλ. Γηα ηελ επηθχξσζε ηεο 

θαηάζηαζεο, δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην εξγαιείν ηνπ Errard. Έρνπκε δειαδή 

κηα πξνζθπγή πξνο ηελ εξγαιεηαθή δηάζηαζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 5 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηζεκνπνηεζεί ε ηζρχο ηεο λέαο γλψζεο 

θαη λα γεληθεπηεί ε ζεκαζία ηεο εξγαδφκαζηε πάιη ζην 

εκεησηηθφ-Λεθηηθφ επίπεδν. Ζ ηδηφηεηα ηεο αλαινγίαο 

πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα, 

ρξεζηκνπνηείηαη ηψξα γηα λα ιχζνπλ νη καζεηέο ζην 

θπιιάδην έλα πξφβιεκα. ηε ζπλέρεηα πξνηείλεηαη  ε  

ρξήζε ηνπ νξγάλνπ ζηελ απιή, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

επαιήζεπζε. Ζ ηδηφηεηα ησλ αλάινγσλ πιεπξψλ ησλ 

ηξηγψλσλ πνπ νξίδεη ην φξγαλν, γίλεηαη ηψξα εξγαιείν γηα 

λα κεηξεζνχλ νη απξφζηηεο απνζηάζεηο. Παξαηεξνχκε 

δειαδή κηα πξνζθπγή πξνο ηελ εξγαιεηαθή δηάζηαζε. 

πλεηδεηή θαη εζειεκέλε είλαη ε κεηαθίλεζε ζηηο  

ηειεπηαίεο δξαζηεξηφηεηεο απφ ην παξάδεηγκα 

ΜΥΔΓεσκεηξία ζην ΜΥΔΑξηζκνί. 
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Μάζεκα 6 

 

Σψξα πιένλ ην εξγαιείν Errard ρξεζηκνπνηείηαη πιήξσο 

ζηνλ πξαγκαηηθφ θαη ηνπηθφ ρψξν (απιή – θηήξην) θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαηαγξάθνληαη ζε πίλαθεο 

θαη κεηαθέξνληαη ζε πξφρεηξν ζρέδην πάλσ ζην ραξηί 

(κεηαθίλεζε πξνο ηε GII). Δξγαδφκαζηε ινηπφλ  ζην 

εκεησηηθφ-Δξγαιεηαθφ επίπεδν. Ζ παξνπζίαζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ε ζπδήηεζε πνπ 

εγείξεη ην ζέκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, 

καο δείρλεη ζαθείο πξνζθπγέο πξνο ηε ιεθηηθή δηάζηαζε. 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 7 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ηψξα ζην Δξγαιεηαθφ-Λεθηηθφ 

επίπεδν κε πξνζθπγή πξνο ην εκεησηηθφ. Ζ ηδηφηεηα ησλ 

ιφγσλ γίλεηαη ηψξα εξγαιείν γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Έξρνληαη αληηκέησπνη κε ην πξφβιεκα ηεο 

κεηαθνξάο ηνπ πξαγκαηηθνχ ρψξνπ ζην ραξηί. 

Δξγάδνληαη κε ιφγνπο θαη πξνθαινχλ ηε ζκίθξπλζε ησλ 

αξρηθψλ δηαζηάζεσλ. Υξεζηκνπνηνχλ ηα γεσκεηξηθά 

φξγαλα θαη αξηζκεηηθέο πξάμεηο. Πξνθαιείηαη ζπδήηεζε  

ζηελ νινκέιεηα θαη αλαδχεηαη ε έλλνηα ηεο θιίκαθαο.  

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 8 

 

Ζ δηδαθηηθή ζεηξά  θιείλεη κε κηα κεηαγλσζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σν φξγαλν ηνπ Errard  απνθηά κηα άιιε 

ιεηηνπξγηθφηεηα. Αληί λα ππνινγίζεη απξφζηηεο 

απνζηάζεηο, κεηαθέξεη απνζηάζεηο απφ ην ζρέδην ζηνλ 

πξαγκαηηθφ ρψξν ηεο απιήο, επηθπξψλνληαο έηζη ηελ 

ηδηφηεηα ησλ ιφγσλ θαη αλαινγηψλ ζηε ρξήζε ηνπ 

νξγάλνπ. Ζ εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζην εκεησηηθφ-

Λεθηηθφ επίπεδν κε πξνζθπγέο πξνο ην Δξγαιεηαθφ. Ζ 

αιιαγή ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ ηνπ Errard καο δίλεη ην 

πέξαζκα απφ ηε instrumentation ζηελ instrumentalisation 

εξγαιεηαθή δηάζηαζε. 

 

 

      Πίνακασ 1: Ανάλυςθ τθσ διδακτικισ ςειράσ υπό το πρίςμα των Γεωμετρικϊν Χϊρων Εργαςίασ. 

5.7 Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

Ζ έξεπλα πεξηειάκβαλε κηα ζεηξά νρηψ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ κε έιεγρν πξηλ  θαη 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο κε ηε βνήζεηα ελφο pre-test, ελφο post-test θαη ελφο αθφκε ηεζη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο λέαο γλψζεο. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ έγηλε απφ ηα Φχιια Δξγαζηψλ, απφ παξαηεξήζεηο θαηά ηε δηδαζθαιία, 

απφ ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ δηαιφγσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο δηαδξάζεηο ησλ 

νκάδσλ θαη απφ έλα εξσηεκαηνιφγην, πνπ δφζεθε κεηά ην πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ 

θαη πεξηειάκβαλε δεθαηέζζεξηο εξσηήζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο, 

απφ ηνπο καζεηέο. 
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Ο έιεγρνο ησλ πξνζσπηθώλ ΜΥΔ ησλ καζεηώλ κέζσ ησλ pre θαη post-tests 

 Ο έιεγρνο ησλ πξνζσπηθψλ ΜΥΔ ησλ καζεηψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηε 

δηδαζθαιία ηεο ηξίηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνπο Λφγνπο θαη ηηο Αλαινγίεο. πσο θαη ζηελ έξεπλα ησλ Modestou & Gagatsis 

(Modestou & Gagatsis, 2008) έγηλε πξνζπάζεηα λα δηαπηζησζεί ε αλάπηπμε ηεο 

Μαζεκαηηθήο Αλαινγηθήο θέςεο ησλ καζεηψλ. Γφζεθαλ ζπλνιηθά δέθα 

πξνβιήκαηα (Παξάξηεκα Β, ζει.174), ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα δηαθξίλνπλ θαηά 

πφζν επεηεχρζεζαλ νη ζηφρνη εθείλνη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ πνπ 

αλαθέξνληαη κφλν ζηνπο Λφγνπο θαη ζηηο Αλαινγίεο. Γελ εμεηάδνπκε ηα 

αληηζηξφθσο αλάινγα πνζά, νχηε θαη ηα πνζνζηά, θαζψο απηά δελ απνηεινχλ 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα δφζεθε έκθαζε ζηνλ πξψην 

θαη ζηνλ ηξίην ζηφρν ηνπ Α.Π. (2003): «Να γλσξίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ιόγνπ θαη ηεο 

αλαινγίαο, λα βξίζθνπλ ηνλ άγλσζην όξν κηαο αλαινγίαο κε ηε «ρηαζηί» κέζνδν θαη λα 

κπνξνύλ λα επηιύνπλ απιά πξνβιήκαηα αλάινγσλ πνζώλ».  

Έηζη ζηελ 1
ε
  άζθεζε (Π1) δίλνληαη εθηά ιεθηηθέο πξνηάζεηο (Π1α-ε), ζηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα δηαθξίλνπλ νη καζεηέο πνηα δεχγε πνζψλ είλαη αλάινγα. Δμεηάδεηαη 

δειαδή ε ηθαλφηεηα δηάθξηζεο αλαινγηθψλ-κε αλαινγηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Οη αζθήζεηο 2, 7 θαη 8 (Πξ2, Πξ7, Πξ8) εμεηάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο 

αλαινγηθψλ έξγσλ, φπνπ αλαδεηθλχεηαη ν αλαινγηθφο ζπιινγηζκφο. Οη καζεηέο, 

ζχκθσλα κε απηά πνπ γλσξίδνπλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα κε 

πίλαθεο πνζψλ θαη ηηκψλ, κε εμηζψζεηο ή κε αλαγσγή ζηε κνλάδα. 

ηηο αζθήζεηο 3, 4 θαη 10 (Α3, Α4, Α10), δηεξεπλάηαη ε ηθαλφηεηα επίιπζεο 

αξηζκεηηθψλ αλαινγηψλ. Δδψ νη καζεηέο πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ φξν κηαο 

αλαινγίαο πνπ ιείπεη είηε απφ έλα πίλαθα είηε απφ ηελ ηζφηεηα δχν ιφγσλ. 

Οη αζθήζεηο 5 θαη 9 (Γ5, Γ9) εμεηάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζχγθξηζεο ιφγσλ. Απηφ 

δίλεηαη ζηε Γ5 κέζα απφ έλα πξφβιεκα, ελψ ζηε Γ9 απφ ηελ άκεζε ζχγθξηζε πέληε 

ιφγσλ. 

Σέινο ε άζθεζε 10 (Β6) δηεξεπλά ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο ιεθηηθψλ αλαινγηψλ.  

Σα ίδηα πξνβιήκαηα, κε ειαθξψο αιιαγκέλα δεδνκέλα, δφζεθαλ σο post-test κεηά ην 

πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ, ψζηε λα έρνπκε - καδί κε ηα δεδνκέλα ησλ παξαηεξήζεσλ - 
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κηα πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηα απνηειέζκαηα, πνπ πηζαλφλ έρεη επηθέξεη ε πξνζέγγηζε 

πνπ επηρεηξνχκε ζηελ έξεπλά καο. 

Σν test γηα ηε λέα γλώζε 

Σν ηεζη πνπ δφζεθε γηα ηνλ έιεγρν ηεο λέαο γλψζεο πεξηειάκβαλε 5 πξνβιήκαηα, 

απφ ηα νπνία ηα 3 εμέηαδαλ ην ιφγν ησλ πιεπξψλ νκνίσλ νξζνγσλίσλ θαη ηξηγψλσλ 

θαη ηα άιια 2, πεξηείραλ δξαζηεξηφηεηεο κε θιίκαθεο. Με ην test  απηφ πξνζπαζνχκε 

λα εμεηάζνπκε ηε λέα γλψζε πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ηζηνξηθνχ εξγαιείνπ θαη έρεη έλα πξνζαλαηνιηζκφ 

θαζαξά γεσκεηξηθφ. Αληηζέησο, κε  ηα δχν πξνεγνχκελα tests επηρεηξήζακε λα 

εμεηάζνπκε θαηά πφζν ε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζα δηαθνξνπνηνχζε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ tests, ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ησλ ελλνηψλ πνπ πξνέθπςαλ χζηεξα απφ ηε 

δηδαζθαιία ησλ ελνηήησλ 30-35 ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη απνπζίαδε φπσο 

είδακε, ν ραξαθηήξαο ηεο γεσκεηξηθήο πξνζέγγηζεο. 

Σα Φύιια Δξγαζίαο 

Ζ δνκή θαη ε νξγάλσζε πνπ αθνινπζήζεθε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ 

Φχιισλ Δξγαζίαο θαη επνκέλσο θαη ησλ παξεκβάζεσλ, ήηαλ βαζηά επεξεαζκέλε απφ 

ηε θηινζνθία θαη ην πλεχκα ηεο ζεσξίαο ησλ ΜΥΔΓεσκεηξία. πσο δείμακε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε θάζε κηα παξέκβαζε ζρεδηάζηεθε εθ ησλ πξνηέξσλ κε 

ιεπηνκέξεηα θαη νξίζηεθε ην επίπεδν πάλσ ζην νπνίν  εξγαζηήθακε. Σα Φχιια 

Δξγαζίαο θαηεχζπλαλ  κεζνδηθά ηηο ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ, κέζα απφ κηα δηαξθή 

θίλεζε θαη ελαιιαγή κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ εξγαζίαο. 

Σν εξσηεκαηνιόγην γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο 

Σέινο, ην εξσηεκαηνιφγην (Παξάξηεκα Γ, ζει.180)  πνπ δφζεθε κεηά ην πέξαο ησλ 

δηδαζθαιηψλ είρε σο ζηφρν λα αμηνινγήζνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο ηε δηδαθηηθή ζεηξά 

θαη ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο Ηζηνξίαο ζηε δηδαζθαιία. 

Σν εξσηεκαηνιφγην, είρε σο βάζε ηνπ, ηνπο εμήο  άμνλεο: α) ηε γεληθή αμηνιφγεζε 

ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο, β) ην θείκελν ηνπ Errard, γ) ην ηζηνξηθφ εξγαιείν ηνπ Errard, 

δ) ηε δηδαθηηθή ζεηξά, ε) ηε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ θαη ζη) ηε ρξεζηκφηεηα ηεο λέαο 

γλψζεο. 



62 
 

Οη εξσηήζεηο 1-3 είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ θαη πξνζπαζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ θάηη πνπ 

έκαζαλ, ηνπο δπζθφιεςε ή ηνπο εμέπιεμε. Οη εξσηήζεηο 4-5 δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο 

λα κηιήζνπλ γηα ην θείκελν θαη λα εθθξάζνπλ ηε ζρέζε ηνπ κε ηα Μαζεκαηηθά. Οη 

εξσηήζεηο 6-9 εμεηάδνπλ ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή, ηε ρξήζε, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ εξγαιείνπ πνπ Errard, ελψ νη 

εξσηήζεηο 10-12 δηεξεπλνχλ ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

δηδαθηηθήο ζεηξάο θαη ηνπο δεηνχλ λα κηιήζνπλ γηα απηή. Ζ εξψηεζε 13 δεηά απφ 

ηνπο καζεηέο λα ραξαθηεξίζνπλ ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο ηνπο ζε νκάδεο θαη ηέινο ε 

εξψηεζε 14 πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ κπνξεί λα έρεη ε 

λεναπνθηεζείζα γλψζε. 

  

5.8 Γηαδηθαζίεο 

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηε 

δηδαζθαιία ηεο ηξίηεο ελφηεηαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο η΄ηάμεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνπο Λφγνπο-Αλαινγίεο. Ζ απφθαζε απηή πάξζεθε, δηφηη ε έλλνηα απηή 

παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ, νπφηε δελ ζα ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα λα δηαπηζησζεί ε επίδξαζε πνπ άζθεζε ε παξέκβαζε ζηνπο πξνζσπηθνχο 

ΜΥΔ ησλ καζεηψλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο πξνέβιεπε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

πξνειέγρνπ (pre-test) ακέζσο κεηά ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, απηφ δφζεθε 

ζηνπο καζεηέο ζηηο 17 Ηαλνπαξίνπ, θαζψο ππήξρε κηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε κηαο 

εβδνκάδαο πεξίπνπ, ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 

ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ κειεηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνειέγρνπ δφζεθε έλα 

ρξνληθφ πεξηζψξην κηαο εβδνκάδνο πεξίπνπ θαη ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ μεθίλεζαλ νη 

νρηψ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ έγηλε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηηο δηδαζθαιίεο κε ηε κέζνδν ησλ ζεκεηψζεσλ πεδίνπ, κε 

ερνγξαθήζεηο θαη απφ ηα Φχιια Δξγαζίαο ησλ νκάδσλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα 

παξέκβαζε ηελ εβδνκάδα, νπφηε απηέο νινθιεξψζεθαλ ζηηο 13 Μαξηίνπ. Μεηά απφ 

κηα εβδνκάδα, ζηηο 21 Μαξηίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ν κεηαέιεγρνο (post-test), 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη 

ακέζσο κεηά αθνινχζεζε έλα εξσηεκαηνιφγην, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ελζσκάησζεο ηεο 
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Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεηξάο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο θαη ην ηεζη γηα ηνλ έιεγρν ηεο λέαο γλψζεο. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, είρε πξνεγεζεί ζπδήηεζε θαη 

ελεκέξσζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξέκβαζεο, ηφζν κε ηε ζρνιηθή ζχκβνπιν, φζν 

θαη κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ. Άδεηα γηα βηληενζθφπεζε δελ ήηαλ δπλαηφ λα δνζεί, 

παξά κηα απιή ζπγθαηάζεζε γηα ερνγξάθεζε ησλ ζπλνκηιηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ. Οη καζεηέο ελεκεξψζεθαλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο θαη ηνπο έγηλε 

ζαθψο γλσζηφ, φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ παξεκβάζεσλ δελ ζα βαζκνινγνχληαλ. 

Οη δηδαζθαιίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην ηκήκα ην νπνίν δηδάζθσ θαη απνηειείηαη 

φπσο αλαθέξακε απφ 23 καζεηέο. Δπνκέλσο, δε ρξεηάζηεθε θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πξνζαξκνγήο κε ηα παηδηά, αθνχ ήδε δηαλχακε καδί ην δεχηεξν ρξφλν 

ζπλεξγαζίαο. Δπίζεο εδψ θαη δπν ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, εξγάδνληαη ζε νκάδεο κέζα 

ζην πιαίζην ηεο ηάμεο, νπφηε δελ αληηκεησπίζακε θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζηε 

ζχλζεζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο. 

Οη δηδαζθαιίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ εκέλα, ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ν ρψξνο εξγαζίαο ήηαλ ε 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηεο ηάμεο καο θαη ε απιή ηνπ ζρνιείνπ καο. 

Οη παξαγξακκαηηζζείζεο δηδαζθαιίεο πξνέβιεπαλ έλα ζπλερφκελν δηδαθηηθφ δίσξν 

ηελ εβδνκάδα, απηφ φκσο ήδε απφ ηελ πξψηε δηδαθηηθή παξέκβαζε δηαπίζησζα πσο 

ζα έπξεπε λα αιιάμεη, θαζψο ε ζπλερφκελε εξγαζία ησλ παηδηψλ, επέθεξε θφπσζε 

θαη απψιεηα ζπγθέληξσζεο. Έηζη αληί απηνχ πξνηηκήζεθε ε ελαιιαθηηθή ησλ δχν 

δηδαθηηθψλ σξψλ κε ελδηάκεζν δηάιεηκκα, γεγνλφο πνπ ιεηηνχξγεζε αξθεηά ζεηηθά  

ζηε ζπλέρεηα. Βεβαίσο ππήξμε θαη κηα πεξίπησζε, θαηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ 

εξγαιείνπ, φπνπ νη καζεηέο, παξαδφμσο, ηειείσζαλ πνιχ γξεγνξφηεξα απφ φηη 

αλέκελα, αιιά θαη άιιεο δχν πεξηπηψζεηο, φηαλ έπξεπε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

κεηξήζεηο ζηελ απιή, φπνπ ρξεηάζηεθε κηα κηθξή νιηγφιεπηε παξάηαζε. Γεληθά φκσο 

φιεο νη εξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο ηε θνξά. ζν γηα 

ηνλ πξνέιεγρν (pre-test), ηνλ κεηαέιεγρν (post-test) θαη ην εξσηεκαηνιφγην, 

δηαηέζεθε απφ κηα δηδαθηηθή ψξα γηα ην θαζέλα.  
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6. Απνηειέζκαηα 

6.1 Ζ δηακόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ΜΥΔ ησλ καζεηώλ πξηλ ηε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε. 

πσο ήδε αλαθέξακε ν πξνέιεγρνο (pre-test), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην 

ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο κηα εβδνκάδα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, 

καο έδσζε κηα εηθφλα γηα ην επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ παηδηψλ γηα  ηηο έλλνηεο ησλ 

Λφγσλ θαη Αλαινγηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ 

νξίδεη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. Πήξακε δειαδή κηα εηθφλα γηα ηε δηακφξθσζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ΜΥΔ ησλ καζεηψλ, πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ. 

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαη αθνινπζεί έλαο 

ζχληνκνο ζρνιηαζκφο ησλ επξεκάησλ. 

Σν πξψην πξφβιεκα (Π1) δηεξεπλά φπσο αλαθέξακε ηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο 

αλαινγηθψλ-κε αλαινγηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Πρόβλθμα Π1 φνολα 

  α β γ δ ε η θ ωςτά Λάκοσ 

Βιβι   Λ            Λ      Λ 4 3 

Κωνςταντίνοσ               Λ       6 1 

οφία   Λ   Λ   Λ             4 3 

Παναγιϊτθσ   Λ                   6 1 

Θωμάσ   Λ      Λ             5 2 

Χάρθσ   Λ                   6 1 

Μαριάννα   Λ                   6 1 

πφροσ         Λ             6 1 

Ελζνθ               Λ       6 1 

Γιϊργοσ   Λ            Λ   Λ    4 3 

Αντηελίνα   Λ                   6 1 

Ραφαιλ   Λ   Λ   Λ      Λ   Λ   Λ 1 6 

Θάνοσ   Λ               Λ    5 2 

Χρόνθσ   Λ                  Λ 5 2 

Αναςταςία         Λ             6 1 

τζφανοσ   Λ   Λ   Λ            Λ 3 4 

Άγγελοσ Μ.         Λ      Λ      Λ 4 3 

Νίκοσ               Λ       6 1 

Ιωάννθσ                      7 0 

Μαρία                  Λ    6 1 
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Άγγελοσ Η.   Λ                  Λ 5 2 

Βαςιλικι   Λ   Λ         Λ   Λ    3 4 

Ραφαζλλα      Λ         Λ   Λ    4 3 

φνολα 9 14 18 5 16 7 23 0 14 9 17 6 17 6 161 

 

Πίνακασ 2: Αποτελζςματα του pre-test ςτο πρόβλθμα Π1. 

 

Ζ πξψηε εξψηεζε Π1α παξνπζηάδεη κηα γεσκεηξηθή θαηάζηαζε, φπνπ ην κήθνο θαη 

ην πιάηνο ηνπ νξζνγσλίνπ κε ζηαζεξφ εκβαδφλ, ζπλδένληαη κε κηα αληηζηξφθσο 

αλάινγε ζρέζε. πσο βιέπνπκε ζηελ εξψηεζε απηή κφλν 9 καζεηέο, απάληεζαλ 

ζσζηά, ελψ 14 καζεηέο, απάληεζαλ ιαλζαζκέλα. Δλψ πξφθεηηαη γηα κηα θιαζηθή 

πεξίπησζε αληηζηξφθσο αλάινγσλ πνζψλ, ην πιήζνο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ είλαη 

αξθεηά κηθξφ. Δθηηκάηαη πσο ε ζπλεμάξηεζε εκβαδνχ θαη πιεπξψλ, είλαη κηα 

θαηάζηαζε πνπ γεληθά δπζθνιεχεη ηα παηδηά θαζψο ε ελαζρφιεζε ηνπο κε 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ζχκθσλα κε ην ΑΠ, είλαη ειάρηζηε. 

Ζ δεχηεξε εξψηεζε Π1β παξνπζηάδεη δχν πνζά, ηελ εκεξήζηα θαηαλάισζε 

ηξνθίκσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζπλδένληαη κε κηα ζρέζε αλαινγίαο. Δδψ 

βιέπνπκε φηη 18 καζεηέο  απάληεζαλ ζσζηά, ελψ κφλν 5 καζεηέο  απάληεζαλ ιάζνο. 

Σν πιήζνο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειφ, γεγνλφο πνπ εξκελεχεηαη 

θαηά ηελ άπνςή καο, απφ ην φηη ηα πνζά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ζε αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ θαη ζπλδένληαη άκεζα κε θαηαζηάζεηο ηεο  

θαζεκεξηλήο δσήο. 

Ζ  ηξίηε εξψηεζε Π1γ, φπνπ δίλεηαη ν αξηζκφο εξγαηψλ θαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο ελφο 

έξγνπ, απνηειεί θαη απηή κηα θιαζηθή πεξίπησζε αληηζηξφθσο αλάινγσλ πνζψλ. Καη 

εδψ παξαηεξνχκε έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ επηηπρίαο: 16 καζεηέο  απάληεζαλ 

ζσζηά, ελψ κφλν 7 απάληεζαλ ιάζνο. Φαίλεηαη πσο θαη εδψ ε εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε απηνχ ηνπ είδνπο ηα πνζά, ιεηηνχξγεζε θαηαιπηηθά ζηε ζσζηή εθηίκεζε 

ηνπο. 

Ζ ηέηαξηε εξψηεζε Π1δ παξνπζηάδεη δχν αλάινγα πνζά: ηελ αμία θαη ην βάξνο κηαο 

πνζφηεηαο. Δδψ είρακε απφιπηε επηηπρία, θαζψο  θαη νη 23 καζεηέο απάληεζαλ 

ζσζηά. Φαίλεηαη πσο νη έλλνηεο απηέο δελ δπζθφιεςαλ θαζφινπ ηνπο καζεηέο, αθνχ 

ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηέο απφ αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ. 
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Ζ  πέκπηε εξψηεζε Π1ε απνηειεί κηα έθθξαζε αληηζηξφθσο αλάινγσλ πνζψλ. 

Δμεηάδεηαη ε σξηαία παξνρή λεξνχ θαη ν ρξφλνο πιήξσζεο κηαο δεμακελήο. Απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ βιέπνπκε πσο 14 καζεηέο  απάληεζαλ ζσζηά, ελψ 9 καζεηέο  

απάληεζαλ ιάζνο. Καη εδψ είρακε ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ επηηπρίαο, αθνχ νη έλλνηεο 

δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε δπζθνιία. 

Ζ έθηε εξψηεζε Π1δ  αλ θαη παξνπζηάδεη κηα αξθεηά δχζθνιε θαη αζπλήζηζηε 

θαηάζηαζε  αληηζηξφθσο αλάινγσλ πνζψλ, φπσο ε αθηίλα ελφο πνδειάηνπ θαη ν 

αξηζκφο ησλ ζηξνθψλ πνπ ζα θάλεη ν ηξνρφο γηα λα θαιχςεη κηα απφζηαζε, είρε 

αξθεηά πςειφ πνζνζηφ επηηπρίαο. Βιέπνπκε φηη 17 καζεηέο απάληεζαλ  ζσζηά θαη 

κφιηο 6 καζεηέο, απάληεζαλ ιάζνο. Δδψ εθηηκάηαη πσο ίζσο ε πνιππινθφηεηα ηεο 

εξψηεζεο απέηξεςε ηνπο καζεηέο απφ ην λα ζεσξήζνπλ ηελ θαηάζηαζε σο 

αλαινγηθή. 

Σέινο ε έβδνκε εξψηεζε Π1ε αλ θαη απνηειεί κηα ςεπδναλαινγηθή θαηάζηαζε φπνπ 

ην χςνο θαη ε ειηθία ζπρλά ζεσξνχληαη σο πνζά αλάινγα απφ ηνπο καζεηέο, 

εληνχηνηο ηα απνηειέζκαηα δελ καο έδεημαλ θάηη ηέηνην. πγθεθξηκέλα  κφλν 6 

καζεηέο  απάληεζαλ ιαλζαζκέλα, ελψ νη ππφινηπνη 17 απάληεζαλ ζσζηά. 

Γεληθά ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο, θνηηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο άζθεζεο, 

πσο νη καζεηέο έρνπλ θαηαθέξεη λα δηαθξίλνπλ κε ζρεηηθά κεγάιε επηηπρία ηηο 

αλαινγηθέο απφ ηηο κε αλαινγηθέο θαηαζηάζεηο. Αθξαίεο πεξηπηψζεηο ηνπ δείγκαηνο 

απνηεινχλ ν Ραθαήι, ν νπνίνο είρε κφλν κηα ζσζηή απάληεζε θαη ν Ησάλλεο, ν 

νπνίνο απάληεζε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ζσζηά. Γέθα καζεηέο είραλ έλα κφλν ιάζνο, 

άιινη ηέζζεξηο απφ δχν ιάζε θαη νη ππφινηπνη εθηά είραλ ηξία κε ηέζζεξα ιάζε. 

Απφ ηα εξσηήκαηα ηεο 1
εο

 άζθεζεο, απηφ πνπ παξνπζίαζε ην κηθξφηεξν βαζκφ 

δπζθνιίαο  ήηαλ ην «δ», πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αμία θαη ην βάξνο κηαο πνζφηεηαο. 

Δδψ θαηάθεξαλ φινη λα απαληήζνπλ ζσζηά.  Ωζηφζν δελ κπνξνχκε λα 

παξαβιέςνπκε ην αξλεηηθφ απνηέιεζκα ηεο (α) εξψηεζεο, ε νπνία έρεη έλα θαζαξά 

γεσκεηξηθφ ραξαθηήξα. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεγνξεί κε ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο ηεο 

έξεπλαο, φηη ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ΜΥΔΓεσκεηξία  ησλ καζεηψλ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο Λφγνπο θαη ηηο Αλαινγίεο, θπξίαξρν ξφιν παίδνπλ νη αξηζκεηηθέο 

παξά νη γεσκεηξηθέο πξνζεγγίζεηο. 

ηελ επφκελε θαηεγνξία αζθήζεσλ ( Πξ2, Πξ7, Πξ8), εμεηάδεηαη ε ηθαλφηεηα 

επίιπζεο αλαινγηθψλ έξγσλ: 
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Πρόβλθμα Πρ2 Πρόβλθμα Πρ7 Πρόβλθμα Πρ8 

  ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

Βιβι  Χ   X   X  

Κωνςταντίνοσ  Χ   X   X  

οφία  Χ   X   X  
Παναγιϊτθσ Χ   X   X   

Θωμάσ  Χ  X    X  
Χάρθσ Χ   X   X   

Μαριάννα Χ   X   X   
πφροσ Χ   X   X   

Ελζνθ  Χ    X   X 

Γιϊργοσ Χ   X   X   

Αντηελίνα  Χ   X   X  
Ραφαιλ  Χ    X  X  

Θάνοσ  Χ   X   X  
Χρόνθσ Χ    X   X  

Αναςταςία Χ    X    X 

τζφανοσ  Χ    X   X 

Άγγελοσ Μ.  Χ   X   X  
Νίκοσ   Χ   X   X 

Ιωάννθσ Χ    X   X  

Μαρία  Χ  X    X  
Άγγελοσ Η.   Χ   X   X 

Βαςιλικι  Χ    X   X 
Ραφαζλλα Χ     X   X 

ΤΝΟΛΑ 9 12 2 7 9 7 5 11 7 

                      Πίνακασ 3: Αποτελζςματα του pre-test ςτα προβλιματα Πρ2, Πρ7 και Πρ8. 

 

ηη αθνξά ην Πξ2, φπνπ ζπλεμεηάδεηαη ε πνζφηεηα ηνπ γάιαθηνο θαη ηνπ ηπξηνχ,  

βιέπνπκε πσο 9 καζεηέο απάληεζαλ ζσζηά, νη 12 καζεηέο απάληεζαλ ιαλζαζκέλα 

θαη 2 δελ απάληεζαλ θαζφινπ. Απφ ηνπο καζεηέο πνπ απάληεζαλ ζσζηά, φινη 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηε κέζνδν ηνπ πίλαθα πνζψλ-ηηκψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ρηαζηί 

γηλφκελα θαη εμίζσζε. Απφ απηνχο πνπ έθαλαλ ιάζνο ε νθία, ε Βαζηιηθή θαη ε 

Μαξία πξνζπάζεζαλ λα ην ιχζνπλ κε δηαδνρηθνχο πίλαθεο  πνζψλ-ηηκψλ, δελ 

θαηάθεξαλ φκσο λα ηνπο ζπκπιεξψζνπλ ζσζηά. Οη ππφινηπνη πξνζπάζεζαλ λα ην 

ιχζνπλ κε ηε κέζνδν ηνπ πίλαθα θαη ησλ ρηαζηί γηλνκέλσλ, αιιά δελ κπφξεζαλ λα 

ηελ εθαξκφζνπλ ζσζηά θαη νδεγήζεθαλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Σέινο ν 

Νίθνο θαη ν Άγγεινο Ζ., δελ απάληεζαλ θαζφινπ. 
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Σα απνηειέζκαηα γηα ην Πξ7  έδεημαλ φηη 7 καζεηέο απάληεζαλ ζσζηά, 9 καζεηέο 

έθαλαλ ιάζε, ελψ άιινη 7 δελ απάληεζαλ θαζφινπ. Απφ ηνπο καζεηέο πνπ 

απάληεζαλ ζσζηά, ε Μαξία ρξεζηκνπνίεζε κηα πξνζζεηηθή κέζνδν γηα λα θηάζεη 

ζην ζσζηφ απνηέιεζκα. πγθεθξηκέλα πξφζζεζε 1,5+1,5 γηα λα θηάζεη ηα 3 κέηξα 

χςνπο ηνπ ίζθηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα πξφζζεζε 4,5+4,5 γηα λα θηάζεη ηα 9 κέηξα χςνπο 

απφ ην θππαξίζζη. Οη ππφινηπνη καζεηέο πνπ απάληεζαλ ζσζηά, ρξεζηκνπνίεζαλ ηε 

κέζνδν κε πίλαθα θαη ηα ζηαπξσηά γηλφκελα, ηελ νπνία πξνηείλεη ην βηβιίν. Απφ 

απηνχο πνπ απάληεζαλ ιάζνο, ε νθία θαη ν Υξφλεο πξνζπάζεζαλ λα ην ιχζνπλ κε 

αλαγσγή ζηε κνλάδα, ελψ νη ππφινηπνη πξνζπάζεζαλ κε πίλαθα πνζψλ-ηηκψλ. 

Σέινο γηα ην Πξ8 βιέπνπκε έλα αθφκε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνηπρίαο, φπνπ κφλν 5 

καζεηέο έδσζαλ ζσζηέο απαληήζεηο, νη 11 απάληεζαλ ιάζνο, ελψ νη 7 δελ απάληεζαλ 

θαζφινπ. Οη καζεηέο πνπ απάληεζαλ ζσζηά ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ πίλαθα πνζψλ-

ηηκψλ, εθηφο απφ ηε Μαξηάλλα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηελ αλαγσγή ζηε κνλάδα. Απφ 

απηνχο  πνπ έθαλαλ ιάζνο , ε νθία θαη ν Υξφλεο πξνζπάζεζαλ λα ην ιχζνπλ κε 

αλαγσγή ζηε κνλάδα θαη νη ππφινηπνη κε πίλαθα πνζψλ-ηηκψλ. 

Παξαηεξψληαο θαλείο ηα απνηειέζκαηα, κπνξεί λα δηαπηζηψζεη φηη γεληθά ην 

πνζνζηφ επηηπρίαο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο 

αλαινγηθψλ έξγσλ ήηαλ αξθεηά ρακειφ. Απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ αδπλακία ησλ 

καζεηψλ λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα φπνπ απαηηείηαη ε ρξήζε αλαινγηθνχ  

ζπιινγηζκνχ. 

ηα δχν ηειεπηαία πξνβιήκαηα Πξ7 θαη Πξ8 παξαηεξνχκε φηη 7 καζεηέο δελ 

απάληεζαλ θαζφινπ. Μάιηζηα, είλαη νη ίδηνη νη νπνίνη δελ απάληεζαλ ηφζν ζην έλα, 

φζν θαη ζην άιιν πξφβιεκα. Δπίζεο, ζρεδφλ νη κηζνί καζεηέο δελ θαηάθεξαλ λα 

απαληήζνπλ νχηε ζε έλα πξφβιεκα ζσζηά. Σέινο, κφλν ν Παλαγηψηεο, ν Υάξεο, ε 

Μαξηάλλα, ν πχξνο θαη ν Γηψξγνο θαηάθεξαλ λα  ιχζνπλ θαη ηα ηξία πξνβιήκαηα 

ρσξίο θαλέλα ιάζνο. 

Ζ επφκελε νκάδα αζθήζεσλ (Α3, Α4, Α10) εμεηάδεη ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο 

αξηζκεηηθψλ αλαινγηψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ καο έδεημαλ ηα εμήο: 
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Πρόβλθμα Α3 Πρόβλθμα Α4 Πρόβλθμα Α10 

  ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

Βιβι   Χ  Χ   Χ  
Κωνςταντίνοσ   Χ  Χ   Χ  

οφία Χ    Χ   Χ  
Παναγιϊτθσ Χ   Χ   Χ   

Θωμάσ Χ   Χ   Χ   
Χάρθσ Χ   Χ   Χ   

Μαριάννα Χ   Χ   Χ   
πφροσ Χ   Χ   Χ   

Ελζνθ   Χ  Χ   Χ  
Γιϊργοσ Χ   Χ   Χ   

Αντηελίνα Χ    Χ  Χ   

Ραφαιλ Χ     Χ Χ   

Θάνοσ Χ    Χ  Χ   
Χρόνθσ   Χ  Χ    Χ 

Αναςταςία  Χ    Χ   Χ 
τζφανοσ  Χ   Χ    Χ 

Άγγελοσ Μ. Χ     Χ Χ   

Νίκοσ  Χ   Χ  Χ   

Ιωάννθσ Χ    Χ  Χ   
Μαρία  Χ   Χ   Χ  

Άγγελοσ Η.  Χ   Χ   Χ  

Βαςιλικι  Χ    Χ  Χ  

Ραφαζλλα  Χ   Χ   Χ  

ΤΝΟΛΑ 12 7 4 6 13 4 12 8 3 

Πίνακασ 4: Αποτελζςματα pre-test ςτα προβλιματα Α3, Α4 και Α10. 

 

ην πξφβιεκα Α3, φπνπ νη καζεηέο έπξεπε απιά λα ζπκπιεξψζνπλ έλα πίλαθα κε 

αλάινγα πνζά, απάληεζαλ ζσζηά 12 καζεηέο, νη 7 απάληεζαλ ιάζνο, ελψ νη 4 δελ 

απάληεζαλ θαζφινπ. Απηνί πνπ απάληεζαλ ζσζηά, κπφξεζαλ λα αληηιεθζνχλ ηελ 

πνιιαπιαζηαζηηθή ινγηθή πνπ ηζρχεη κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ πίλαθα. Αληηζέησο, ζηηο 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο επηθξάηεζε ε πξνζζεηηθή κέζνδνο. 

ην πξφβιεκα Α4, δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο νρηψ δεπγάξηα ίζσλ ιφγσλ, απφ ηα νπνία 

έιεηπε ν ηέηαξηνο φξνο. Αλ θαη πξφθεηηαη γηα κηα ζρεηηθά απιή άζθεζε, κφλν 6 

καζεηέο θαηάθεξαλ λα απαληήζνπλ ζσζηά, ελψ άιινη 13 έθαλαλ ιάζε. Πάλησο 

αξθεηνί απφ απηνχο, φπσο ε Μαξία, ν Ησάλλεο, ν Θάλνο θαη ν πχξνο, έθαλαλ κφλν  

2-3 ιάζε, ελψ απηνί πνπ δελ απάληεζαλ ζην πξφβιεκα απηφ, δειαδή 4 καζεηέο, είηε 

είραλ απαληήζεη ζην πξνεγνχκελν πξφβιεκα ζσζηά, φπσο ν Άγγεινο Μ. θαη ν 

Ραθαήι, είηε απάληεζαλ κελ, αιιά ιάζνο, φπσο  ε Βαζηιηθή θαη ε Αλαζηαζία. 
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Σέινο, ζηελ Α10 δφζεθε έλα ιεθηηθφ πξφβιεκα θαη αθνινχζσο έλαο πίλαθαο πνζψλ-

ηηκψλ, ε ζπκπιήξσζε ηνπ νπνίνπ έδηλε ηε ιχζε ζην  πξφβιεκα. Σα απνηειέζκαηα 

ήηαλ αξθεηά φκνηα κε απηά ηεο Α3 άζθεζεο, αθνχ θαη εδψ 12 καζεηέο κπφξεζαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα ζσζηά θαη λα νδεγεζνχλ ζην ζσζηφ απνηέιεζκα, 8 

έθαλαλ ιάζε, ελψ 3 δελ απάληεζαλ θαζφινπ. Απφ ηηο ιάζνο απαληήζεηο μερσξίδσ ηεο 

νθίαο θαη ηεο Μαξίαο, νη νπνίεο θαίλεηαη λα πξνζπάζεζαλ λα αθνινπζήζνπλ έλα 

κνηίβν πξφζζεζεο, ελψ ε Ραθαέιια θαη ν Άγγεινο Ζ. πξνζπάζεζαλ λα 

πνιιαπιαζηάζνπλ ηηο ηηκέο, φκσο κε ιάζνο ηξφπν. Απφ ηνπο ηξεηο καζεηέο πνπ δελ 

απάληεζαλ θαζφινπ, ε Αλαζηαζία δελ είρε απαληήζεη θαη ζην πξνεγνχκελν 

πξφβιεκα, ν ηέθαλνο είρε απαληήζεη ιαζεκέλα θαη ζηα δχν πξνεγνχκελα, ελψ ν 

Υξφλεο ζην πξψην δελ απάληεζε θαη ζην δεχηεξν είρε θάλεη ιάζνο. 

Αλ δνχκε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο νκάδαο αζθήζεσλ ζπλνιηθά, κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε φηη γεληθά ηα πξνβιήκαηα κε  αξηζκεηηθέο αλαινγίεο δπζθφιεςαλ 

αξθεηά ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηφο καο. Κάηη πνπ δπζθφιεςε ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο 

ήηαλ ε δηαηζζεηηθή δηάθξηζε ησλ ιφγσλ. Αδπλαηνχζαλ δειαδή λα εξκελεχζνπλ ηα 

δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα ζρεκαηίζνπλ ηνπο ιφγνπο. Μεγαιχηεξε δπζθνιία 

ζπλάληεζαλ ζηα πξνβιήκαηα εθείλα ζηα νπνία ε αλαινγία δίλεηαη κε ηε κνξθή 

ηζφηεηαο θιαζκάησλ. Δδψ, ίζσο δηαθαίλεηαη θάπνηα γεληθφηεξε δπζθνιία ησλ 

καζεηψλ κε ηα θιάζκαηα. Δπθνιφηεξα εξγάζηεθαλ κε ηνπο πίλαθεο. Σα ιάζε εδψ 

νθείινληαλ θπξίσο ζηελ ζζελαξή επηθξάηεζε ηεο πξνζζεηηθήο ζπιινγηζηηθήο, αιιά 

θαη ζηε ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ κνηίβνπ. Πάλησο, ζην ζχλνιφ 

ηνπο νη καζεηέο νη νπνίνη δελ απάληεζαλ ζε θάπνην πξφβιεκα, κπφξεζαλ έζησ θαη 

ιαλζαζκέλα, λα απαληήζνπλ ζηα ππφινηπα. Σέινο, ν Παλαγηψηεο, ν Θσκάο, ν 

Υάξεο, ε Μαξηάλλα, ν πχξνο θαη ν Γηψξγνο απάληεζαλ θαη ζηα ηξία πξνβιήκαηα 

ζσζηά. 

Σν επφκελν πξφβιεκα Β6 αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο ιεθηηθψλ αλαινγηψλ. 

Γίλεηαη έλα ζχλνιν αγνξηψλ θαη έλα ζχλνιν θνξηηζηψλ θαζψο θαη ηέζζεξηο 

αξηζκεηηθνί ιφγνη θαη δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ιεθηηθά ηνπο ιφγνπο. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ηα εμήο:  
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Πρόβλθμα Β6 

Μακθτζσ  ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

Βιβι   Χ 

Κωνςταντίνοσ Χ   

οφία Χ   

Παναγιϊτθσ Χ   

Θωμάσ Χ   

Χάρθσ Χ   

Μαριάννα Χ   

πφροσ Χ   

Ελζνθ Χ   

Γιϊργοσ  Χ  

Αντηελίνα   Χ 

Ραφαιλ Χ   

Θάνοσ   Χ 

Χρόνθσ Χ   

Αναςταςία   Χ 

τζφανοσ  Χ  

Άγγελοσ Μ.  Χ  

Νίκοσ  Χ  

Ιωάννθσ   Χ 

Μαρία Χ   

Άγγελοσ Η. Χ   

Βαςιλικι Χ   

Ραφαζλλα  Χ  

ΤΝΟΛΑ 13 5 5 
Πίνακασ 5: Αποτελζςματα pre-test ςτο πρόβλθμα Β6. 

 

Σα απνηειέζκαηα, ρσξίο λα ζεσξνχληαη αξθεηά επηηπρεκέλα, θξίλνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά, αθνχ νη 13 καζεηέο απάληεζαλ ζσζηά, θαηάθεξαλ δειαδή λα 

δηαηππψζνπλ ζσζηά ηνπο ιφγνπο ησλ πνζψλ, νη 5 απάληεζαλ ιαλζαζκέλα θαη άιινη 

5 δελ θαηάθεξαλ λα απαληήζνπλ θαζφινπ. Απφ απηνχο πνπ έθαλαλ ιάζνο, νη 3 

έθαλαλ κηθξά εθθξαζηηθά ιάζε θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ιφγσλ θαη νη 2 είραλ ιάζνο 

δηαηχπσζε. Απφ ηηο ζσζηέο απαληήζεηο πξέπεη λα πνχκε φηη ε νθία, ν Άγγεινο Ζ., ν 

Παλαγηψηεο θαη ν Υάξεο  εμέθξαζαλ ηνπο ιφγνπο κε ιεθηηθά θιάζκαηα, ελψ  νη 

ππφινηπνη κε ιεθηηθέο εθθξάζεηο. 

Σέινο ε νκάδα πξνβιεκάησλ (Γ5, Γ9) επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηε ζχγθξηζε ιφγσλ. 

Απφ ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ, πήξακε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 
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Πρόβλθμα Γ5 Πρόβλθμα Γ9 

 Μακθτζσ ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

Βιβι  Χ  Χ   

Κωνςταντίνοσ  Χ  Χ   

οφία Χ   Χ   

Παναγιϊτθσ  Χ  Χ   

Θωμάσ  Χ    Χ 

Χάρθσ Χ   Χ   

Μαριάννα  Χ  Χ   

πφροσ  Χ  Χ   

Ελζνθ Χ   Χ   

Γιϊργοσ  Χ  Χ   

Αντηελίνα  Χ  Χ   

Ραφαιλ   Χ Χ   

Θάνοσ  Χ  Χ   

Χρόνθσ Χ    Χ  

Αναςταςία   Χ   Χ 

τζφανοσ  Χ  Χ   

Άγγελοσ Μ.   Χ  Χ  

Νίκοσ   Χ  Χ  

Ιωάννθσ  Χ  Χ   

Μαρία  Χ   Χ  

Άγγελοσ Η.   Χ   Χ 

Βαςιλικι   Χ  Χ  

Ραφαζλλα  Χ  Χ   

ΤΝΟΛΑ 4 13 6 15 5 3 

Πίνακασ 6: Αποτελζςματα pre-test ςτα προβλιματα Γ5 και Γ9. 

 

ην πξφβιεκα Γ5 δφζεθε έλα ιεθηηθφ πξφβιεκα απφδνζεο δχν δαθηπινγξάθσλ, 

φπνπ ηα παηδηά έπξεπε λα ζρεκαηίζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ηνπο ζπγθξίλνπλ. Παξαηεξνχκε φηη κφλν 4 καζεηέο έδσζαλ ζσζηέο 

απαληήζεηο, 13 καζεηέο έδσζαλ ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο θαη 6 δελ απάληεζαλ 

θαζφινπ. Απφ απηνχο πνπ έθαλαλ ιάζνο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν πχξνο, ε 

Μαξηάλλα θαη ν Παλαγηψηεο, νη νπνίνη απάληεζαλ ζσζηά ζηηο πξνεγνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαίλεηαη πσο παξαζχξζεθαλ θαη πξνζπάζεζαλ λα ιχζνπλ ηελ 

άζθεζε ζχγθξηζεο ιφγσλ κε ζηαπξσηά γηλφκελα. Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδνπλ 

νη πεξηπηψζεηο ηνπ Γηψξγνπ, ηεο Μαξίαο, ηνπ ηέθαλνπ, ηνπ Θάλνπ θαη ηεο 

Ραθαέιιαο, νη νπνίνη δεκηνχξγεζαλ κελ ηνπο ιφγνπο, αιιά δελ κπφξεζαλ λα ηνπο 

ζπγθξίλνπλ ζσζηά. 
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Αληηζέησο ζηε Γ9 φπνπ έπξεπε νη καζεηέο λα ζπγθξίλνπλ πέληε ιφγνπο, είρακε πνιχ 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Βιέπνπκε  πσο 15 καζεηέο απάληεζαλ ζσζηά, άιινη 5 

απάληεζαλ ιάζνο θαη 3 δελ απάληεζαλ θαζφινπ. Απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ ιάζνο, 

ε Μαξία, ν Άγγεινο Μ. θαη ε Βαζηιηθή αληηιακβάλνληαη πσο κεηαμχ ησλ 

ηζνδχλακσλ θιαζκάησλ ππάξρεη κηα πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε, δελ θαηαθέξλνπλ 

φκσο λα βξνπλ ηε ζσζηή. Δδψ, πξέπεη πάλησο λα ζρνιηάζνπκε φηη αθφκε θαη απφ 

απηνχο πνπ απάληεζαλ ζσζηά, κφλν έλαο επηρεηξεκαηνινγεί γηα ηε ιχζε πνπ δίλεη, 

ελψ νη ππφινηπνη 14 ιχλνπλ ζσζηά ην πξφβιεκα, ρσξίο φκσο λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ.  

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη κεηαμχ ησλ δχν αζθήζεσλ είρακε δηακεηξηθά αληίζεηα 

απνηειέζκαηα. ε απηφ πηζηεχσ ζπλέβαιε ε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ. ηo Γ5 είρακε 

έλα ιεθηηθφ πξφβιεκα, ην νπνίν έπξεπε πξψηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο, κεηά λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηνπο ιφγνπο θαη ηέινο λα θηάζνπλ ζηε ζχγθξηζε ησλ ιφγσλ. 

Αληηζέησο ζην Γ9 δφζεθαλ απιψο πέληε ιφγνη, νη νπνίνη έπξεπε λα ζπγθξηζνχλ. Κάηη 

πνπ επίζεο δπζθφιεςε ηνπο καζεηέο, ήηαλ ε απινπνίεζε ησλ θιαζκάησλ, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα ηα ζπγθξίλνπλ. Σα απνηειέζκαηα θαίλεηαη λα είλαη κνηξαζκέλα 

ζρεδφλ ζηε κέζε. Με άιια ιφγηα ε ηθαλφηεηα ζχγθξηζεο ιφγσλ ησλ καζεηψλ ηνπ 

δείγκαηφο καο θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε έλα κέηξην επίπεδν. 

Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη αλ θαη νη καζεηέο κπνξνχλ κε ζρεηηθή επθνιία λα 

δηαθξίλνπλ ηηο αλαινγηθέο απφ ηηο κε αλαινγηθέο θαηαζηάζεηο, εληνχηνηο νη 

πεξηζζφηεξνη απνηπγράλνπλ λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα κε αλαινγηθά έξγα. Αθφκε θαη 

φηαλ ην θάλνπλ, ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ κεραληθά ηε κέζνδν ησλ ρηαζηί γηλνκέλσλ. 

Πνιινί ιίγνη είλαη απηνί, νη νπνίνη ζα πξνζπαζήζνπλ λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα  κε 

θάπνηα άιιε κέζνδν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αλαγσγή ζηε κνλάδα. Σελ ίδηα 

κέζνδν ησλ ρηαζηί γηλνκέλσλ, πξνζπαζνχλ λα εθαξκφζνπλ αθφκε θαη ζηε ζχγθξηζε 

ιφγσλ, θάηη πνπ ηνπο νδεγεί ζαθψο ζε ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα. Δδψ δηαθαίλεηαη 

ε εκκνλή ησλ καζεηψλ ζε θάπνηα «επηηπρεκέλε» κέζνδν ηελ νπνία πξνζπαζνχλ λα 

κεηαθέξνπλ ζε θάζε είδνπο πξφβιεκα. ζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο 

αξηζκεηηθψλ αλαινγηψλ, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα 

δεκηνπξγνχλ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο. Δπίζεο, 

αξθεηέο δπζθνιίεο δηαπηζηψζακε θαη ζε ιφγνπο πνπ απαηηνχλ ηε δηαρείξηζε 

θιαζκάησλ. Απηέο πξνθαλψο ζπλδένληαη κε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ ελλνηνινγηθά εκπφδηα ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλαινγηψλ. Σέινο, έξγα πνπ 
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αθνξνχζαλ ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο ιεθηηθψλ αλαινγηψλ, δελ θάλεθε λα δπζθφιεςαλ 

ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο, εθφζνλ νη πεξηζζφηεξνη κπφξεζαλ κε επηηπρία λα 

ζρεκαηίζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο ιφγνπο. 

Απηφ κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη θαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα φπνπ 

παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζε πνζνζηά, ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνειέγρνπ αλά 

καζεηή. 

Πίνακασ 7: Ποςοςτά επιτυχίασ  των μακθτϊν ςτο pre-test. 

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζα κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ΜΥΔΓεσκεηξία ησλ καζεηψλ, πσο αλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη 

πξαγκαηνπνηήζεθε αθνχ νη καζεηέο είραλ ήδε δηδαρζεί ηνπο Λφγνπο θαη ηηο 

Αλαινγίεο κέζα απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην  πιαίζην πνπ 

νξίδεη ην ΑΠ, εληνχηνηο παξνπζηάδνπλ αξθεηέο ειιείςεηο, ηφζν  ζηελ ηθαλφηεηα 

ζχγθξηζεο ιφγσλ, φζν θαη ζηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο αλαινγηθψλ έξγσλ θαη 

αξηζκεηηθψλ αλαινγηψλ.  
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6.2 Ζ θαηαζθεπή ηνπ θαηάιιεινπ ΜΥΔ-Σα απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο 

ζεηξάο 

Ζ γεσκεηξηθή ζεψξεζε ησλ Λφγσλ θαη Αλαινγηψλ ζηελ έξεπλά καο, ζηεξίδεηαη 

νπζηαζηηθά ζηηο ηδηφηεηεο ησλ νξζνγσλίσλ ηξηγψλσλ, ηηο νπνίεο αλαθάιπςαλ νη 

καζεηέο κέζα απφ ηε ρξήζε ελφο ηζηνξηθνχ εξγαιείνπ. Υξεζηκνπνίεζαλ γηα απηφ 

ηνπο ΜΥΔΓεσκεηξία, φπνπ ε GΗ ήηαλ ην Παξάδεηγκα ην νπνίν ζηνρεχζεθε απφ ηε 

δηδαζθαιία. 

Ζ ηδηφηεηα ησλ αλαινγηψλ ζηα φκνηα ηξίγσλα, απνηειεί κεηαθίλεζε πξνο ηε GII, 

θαζψο νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ ηελ ηδηφηεηα θαη φρη ηηο κεηξήζεηο γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Άξα, ε δηδαθηηθή ζεηξά είρε σο ζηφρν θαη ηε κεηαηφπηζε 

πξνο ηε GII. 

Ζ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη θπξίσο ηεο Γεσκεηξίαο  ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, 

πξέπεη λα πξνάγεη ηελ θαηαζθεπή θαη ρξήζε ρεηξαπηηθψλ εξγαιείσλ. 

Απαξαίηεηε είλαη ε ζπληνληζκέλε ρξήζε ησλ γλσζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ησλ 

ΜΥΔΓεσκεηξία, δειαδή ηεο νπηηθνπνίεζεο, ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ζπιινγηζηηθήο. 

Αξρηθά ρξεζηκνπνηείηαη ε νπηηθή αλαγλψξηζε θαη ηα ηερλνπξγήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάδπζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. 

ε θάζε κάζεκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά πεξίπησζε νη δηαθνξεηηθέο εηζαρζείζεο 

δηαζηάζεηο ζηελ εξγαζία, ε ζεκεησηηθή, ε εξγαιεηαθή θαη ε ιεθηηθή, θαζψο θαη ε 

ελαιιαγή ησλ επηπέδσλ πνπ νξίδνπλ. 

1
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

Οη καζεηέο, αθνχ ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο, ηνπο δφζεθε ην 1
ν
 Φ.Δ, ην νπνίν 

πεξηειάκβαλε ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο. Έπξεπε λα εξγαζηνχλ νκαδηθά ζηελ απιή 

ηνπ ζρνιείνπ. ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο δεηήζεθε λα εληνπίζνπλ πέληε 

αληηθείκελα, λα εθηηκήζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα χςε ηνπο. Σα αληηθείκελα ήηαλ 

έλα θηφζθη, κηα κπαζθέηα, ην κεηαιιηθφ θνληάξη ηεο ζεκαίαο, ην θηήξην ηνπ ζρνιείνπ  

θαη έλα κεγάιν πιαηάλη, φια κέζα ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Αθνχ ηνπο δφζεθαλ νη θαηάιιειεο δηεπθξηλήζεηο, νη νκάδεο μεθίλεζαλ λα εξγάδνληαη 

ελαιιάμ ζηα πξναλαθεξζέληα ζεκεία. 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη απφ ηελ αξρή είρε γίλεη ζαθέο ζηνπο καζεηέο, πσο νη 

εξγαζίεο δελ επξφθεηην λα βαζκνινγεζνχλ θαη φηη ήηαλ απαξαίηεην λα ππάξρεη 

αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

Καζ‟ φιε ηε δηαδηθαζία εγψ, απφ ηε ζέζε ηνπ εξεπλεηή-δαζθάινπ πεξηθεξφκνπλ 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαηαγξάθνληαο ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ, ηνλ ηξφπν εξγαζίαο 

ηνπο θαη ηηο δηαδξάζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Αλ θαη ππήξμαλ αξθεηέο εξσηήζεηο απφ 

ηα παηδηά, ηδίσο θαηά ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, απέθεπγα λα δψζσ 

απαληήζεηο. Αληηζέησο ηνπο παξέπεκπα ζηηο νδεγίεο ηνπ θπιιαδίνπ θαη ζηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Έηζη, γξήγνξα θαηάιαβαλ πσο έπξεπε λα κελ 

πεξηκέλνπλ θάπνηα εμσηεξηθή βνήζεηα, αιιά ζα έπξεπε λα ςάμνπλ κφλνη ηνπο γηα ηηο 

απαληήζεηο. 

Οη αληηπαξαζέζεηο ήηαλ έληνλεο θαη ζπρλά θάπνηνη πξνζπαζνχζαλ λα επηβάιινπλ ηελ 

άπνςή ηνπο ζηελ νκάδα. Γξήγνξα φκσο νη εληάζεηο ππνρψξεζαλ θαη έδσζαλ ηε ζέζε 

ηνπο ζε έλα δπλακηθφ δηάινγν, πνιιέο θνξέο κε αηηηνιφγεζε ηεο άπνςήο ηνπο. Μηα 

νκάδα γηα παξάδεηγκα, πνπ δηαθσλνχζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ηνπο, 

πξνζπαζνχζαλ λα ζπγθξίλνπλ ηα χςε ηνπ δέληξνπ θαη ηνπ ζρνιείνπ: 

Κσλζηαληίλνο: Γελ κπνξεί ην ζρνιείν λα’λαη 7 κέηξα κόλν θαη ην δέληξν 16 κέηξα! 

Κάπνηνη άιινη πξνζπάζεζαλ λα εθηηκήζνπλ ην χςνο ηνπ ζρνιηθνχ θηεξίνπ, 

ζπγθξίλνληαο ην κε ην χςνο ηνπ ζρνιηθνχ θχιαθα, πνπ βξέζεθε εθείλε ηε ζηηγκή 

θνληά ηνπο: 

Παλαγηώηεο: Κύξηε Γηώξγν, πόζν ςειόο είζηε; 

Κ.Γηώξγνο: Δίκαη πεξίπνπ 1,90! 

Παλαγηώηεο: Μήπσο κπνξείηε λα ζηαζείηε δίπια ζηνλ ηνίρν; 

Δλψ θάπνηα άιια παηδηά, γλσξίδνληαο ην χςνο ηεο κπαζθέηαο πξνζπαζνχζαλ λα 

εθηηκήζνπλ ην χςνο απφ ην θηφζθη, ζπγθξίλνληαο ην κε απηήλ: 

Άγγεινο: Αθνύ ζνπ ιέσ, είλαη πην θνληό από ηελ κπαζθέηα! 

Οη νκάδεο αθνχ νινθιήξσζαλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπο θαη ζπκπιήξσζαλ ηελ άζθεζε, 

πέξαζαλ ζηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα. Δδψ έπξεπε λα θαηαηάμνπλ ηα αληηθείκελα ηεο 

πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο ηνπο, ζε 
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κηα αχμνπζα ζεηξά. Πξαγκαηνπνηήζεθε  δειαδή κηα ηαμηλφκεζε ησλ αληηθεηκέλσλ κε 

βάζε ην χςνο ηνπο.  

ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο έπξεπε λα απνθαζίζνπλ πφζεο θνξέο ςειφηεξα 

ήηαλ ηα δηάθνξα αληηθείκελα ηεο απιήο απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Δδψ αλαθέξζεθε απφ 

ηα παηδηά θαη ε έλλνηα ηνπ «κέζνπ φξνπ», ηελ νπνία είραλ γλσξίζεη ζε παιαηφηεξν 

θεθάιαην ησλ Μαζεκαηηθψλ: 

Μαξηάλλα: Κύξηε, πνην ύςνο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε; Σν δηθό κνπ ή ηεο Διέλεο; 

Γάζθαινο: Γε ζα πάξεηε, νύηε απηόλ (ηνλ καζεηή) κε ην κεγαιύηεξν ύςνο, αιιά νύηε 

θαη απηόλ κε ην κηθξόηεξν ύςνο! 

Μαξηάλλα: Γειαδή λα πάξνπκε ηνλ κέζν όξν; 

Γάζθαινο: Αθξηβώο! 

Μαξηάλλα: Μπνξνύκε λα πνύκε …πεξίπνπ ελάκηζε κέηξν; 

Γάζθαινο: Ννκίδσ πσο είλαη θαιά. 

 Σν χςνο ησλ παηδηψλ απνηέιεζε ην κέηξν ζχγθξηζεο, ην εξγαιείν κε ην νπνίν ηα 

παηδηά κπφξεζαλ λα εθηηκήζνπλ ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην δηθφ ηνπο χςνο 

θαη ζην χςνο ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ απιή. Ζ ζρέζε απηή είλαη πνιιαπιαζηαζηηθή 

θαη, φπσο θαη ε πξψηε δξαζηεξηφηεηα, θαιιηεξγεί ηελ πνιιαπιαζηαζηηθή ινγηθή ζηα 

παηδηά. 

Έλα άιιν ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηνπο καζεηέο θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε απηή 

ηελ δξαζηεξηφηεηα, ήηαλ εάλ κπνξεί έλα αληηθείκελν λα είλαη 2½ ή  3½ θνξέο 

κεγαιχηεξν απφ ην χςνο ηνπο θαη φρη απιά 2 ή 3 θνξέο ςειφηεξν. Δδψ δειαδή, 

αλαδχνληαη πξνθαλψο δπζθνιίεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο ησλ θιαζκάησλ, φπνπ 

ηα θιάζκαηα δελ αληηκεησπίδνληαη σο αξηζκνί. Σν ζεηηθφ ήηαλ φηη απηφ 

αληηκεησπίζηεθε απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα, ρσξίο λα ρξεηαζηεί θάπνηα δηθή κνπ 

παξέκβαζε: 

Γηώξγνο: Γελ κπνξεί ε κπαζθέηα λα είλαη 2½ ή 3½ θνξέο κεγαιύηεξε…πξέπεη λα’λαη 2 

ή 3. 

Οκάδα(όινη καδί): Πώο δελ κπνξεί…γίλεηαη…θαη βέβαηα γίλεηαη. 

Παλαγηώηεο: Γηαηί, δελ κπνξνύκε λα  πνύκε όηη απηό είλαη 2 θαη κηζή θνξά κεγαιύηεξν 

από ην άιιν; 
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Γηώξγνο: Α… λαη…λαη. 

Μεγάιν δίιιεκα επίζεο, αληηκεηψπηζαλ ηα παηδηά φηαλ ε εθηίκεζε ηνπο γηα ην πφζεο 

θνξέο ςειφηεξν ήηαλ έλα αληηθείκελν, εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ αξρηθή ηνπο 

εθηίκεζε γηα ην χςνο ησλ αληηθεηκέλσλ. Με άιια ιφγηα ε νπηηθή ζχγθξηζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ, εξρφηαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηελ αξηζκεηηθή. Φαίλεηαη πάλησο, πσο θαη 

εδψ θάπνηεο νκάδεο βξήθαλ ηελ ιχζε, αλ θαη ε ιχζε απηή ήηαλ πεξηζζφηεξν κηα 

θαηαζθεπαζκέλε ιχζε πνπ ηνπο βφιεπε, ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη ζχγρπζε κεηαμχ 

ησλ απνηειεζκάησλ: 

ηέθαλνο: Σν θηήξην πξέπεη λα’λαη 6πιάζην από εκάο 

Ραθαήι: Γελ κπνξεί. Αθνύ 6 θνξέο ην 1,5 καο θάλεη …9 κέηξα. 

Διέλε: Ναη, λαη δελ γίλεηαη! 

Βαζηιηθή: Δκείο ην βάιακε 7 κέηξα! 

ηέθαλνο: Δεε… ηόηε ζα ην βάινπκε…4,5 θνξέο. 

Οκάδα: Ναη, λαη…θαιά είλαη. 

Βέβαηα απφ ηελ άιιε κεξηά, ν ηξφπνο πνπ ηα παηδηά δηαρεηξίζηεθαλ ηα δεδνκέλα, 

θαλεξψλεη ηελ αλάγθε λα δηαηεξεζεί κηα πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ. Φαίλεηαη δειαδή ήδε απφ ηελ πξψηε παξέκβαζε, πσο νη καζεηέο 

άξρηζαλ λα ελζσκαηψλνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπλεηδεηά ηελ πνιιαπιαζηαζηηθή 

ζρέζε ζηηο εξγαζίεο ηνπο. 

Σέινο, ε ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θπιιαδίνπ ήηαλ κηα αλνηρηή εξψηεζε, φπνπ νη 

νκάδεο θαινχληαλ λα πξνηείλνπλ θάπνην ηξφπν, ψζηε λα εθηηκήζνπλ κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ην χςνο ησλ παξαπάλσ αληηθεηκέλσλ. 

 Ζ εξψηεζε ζαθψο απνζθνπνχζε ζην λα πξνηείλνπλ ηα παηδηά ηελ ρξήζε ή αθφκε 

θαη ηελ θαηαζθεπή θάπνηνπ εξγαιείνπ, κε ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα νδεγεζνχλ ζε 

αζθαιέζηεξα απνηειέζκαηα. Έηζη, ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, ζα 

νδεγνχκαζηαλ αθελφο ζηελ εξγαιεηαθή γέλεζε θαη αθεηέξνπ ζα δηλφηαλ ε 

θαηάιιειε επθαηξία γηα ηελ εηζαγσγή ηεο Ηζηνξίαο ζηε δηδαζθαιία καο. 

ηε ζπλέρεηα νη νκάδεο επέζηξεςαλ ζηελ αίζνπζα, φπνπ ζε θνηλή ζέα παξνπζίαζαλ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ θαηαγξαθψλ ηνπο. ζνλ αθνξά ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα 

είρακε ηα εμήο: 
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Δθηηκώκελα ύςε ζε κέηξα, κε νπηηθή αλαγλώξηζε 

Αληηθείκελα Οκάδα Α Οκάδα Β Οκάδα Γ Οκάδα Γ 

Κηόζθη 3,20 2,5 4,7 2,60 

Μπαζθέηα 3,80 2 3,2 2,40 

Ηζηόο ζεκαίαο 5 5 2,2 5,60 

ρνιηθό θηήξην 7 11 11,5 10 

Πιάηαλνο 13,5 14 14 16 

                                 Πίνακασ 8: Εκτιμϊμενα φψθ αντικειμζνων, με οπτικι αναγνϊριςθ. 

Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, έγηλε αληηιεπηή ε δηαθνξνπνίεζε ζηηο εθηηκήζεηο ησλ 

παηδηψλ. Απηφο άιισζηε ήηαλ θαη ν ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηάο καο. Έγηλε κηα 

ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ θαη θάλεθε φηη νη απνθιίζεηο ζηηο εθηηκήζεηο θπκαίλνληαλ απφ 

1,80κ. γηα ηελ κπαζθέηα θαη σο 4,50κ. γηα ην ζρνιηθφ θηήξην. Οη δηαθνξνπνηήζεηο 

απηέο πξνβιεκάηηζαλ ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ζέιεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηνπο ιφγνπο 

πνπ νδήγεζαλ ζε απηέο. 

Ζ ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε αλέδεημε ηελ αλάγθε ρξήζεο ελφο εξγαιείνπ: 

Υάξεο: Ναη, αιιά αλ είρακε θάηη γηα λα ηα κεηξήζνπκε, δελ ζα’ρακε ηόζεο 

δηαθνξνπνηήζεηο. 

Γάζθαινο: Ση ελλνείο; 

Υάξεο: Να, έλα όξγαλν… 

Ζ εξγαζία καο είρε ήδε πεξάζεη ζηε θάζε ηεο εξγαιεηαθήο γέλεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ καο. ην ζεκείν απηφ δεκηνπξγήζεθαλ  πνιιέο απνξίεο θαη  ζπδεηήζεηο 

γηα ηε θχζε θαη ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ: 

Γηώξγνο: Ναη, αιιά πώο; Θα πεγαίλακε πάλσ ζην πιαηάλη γηα λα κεηξήζνπκε; 

Γάζθαινο: Πηζηεύεηο δειαδή όηη είλαη δύζθνιν λα κεηξήζνπκε ην πιαηάλη γηαηί είλαη 

ςειό; 

Γηώξγνο: Ναη. 

Γάζθαινο: Καη αλ ππήξρε έλα εξγαιείν πνπ ζα κπνξνύζακε λα ην κεηξήζνπκε από 

καθξηά, ζα είρακε πάιη δηαθνξνπνηήζεηο; 

Γηώξγνο: Ναη, αιιά πην ιίγεο. 
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Γάζθαινο: Γηαηί απηό; 

Υάξεο: Μπνξεί θάπνηνο λα ην θξάηαγε ζηξαβά, άιινο ιίγν πην πάλσ… 

Γάζθαινο: Γειαδή εμαξηάηαη από ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ; 

Υάξεο: Ναη. 

Παλαγηώηεο: Δπίζεο παίδεη ξόιν πώο ζα ζηεζεί ε θάζε νκάδα…άιινη κπνξεί λα παλ 

από εδώ άιινη πην εθεί…  

Γάζθαινο: Γειαδή παίδεη ξόιν ν ηξόπνο ρξήζεο ηνπ από ηελ νκάδα; 

Παλαγηώηεο: Ναη. 

Κάπνηα άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη κεηξήζεηο εμαξηψληαη θαη απφ ην ζρήκα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ: 

Νίθνο: Δπίζεο παίδεη ξόιν ηη κεηξάκε. Σν θηήξην είλαη πην ζηαζεξό από ην δέληξν…ην 

δέληξν είλαη πην αιινπξόζαιιν! 

Γάζθαινο: Δλλνείο όηη ην ζρήκα ηνπ δέληξνπ δελ είλαη θαλνληθό; 

Νίθνο: Ναη. 

Ισάλλεο: Καη ν ηζηόο κπνξεί λα θνπλεζεί…δελ είλαη ηόζν ζηαζεξόο. 

Υάξεο: Δπίζεο είλαη θαη θπιηλδξηθόο. Γελ κπνξεί λα κεηξεζεί κε αθξίβεηα. 

Γηαθνξνπνηήζεηο φκσο είρακε θαη ζηελ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, ζηελ θαηάηαμε ησλ 

αληηθεηκέλσλ: 

Οκάδεο Καηάηαμε αληηθεηκέλσλ ζύκθσλα κε ην ύςνο ηνπο 

Οκάδα Α θηφζθη <  κπαζθέηα < ηζηφο < θηήξην< πιαηάλη 

Οκάδα Β κπαζθέηα < θηφζθη < ηζηφο < θηήξην < πιαηάλη 

Οκάδα Γ ηζηφο < κπαζθέηα < θηφζθη < θηήξην < πιαηάλη 

Οκάδα Γ κπαζθέηα < θηφζθη < ηζηφο < θηήξην < πιαηάλη 

                                     Πίνακασ 9: Κατάταξθ αντικειμζνων ςφμφωνα με το φψοσ τουσ. 

. 

Παξαηεξνχκε πσο, ελψ φιεο νη νκάδεο ζπκθσλνχλ γηα ηα δχν ςειφηεξα αληηθείκελα, 

δειαδή ην θηήξην θαη ην πιαηάλη, εληνχηνηο νη εθηηκήζεηο ηνπο δηαθνξνπνηνχληαη 

ζεκαληηθά ζηα άιια ηξία αληηθείκελα. Σν πιένλ ελδηαθέξνλ είλαη, φηη, ελψ ηα 

αληηθείκελα απηά δελ έρνπλ ην ίδην χςνο θαη νη δηαθνξέο ηνπο είλαη εκθαλείο κε κηα 

απιή νπηηθή παξαηήξεζε, ηα παηδηά εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηηο αξρηθέο 
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αξηζκεηηθέο ηνπο εθηηκήζεηο θαη θαηαηάζζνπλ ηα αληηθείκελα κε βάζε απηέο. Με 

άιια ιφγηα ε πξφηεξε γλψζε, έξρεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ηψξα σο γλσζηηθφ εκπφδην. 

Δίλαη δε ηφζν ηζρπξφ, ψζηε κπνξεί λα ππεξληθήζεη αθφκε θαη ηελ αηζζεηεξηαθή 

αληίιεςε ηνπ γχξσ θφζκνπ. 

ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θπιιαδίνπ, αθνχ νη καζεηέο επίιπζαλ δηάθνξα 

πξαθηηθά πξνβιήκαηα, φπσο πνην ζεσξνχλ σο κέζν χςνο ή αλ κπνξνχλ λα 

ζεσξήζνπλ πσο θάηη είλαη 2½ ή 3½ θνξέο ςειφηεξν απφ θάηη άιιν πξνρψξεζαλ ζηε 

ζπκπιήξσζε ηεο άζθεζεο, κε ηνλ ηξφπν βέβαηα πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο. 

Έηζη είρακε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

 

 Πφζεο θνξέο ςειφηεξν είλαη ην θαζέλα απφ ηα 

παξαθάησ αληηθείκελα απφ εζάο; 

Αληηθείκελα Οκάδα Α Οκάδα Β Οκάδα Γ Οκάδα Γ 

Κηόζθη 2 1,5 3 1,5 

Μπαζθέηα 2,5 1,5 2,5 1,4 

Ηζηόο ζεκαίαο 3,5 3,5 1,5 4 

ρνιηθό θηήξην 4,5 9,5 11 6 

Πιάηαλνο 9 13 13 10 

                                       Πίνακασ 10: φγκριςθ αντικειμζνων με το φψοσ των παιδιϊν. 

 

 Γεδνκέλνπ φηη φιεο νη νκάδεο, φπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο ζεψξεζαλ σο κέζν 

χςνο ην 1,5κ., βιέπνπκε φηη θξφληηζαλ λα θαηαιήμνπλ, ή ηνπιάρηζηνλ πξνζπάζεζαλ, 

ζε ηηκέο ζηνλ πίλαθα, πνπ απνηεινχλ ην πειίθν ησλ αξρηθψλ ηνπο εθηηκήζεσλ κε ην 

κέζν ηνπο χςνο. Έηζη γηα κηα θνξά αθφκε βιέπνπκε, πσο νη αξρηθέο ηνπο εθηηκήζεηο 

θαη νη αξηζκεηηθέο πξάμεηο, έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη απνηέιεζαλ ηε βαζηθή 

πεγή επηθχξσζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

ηελ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θπιιαδίνπ φπνπ νη νκάδεο έπξεπε λα πξνηείλνπλ 

θάπνηνλ ηξφπν γηα εθηίκεζε κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα, είρακε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 
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Οκάδεο Πξνηείλεηε θάπνην ηξόπν, ώζηε λα εθηηκήζνπκε κε κεγαιύηεξε 

αθξίβεηα ην ύςνο ησλ αληηθεηκέλσλ. 

Οκάδα Α «Βξίζθνπκε ην ύςνο ηνπ ρακειόηεξνπ αληηθεηκέλνπ θαη ην 

πνιιαπιαζηάδνπκε γηα λα βξνύκε ην ύςνο ησλ ππνινίπσλ». 

Οκάδα Β «Έλα μύιν, ζύγθξηζε αληηθεηκέλσλ, ην ύςνο ελόο καζεηή» 

Οκάδα Γ «Έλα θιαδί πεξίπνπ ελόο κέηξνπ» 

Οκάδα Γ                 

Πίνακασ 11: Προτάςεισ  των μακθτϊν για τθν εκτίμθςθ του  φψουσ των αντικειμζνων. 

 

Βιέπνπκε φηη ε νκάδα Γ δελ απάληεζε θαζφινπ, ελψ ε νκάδα Β νπζηαζηηθά 

επαλέιαβε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζαλε ζηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη 

πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ησλ νκάδσλ Α θαη Γ. Καη ζηηο 

δπν απαληήζεηο, αλ θαη δηαθέξνπλ σο πξνο ηα κέζα, επηθξαηεί ε πνιιαπιαζηαζηηθή 

ινγηθή. Σφζν ην «θιαδί», φζν θαη «ην αληηθείκελν κε ην ρακειφηεξν χςνο» 

πξνηείλνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ άιισλ 

αληηθεηκέλσλ. 

Ζ πξψηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζπλερίζηεθε ηελ επφκελε δηδαθηηθή ψξα κε ηελ 

εηζαγσγή ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηελ δηδαζθαιία. 

Αθνχ πιένλ, απφ ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, έγηλε αληηιεπηή απφ ηνπο 

καζεηέο ε αλάγθε ρξήζεο ελφο θαηάιιεινπ εξγαιείνπ γηα ηελ κέηξεζε απξφζηησλ 

απνζηάζεσλ, είρε έξζεη ε ψξα γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηζηνξηθνχ θεηκέλνπ 

(Παξάξηεκα Δ, ζει.185). Γφζεθε ην θείκελν ζηηο νκάδεο θαη μεθίλεζε ε κειέηε ηνπ. 

 Ακέζσο ηα παηδηά έδεημαλ δσεξφ ελδηαθέξνλ γηα ην βηβιίν ηνπ Errard θαη άξρηζαλ λα 

δηαηππψλνληαη εξσηήζεηο γηα ηελ απζεληηθφηεηά ηνπ, ηελ πξνέιεπζή ηνπ, ηνλ ηφπν 

θαη ηελ ρξνλνινγία έθδνζήο ηνπ, αιιά θαη γηα ηπρφλ παξφκνηα θείκελα πνπ 

εθηππψζεθαλ εθείλε ηελ επνρή ζηελ Διιάδα: 

Θσκάο: Ση γξάθεη ζηνλ ηίηιν, θύξηε; 

Γάζθαινο: «Γεσκεηξία θαη Γεληθή Πξαθηηθή» 



83 
 

Ραθαέιια: ην Παξίζη ηππώζεθε; Δίλαη ην αιεζηλό;… 

Γάζθαινο: Ναη. ην Παξίζη θαη είλαη ην απζεληηθό. 

Βηβή: Πόηε; 

Γάζθαινο: Απηό θαίλεηαη θάησ, κε ηα ιαηηληθά γξάκκαηα. Θπκεζείηε ιίγν ηνλ ιαηηληθό 

ηξόπν αξίζκεζεο: M.DC.XXI… 

Υάξεο: Σν πξώην είλαη ρίιηα…ην δεύηεξν…εεε… ην ηειεπηαίν είλαη είθνζη έλα… 

Γάζθαινο: Σν κεζαίν είλαη εμαθόζηα. Η ρξνληά είλαη 1621. 

Θσκάο: Δκείο (νη Έιιελεο) είρακε ηόηε, ηέηνηα βηβιία; 

Γάζθαινο: Θα ήηαλ πνιύ δύζθνιν, κηα θαη βξηζθόκαζηαλ ζε πεξίνδν ηνπξθνθξαηίαο. 

κσο κηα θαη ην αλέθεξεο, ζέισ λα πξνζέμεηε, αξγόηεξα  κέζα ζην θείκελν, θάπνηεο 

παξαπνκπέο θαη λα ηηο ζπδεηήζνπκε. 

Αθνινχζεζε ε κεγαιφθσλε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο, κε ηηο 

απαξαίηεηεο παχζεηο, φπνπ ρξεηαδφηαλ λα ζρνιηάζνπκε θάηη. Σα παηδηά είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ παξάιιεια θαη ην απζεληηθφ θείκελν ζηα Γαιιηθά. 

Αλ θαη δελ θαηαιάβαηλαλ ηε γιψζζα, πξνζπαζνχζαλ λα ζπλδπάζνπλ ιέμεηο θαη 

θξάζεηο κε ηε κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ζηα ειιεληθά. 

 Μεγάιε εληχπσζε έθαλε ζηα παηδηά ε ρξήζε ησλ πνδηψλ θαη ηληζψλ, αληί γηα ηα 

κέηξα θαη ηα εθαηνζηά πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα, θαζψο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηνπ γεγνλφηνο φηη  θάπνηεο καζεκαηηθέο έλλνηεο, φπσο νη ηξεηο δηαζηάζεηο θαη ηα 

ηζνγψληα ηξίγσλα ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηφηε. Σελ πξνζνρή ηνπο επίζεο θέξδηζαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ, νη εηθφλεο ηνπ ηζηνξηθνχ θεηκέλνπ, νη νπνίεο πέξα απφ ηελ 

θαιιηηερληθή ηνπο αμία, κπφξεζαλ λα πξνζδψζνπλ ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ 

θαη λα παξάζρνπλ πιήζνο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο, ηνλ ηξφπν 

ζπλαξκνιφγεζεο θαη ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ: 

Κσλζηαληίλνο: Δίλαη από κέηαιιν θαη έρεη κηα βίδα…κνηάδεη κε κεράλεκα. 

Διέλε: Απηή ε ζθαίξα, εθεί, ηη είλαη; 

Γάζθαινο: Δίλαη ν ζύλδεζκνο. Μαο ηνλ παξνπζηάδεη κε ιεπηνκέξεηεο. 

πύξνο: ηελ εηθόλα (πνπ κεηξάεη) θαίλεηαη δηαθνξεηηθό απ’όηη ζηελ πξώηε εηθόλα. 

Γάζθαινο: Δίλαη ην ίδην εξγαιείν. Απιώο ζηε δεύηεξε θαίλεηαη ν ηξόπνο ρξήζεο ηνπ. 

Παλαγηώηεο: Μεηξάεη από ηε κηα κεξηά ηνπ πνηακηνύ, ζηελ άιιε. 



84 
 

Γάζθαινο: σζηά. ηνρεύεη πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ην δέληξν. 

Θσκάο: ρεκαηίδνληαη θαη θάηη ηξίγσλα… 

Γάζθαινο: Ναη όρη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Δίλαη λνεηά. Αιιά γηα απηά ζα κηιήζνπκε 

παξαθάησ. 

Ζ ζπδήηεζε πήξε αξθεηφ ελδηαθέξνλ φηαλ θηάζακε ζηηο παξαπνκπέο ηνπ Errard πνπ 

πξναλαθέξακε. Δθεί έγηλε ιφγνο γηα ηα βηβιία ηνπ Δπθιείδε ζηα νπνία ζηεξίρζεθε ν 

ζπγγξαθέαο γηα λα ζηεξίμεη ηηο απφςεηο ηνπ. Απφ ην δηάινγν πνπ πξνέθπςε, πήξαλ νη 

καζεηέο κηα ηδέα γηα ηελ αμία θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ κεγάινπ απηνχ 

Έιιελα καζεκαηηθνχ θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηε δηαρξνληθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ: 

Γάζθαινο: Οη αξηζκνί απηνί παηδηά καο παξαπέκπνπλ ζε θάπνηα από ηα βηβιία ηνπ 

Δπθιείδε. Σνπ κεγάινπ απηνύ Έιιελα καζεκαηηθνύ ηεο αξραηόηεηαο. 

Γηώξγνο: Μα απηόο έδεζε πνιιά ρξόληα πξηλ! 

Γάζθαινο: Αθξηβώο. Έδεζε ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ. θαη ζεκειίσζε ηε Γεσκεηξία, ηελ Δπθιείδεην 

Γεσκεηξία, όπσο ιέγεηαη, ηελ νπνία ζα δηδαρζείηε ζην Γπκλάζην. 

ινη: (παύζε, κε επηθσλήκαηα ζαπκαζκνύ). 

Γηώξγνο: Καη ν Errard ζ’απηόλ ζηεξίρζεθε; 

Γάζθαινο: Καη ν Errard θαη πνιινί άιινη κέρξη ζήκεξα! 

ην ηέινο νη καζεηέο έπξεπε λα απαληήζνπλ νκαδηθά ζε ηέζζεξηο εξσηήζεηο πνπ 

ζπλφδεπαλ ην θπιιάδην κε ην ηζηνξηθφ θείκελν. Με ηηο ηξεηο πξψηεο επηρεηξήζεθε λα 

δηεξεπλεζεί ε θαηαλφεζε ηνπ, ελψ ε ηέηαξηε απνζθνπνχζε ζηελ καζεκαηηθνπνίεζε 

ηνπ εξσηήκαηνο. Οη απαληήζεηο ησλ νκάδσλ ζηελ εξψηεζε Ζ1 θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Ζ1: Ση ζέιεη λα κειεηήζεη εδώ ν ζπγγξαθέαο; 

Οκάδεο Απαληήζεηο 

Οκάδα Α Πψο κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε απξφζηηεο απνζηάζεηο. 

Οκάδα Β Σν πψο ζα κεηξήζεη ηηο απξφζηηεο απνζηάζεηο. 

Οκάδα Γ Γηα ηε Γεσκεηξία. 
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Οκάδα Γ Θέιεη λα κειεηήζεη ηε κέηξεζε κεξηθψο ή ηειείσο απξφζηησλ 

απνζηάζεσλ, κε δπν ηζνζθειή ηξίγσλα, ρξεζηκνπνηψληαο 

αλαινγίεο. 

                           Πίνακασ 12: Απόψεισ των μακθτϊν για το κζμα του κειμζνου του Errard. 

 

Αλ εμαηξέζνπκε ηελ απάληεζε ηεο Γ νκάδαο, ε νπνία είλαη πνιχ γεληθή, θαίλεηαη πσο 

νη καζεηέο θαηάιαβαλ ην αληηθείκελν πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ν Errard ζην θείκελφ 

ηνπ. Ζ νκάδα Γ κάιηζηα, δείρλεη λα έρεη θαηαιάβεη επαθξηβψο ην αληηθείκελν ηεο 

κειέηεο θαη ην δηαηππψλεη ιεπηνκεξέζηαηα.  

ηελ επφκελε εξψηεζε Ζ2 είρακε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

Ζ2: Πνηεο καζεκαηηθέο έλλνηεο πεξηιακβάλνληαη ζην θείκελν; 

Οκάδεο Απαληήζεηο 

Οκάδα Α Μήθνο, πιάηνο, βάζνο, βάζε, παξάιιειε, δηαγψληα, 

ππνδηαηξέζεηο, ηζνγψληα ηξίγσλα, επζείεο γξακκέο, αλάινγα. 

Οκάδα Β Γσλία, ηξίγσλν, επζεία, κήθνο, κέηξεζε, ηζνγψληα, πιάηνο. 

Οκάδα Γ Σν ηξίγσλν, ε γσλία θαη ην κήθνο. 

Οκάδα Γ Οη αλαινγίεο θαη ε ηξηζδηάζηαηε εηθφλα ηνπ ρψξνπ, νη γσλίεο, ηα 

ηξίγσλα, ηα επζχγξακκα κήθε, κέηξα θαη ππνβαζκίδεο. 

Πίνακασ 13: Ποιεσ μακθματικζσ ζννοιεσ πιςτεφουν οι μακθτζσ πωσ περιζχονται ςτο κείμενο του     
Errard. 

Βιέπνπκε πσο νη καζεηέο κε ζρεηηθά κεγάιε επηηπρία, θαηάθεξαλ λα δηαθξίλνπλ ηηο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ ππάξρνπλ ζην θείκελν. Ζ νκάδα Γ θαη εδψ είρε ηηο 

ιηγφηεξεο απαληήζεηο, ελψ νη Α θαη Γ κπφξεζαλ λα δηαθξίλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο. 

ηελ εξψηεζε Ζ3 είρακε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

Ζ3: Γηαηί έγξαςε ν Errard ην θείκελν απηό; 

Οκάδεο Απαληήζεηο 

Οκάδα 

Α 

Γηα λα δηδάμεη ζηνπο αλζξψπνπο έλαλ άιιν ηξφπν λα κεηξνχλ ηηο 

απξφζηηεο απνζηάζεηο. 
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Οκάδα 

Β 

Γηα λα δηεπθνιχλεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα κεηξήζνπλ ηηο 

απξφζηηεο απνζηάζεηο. 

Οκάδα 

Γ 

Σν έγξαςε γηα λα κάζνπκε λα κεηξνχκε απνζηάζεηο. 

Οκάδα 

Γ 

Σν έγξαςε γηα λα καο ππνδείμεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγάλνπ θαη ηηο 

νκνηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ξάβδσλ. 

                             Πίνακασ 14: Απόψεισ των μακθτϊν για το ςκοπό του κειμζνου του Errard. 

 

Ωο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα, νη ηξεηο πξψηεο νκάδεο πηζηεχνπλ φηη ν 

Errard έγξαςε ην θείκελν γηα λα δηδάμεη ηε κέηξεζε απξφζηησλ απνζηάζεσλ, ελψ ε 

ηέηαξηε νκάδα εζηηάδεη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο. 

ηελ ηέηαξηε εξψηεζε Ζ4 νη απαληήζεηο καο έδσζαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

Ζ4: Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα 

δηθό ζαο πξόβιεκα; 

Οκάδεο Απαληήζεηο 

Οκάδα 

Α 

 

Δίκαη ζε έλα λεζάθη θαη ζέισ λα κεηξήζσ κηα απξφζηηε απφζηαζε. 

Οκάδα 

Β 

Έλαο ρηίζηεο ζέιεη λα ρηίζεη έλα ηνίρν απφ ην ζεκείν Α σο ην 

ζεκείν Β. κσο δελ ήμεξε ηελ απφζηαζε γηα λα πάξεη ηα ηνχβια. 

Οκάδα 

Γ 

Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζέιεη λα κεηξήζεη ην χςνο ηνπ 

ζρνιείνπ, γηα ηη ζέιεη λα πξνζζέζεη έλαλ αθφκε φξνθν γηα παηδηά 

κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Οκάδα 

Γ 

 

Να βξεζεί ε απφζηαζε δχν ζεκείσλ ζην ράξηε. 

   Πίνακασ 15: Μακθματικά προβλιματα που δθμιοφργθςαν οι μακθτζσ με βάςθ το ιςτορικό κείμενο. 

 

Αλ θαη ηα παηδηά πεξηέγξαςαλ αξθεηά γεληθέο θαηαζηάζεηο, εληνχηνηο θαίλεηαη λα 

έρνπλ θαηαθέξεη λα καζεκαηηθνπνηήζνπλ ηηο έλλνηεο πνπ γλψξηζαλ κέζα απφ ην 

ηζηνξηθφ θείκελν. Δληχπσζε πξνθαιεί ε ηέηαξηε νκάδα ε νπνία αλ θαη δελ 

αλαθέξζεθε αθφκε θάηη γηα θιίκαθεο θαη ράξηεο, κεηαθέξεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

πεξίπησζε απηή. 
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Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε πξψηε πξνζπάζεηα γηα ελζσκάησζε ηεο Ηζηνξίαο 

ζηε δηδαζθαιία ησλ Λφγσλ θαη ησλ Αλαινγηψλ κε ηε ρξήζε ελφο ηζηνξηθνχ 

εξγαιείνπ, είρε αξθεηά ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. Κάηη πνπ δπζθφιεςε ιίγν ηα 

παηδηά ζην θείκελν, ήηαλ ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ εξγαιείνπ, θαζψο 

ζπλνδεπφηαλ απφ αξθεηά ζχκβνια θαη νξνινγίεο. Δδψ ρξεηάζηεθε λα παξέκβσ θαη 

λα ππελζπκίζσ ζηα παηδηά πσο ζα πξέπεη λα αλαηξέρνπλ δηαξθψο ζηα ζρήκαηα πνπ 

ζπλνδεχνπλ ην θείκελν.  

 Με ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηζηνξηθνχ θεηκέλνπ νινθιεξψζεθε νπζηαζηηθά ε πξψηε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε. Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε ηειηθά, ήηαλ πεξηζζφηεξνο απφ φηη 

αξρηθά είρε πξνγξακκαηηζηεί, θαζψο ρξεηάζηεθαλ ζπλνιηθά ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο. 

Απηφ έγηλε δηφηη ήζεια λα ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε ησλ εηζαγσγηθψλ εξγαζηψλ ζην 

ρψξν ηεο απιήο κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηζηνξηθνχ θεηκέλνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

απζφξκεηε έθθξαζε ηεο επηζπκίαο απφ κέξνπο ησλ παηδηψλ, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 

ρξήζε ηνπ ηζηνξηθνχ εξγαιείνπ. Πξάγκαηη, απηφ έγηλε θαη ε παξέκβαζε έθιεηζε κε 

ηελ ππφζρεζε φηη ζηελ επφκελε ζπλεδξία καο ζα επηρεηξνχζακε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εξγαιείνπ. 

Κξίλνληαο εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, ζα ιέγακε φηη ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ζην ρψξν ηνπ 

ΜΥΔΓεσκεηξία πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία. Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζηελ GΗ, πνπ 

δίλεη έκθαζε ζηνλ εκπεηξηθφ πφιν ηεο Γεσκεηξίαο, δειαδή ζηε δηαίζζεζε θαη ζην 

πείξακα. Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε μεθίλεζε ζην εκεησηηθφ–Δξγαιεηαθφ επίπεδν, 

αθνχ νη δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ρψξν πξαγκαηηθφ θαη ηνπηθφ θαη 

αμηνπνηήζεθε ε δηαίζζεζε θαη ην πείξακα. Ζ νπηηθνπνίεζε ήηαλ εηθνληθή, ελψ 

ζχκθσλα κε ηνλ Duval (2005) ν ηξφπνο ζέαζεο ήηαλ απηφο ηνπ ρσξνκέηξε. Οη 

καζεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ λνεηηθέο κεηξήζεηο ζην ρψξν ηεο απιήο. Πεγή 

εγθπξφηεηαο απνηέιεζε ε ζχγθξηζε ησλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

κεηξήζεηο. Ζ αιιαγή ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ καζεηψλ, φπνπ απφ νπηηθή εθηίκεζε 

ησλ απνζηάζεσλ, πεξλάκε ζε  αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο, νξίδνπλ νπζηαζηηθά κηα 

κεηαηφπηζε πξνο ην ΜΥΔΑξηζκνί. Ωο κέηξν ζχγθξηζεο, ρσξίο φκσο λα έρνπκε κέηξεζε, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην κέζν χςνο ησλ καζεηψλ ή αθφκε θάπνηα αληηθείκελα. Έηζη ε 

εξγαζία καο  πέξαζε ζηε θάζε ηεο εξγαιεηαθήο γέλεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ 

καο. ην ζεκείν απηφ δεκηνπξγήζεθαλ  πνιιέο απνξίεο θαη  ζπδεηήζεηο γηα ηε θχζε 

θαη ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ θαη γελλήζεθε κέζα ηνπο ε αλάγθε γηα ηελ θαηαζθεπή 

θαη ρξήζε ελφο εξγαιείνπ πνπ ζα ηνπο δηεπθφιπλε ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο. 
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  2
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

Ζ εξγαζία ζπλερίζηεθε ζηελ ηάμε, αλά νκάδεο, γχξσ απφ πάγθνπο εξγαζίαο. ηελ 

αξρή ηνπο δφζεθε πάιη ην ηζηνξηθφ θείκελν, φπνπ πεξηγξάθνληαλ ιεπηνκεξψο απφ 

ηνλ ίδην ηνλ Errard ε ζχλζεζε ηνπ εξγαιείνπ θαη έλα αθφκε θπιιάδην κε ηα πιηθά θαη 

ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζή ηνπ. 

ηνπο πάγθνπο ππήξραλ ήδε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη νη νκάδεο ζπγθεληξψζεθαλ 

γχξσ απφ απηνχο. Πξηλ αξρίζεη ε εξγαζία, ηα παηδηά κειέηεζαλ κε πξνζνρή ηα 

θπιιάδηα. Κάπνηνη καζεηέο νλνκάηηζαλ ηα κέξε ηνπ νξγάλνπ θαη ηα αλαθνίλσζαλ 

ζηελ ηάμε. ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά δηαπίζησζαλ ηελ χπαξμε ησλ πιηθψλ θαη 

πξνρψξεζαλ κε ηηο νδεγίεο. Οη ξφινη κνηξάζηεθαλ κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ, 

ρσξίο λα ρξεηαζηεί θαλ λα παξέκβσ. Έλαο δηάβαδε, άιινο βίδσλε ηνπο ζπλδέζκνπο, 

άιινο πξνκήζεπε κε πιηθά θιπ.  

Κάπνηνη καζεηέο, φπσο ε Αλαζηαζία θαη ε Βαζηιηθή ζπλάληεζαλ κηα κηθξή δπζθνιία 

κε ηνπο κεηαιιηθνχο ζπλδέζκνπο, νη νπνίνη έπξεπε λα πεξάζνπλ ζηηο μχιηλεο 

ξάβδνπο. Γξήγνξα φκσο ηα ππφινηπα κέιε ησλ νκάδσλ έδσζαλ ιχζε, βνεζψληαο ηεο 

κε ηελ ζπλαξκνιφγεζή ηνπο. 

Κάηη πνπ καο εληππσζίαζε ηδηαίηεξα ζεηηθά, ήηαλ ην γεγνλφο, φηη θάπνηνη καζεηέο 

φπσο ν Νίθνο θαη ν Άγγεινο, νη νπνίνη ζπλήζσο  εθδειψλνπλ αξθεηέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ ηε 

ζπλαξκνιφγεζε ησλ εξγαιείσλ θαη θπζηθά κε ππεξεθάλεηα λα παξνπζηάζνπλ ην 

έξγν ηνπο ζηελ ηάμε. Βιέπνπκε δειαδή πσο ε νκαδηθή, πξαθηηθή εξγαζία ζηελ ηάμε, 

έδσζε ηελ επθαηξία ζε θάπνηα παηδηά λα αλαδείμνπλ κηα άιιε πιεπξά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, γεγνλφο πνπ επέδξαζε ζεκαληηθά ζηελ 

ηφλσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπο. Παξάιιεια έδσζε ηελ επθαηξία ζηηο νκάδεο λα 

εξγαζηνχλ αξκνληθά θαη λα θηάζνπλ ζε έλα πνηνηηθφ απνηέιεζκα, γεγνλφο πνπ 

ελίζρπζε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. 

Σέινο θάπνηνη δελ έθξπςαλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο, φηαλ θνηηψληαο πάιη ην ηζηνξηθφ 

θείκελν, δηαπίζησλαλ πσο θάηη ην νπνίν είρε θαηαζθεπαζηεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί 

αηψλεο πξηλ, βξηζθφηαλ πιένλ ζηα ρέξηα ηνπο, θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνπο ίδηνπο θαη  

έηνηκν πξνο ρξήζε: 

Θσκάο: Απηό είλαη ίδην κε ηελ εηθόλα! 
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Γάζθαινο: Μα θαη βέβαηα, αθνύ ην θηηάμαηε ίδην! 

Μαξηάλλα: Πόηε ζα πάκε λα κεηξήζνπκε κε απηό; 

Γάζθαινο: Από ην επόκελν θηόιαο κάζεκα. 

Γεληθά ε παξέκβαζε νινθιεξψζεθε κε επηηπρία αθνχ κπφξεζε λα εθπιεξψζεη ην 

ζθνπφ ηεο. Ζ ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ ήηαλ άςνγε θαη θαηάθεξαλ λα ηειεηψζνπλ 

πνιχ πην γξήγνξα απφ φηη αλέκελα. ιεο νη νκάδεο θαηάθεξαλ λα έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ εξγαιείνπ πξηλ ην ηέινο ηεο πξψηεο δηδαθηηθήο 

ψξαο.  

ζνλ αθνξά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, ζηελ θάζε απηή νη καζεηέο ζπλέρηζαλ λα  

εξγάδνληαη ζην εκεησηηθφ-Δξγαιεηαθφ επίπεδν ζηε GI, ε έκθαζε φκσο ηψξα 

δφζεθε ζηελ εξγαιεηαθή γέλεζε. Άιιαμε επίζεο θαη ν ηξφπνο ζέαζεο. Οη καζεηέο 

ηψξα πηνζεηνχλ ην ξφιν ηνπ νηθνδφκνπ-θαηαζθεπαζηή, πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζεηξηαθή 

θαηαλφεζε. Σν ζρέδην κε ην εξγαιείν ηνπ Errard ζην ραξηί, πήξε πιηθή ππφζηαζε θαη  

κεηαηξάπεθε ζε εξγαιείν, κε ζθνπφ ηελ κέηξεζε πξνζηηψλ θαη εκη-απξφζηησλ 

απνζηάζεσλ. Έρνπκε επνκέλσο κηα δηαδηθαζία θαηαζθεπήο, πνπ ζην πιαίζην ησλ 

ΜΥΔΓεσκεηξία, απνθαινχκε “instrumentation”. χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ καο, 

πεηχρακε κεξηθή θηλεηνπνίεζε ησλ καζεκαηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ εξγαιείνπ πνπ ήηαλ 

απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε ηνπ. Ζ αλαθάιπςε ηεο ηδηφηεηαο ησλ 

αλάινγσλ πιεπξψλ ησλ ηξηγψλσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ, παξέκεηλε 

σο ζηφρνο κηαο επφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε δεχηεξε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε αθνινχζεζε απνιχησο ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ καο. 

 

3
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

Ζ εξγαζία ησλ νκάδσλ μεθίλεζε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο είραλ ζηα 

ρέξηα ηνπο ην εξγαιείν ηνπ Errard, ην νπνίν είραλ θαηαζθεπάζεη ζηελ πξνεγνχκελε 

παξέκβαζε. Παξφια απηά, δελ είραλ αθφκε εμνηθεησζεί πιήξσο κε απηφ. Έηζη 

αθηεξψζακε κεξηθά ιεπηά γηα λα νλνκαηίζνπκε ηα κέξε ηνπ, ζχκθσλα κε ην ζρέδην 

πνπ ζπλφδεπε ην  2
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο. Πξηλ μεθηλήζνπλ ηηο κεηξήζεηο αλαθέξακε 

πάιη φηη ην χςνο ηεο θάζεηεο βέξγαο  ήηαλ ΑΒ = 120εθ. θαη φηη ν θηλεηφο ζχλδεζκνο 

ήηαλ ηνπνζεηεκέλνο ζε ηέηνην ζεκείν, ψζηε ΑΓ = 20εθ. Άξα, εθείλν πνπ έπξεπε λα 

θάλνπλ ήηαλ λα κεηξήζνπλ ην ΓΔ κε ηηο ραξάμεηο ηνπ νξγάλνπ θαη ην ΒΓ κε 
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κεηξνηαηλία, γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα ηνπ θπιιαδίνπ. Άιισζηε ν ζθνπφο 

δελ ήηαλ αθφκε λα κεηξήζνπλ κε ην φξγαλν, αιιά λα αλαθαιχςνπλ ηα φκνηα ηξίγσλα 

πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ απηφ θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. 

Οη νκάδεο ηνπνζεηεκέλεο καθξηά ε κηα απφ ηελ άιιε πξαγκαηνπνίεζαλ απφ έμη 

ζηνρεχζεηο ε θαζεκηά, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ φινη εθ πεξηηξνπήο 

ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο. Ζ νκάδα Β΄ απνηεινχληαλ απφ 5 καζεηέο, νπφηε δελ 

ρξεηάζηεθε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ 6
ε
 ζηφρεπζε, αθνχ εξγάζηεθαλ εθ πεξηηξνπήο 

ζε φιεο ηηο ζέζεηο. 

ηελ αξρή παξνπζηάζηεθαλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζηηο νκάδεο, είηε γηαηί δελ είραλ 

θαηαιάβεη θαιά ηηο νδεγίεο είηε γηαηί δπζθνιεπφληνπζαλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ 

θαη ηεο κεηξνηαηλίαο. ε θάζε πεξίπησζε ηνπο παξέπεκςα γηα βνήζεηα ζηα ππφινηπα 

κέιε ηεο νκάδαο ηνπο θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ θπιιαδίνπ. Υξεηάζηεθε λα παξέκβσ κηα, 

δπν θνξέο φηαλ δηαπίζησζα φηη θάπνηνη καζεηέο δπζθνιεπφληνπζαλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ νκάδα ηνπο θαη απείραλ. Γξήγνξα φκσο ιχζεθαλ ηα δεηήκαηα 

απηά θαη ε εξγαζία πξνρψξεζε θαλνληθά. 

Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε εξψηεζε ηεο Μαξηάλλαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ: 

Μαξηάλλα: Δίλαη θπζηνινγηθό απηή (ε ΓΔ) λα΄λαη κεγαιύηεξε από ηε ΒΓ ή αθόκε θαη 

ίζε; 

Γάζθαινο: Ση ελλνείο «θπζηνινγηθφ»; 

Μαξηάλλα: Γειαδή γίλεηαη ε ΓΔ λα είλαη κεγαιύηεξε από ηε ΒΓ; 

Γάζθαινο: Κνίηαμε ην ζρήκα ζην θπιιάδην. Ση πηζηεύεηο; 

Μαξηάλλα: ρη δελ κπνξεί λα είλαη. 

Ζ Μαξηάλλα ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε «θπζηνινγηθφ» γηα λα αληηπαξαβάιιεη κηα 

αληίιεςε πνπ ηεο δεκηνπξγήζεθε απφ θάπνηα εζθαικέλε κέηξεζε, κε ηελ 

θαηάζηαζε πνπ πξνβάιιεηαη απφ ην ζρήκα θαη ηε πξαγκαηηθφηεηα. Ννηψζεη δειαδή 

πσο δελ κπνξεί λα είλαη ζσζηή, θαζψο ε βάζε ηνπ κηθξνχ ηξηγψλνπ δελ κπνξεί λα 

είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ κεγάινπ.  

Αθνχ θαηάθεξαλ φιεο νη νκάδεο λα νινθιεξψζνπλ ηηο κεηξήζεηο ηνπο, ηελ επφκελε 

ψξα ζπλερίζηεθε ε εξγαζία ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο αηνκηθά, κεηέθεξαλ ηελ 

θαηάζηαζε πνπ βίσζαλ ζηελ απιή, πάλσ ζην ραξηί. ρεδίαζαλ ζε κηα θφιια ραξηί ην 
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εξγαιείν θαη ηα δχν ηξίγσλα πνπ ζρεκαηίζηεθαλ κεηαμχ ηνπ νξγάλνπ θαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πξνο κέηξεζε. ρεδφλ φινη νη καζεηέο κπφξεζαλ κε επθνιία λα 

νινθιεξψζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο. Καηφπηλ παξνπζηάζηεθαλ κεξηθά απφ απηά ζηελ 

νινκέιεηα θαη αθνινχζεζε ζπδήηεζε. 

Οη καζεηέο κπφξεζαλ λα δηαπηζηψζνπλ φηη ζρεκαηίδνληαη δχν νξζνγψληα ηξίγσλα 

ΓΑΔ θαη ΒΑΓ κε θνηλή θνξπθή Α (Φ.Δ. 2). Οη πιεπξέο κάιηζηα  ΓΑ θαη ΑΔ ηνπ 

κηθξνχ ηξηγψλνπ ΓΑΔ, απνηεινχλ ηκήκα ησλ πιεπξψλ ΒΑ θαη ΑΓ ηνπ κεγάινπ 

ηξηγψλνπ ΒΑΓ: 

Γάζθαινο: Κνηηώληαο πξνζερηηθά ηα ηξίγσλα πνπ ζρεκαηίδνληαη ηη έρεηε λα 

παξαηεξήζεηε; 

Διέλε: Έρνπλ ίδηα γσλία, ηελ Α. 

πύξνο: Δίλαη θαη ηα δπν νξζνγώληα. 

Γάζθαινο: σζηά. Δίλαη θαη ηα δπν νξζνγώληα θαη έρνπλ θνηλή θνξπθή ηελ Α. Κάηη 

άιιν; 

Ισάλλεο: Ναη, ε ΑΓ παηάεη επάλσ ζηελ ΑΒ… 

Γηώξγνο: Ναη..λαη. Καη ε ΑΔ πάλσ ζηελ ΑΓ. 

Γάζθαινο: Μπξάβν! Πνιύ σξαία παηδηά! Θέισ ηώξα λα ζπκεζείηε ην εξγαιείν ηνπ 

Errard από ηζηνξηθό θείκελν θαη λα κνπ πείηε: Η απόζηαζε ΒΓ ζην κεγάιν ηξίγσλν, ηη 

ζαο ζπκίδεη; 

Υάξεο: Δίλαη ε απόζηαζε από ην εξγαιείν, σο ην δέληξν απέλαληη. 

Γάζθαινο: Ωξαία! Καη πσο ζα ηε ραξαθηεξίδαηε απηή ηελ απόζηαζε; 

Μαξηάλλα: Δίλαη ε απόζηαζε πνπ δεηάκε! 

Γάζθαινο: Μπξάβν παηδηά. Γειαδή γηα λα αλαθεθαιαηώζνπκε δηαπηζηώζακε πσο ηα 

δπν ηξίγσλα ΓΑΔ θαη ΒΑΓ είλαη νξζνγώληα, κε θνηλή θνξπθή ηελ Α θαη κε δπν πιεπξέο 

πνπ κεξηθώο ζπκπίπηνπλ, ελώ ε ΒΓ ζην κεγάιν ηξίγσλν, είλαη ε δεηνύκελε απόζηαζε. 

ηε ζπλέρεηα έγηλε ε παξνπζίαζε ζε θνηλή ζέα, ησλ κεηξήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη νκάδεο ηελ πξνεγνχκελε ψξα θαη αθνινχζεζε ζπδήηεζε. 
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Σκήκα 

1
ε
 

ζηφρεπζε 

ζε εθ. 

2
ε
 

ζηφρεπζε 

ζε εθ. 

3
ε
 

ζηφρεπζε 

ζε εθ. 

4
ε
 

ζηφρεπζε 

ζε εθ. 

5
ε
 

ζηφρεπζε 

ζε εθ. 

6
ε
 

ζηφρεπζε 

ζε εθ. 

 

Α΄ 

Οκάδα 

ΑΓ 20 20 20 20 20 20 

ΑΒ 120 120 120 120 120 120 

ΓΔ 50 65 70 80 70 75 

ΒΓ 300 400 450 500 450 480 

 

Β΄ 

Οκάδα 

ΑΓ 20 20 20 20 20 - 

ΑΒ 120 120 120 120 120 - 

ΓΔ 60 77 62 72 56 - 

ΒΓ 420 520 450 530 350 - 

 

Γ΄ 

Οκάδα 

ΑΓ 20 20 20 20 20 20 

ΑΒ 120 120 120 120 120 120 

ΓΔ 85 75 100 100 95 30 

ΒΓ 330 540 480 500 900 200 

 

Γ΄ 

Οκάδα 

ΑΓ 20 20 20 20 20 20 

ΑΒ 120 120 120 120 120 120 

ΓΔ 50 35 65 95 15 60 

ΒΓ 300 250 370 420 90 360 

 

Απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ κπφξεζαλ νη καζεηέο λα δηαπηζηψζνπλ, 

πσο ελψ νη ΑΓ θαη ΑΒ ήηαλ πάληνηε ζηαζεξέο θαη απηφ πνπ ζα επεξέαδε ηηο 

κεηξήζεηο ζα ήηαλ νπζηαζηηθά κφλν ην κήθνο ηεο ΓΔ, εληνχηνηο πνιιέο κεηξήζεηο 

ελψ έγηλαλ κε ην ίδην κήθνο ζηε ΓΔ, θαηέιεμαλ ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα ε Β΄ νκάδα γηα ΑΓ = 60εθ. βξίζθεη φηη ΒΓ = 420εθ., ελψ ε Γ΄ νκάδα 

θαηαιήγεη πσο ΒΓ = 360εθ. 

Αλαδεηήζεθαλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηέο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ε ζπδήηεζε 

θαηέιεμε ζηελ αλάδεημε θάπνησλ δπζθνιηψλ πνπ είραλ κε ηηο κεηξήζεηο: 

Γάζθαινο: Ση ήηαλ απηό πνπ ζαο δπζθόιεςε πεξηζζόηεξν; 

Πίνακασ 16: Σα αποτελζςματα των μετριςεων με το εργαλείο του Errard κατά τθν 3θ διδακτικι 
παρζμβαςθ. 
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Υάξεο: Σν αλώκαιν έδαθνο. Δίρε πεηξαδάθηα. 

Παλαγηώηεο: Ήηαλ ιίγν δύζθνιν κε ηελ κεηξνηαηλία. 

Γηώξγνο: Μαο έθεπγε ζπλερώο ε βέξγα από ηε ζέζε ηεο. 

Αηδειίλα: Δκάο καο έθεπγαλ ηα πεηξαδάθηα πνπ βάδακε γηα ζεκάδηα θαη ράλακε ηα 

ζεκεία. 

Ισάλλεο: Δγώ κεξηθέο θνξέο δελ κπνξνύζα λα ην ζηαζεξνπνηήζσ. 

Γάζθαινο: Δλλνείο λα ην έρεηο θαηαθόξπθν; 

Ισάλλεο: Ναη. 

Γάζθαινο: Πξάγκαηη, είλαη ιίγν δύζθνιν λα ην θξαηάκε ζε όξζηα ζέζε. Γηα ην ιόγν 

απηό,  ζα κπνξνύζακε ίζσο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάηη πνπ λα καο βνεζνύζε λα ην 

θξαηάκε πάληνηε θάζεην πξνο ην επίπεδν ηεο γεο; 

Γηώξγνο: Έλα γλώκνλα; 

Γάζθαινο: Θα κπνξνύζε θαη απηό! κσο κήπσο έρεηε πξνζέμεη ηη ρξεζηκνπνηνύλ νη 

ρηίζηεο; 

Ισάλλεο: Δκέλα ν παππνύο κνπ είλαη ρηίζηεο. Κξεκάεη έλα βαξίδη ζε πεηνληά. 

Γάζθαινο: Αθξηβώο. Απηό παηδηά ιέγεηαη λήκα ηεο ζηάζκεο. Μπνξνύκε αλ 

δπζθνιεύεζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη εκείο έλα πξόρεηξν, πνπ ζα θαηαζθεπάζνπκε κε 

λήκα θαη πέηξα. 

ην ζεκείν εθείλν ζεψξεζα θαηάιιειε ηελ επθαηξία λα θάλσ κηα πξνζθπγή ζηελ 

Ηζηνξία: 

Γάζθαινο: Πηζηεύεηε πσο θαη ν Errard ζα είρε ηέηνηα πξνβιήκαηα, όπσο ηα δηθά ζαο; 

Κσλζηαληίλνο: Μα, απηόο ην έθηηαμε. Θα ήμεξε λα ην ρξεζηκνπνηεί θαιύηεξα. 

Γάζθαινο: Καη κπνξνύζε λα παίξλεη αθξηβείο κεηξήζεηο; 

Κσλζηαληίλνο: Ναη…δελ μέξσ…ίζσο. 

Γηώξγνο: Γελ λνκίδσ λα κπνξνύζε λα κεηξήζεη κε αθξίβεηα! 

χκθσλα κε ην αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηεο παξέκβαζεο, ε εξγαζία θαηάθεξε λα εμειηρζεί 

ζην Δξγαιεηαθφ – Λεθηηθφ επίπεδν. Ο ηξφπνο ζέαζεο ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή ήηαλ 

απηή ηνπ ρσξνκέηξε, αθνχ είρακε κεηξήζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρψξν. Σν εξγαιείν ηνπ 

Errard έγηλε ην κέζν, απφ ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ αλαθαιχθζεθαλ θάπνηεο απφ ηηο 

ηδηφηεηεο ησλ νκνίσλ ηξηγψλσλ  πνπ ζρεκαηίδνληαη. Οη κεηξήζεηο ησλ απνζηάζεσλ 
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δελ έγηλαλ αθφκε κε ην εξγαιείν, αιιά κε ηε κεηξνηαηλία, θαζψο ζθνπφο ηεο 

παξέκβαζεο ήηαλ ε δηαπίζησζε, πσο ζρεκαηίδνληαη δχν φκνηα ηξίγσλα κε θνηλή 

θνξπθή θαη πιεπξέο πνπ ζπκπίπηνπλ κεξηθψο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ θαη άιια 

εξγαιεία, φπσο ην ραξηί κε ηα ηεηξαγσλάθηα θαη ν ράξαθαο, γηα λα κεηαθεξζεί ην 

ζρέδην ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζην ραξηί θαη έλαο πίλαθαο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ. Ζ ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ απνηέιεζε πεγή εγθπξφηεηαο. Οη καζεηέο 

θαηέιεμαλ ζην ζπιινγηζκφ φηη ε βάζε ηνπ κεγάινπ ηξηγψλνπ απνηειεί ηε δεηνχκελε 

απφζηαζε. Δπηβεβαηψζεθε επνκέλσο ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο απηήο 

παξέκβαζεο. 

 

4
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

Ζ εξγαζία ζηε θάζε απηή μεθίλεζε ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο κε δχν νξζνγψληα 

νκνηνζεηηθά ηξίγσλα, έλα κηθξφ θαηαζθεπαζκέλν απφ ραξηφλη θαη έλα επίζεο 

νξζνγψλην, κεγαιχηεξν, ζρεδηαζκέλν ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο. θνπφο ηεο πξψηεο 

θάζεο ηεο παξέκβαζεο, ήηαλ λα βξνπλ νη καζεηέο ηηο νκνηφηεηεο ησλ δχν ηξηγψλσλ 

θαη λα αλαθαιχςνπλ ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο πιεπξέο ηνπο. Έηζη θαηέιεμαλ ζηε 

δηαηχπσζε ηνπ νξηζκνχ ησλ νκνίσλ ηξηγψλσλ. Αξγφηεξα,  αθνινχζεζε ε επηθχξσζε 

ησλ απνηειεζκάησλ κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηνπ Errard.  

Ζ εξγαζία φπσο είπακε, μεθίλεζε ζηελ ηάμε κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ. 

Αθνχ ζρεδηάζηεθε ζηνλ πίλαθα ην κεγάιν ηξίγσλν θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε 

ην κηθξφ ηξίγσλν πάλσ ζε απηφ θαη κε ζπκπίπηνπζα ηελ θνξπθή ηνπο, δεηήζεθε απφ 

ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηηο νκνηφηεηεο ησλ δπν ηξηγψλσλ. Οη απαληήζεηο ηνπο 

είραλ αξθεηφ ελδηαθέξνλ: 

Γηώξγνο: Καη ηα δπν είλαη νξζνγώληα θαη νη βάζεηο ηνπο είλαη πξνο ηελ ίδηα πιεπξά. 

πύξνο: Οη δπν νξζέο γσλίεο είλαη ζηε βάζε θαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά. 

Ισάλλεο: Οη δπν βάζεηο είλαη παξάιιειεο. 

Μαξία: Απηή ε γσλία (Α), είλαη ηνπ κηθξνύ ηξηγώλνπ θαη ηνπ κεγάινπ ηξηγώλνπ. 

Γάζθαινο: Δίλαη δειαδή θνηλή. Πνιύ σξαία, ηη άιιν ππάξρεη; 

Βηβή: Απηή ε πιεπξά (θάζεηνο) πέθηεη πάλσ ζηελ άιιε πιεπξά θαη ε άιιε 

(ππνηείλνπζα), πάλσ ζηελ άιιε. 
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Γάζθαινο: Πνιύ σξαία! Αθνύ ηα  ηξίγσλα έρνπλ πάληνηε άζξνηζκα γσληώλ 180
ν
 θαη 

ηα δπν απηά ηξίγσλα έρνπλ θνηλή ηελ γσλία Α θαη από κηα νξζή γσλία, ηόηε νη ηξίηεο 

γσλίεο ηη ζα είλαη; 

Σάμε: Ίζεο! 

Αθνχ ινηπφλ κπφξεζαλ νη καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηηο νκνηφηεηεο ησλ δπν ηξηγψλσλ, 

ήξζε ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα ηεζεί ην θχξην εξψηεκα: 

Γάζθαινο: Κνηηώληαο ηηο πιεπξέο από ην κηθξό ράξηηλν ηξίγσλν θαη από ην κεγάιν πνπ 

είλαη ζρεδηαζκέλν ζηνλ πίλαθα, πόζεο θνξέο κεγαιύηεξεο λνκίδεηε όηη είλαη νη πιεπξέο 

ηνπ κεγάινπ ηξηγώλνπ από ηνπ κηθξνύ; 

ην ζεκείν απηφ αθνινχζεζε έλα πξαγκαηηθφ παλδαηκφλην, ιέγνληαο ν θαζέλαο θαη 

απφ κηα άιιε ηηκή. Άιινο έιεγε 7, άιινο 5, άιινο 4 θαη άιινο 3 θνξέο. Έηζη 

ρξεηάζηεθε λα ηξνπνπνηήζσ ηελ εξψηεζε: 

Γάζθαινο: Τπάξρεη ηξόπνο λα δηαπηζηώζνπκε, πόζεο θνξέο κεγαιύηεξεο είλαη νη 

πιεπξέο ηνπ κεγάινπ ηξηγώλνπ, από απηέο ηνπ κηθξνύ; 

Ζ αλακελφκελε απάληεζε δελ άξγεζε λα έξζεη απφ ηνλ Γηψξγν: 

Γηώξγνο: Ναη ζα πάξνπκε ην κηθξό ηξίγσλν θαη ζα ην βάδνπκε πάλσ ζηελ πιεπξά ηνπ, 

λα δνύκε πόζεο θνξέο ρσξάεη. 

Γάζθαινο: Πνιύ σξαία. Έια λα καο ην δείμεηο. 

Γηώξγνο: …είλαη ιίγν δύζθνιν…λα έηζη…1,2,3…4 θνξέο. 

Κάζε θνξά πνπ κεηξνχζε, έβαδε θαη έλα ζεκάδη κε ηνλ καξθαδφξν. Καηάθεξε έηζη 

λα βξεη φηη ε θάζεηε πιεπξά ηνπ κηθξνχ ηξηγψλνπ, ρσξνχζε ηέζζεξηο θνξέο ζηελ 

θάζεηε πιεπξά ηνπ κεγάινπ. Σν ίδην έθαλαλ ζηε ζπλέρεηα ε Μαξηάλλα θαη ν Ραθαήι 

γηα ηηο άιιεο δπν πιεπξέο.  

Ωζηφζν φηαλ ηειείσζαλ φια ηα παηδηά θαη ήξζε ε ψξα λα κεηξήζνπκε, δηαπηζηψζακε 

πσο ελψ νη δπν πιεπξέο καο έδσζαλ απφ ηέζζεξηο θνξέο, ε ηξίηε πιεπξά καο έδσζε 

πέληε θνξέο. Σφηε ξψηεζα ηελ ηάμε αλ απηφ ήηαλ ζσζηφ. Ζ κηζή ηάμε ζπκθψλεζε, 

νη ππφινηπνη φκσο δηαθψλεζαλ, ρσξίο φκσο λα γλσξίδνπλ ηη ιάζνο έγηλε. Απηφ ίζσο 

δείρλεη ηε δηαηζζεηηθή αληίιεςε ησλ παηδηψλ φηη θαη ε ηξίηε πιεπξά ησλ ηξηγψλσλ ζα 

έπξεπε λα αθνινπζήζεη ηελ αλαινγία ησλ ηξηγψλσλ, ρσξίο αθφκε βέβαηα λα κπνξνχλ 

λα ην αηηηνινγήζνπλ. Σφηε έλαο καζεηήο, ν Θσκάο, είπε: 
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Θσκάο: Ξέξσ ηη πήγε ιάζνο. Βάιακε ιάζνο ην ηξίγσλν. Να έηζη πξέπεη λα 

κπεη…1,2,3…4 θνξέο. 

ιε ε ηάμε ζπκθψλεζε θαη κπφξεζε λα βγεη ην ζπκπέξαζκα πσο φιεο νη πιεπξέο ηνπ 

κηθξνχ ηξηγψλνπ, ήηαλ πξάγκαηη ηέζζεξηο θνξέο κηθξφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 

κεγάινπ. 

Ρψηεζα ηφηε ηνπο καζεηέο, ηη ζπκπέξαζκα έβγαδαλ γηα ηα δπν ηξίγσλα, δειαδή πνηα 

ζρέζε ηα ζπλέδεε. Ζ απάληεζε πνπ δφζεθε, έδεημε φηη κάιινλ ππήξρε κηα ζχγρπζε 

κεηαμχ ησλ ελλνηψλ «ίζα» θαη «φκνηα»: 

Σάμε: Δίλαη ίζα! 

Γάζθαινο: ΄Ιζα;  Δίζηε ζίγνπξνη γη απηό; 

πύξνο: ρη θύξηε…είλαη όκνηα! 

Γάζθαινο: Καη κε πνην ιόγν ζπλδένληαη; 

Διέλε: (δείρλνληαο ηηο πιεπξέο ησλ ηξηγώλσλ) 1 πξνο 4,…1 πξνο 4,…1 πξνο 4. 

Γάζθαινο: Καη όηαλ έρνπκε ίζνπο ιόγνπο…ηόηε ηη έρνπκε; 

Σάμε: (δπλαηά) αλαινγία! 

Γάζθαινο: Γειαδή, νη πιεπξέο ησλ ηξηγώλσλ ζπλδένληαη κε κηα ζρέζε αλαινγίαο.  

ην ζεκείν απηφ έγηλε ε ζχλδεζε ηεο θαηάζηαζεο κε ηα ηξίγσλα πνπ ζρεκαηίδνληαη 

απφ  ην εξγαιείν ηνπ Errard: Ρσηήζεθαλ αλ ηα ηξίγσλα απηά, ηνπο ζχκηδαλ θάηη απφ 

ηα πξνεγνχκελά καο καζήκαηα. ινη απάληεζαλ πσο ηνπο ζχκηδαλ ηα ηξίγσλα πνπ 

ζρεκαηίδνληαη κεηαμχ ηνπ εξγαιείνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνο ζηφρεπζε. Βγήθε 

επνκέλσο ην ζπκπέξαζκα πσο ζα έπξεπε θαη ζηα ηξίγσλα απηά λα  ηζρχεη ε αλαινγία 

ησλ πιεπξψλ ηνπο. Απηφ ζα ην επηβεβαηψλακε ζηελ πξάμε ηελ επφκελε ψξα, 

κεηξψληαο κε ην εξγαιείν θαη θαηαγξάθνληαο ηηο κεηξήζεηο καο. 

Δλψ ινηπφλ ε ψξα έθηαλε ζην ηέινο ηεο θαη πίζηεπα πσο είρε νινθιεξσζεί ε 

δηδαζθαιία, ε εξψηεζε ελφο καζεηή, ηνπ Υάξε καο έδσζε ηελ αθνξκή, αλ θαη ήηαλ 

εθηφο ησλ δηδαθηηθψλ καο ζηφρσλ, λα παξαηείλνπκε ιίγν ηελ παξέκβαζε. 

πγθεθξηκέλα ν Υάξεο  ξψηεζε αλ θαη ηα εκβαδά ησλ δπν ηξηγψλσλ αθνινπζνχλ ηελ 

ίδηα αλαινγία. 

Γηα κηα αθφκε θνξά ε ηάμε δηράζηεθε θαη αθνχζηεθαλ δηάθνξεο γλψκεο. Υξεηάζηεθε 

λα αλαηξέμνπκε ζηνλ πίλαθα κε ηηο κεηξήζεηο πνπ είρακε θάλεη ζηελ πξνεγνχκελε 
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δξαζηεξηφηεηα, λα θάλνπκε έλα, δπν αξηζκεηηθά παξαδείγκαηα γηα λα θαηαιάβνπλ 

πσο θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη. Απηφ καο ζπκίδεη κηα ζεηξά άιισλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ σο 

ζέκα ηνπο ηε ζρέζε  ησλ εκβαδψλ κεηαμχ νκνίσλ ηξηγψλσλ θαη ηηο παξαλνήζεηο πνπ 

ζρεκαηίδνληαη ζηνπο καζεηέο γχξσ απφ απηέο ηηο έλλνηεο. 

Ζ επφκελε δηδαθηηθή ψξα μεθίλεζε κε ηε δηαλνκή ηνπ 3
νπ

 Φχιινπ Δξγαζίαο 

(Παξάξηεκα Α, ζει.166). ηε πξψηε δξαζηεξηφηεηα ππήξρε έλαο πίλαθαο κε ηξεηο 

ζηνρεχζεηο, φπνπ δηλφηαλ ηα κέηξα ησλ θαζέησλ πιεπξψλ (ΑΓ, ΑΒ) θαη ησλ βάζεσλ 

(ΓΔ, ΒΓ) ησλ δχν ηξηγψλσλ. Εεηήζεθε απφ ηηο νκάδεο λα γξάςνπλ ηη παξαηεξνχλ γηα 

θάζε ζηφρεπζε μερσξηζηά. ιεο νη νκάδεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη ζηελ 1
ε
 

ζηφρεπζε ηα δεχγε ηηκψλ έρνπλ κηα ζρέζε 1/6, ζηε 2
ε
 ζηφρεπζε 1/12 θαη ζηε 3

ε
 

ζηφρεπζε 1/10. 

ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα δεκηνχξγεζαλ ηα θιάζκαηα ΑΓ/ΑΒ θαη ΓΔ/ΒΓ γηα θάζε 

ζηφρεπζε μερσξηζηά θαη παξαηήξεζαλ ηα θιάζκαηα. ιεο νη νκάδεο δεκηνχξγεζαλ 

ηα παξαθάησ θιάζκαηα: 20/120 θαη 50/300 γηα ηελ 1
ε
 ζηφρεπζε, 10/120 θαη 50/600 

γηα ηε 2
ε
 ζηφρεπζε, 12/120 θαη 80/800 γηα ηελ 3

ε
 ζηφρεπζε. Καηέιεμαλ πσο ηα δεχγε 

θιαζκάησλ είλαη ηζνδχλακα. Δίπακε επίζεο πσο ηα θιάζκαηα απηά αλαπαξηζηνχζαλ 

ιφγνπο. 

ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα έπξεπε λα θάλνπλ ηηο δηαηξέζεηο ησλ παξαπάλσ 

θιαζκάησλ. Γηα νηθνλνκία ρξφλνπ ηνπο επηηξάπεθε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη 

ππνινγηζηή γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. Γξήγνξα φιεο νη νκάδεο θαηέιεμαλ πσο ην πξψην 

δεπγάξη θιαζκάησλ έδηλε πειίθν ίζν κε 0,16, ην δεχηεξν δεπγάξη 0,083 θαη ην ηξίην 

δεπγάξη 0,1. Απφ απηά πνπ ήδε γλψξηδαλ, κπφξεζαλ εχθνια λα δηαπηζηψζνπλ πσο ηα 

θιάζκαηα πνπ είραλ ζηαζεξφ πειίθν ήηαλ αλάινγα. Άξα ηα δεχγε ησλ ιφγσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαλ απφ ηηο ζηνρεχζεηο ήηαλ κεηαμχ ηνπο αλάινγα. 

Ζ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα θαινχζε ηνπο καζεηέο λα εθηηκήζνπλ ηη ζα ίζρπε θαη γηα 

ηα κήθε ησλ πιεπξψλ ηεο ππνηείλνπζαο ησλ ηξηγψλσλ. Γειαδή λα ζθεθηνχλ ηη ζα 

ίζρπε θαη γηα ηε ηξίηε πιεπξά ησλ ηξηγψλσλ. Δχθνια νη νκάδεο ππέζεζαλ φηη ην ίδην 

ζα ίζρπε θαη γηα απηέο ηηο πιεπξέο. Έηζη, φινη είπαλ πσο θαη απηέο νη πιεπξέο, 

δειαδή νη ΑΔ θαη ΑΓ ζα ήηαλ αλάινγεο. 

Απηφ δεηνχζε λα επηβεβαηψζεη ζηελ πξάμε ε πέκπηε δξαζηεξηφηεηα, φπνπ δεηνχληαλ 

απφ ηα παηδηά λα εθαξκφζνπλ ζην εξγαιείν ηνπ Errard ηα δεδνκέλα ηεο 1
εο
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ζηφρεπζεο απφ ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα, ζηε ζπλέρεηα λα κεηξήζνπλ κε 

κεηξνηαηλία ηα ΑΔ θαη ΑΓ θαη λα εμεηάζνπλ ζηελ πξάμε, αλ ίζρπε θαη γη απηέο ηηο 

πιεπξέο ε αλαινγία. Οη κεηξήζεηο έδεημαλ φηη ΑΔ/ΑΓ = 50/300 εθ. Άξα θαηέιεμαλ 

πσο  ε αλαινγία ίζρπε θαη γηα απηέο ηηο πιεπξέο. 

Ζ έθηε θαη ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ηνπ θπιιαδίνπ ηνπο νδήγεζε ζην ηειηθφ 

ζπκπέξαζκα, φηη δειαδή: ιεο νη πιεπξέο ησλ ηξηγψλσλ ήηαλ αλάινγεο. 

Οη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο αλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ νκάδσλ, 

είραλ θνηλή ζέαζε απφ ηελ νινκέιεηα ησλ καζεηψλ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

νκνηνγέλεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ, αθνχ πνιχ ζπρλά νη 

νκάδεο ζπλεξγαδφληνπζαλ. ηελ παξνχζα θάζε απηφ ήηαλ επηζπκεηφ, θαζψο ζθνπφο 

ηεο παξέκβαζεο δελ ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε ηελ ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

νκάδσλ, αιιά θαζνδεγνχκελνη δηαθξηηηθά, λα νδεγεζνχλ ζηελ αλαθάιπςε ηεο 

βαζηθήο ηδηφηεηαο ησλ νκνίσλ ηξηγψλσλ, πνπ δελ ήηαλ άιιε απφ ηελ αλαινγία ησλ 

πιεπξψλ ηνπο. Μεηά απφ απηφ, νη καζεηέο ήηαλ πιένλ ηθαλνί λα δηαρεηξηζηνχλ ην 

εξγαιείν θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε κεηξήζεηο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ.   

Ζ εξγαζία ζηελ παξέκβαζε απηή, θαηάθεξε λα αθνινπζήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ 

αξρηθφ ηεο ζρεδηαζκφ. Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζην εκεησηηθφ-Λεθηηθφ επίπεδν κε 

πξνζθπγή ζην Δξγαιεηαθφ. Υξεζηκνπνίεζαλ δπν φκνηα ηξίγσλα ζηνλ πίλαθα, 

ζπγθξίλνληαο ηηο πιεπξέο ηνπο, γηα λα αλαθαιχςνπλ ηε ζρέζε πνπ ηα ζπλδέεη. Σα 

ζρήκαηα ιεηηνχξγεζαλ σο εξγαιεία, κέζσ ησλ νπνίσλ αλαδείρζεθε ε ηδηφηεηα ηεο 

αλαινγίαο ησλ πιεπξψλ ηνπο. Ζ δηαπίζησζε απηή κεηαθέξζεθε θαη γηα ηα ηξίγσλα 

πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηνπ Errard θαη επηβεβαηψζεθε ζηελ 

πξάμε απφ ηε ρξήζε ηνπ. Οη κεηξήζεηο ηνπ εξγαιείνπ εκθαλίδνληαη ηψξα σο ην κέζν 

επηθχξσζεο ηεο θαηάζηαζεο. Απφ ηε ζθνπηά ηεο εξγαιεηαθήο δηάζηαζεο ηεο 

γεσκεηξηθήο εξγαζίαο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην εξγαιείν ηνπ Errard δεκηνχξγεζε 

δχν νξζνγψληα ηξίγσλα ζην ρψξν κε ζρέζε αλαινγίαο κεηαμχ ηνπο. Ζ δηαπίζησζε 

απηή, είδαλ κε κεηξήζεηο, φηη ηζρχεη γηα φιεο ηηο πιεπξέο ησλ ηξηγψλσλ. Έηζη νη 

καζεηέο θαηέιεμαλ ζηνλ ζπιινγηζκφ πσο ηα ηξίγσλα πνπ ζρεκαηίδνληαη είλαη 

αλάινγα, άξα ν ιφγνο ηεο αλαινγίαο ηζρχεη γηα φιεο ηηο πιεπξέο ησλ ηξηγψλσλ. 

 

5
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 
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Ζ εξγαζία ζηε θάζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αηνκηθφ επίπεδν. ηελ αξρή ηεο 

πξψηεο ψξαο κνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο ην 4
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο, φπνπ ηνπο δίλνληαλ 

ζε έλα πξφρεηξν ζρήκα, ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ αλαινγηψλ, δχν φκνηα νξζνγψληα 

ηξίγσλα κε θνηλή θνξπθή Α, ε ΑΓ = 30εθ. θαη ε ΑΒ = 90εθ. Σα παηδηά έπξεπε λα 

ππνινγίζνπλ ην ιφγν ησλ πιεπξψλ. ηε ζπλέρεηα δίλνληαλ ε ΑΔ = 50εθ. θαη ε ΓΔ = 

40εθ. θαη δεηνχληαλ ε ΑΓ θαη ε ΒΓ. Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ πξψηε άζθεζε έδεημαλ 

ηα εμήο: 

 
 
 
 

Μακθτζσ 

Αλ γλσξίδσ πσο 

ΑΒ=90εθ. θαη 

ΑΓ=30εθ. Πόζεο 

θνξέο κηθξόηεξε 

είλαη ε ΑΓ από 

ηελ ΑΒ; 

 

Πνηνο είλαη ν 

ιόγνο ησλ 

πιεπξώλ; 

 

Αλ γλσξίδσ πσο 

ε ΑΔ=50εθ., 

πόζν ζα είλαη ε 

ΑΓ; 

 

Αλ γλσξίδσ 

πσο ε 

ΓΔ=40εθ., πόζν 

ζα είλαη ε ΒΓ; 

Βιβι 3 φορζσ 30/90  100εκ. 80εκ. 

Κωνςταντίνοσ 60εκ. 45εκ.+45εκ. 
προσ ΑΔ 

100εκ. 80εκ. 

οφία 3 φορζσ 30/90 ι 1/3 100εκ. 80εκ. 

Παναγιϊτθσ 3 φορζσ 30/90 ι 1/3 150εκ. 120εκ. 

Θωμάσ 3φορζσ, αφοφ 
90:30=3 

30/90 90εκ. 80εκ. 

Χάρθσ 3 φορζσ  1/3 150εκ. 120εκ. 

Μαριάννα 3 φορζσ 30/90 ι 1/3 150εκ. 120εκ. 

πφροσ 3 φορζσ 30/90 ι 1/3 150εκ. 120εκ. 

Ελζνθ 3 φορζσ 30/100, 90/100 100εκ. 80εκ. 

Γιϊργοσ 3 φορζσ 30/90 ι 1/3 150εκ. 120εκ. 

Αντηελίνα 60εκ. 90/30  100εκ. 80εκ. 

Ραφαιλ 3 φορζσ 30/90 ι 1/3 150εκ. 120εκ. 

Θάνοσ 60εκ. 90/30  100εκ. 80εκ. 

Χρόνθσ 3 φορζσ 30/90  150εκ. 80εκ. 

Αναςταςία 60εκ. 30/90 ι 1/3 100εκ. 70εκ. 

τζφανοσ 3 φορζσ 90/30  50εκ. 80εκ. 

Άγγελοσ Μ. 60εκ. 30/90 ι 1/3 100εκ. 80εκ. 

Νίκοσ 2 φορζσ 30/90  100εκ. 80εκ. 

Ιωάννθσ 3 φορζσ 90/30 ι 3/1 150εκ. 80εκ. 

Μαρία 30+30+30=90εκ.,3 
φορζσ μικρότερθ 

30/90 100εκ. 70εκ. 

Άγγελοσ Η. 3 φορζσ 1/3 110εκ. 120εκ. 

Βαςιλικι 3 φορζσ 30/90 ι 1/3 140εκ. 140εκ. 

Ραφαζλλα 3 φορζσ 30/90  100εκ. 80εκ. 
Πίνακασ 17: Αποτελζςματα πρϊτθσ άςκθςθσ ςτο  Φ.Ε. 4. 
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Παξαηεξψληαο ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, βιέπνπκε πσο ζηελ πξψηε εξψηεζε, 

φπσο ήηαλ άιισζηε αλακελφκελν, 17 καζεηέο απάληεζαλ ζσζηά, φηη δειαδή ε ΑΓ 

είλαη 3 θνξέο κηθξφηεξε απφ ηελ ΑΒ θαη 6 καζεηέο απάληεζαλ ιάζνο. Απφ απηνχο νη 

5 έθαλαλ αθαίξεζε, ελψ ν 1 απάληεζε πσο είλαη 2 θνξέο κηθξφηεξε. 

Απφ ηα παηδηά πνπ απάληεζαλ ζσζηά 2 αηηηνιφγεζαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Ο Θσκάο 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ δηαίξεζε, ελψ ε Μαξία ρξεζηκνπνίεζε δηαδνρηθέο πξνζζέζεηο. 

Βιέπνπκε πσο εκκέλεη ζηελ πξνζζεηηθή ζηξαηεγηθή. 

 Ωζηφζν κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ησλ πέληε καζεηψλ πνπ 

απάληεζαλ «60εθ.» θαη ηνπ Νίθνπ, ν νπνίνο απάληεζε «2 θνξέο». ηε ζπδήηεζε πνπ 

αθνινχζεζε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θπιιαδίνπ, ξσηήζακε ηα παηδηά απηά γηαηί 

έδσζαλ απηέο ηηο απαληήζεηο. Απηνί πνπ απάληεζαλ «60εθ.» είπαλ πσο 

παξαζχξζεθαλ θαη έθαλαλ αθαίξεζε αληί γηα δηαίξεζε. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

απάληεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηνπ Θάλνπ: 

Κσλ/λνο: Σν βξήθα 60εθ. 

Θάλνο; Κη εγώ, ηόζν ην βξήθα, 

Γάζθαινο: Πώο ην βξήθαηε; 

Κσλ/λνο: Κάλακε αθαίξεζε…90-30=60εθ. 

Γάζθαινο: Πηζηεύεηε όηη ρξεηαδόηαλ αθαίξεζε; 

ινη: ρη, όρη, δηαίξεζε έπξεπε λα θάλνπκε! 

Γηώξγνο: Σν ιέεη μεθάζαξα: «πόζεο θορές κηθξόηεξε» 

Γάζθαινο: Γειαδή πνηα ζρέζε βιέπεηε πσο ππάξρεη κεηαμύ ησλ δπν πιεπξώλ, 

πξόζζεζεο – αθαίξεζεο ή πνιιαπιαζηαζκνύ – δηαίξεζεο; 

ινη: Πνιιαπιαζηαζκνύ – Γηαίξεζεο! 

ηε ζπλέρεηα ξψηεζα ηνλ Νίθν γηαηί απάληεζε «δπν θνξέο» θαη ε απάληεζε πνπ κνπ 

έδσζε, ήηαλ πξάγκαηη απνθαιππηηθή γηα ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ καζεηψλ πνπ 

παξαζχξζεθαλ απφ ην ζρήκα: 

Νίθνο: Σν έβαια 2 θνξέο, γηαηί ε ΑΓ θαίλεηαη λα’λαη ε κηζή από ηελ ΑΒ 

Γάζθαινο: Φαίλεηαη…ελλνείο ζην ζρήκα; 
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Νίθνο: Ναη 

Γάζθαινο: Μα, ε άζθεζε ζνπ ιέεη πσο ΑΓ=30εθ. θαη ΑΒ=90εθ. 

Νίθνο: Ναη, αιιά θαίλεηαη κηζή… 

Γάζθαινο: Σν ζρήκα είλαη πξόρεηξν. Οη δηαζηάζεηο είλαη πνπ ηζρύνπλ. Μάιινλ ζε 

παξέζπξε ην ζρήκα ζην θπιιάδην. 

Νίθνο: Ναη, λαη. 

Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ηηο επφκελεο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ. 

πγθεθξηκέλα ζηελ ηξίηε εξψηεζε κφλν 8 καζεηέο απάληεζαλ ζσζηά, φηη δειαδή ε 

ΑΓ ήηαλ 150εθ., 11 καζεηέο απάληεζαλ ιάζνο, φηη ήηαλ 100εθ. θαη ηέινο 4 καζεηέο 

έδσζαλ άιιεο ιάζνο απαληήζεηο. 

Κάηη αληίζηνηρν έγηλε θαη ζηελ ηέηαξηε εξψηεζε, φπνπ 7 καζεηέο απάληεζαλ ζσζηά, 

πσο ήηαλ ΒΓ = 120εθ., 13 καζεηέο απάληεζαλ ιάζνο πσο ήηαλ 80εθ. θαη ηέινο 3 

καζεηέο έδσζαλ άιιε ιάζνο απάληεζε. 

Ζ ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε καο επηβεβαίσζε πσο θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην 

ζρήκα ιεηηνχξγεζε παξαπιαλεηηθά ζηε θξίζε ηνπο: 

Νίθνο: Δγώ ηελ ΑΓ, ηελ έβαια 100εθ. 

Γάζθαινο: Πώο ην ζθέθηεθεο; 

Νίθνο: Αθνύ ε ΑΔ είλαη 50εθ., ηόηε ε ΑΓ πνπ είλαη δηπιάζηα, ζα είλαη 100εθ. 

Γάζθαινο: Δίλαη δηπιάζηα ε ΑΓ; 

πύξνο: Σνλ παξέζπξε ην ζρήκα! 

Νίθνο: Να ην κεηξήζσ (ζθύβεη ζην ζρήκα) 

Γάζθαινο: Πνην; 

Νίθνο: Σν ΑΓ. 

Παλαγηώηεο: Μα απηό ζνπ ιέκε! Γελ παίδεη ξόιν ην ζρήκα!  

Γάζθαινο: Ση πηζηεύεηε γηα ηε ΒΓ; 

Ισάλλεο: Έβαια ΒΓ = 80εθ., γηαηί θαίλεηαη (ζην ζρήκα) λα’λαη ε κηζή από ηελ ΓΔ πνπ 

είλαη 80εθ. 

Παξφκνηα είλαη θαη ε πεξίπησζε ηνπ Θσκά, ν νπνίνο νπηηθά ζπγθξίλεη ηηο πιεπξέο 

ησλ ηξηγψλσλ θαη πηζηεχεη φηη ε ΑΓ = 90εθ.: 
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Θσκάο: Δγώ έβαια ηελ ΑΓ = 90 εθ. γηαηί κνπ θάλεθε (ζην ζρήκα) ίζε κε ηελ ΑΒ.  

Άιιε κηα παξφκνηα πεξίπησζε, πνπ σζηφζν επηθξάηεζε έλαο άιινο ηξφπνο ζθέςεο 

ήηαλ ε απάληεζε ηεο Μαξίαο: 

Μαξία: Δγώ έβαια ΒΓ = 70εθ. Από ηελ Δ έθεξα κηα θάζεην πξνο ηε ΒΓ ηελ ΔΚ. Σόηε ε 

ΒΚ ζα είλαη 40εθ, όζν θαη ΓΔ. Καη ε ΚΓ, πνπ θαίλεηαη ιίγν κηθξόηεξε πεξίπνπ 30εθ. 

ζα είλαη ΒΚ+ΚΓ= 70εθ. 

Γάζθαινο: πκθσλείηε νη ππόινηπνη; 

Παλαγηώηεο: Ννκίδσ πσο δελ είλαη ζσζηό, γηαηί ην ζρήκα δελ έρεη ηηο αιεζηλέο 

δηαζηάζεηο. 

ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ηεο ηξίηεο  εξψηεζεο θαίλεηαη φηη επηθξάηεζε ε κέζνδνο ησλ 

«ρηαζηί» γηλνκέλσλ θαη ε πνιιαπιαζηαζηηθή ινγηθή: 

Υάξεο: Δγώ ρξεζηκνπνίεζα εμίζσζε, δειαδή είπα: αθνύ ν ιόγνο είλαη 1/3 ηόηε ζα 

είλαη θαη 50/ρ άξα ρ = 3 * 50, ρ = 150εθ. 

πύξνο (θαη άιινη): Κη εγώ έηζη ην έθαλα. Μόλν πνπ ην ππνιόγηζα κε ηνλ λνπ. 

Σν ίδην ίζρπζε θαη γηα ηελ ηέηαξηε εξψηεζε: 

Γηώξγνο: Δγώ έβαια ΒΓ = 120εθ., γηαηί ν ιόγνο είλαη 1/3 άξα ε ΒΓ ζα είλαη ηξηπιάζηα 

από ηελ ΓΔ. 

Γάζθαινο: πκθσλείηε όινη κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Γηώξγνπ; 

ινη: Ναη. 

Υάξεο: Κη εγώ ζπκθσλώ, κόλν πνπ ρξεζηκνπνίεζα πάιη εμίζσζε. 

ηε δεχηεξε εξψηεζε  ζρεδφλ φινη, δειαδή 22 καζεηέο απάληεζαλ ζσζηά θαη κφλν 1 

απάληεζε ιάζνο. Πάλησο, παξαηεξεί θαλείο φηη νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο, δειαδή 

νη 17 απφ ηηο 23, ζρεκαηίδνπλ  ην ιφγν 1 πξνο 3, δειαδή ΑΓ/ΑΒ θαη φρη ην 

αληίζηξνθν. Θέινληαο ινηπφλ λα ειέγμσ ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ησλ ιφγσλ έθαλα ηελ εμήο εξψηεζε: 

Γάζθαινο: Πνηνο είλαη ν ιόγνο ησλ πιεπξώλ; 

Ισάλλεο: Δγώ έθαλα ΑΒ/ΑΓ = 90/30 = 3/1. 

πύξνο: Λάζνο!...δειαδή …κηθξό ην θαθό. Δγώ έβαια ΑΓ/ΑΒ = 30/90 =1/3. 

Γάζθαινο: Πνύ βξίζθεηαη ην ιάζνο; 
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Παλαγηώηεο: Να…ην θιάζκα 1/3, είλαη θαιύηεξα από ην θιάζκα 3/1! 

Δδψ θαίλεηαη μεθάζαξα κηα παξαλφεζε ησλ καζεηψλ, θαηά ηελ νπνία φπσο 

πεξηγξάθεη θαη ε Lamon (2012), ζπρλά ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ηνπο ιφγνπο σο 

θιάζκαηα, φπνπ δελ κπνξείο λα αληηζηξέςεηο ηνπο φξνπο. Υξεηάζηεθε ινηπφλ λα 

αθηεξψζνπκε ιίγν πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, πξνθεηκέλνπ λα 

μεπεξαζηεί ε δπζθνιία: 

Γάζθαινο: Ο πύξνο είπε ΑΓ/ΑΒ, ελώ ν Ισάλλεο είπε ΑΒ/ΑΓ. Πηζηεύεηε όηη θάπνηνο 

από  ηνπο δπν ζρεκάηηζε ην ιόγν ιάζνο; Κνηηάμηε θαη ην ζρήκα! 

νθία: Σν ίδην είλαη. 

Γάζθαινο: Καη βέβαηα! Αξθεί πάληνηε λα παίξλσ ηηο πιεπξέο ησλ ηξηγώλσλ κε ηελ ίδηα 

ζεηξά. Να κελ ηηο κπεξδέςσ. κσο ζηα θιάζκαηα είλαη ην ίδην αλ πσ 1/3 ή 3/1; 

ινη: ρη! 

Μαξηάλλα: ηα θιάζκαηα ην 1/3 είλαη κηθξόηεξν από ηε κνλάδα, ελώ ην 3/1 είλαη ίζν 

κε 3. 

Έλα άιιν ζεκείν πνπ εζηίαζε ηελ πξνζνρή κνπ ήηαλ ε απάληεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ: 

«45εθ.+45εθ. πξνο ΑΓ». Ζ απάληεζε απηή, αλ θαη ζεσξείηαη αξρηθά ζσζηή, αθνχ 

ηειηθά ζα έρνπκε ην ιφγν 90 πξνο 30, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη, αθνχ θαη εδψ ν 

καζεηήο παξαπιαλήζεθε απφ ην ζρήκα. Σελ ππνςία κνπ απηή κνπ ηελ επηβεβαίσζε ν 

ίδηνο κε ηελ απάληεζε πνπ κνπ έδσζε: 

Γάζθαινο: Γηαηί έβαιεο ζηελ απάληεζή ζνπ 45εθ.+45εθ.; 

Κσλζηαληίλνο: Να, αθνύ απηή (ε ΑΒ) ρσξίδεηαη ζηα δύν, είλαη (ΑΓ+ΑΒ) 45εθ.+45εθ. 

Θεσξεί δειαδή ηελ ΑΓ=ΓΒ=45εθ. πξνθαλψο εμαηηίαο ηνπ ζρήκαηνο. 

Έηζη ινηπφλ, ελψ αξρηθά είρε εθηηκεζεί πσο ε πξψηε ψξα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

δελ ζα είρε  ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, είδακε πσο πνηθίια ζέκαηα πξνέθπςαλ, ηα νπνία 

έθεξαλ ζηελ επηθάλεηα θάπνηεο δπζθνιίεο. Απηέο  έρνπλ παγησζεί σο  πξφηεξε γλψζε 

θαη ζπρλά ιεηηνπξγνχλ σο ελλνηνινγηθά εκπφδηα. 

Καηά ηε δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα, νη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζηελ απιή νκαδηθά. 

χκθσλα κε ηελ ηέηαξηε άζθεζε ηνπ 4
νπ

 Φ.Δ, έπξεπε ε θάζε νκάδα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη απφ κηα ζηφρεπζε κε ην φξγαλν, παξνπζία ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ, 

λα θαηαγξάςεη ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζήο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηβεβαηψζνπλ 

ην απνηέιεζκά ηνπο πξαγκαηνπνηψληαο ηε κέηξεζε κε ηε κεηξνηαηλία. Έηζη ζα 
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δηλφηαλ ζε φιεο ηηο νκάδεο ε επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απφ κηα κέηξεζε, λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ εξγαζία ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ζπδεηήζνπλ γηα ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

Πξηλ μεθηλήζνπλ νη νκάδεο, πξνεγήζεθε κηα ζπδήηεζε γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

νξγάλνπ. Οη καζεηέο ξσηήζεθαλ αλ γλψξηδαλ, ηη ζα έπξεπε λα πξνζέμνπλ ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ, θαζψο θαη ην ιφγν πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηηο κεηξήζεηο: 

Υξόλεο: Θα πξέπεη λα πξνζέμνπκε λα’λαη θάζεην… θαη λα ζηνρεύνπκε ζσζηά, αιιηώο 

δελ κεηξάεη θαιά. 

Γάζθαινο: Καη πνηνο είλαη ν ιόγνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηηο κεηξήζεηο καο; 

Θάλνο: 1 πξνο 4. 

Γάζθαινο: Από πνύ ην ζπκπέξαλεο; 

Θάλνο: Δπεηδή απηό ην ιόγν είρακε ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο αζθήζεηο (πξνεγνύκελε 

δξαζηεξηόηεηα θπιιαδίνπ). 

Μαξηάλλα: ρη, ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε ηηο απνζηάζεηο ζηελ θαηαθόξπθε ξάβδν. Σν 

ιόγν. 

Γηώξγνο: Δίλαη 20/120, δειαδή 1/6. 

Γάζθαινο: Πνιύ σξαία! Καη ζε ηη ζα ηνλ ρξεηαζηνύκε απηόλ ηνλ ιόγν; 

Παλαγηώηεο: Γηα λα βξνύκε ηε ΒΓ. Αθνύ ε ΒΓ ζα είλαη 6 θνξέο ε ΓΔ. 

Απφ ηε ζπδήηεζε πξνέθπςε, φηη νη πεξηζζφηεξνη ηνπιάρηζηνλ, καζεηέο είραλ 

θαηαλνήζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαιείνπ. ηε ζπλέρεηα άξρηζαλ νη 

νκάδεο ηηο ζηνρεχζεηο. Καηά ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ, δηαπηζηψζεθε πσο 

ππήξρε κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ κεηαμχ ηνπ 

εξγαιείνπ θαη ηεο  επηβεβαίσζεο κε ηελ κεηξνηαηλία. Οη καζεηέο κπφξεζαλ λα 

δψζνπλ αμηφινγεο εμεγήζεηο γη απηφ: 

Οκάδεο Μέηξεζε απφζηαζεο κε φξγαλν Μέηξεζε απφζηαζεο κε κεηξνηαηλία 

Α΄ 4,60κ. 4,80κ. 

Β΄ 2,40κ. 2,40κ. 

Γ΄ 3κ. 3κ. 

Γ΄ 3,90κ. 3,80κ. 

                          Πίνακασ 18: Αποτελζςματα μετριςεων με το όργανο και τθ μετροταινία. 
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Μαξηάλλα: Μπνξεί λα κε ζηνρεύζακε αθξηβώο ζηνπο θώλνπο. 

Παλαγηώηεο: Η νξηδόληηα ξάβδνο ρσξίδεηαη αλά 5εθ. Η κέηξεζε καο κπνξεί λα είλαη 

αλάκεζα… 

Αληδειίλα: Μπνξεί λα κελ ήηαλ όξζην (θάζεην) ην όξγαλν. 

ην ζεκείν απηφ πξνέθπςε κηα ελδηαθέξνπζα εξψηεζε, ε νπνία καο έδσζε ηελ 

αθνξκή γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε: 

Γηώξγνο: Πξέπεη λα ζηνρεύνπκε ζηε βάζε ή ζηελ θνξπθή ηνπ θώλνπ; 

Γάζθαινο: Γηα λα απαληήζεηε, ζθεθηείηε ην ζρήκα ζην θπιιάδην εξγαζηώλ. 

Θάλνο: ηε βάζε. Γηα λα ζρεκαηηζηεί ζσζηά ην ηξίγσλν, πξέπεη λα ζηνρεύνπκε ζηε 

βάζε ηνπ ηξηγώλνπ. 

Γάζθαινο: Καη αλ ν θώλνο βξηζθόηαλ ζε κηα θαηεθόξα; 

Κσλζηαληίλνο: Ναη, ζα κπνξνύζακε. Απιά ζα βάδακε ην εξγαιείν ιίγν πιάγηα γηα λα 

έξζεη θάζεην ζην έδαθνο. 

Γάζθαινο: Σόηε όκσο ην λήκα ηεο ζηάζκεο δελ ζα έδεηρλε πσο ην εξγαιείν είλαη 

θαηαθόξπθν πξνο ην θέληξν ηεο γεο. Ση  ιέηε; 

πύξνο: Σόηε δε γίλεηαη, γηαηί ηα ηξίγσλα δελ ζα ήηαλ όκνηα. Σν έλα ηξίγσλν ζα ήηαλ 

νξζνγώλην θαη ην άιιν όρη. 

Γάζθαινο: Δπνκέλσο ηα δπν ηξίγσλα δε ζα είραλε ίζεο γσλίεο! Άξα απηόο είλαη έλαο 

πεξηνξηζκόο πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε καο. 

Ζ ζπδήηεζε ζπλερίζηεθε ζηελ ηάμε, φπνπ εθεί νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα 

δηαηππψζνπλ ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ απνθφκηζαλ απφ ηε κέρξη ηψξα εκπεηξία 

ηνπο απφ ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ: 

πύξνο: Με ην εξγαιείν ηνπ Errard, κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε απξόζηηεο απνζηάζεηο, 

όρη όκσο κε ηόζν κεγάιε αθξίβεηα. 

Γηώξγνο: Σν κέηξν (ε κεηξνηαηλία) δελ είλαη ην κνλαδηθό εξγαιείν γηα λα κεηξάκε 

απνζηάζεηο. Τπάξρεη θαη ην εξγαιείν ηνπ Errard θαη ίζσο θαη άιια. 

Υάξεο: Υξεζηκνπνηώληαο ηελ αλαινγία κπνξώ κε έλα εξγαιείν κηθξνύ κήθνπο, λα 

κεηξήζσ κεγάιεο απνζηάζεηο. 

Διέλε: Σν εξγαιείν ζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηνπο ιόγνπο θαη ζηηο αλαινγίεο. 
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ην ζεκείν απηφ, αθνχ πιένλ νη καζεηέο είραλ εμνηθεησζεί κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εξγαιείνπ θαη είραλ πιένλ απνθαιπθζεί νη ηδηφηεηεο ηνπ, ήξζε ε θαηάιιειε ζηηγκή 

γηα λα αλαθαιχςνπλ  κηα αθφκε πηπρή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ: 

Γάζθαινο: Θα εκπηζηεπόζαζηαλ επνκέλσο ην εξγαιείν, γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε 

κεηξήζεηο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ; 

Υάξεο: Ναη αιιά γηα κηθξέο απνζηάζεηο, σο 6κ. 

Γάζθαινο: Καη αλ έπξεπε λα κεηξήζνπκε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο; Π.ρ 20κ. ή 50κ; 

Μαξηάλλα: Ναη, ζα βάδακε έλα ζεκαδάθη ζηα 6κ θαη ζα ζπλερίδακε… 

Γάζθαινο: Πνιύ σξαία! Καη αλ ζαο έιεγα όηη κπνξώ κε απηό ην εξγαιείν λα κεηξήζσ 

θαη κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο; Γηα ζθεθηείηε ην… Βάιηε ζην κπαιό ζαο ιίγν ηνπο 

ιόγνπο… Μπνξώ λα θάλσ θάηη λα αιιάμσ ην ιόγν; 

Ραθαήι: Ναη. Θα αλεβάζσ ιίγν απηό (ηνλ θηλεηό ζύλδεζκν)…εδώ…θαη ηόηε ζα 

αιιάμεη ν ιόγνο. 

Γάζθαινο: Μπξάβν! Οξίζηε ην βάδσ ζηα 10εθ. Πνηνο είλαη ηώξα ν ιόγνο ζηελ θάζεηε 

ξάβδν; 

Θσκάο: 10/120…δειαδή 1 πξνο 12. Μπνξώ λα κεηξήζσ σο 12κ.! 

ηέθαλνο: Καη γηαηί λα κελ ην βάδακε ζηα 5εθ; 

Γάζθαινο: Θεσξεηηθά λαη, ζα κπνξνύζακε. Γηα θνηηάμηε όκσο…(ην κεηαθίλεζα ζηα 

5εθ.), γίλεηαη ζρεδόλ παξάιιειν κε ηε ξάβδν ζηόρεπζεο θαη είλαη δύζθνιν λα 

κεηξήζεηε. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα έθιεηζε κε ηελ ππφζρεζε φηη ηελ επφκελε θνξά ζα επηρεηξνχζακε 

λα κεηξήζνπκε απνζηάζεηο ζην ρψξν ηεο απιήο, θάηη πνπ φπσο θάλεθε άξεζε πνιχ 

ζηα παηδηά. 

ζνλ αθνξά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηεο εξγαζίαο καο ζην πιαίζην ησλ ΜΥΔΓεσκεηξία, 

είδακε πσο νη καζεηέο εξγάζηεθαλ πάιη ζην εκεησηηθφ-Λεθηηθφ επίπεδν, κε 

πξνζθπγή πξνο ην Δξγαιεηαθφ επίπεδν. Ζ ηδηφηεηα ηεο αλαινγίαο ησλ πιεπξψλ ησλ 

ηξηγψλσλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ηψξα ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο.  Έγηλε ρξήζε ελφο πξφρεηξνπ ζρήκαηνο θαη νη 

δηαζηάζεηο ηνπνζεηήζεθαλ πάλσ ζε απηφ. Βιέπνπκε δειαδή κηα απφπεηξα 

κεηαθίλεζεο πξνο ηε GII, φπνπ ηα ζρήκαηα απνηεινχλ κελ ζηήξηγκα γηα ην 

ζπιινγηζκφ, αιιά ε κέηξεζε πάλσ ζε απηά δελ είλαη απνδεθηή. Δδψ ηα 

απνηειέζκαηα καο έδεημαλ πσο ν αξρηθφο καο ζρεδηαζκφο δελ έθεξε ηα αλακελφκελα 
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απνηειέζκαηα, θαζψο ε εκκνλή αξθεηψλ - πεξηζζφηεξσλ ησλ κηζψλ -  καζεηψλ κε ην 

ζρήκα ήηαλ πην ηζρπξή απφ φηη αξρηθά πηζηεχακε. Δπίζεο ζπλεηδεηή θαη εζειεκέλε 

ήηαλ ε κεηαθίλεζε απφ ην παξάδεηγκα ΜΥΔΓεσκεηξία ζην ΜΥΔΑξηζκνί, αθνχ  θχξην 

ιφγν ζηελ δξαζηεξηφηεηα είραλ νη αξηζκεηηθνί ππνινγηζκνί. Πνιχ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα φκσο έθεξε ε δεχηεξε θάζε ηεο παξέκβαζεο, φπνπ ν αξρηθφο 

ζρεδηαζκφο θαίλεηαη φηη πξφζθεξε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Σν εξγαιείν 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα επηθπξψζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά  ηνπ, κε κεηξήζεηο ζην ρψξν 

ηεο απιήο πνπ επηβεβαηψζεθαλ απφ ηε ρξήζε ηεο κεηξνηαηλίαο. Έηζη ηψξα επειέγε 

ην εξγαιείν (instrumentalisation) γηα έλα καζεκαηηθφ έξγν, δειαδή ηε κέηξεζε 

απνζηάζεσλ, ελψ πεγή ηεο εγθπξφηεηαο απνηέιεζε ε ζχγθξηζε ησλ αξηζκεηηθψλ 

ηηκψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ρξήζε ηεο κεηξνηαηλίαο. 

   

6
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

ηελ παξέκβαζε απηή νη καζεηέο εξγάζηεθαλ νκαδηθά ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. 

Μέηξεζαλ ηελ απιή θαη ην θηήξην ηνπ ζρνιείνπ. Υξεζηκνπνίεζαλ ην εξγαιείν ηνπ 

Errard, ην νπνίν εκπηζηεχνληαλ γηα ηηο κεηξήζεηο ηνπο, αθνχ πιένλ ήηαλ γλσζηέο νη 

ηδηφηεηεο ηνπ, ε ιεηηνπξγία ηνπ, αιιά θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ. Σα δεδνκέλα ησλ 

κεηξήζεσλ θαηαγξάθεθαλ ζε έλα πξφρεηξν ζρέδην, ην νπνίν αλαπαξηζηνχζε ην 

ζρνιείν κε ηελ απιή ηνπ.  

Σελ πξψηε ψξα πήξαλ νη νκάδεο απφ έλα Φχιιν Δξγαζίαο 5 (Παξάξηεκα Α, 

ζει.166) θαη θαηέβεθαλ ζηελ απιή. Δθεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζα έπξεπε λα 

κεηξεζνχλ ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηνπ θηεξίνπ θαη ηεο απιήο. 

Απνθαζίζηεθε κεηαμχ ησλ νκάδσλ, ηη ζα αλαιάκβαλε ε θάζε κηα νκάδα θαη ακέζσο 

μεθίλεζαλ ηηο κεηξήζεηο. 

 χκθσλα κε φζα είραλ κάζεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, φιεο νη νκάδεο 

είραλ ζέζεη ην θηλεηφ ζχλδεζκν ηνπ εξγαιείνπ ζηε ζέζε πνπ ζα ηνπο εμαζθάιηδε ηε 

κέγηζηε εκβέιεηα ζηηο κεηξήζεηο ηνπο, δειαδή ζηα 10εθ. Έηζη ζχκθσλα κε ην ιφγν 

1/12, ζα κπνξνχζαλ λα κεηξνχλ απνζηάζεηο έσο 12κ. Αθφκε γλψξηδαλ πσο ηηο 

κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο ζα έπξεπε λα ηηο κεηξήζνπλ δηαδνρηθά, βάδνληαο θάζε θνξά 

θάπνηα ζεκάδηα. 
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χληνκα ε νκάδα πνπ είρε αλαιάβεη λα κεηξήζεη ηελ πξφζνςε ηνπ θηεξίνπ, ε νπνία 

ήηαλ άιισζηε θαη ε κηθξφηεξε δηάζηαζε, ηειείσζε ηελ εξγαζία ηεο. Σφηε θάπνην 

παηδί απφ ηελ νκάδα, ν Θσκάο, ξψηεζε αλ ζα ρξεηαδφηαλ λα κεηξήζνπλ θαη απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ηνπ θηεξίνπ, γηα λα πάξεη ακέζσο ηελ απάληεζε απφ ηε νθία πσο θάηη 

ηέηνην δελ ήηαλ απαξαίηεην κηαο θαη ην θηήξην ήηαλ νξζνγψλην. Βιέπνπκε δειαδή, 

φηη ηα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζρήκα γηα λα αληηιεθζνχλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

παξαιιειεπηπέδσλ ζηηο κεηξήζεηο ηνπο. 

Γεληθά ε δηαδηθαζία θχιεζε νκαιά, νη νκάδεο ζπλεξγάζηεθαλ αξθεηά θαιά, ρσξίο 

πξνβιήκαηα θαη έδεημαλ λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην εξγαιείν. 

Αθνχ ηειείσζαλ φινη, ζπγθεληξσζήθακε γηα κηα πξψηε θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ: 

 

Οκάδεο Δίδνο κέηξεζεο Απνηέιεζκα κέηξεζεο 

Α΄ Πιάηνο θηεξίνπ 28κ. 

Β΄  Πιάηνο απιήο 85κ. 

Γ΄ Μήθνο θηεξίνπ 55κ. 

Γ΄  Μήθνο απιήο 65κ. 

                      

                           Πίνακασ 19: Πρϊτα αποτελζςματα μζτρθςθσ του κτθρίου και τθσ αυλισ. 

 

Ακέζσο έγηλε αληηιεπηφ φηη ζηε κέηξεζε ηνπ κήθνπο ηεο απιήο ππήξρε ζίγνπξα 

θάπνην ιάζνο ζηε κέηξεζε, αθνχ ην κήθνο ηνπ απιήο ήηαλ κφλν θαηά 10κ. 

κεγαιχηεξν απφ ην κήθνο  ηνπ θηεξίνπ. Απνθαζίζηεθε επνκέλσο λα επαλαιεθζεί ε 

κέηξεζε. Μάιηζηα γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα, κηα άιιε νκάδα ζα αλαιάκβαλε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ίδηα κέηξεζε απφ ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. 

Μέρξη ην ηέινο ηεο πξψηεο δηδαθηηθήο ψξαο, νη νκάδεο είραλ θαηαθέξεη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο κεηξήζεηο ηνπο. Απηή ηε θνξά νη κεηξήζεηο έδσζαλ ηα εμήο 

απνηειέζκαηα: 
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Ζ επφκελε δηδαθηηθή ψξα μεθίλεζε ζηελ ηάμε, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ. 

Αξρηθά δεηήζεθε απφ ηελ νκάδα πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ιαλζαζκέλε κέηξεζε 

λα πξνζπαζήζεη λα εθηηκήζεη ηη ήηαλ απηφ πνπ ηνπο νδήγεζε ζην ιάζνο απνηέιεζκα. 

Ζ ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε καο έδσζε αξθεηά ελδηαθέξνληα ζηνηρεία θαη έδεημε φηη 

νη καζεηέο είραλ αληηιεθζεί ηελ έλλνηα ησλ ιφγσλ: 

πύξνο: Απ’ όηη βιέπσ ε αξρηθή καο κέηξεζε, δείρλεη όηη ήηαλ ε κηζή από ηε 

δεύηεξε…κάιινλ πξέπεη λα θάλακε ιάζνο ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό. 

Γάζθαινο: Πνηνλ πνιιαπιαζηαζκό ελλνείο; 

πύξνο: Να…αληί λα πνιιαπιαζηάδνπκε κε ην 12, πνιιαπιαζηάδακε κε ην 6. 

Γάζθαινο: Δλλνείο όηη πήξαηε ιάζνο ιόγν; 

πύξνο: Ναη αληί γηα 1/12, πήξακε 1/6 ! 

Δπίζεο απφ ηε ζπδήηεζε πξνέθπςε, πσο αληηιακβάλνληαλ ηελ πνιιαπιαζηαζηηθή 

ζρέζε πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ζθαικάησλ θαηά ηηο κεηξήζεηο: 

Παλαγηώηεο: Αλ έρνπκε έλα ζθάικα ζηε κηα κέηξεζε, απηό επαλαιακβάλεηαη. 

Γάζθαινο: Γειαδή, ηη ελλνείο; 

Παλαγηώηεο: Να…αλ είρακε 20εθ. ζθάικα ζε κηα κέηξεζε θαη κεηξήζσ δέθα θνξέο κε 

ην εξγαιείν, ηόηε ην ζθάικα ζα γίλεη 2κ.! 

Κάηη πνπ είρε ηδηαίηεξε αμία ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή, ήηαλ ην γεγνλφο φηη απηή ηε 

θνξά ην πξφρεηξν ζρέδην δελ δεκηνχξγεζε θάπνηα ζχγρπζε ζηα παηδηά. Αληηζέησο 

απηφ ην νπνίν κέηξεζε πεξηζζφηεξν ζηελ θξίζε ηνπο ήηαλ νη κεηξήζεηο θαη ηα 

Οκάδεο Δίδνο κέηξεζεο Απνηέιεζκα κέηξεζεο 

Α΄ Πιάηνο θηεξίνπ 28κ. 

Β΄  Πιάηνο απιήο 85κ. 

Γ΄ Μήθνο θηεξίνπ 54κ. 

Γ΄ Μήθνο απιήο 130κ. 

Πίνακασ 20: Σα αποτελζςματα τθσ επανάλθψθσ τθσ μζτρθςθσ του κτθρίου και τθσ αυλισ. 
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αξηζκεηηθά δεδνκέλα. πγθεθξηκέλα, αλ θαη ζην ζρήκα θαηλφηαλ φηη ην πιάηνο ηνπ  

θηεξίνπ ήηαλ πεξίπνπ ηα 3/4 ηνπ πιάηνπο ηεο απιήο θαη ην κήθνο ηνπ θάηη παξαπάλσ 

απφ ην κηζφ κήθνο ηεο απιήο, απηφ δελ κπέξδεςε ηα παηδηά, ηα νπνία  είπαλ: 

πύξνο: Παξαηήξεζα όηη ε πξόζνςε ηνπ θηεξίνπ είλαη ην 1/3 ηεο πξόζνςεο ηνπ 

νηθνπέδνπ. 

Θσκάο: Ναη, λαη θαη ην κήθνο ηνπ είλαη πεξίπνπ ην κηζό. 

ηελ παξέκβαζε απηή ην επίπεδν εξγαζίαο ήηαλ ην εκεησηηθφ–Δξγαιεηαθφ. Οη 

καζεηέο βέβαηνη πιένλ γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ εξγαιείνπ, ην ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κεηξήζεηο ζην ρψξν ηεο απιήο, ρσξίο πιένλ λα ρξεηάδεηαη ε 

επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε κεηξνηαηλία. Οη ηηκέο θαηαγξάθεθαλ ζε έλα 

πξφρεηξν ζρήκα πνπ αλαπαξηζηνχζε ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Ζ εξγαζία μεθίλεζε ζην 

παξάδεηγκα ηεο GI κε κεηξήζεηο ζε ρψξν πξαγκαηηθφ. Με ηε κεηαθνξά φκσο ησλ 

κεηξήζεσλ ζε έλα πξφρεηξν ζρήκα ζην ραξηί, έρνπκε κηα κεηαθίλεζε πξνο ηε GII. Αλ 

θαη ν ρψξνο εξγαζίαο είλαη ε GΗ, εληνχηνηο ζε παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο, ζχκθσλα κε 

ηνλ Kuzniak, πξαγκαηνπνηνχληαη κηθξέο κεηαθηλήζεηο πξνο ηε GΗΗ. Μπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε πσο νη ζηφρνη ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ επεηεχρζεζαλ, θαζψο φινη ν 

καζεηέο θαηάθεξαλ λα εξγαζηνχλ κε επηηπρία ζην παξάδεηγκα. 

. 

7
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

ην  κάζεκα απηφ ηα παηδηά εξγάζηεθαλ αηνκηθά κέζα ζηελ ηάμε. Υξεζηκνπνίεζαλ 

ηα γεσκεηξηθά ηνπο φξγαλα σο εξγαιεία, γηα λα κεηαθέξνπλ ην ζρέδην ηνπ ζρνιείνπ 

κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ κέηξεζαλ ζην ραξηί. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο έπξεπε νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο λα κηθξχλνπλ αξθεηέο 

θνξέο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα απνηππσζνχλ ζε κηα θφιια ραξηηνχ κεγέζνπο Α4. Έηζη 

αλαδχζεθε ε έλλνηα ηεο θιίκαθαο, ε νπνία απνηειεί έλα ιφγν ησλ πξαγκαηηθψλ 

δηαζηάζεσλ πξνο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ. 

ηελ αξρή ηεο ψξαο κνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο απφ κηα ιεπθή θφιια Α4, ελψ ζηνλ 

πίλαθα ηεο ηάμεο ζρεδηάζακε πάιη έλα πξφρεηξν ζρέδην ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ απιή. 

Πάλσ ζην ζρέδην βάιακε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο είραλ κεηξήζεη νη 

καζεηέο ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα. 
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Ρσηήζεθαλ ηφηε ηα παηδηά, αλ ζα κπνξνχζακε λα ζρεδηάζνπκε πάλσ ζε έλα θχιιν 

ραξηηνχ ην ζρέδην απηφ κε ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο. Ζ απάληεζε θπζηθά ήηαλ 

πσο γηα θάηη ηέηνην ζα ρξεηαδφκαζηαλ έλα ραξηί ηφζν κεγάιν, φζν ην ζρνιείν 

νιφθιεξν! Αθνχ ινηπφλ απηφ ήηαλ πξαθηηθά αδχλαην, αλαδεηήζεθε κηα άιιε ιχζε. 

Ο πχξνο ηφηε είπε φηη ζα κπνξνχζακε λα ην κηθξχλνπκε αξθεηέο θνξέο γηα λα 

ρσξέζεη. Ζ ζπδήηεζε πνπ πξνέθπςε καο νδήγεζε ζε πνηθίια ζπκπεξάζκαηα: 

Γάζθαινο: Καη πόζεο θνξέο λνκίδεηε πσο ζα πξέπεη λα ην κηθξύλνπκε; 

πύξνο: Μπνξνύκε λα ην δηαηξέζνπκε δηα 10. 

Γάζθαινο: Γειαδή ηα 130κ. λα ηα δηαηξέζσ δηα 10 θαη λα γίλνπλ 13κ.; 

νθία: ρη, όρη δελ είλαη ζσζηό. Σα κέηξα πξέπεη πξώηα λα γίλνπλ εθαηνζηά. 

Γηώξγνο: 130κ. Υ 100 = 13000εθ. Σν ίδην θαη γηα ηηο άιιεο δηαζηάζεηο: 28κ = 2800εθ, 

54κ = 5400εθ θαη 85κ. = 8500εθ. 

Γάζθαινο: Ωξαία. Καη ηώξα πνπ μέξσ πόζα εθαηνζηά είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα νη 

δηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο απιήο, πόζεο θνξέο λα ηα κηθξύλσ; 10 θνξέο; 

Μαξηάλλα: ρη, είλαη ιίγν. Καιύηεξα 100 θνξέο. 

Γηώξγνο: Μπα! Λίγν είλαη, θαιύηεξα 1000 θνξέο. Αθνύ 13000 : 1000 = 13εθ. Έηζη 

είλαη θαιά! 

Γάζθαινο: Βέβαηα απηό ζα πξέπεη λα ηζρύζεη γηα όιεο ηηο πιεπξέο. 

Σάμε: Ναη! 

Γάζθαινο: Ωξαία ινηπόλ, θαηαιήγνπκε ζε κηα θιίκαθα 1 : 1000, όπνπ θάζε εθαηνζηό 

ζην ραξηί ζα είλαη…; 

Γάζθαινο: 1000εθ. ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

Σν πεξίεξγν είλαη, πσο ηελ έλλνηα ηεο θιίκαθαο νη καζεηέο δελ ηελ ζπλάληεζαλ γηα 

πξψηε θνξά. ην παξειζφλ, ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο, είραλ κάζεη γηα ηελ 

θιίκαθα ζηελ θαηαζθεπή ραξηψλ. Απφ ηνλ ηξφπν φκσο πνπ ρεηξίζηεθαλ ηελ έλλνηα, 

θαίλεηαη νπζηαζηηθά πσο δελ είρε γίλεη θαηαλνεηή ή ηνπιάρηζηνλ ζην βαζκφ πνπ ζα 

έπξεπε. Ζ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηε δξαζηεξηφηεηα, δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 

ηελ αλάγθε γηα ηελ «επαλεθεχξεζή» ηεο, φπσο ζα έιεγε θαη ν Freudentahl ζην 

ζεκείν απηφ. 

ηε ζπλέρεηα, αθνχ είρακε απνθαζίζεη γηα ηελ θιίκαθα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

ζρεδίνπ, είρε θηάζεη ε ψξα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζρεδίνπ ππφ θιίκαθα. ινη νη 
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καζεηέο πξηλ μεθηλήζνπλ λα εξγάδνληαη, έγξαςαλ ζηελ άθξε ηεο θφιιαο ηνπο ηελ 

θιίκαθα 1:1000. Σφηε παξνπζηάζηεθε ε θαηάιιειε επθαηξία γηα λα ζπλδέζνπκε ηελ 

έλλνηα ηεο θιίκαθαο κε ηνπο ιφγνπο: 

Γάζθαινο: Η θιίκαθα 1:1000, πνπ έρεηε γξάςεη, κήπσο ζαο ζπκίδεη θάηη; 

Ραθαέιια: Έλα δηα ρίιηα; 

Γάζθαινο: Αλ ζαο ην έδηλα έηζη: 1/1000 

Ραθαήι: Έλα πξνο ρίιηα. 

Γάζθαινο: Πνιύ σξαία. Καη πόηε ρξεζηκνπνηήζακε απηή ηελ έθθξαζε; 

Νίθνο: ηνπο ιόγνπο!  

Γάζθαινο: Μπξάβν! Μήπσο έρνπκε εδώ θάπνην ιόγν; 

Μαξηάλλα: Ναη είλαη ν ιόγνο ησλ δηαζηάζεσλ ζην ραξηί, πξνο ηηο πξαγκαηηθέο 

δηαζηάζεηο. 

Ζ εξγαζία ζπλερίζηεθε θαλνληθά θαη φια ηα παηδηά θαηάθεξαλ λα θάλνπλ ην ζρέδην 

ππφ θιίκαθα. Ζ κφλε ηνπο απνξία ήηαλ γηα ην πνχ ζα ηνπνζεηνχζαλ ην θηήξην κέζα 

ζην νηθφπεδν ηνπ ζρνιείνπ. Δδψ ζπδεηήζακε πσο αλ ζα ζέιακε λα γλσξίδνπκε ηελ 

αθξηβή ηνπ ζέζε, ζα έπξεπε λα πάξνπκε  κεηξήζεηο θαη απφ ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ 

θηεξίνπ θαη απιήο. Έηζη ζπκθσλήζακε λα ην ηνπνζεηήζνπκε δηαηζζεηηθά ζην ρψξν, 

ηεξψληαο βέβαηα ηηο αλαινγίεο  κφλν γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θηεξίνπ θαη ηεο απιήο. 

Καη ελψ ε εξγαζία βάδηδε πξνο ην ηέινο ηεο, έλαο καζεηήο, ν Θσκάο, έθαλε κηα 

εξψηεζε ε νπνία μεθίλεζε κηα λέα ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηθή. πγθεθξηκέλα 

ξψηεζε, πψο ζα κπνξνχζακε λα κεηξήζνπκε θαη ην χςνο ηνπ θηεξίνπ, ζε πεξίπησζε 

πνπ ζα ζέιακε λα θαηαζθεπάζνπκε κηα καθέηα ηνπ θηεξίνπ ππφ θιίκαθα. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο είρε επηζθεθηεί ζην παξειζφλ θάπνην λνζνθνκείν, απ‟ φηη 

καο είπε θαη είρε δεη κηα ηέηνηα καθέηα. 

Έηζη ινηπφλ γηα λα κε δηαθφςνπκε ηελ εξγαζία καο, αιιά θαη γηα λα κε κείλεη 

αλαπάληεην ην εξψηεκα, ζπκθσλήζακε λα ην απαληήζνπκε ζηελ επφκελε δηδαθηηθή 

ψξα. 

Ζ επθαηξία ήηαλ θαηάιιειε γηα λα δηεπθξηλίζνπκε θαη έλα κάιινλ «ζθνηεηλφ» 

ζεκείν ηεο εξγαζίαο καο. Καηά ηεο έλαξμε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

πξψηε καο παξέκβαζε, είρε δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα εθηηκήζνπλ ην χςνο 
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δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν ηεο απιήο. ηε ζπλέρεηα, ε εξγαζία κεηαθέξζεθε 

ζε απνζηάζεηο ζην επίπεδν ηεο απιήο. Δλψ δειαδή μεθηλήζακε λα εξγαδφκαζηε κε 

εθηηκήζεηο ηνπ χςνπο δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ, ζηε ζπλέρεηα εξγαζηήθακε κε 

απνζηάζεηο ζην ρψξν ηεο απιήο. Απηφ έγηλε, γηαηί ηα ςειά αληηθείκελα είλαη κε 

πξνζβάζηκα, άξα ζα έπξεπε λα εθηηκήζνπλ ην χςνο ηνπο, ρσξίο λα κπνξνχλ λα ηα 

κεηξήζνπλ. ηε ζπλέρεηα φκσο, νη εξγαζίεο απαηηνχζαλ ηελ επηβεβαίσζε ησλ 

εθηηκήζεσλ κε ηε ρξήζε ηεο κεηξνηαηλίαο. Γε ζα κπνξνχζαλ επνκέλσο λα 

ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη κε ςειά αληηθείκελα. 

Αθνχ ινηπφλ δφζεθαλ νη θαηάιιειεο εμεγήζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα 

αθφκε επθαηξία γηα αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο, παξνπζηάζηεθε ζηνπο καζεηέο κηα 

αθφκε ζειίδα (Παξάξηεκα Δ, ζει.185) απφ ην βηβιίν ηνπ Errard, φπνπ  θαίλεηαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην εξγαιείν γηα λα κεηξήζνπλ ην χςνο 

δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ. 

Ζ ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε επηβεβαίσζε γηα κηα αθφκε θνξά απηά ηα νπνία είρακε 

κάζεη γηα ηελ αλαινγία ησλ πιεπξψλ ησλ νκνίσλ ηξηγψλσλ. ηη δειαδή ππάξρνπλ 

δπν φκνηα ηξίγσλα κε θνηλή θνξπθή θαη ν ιφγνο ησλ πιεπξψλ ηνπο είλαη ίζνο. Σν 

κφλν πνπ ρξεηάζηεθε λα ζρνιηάζνπκε ήηαλ, πσο εδψ ην εξγαιείν δελ είρε ηελ θάζεηε 

ξάβδν ζηεξεσκέλε ζην έδαθνο, αιιά νξηδφληηα, ζηνρεχνληαο ηε βάζε ηνπ ππφ 

κέηξεζε αληηθεηκέλνπ.  

Απφ ηελ άπνςε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο κπνξνχκε λα πνχκε πσο 

απηφο ηεξήζεθε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, θαζψο φινη νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα 

εξγαζηνχλ ζην πιαίζην ηνπ ΜΥΔΓεσκεηξία θαη  κεηέθεξαλ ην πξαγκαηηθφ ζρέδην ηνπ 

ζρνιείνπ ζην ραξηί, ππφ θιίκαθα. Σν επίπεδν εξγαζίαο απηή ηε θνξά ήηαλ ην 

Δξγαιεηαθφ–Λεθηηθφ, ε ρξήζε ησλ ζρεκάησλ φκσο καο έδεημε κηα πξνζθπγή πξνο ην 

εκεησηηθφ επίπεδν. Σα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηδηφηεηα ησλ Λφγσλ σο έλα 

ζεσξεηηθφ εξγαιείν, γηα λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο ζκίθξπλζεο ηνπ ρψξνπ ηνπ 

ζρνιείνπ. Οη αξηζκεηηθνί ππνινγηζκνί ζαθψο καο έδεημαλ κηα κεηαθίλεζε πξνο ηνλ 

ΜΥΔΑξηζκνί  θαη ην πξφβιεκα εληάζζεηαη ζηε GI θαζψο ην πιαίζηφ ηνπ αθνξά ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν.  
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8
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε   

Ζ εξγαζία ζηε θάζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε νκαδηθά, ζηελ αξρή κέζα ζηελ ηάμε 

θαη θαηφπηλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Παξνπζηάζηεθε έλα πξαθηηθφ πξφβιεκα, ην 

νπνίν νη καζεηέο έιπζαλ κε ηε βνήζεηα ησλ αλάινγσλ πιεπξψλ θαη ηεο θιίκαθαο, 

πξψηα ζην θπιιάδηφ ηνπο θαη θαηφπηλ ζηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν ηεο απιήο, θάλνληαο 

ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηνπ Errard.  

Ζ εξγαζία μεθίλεζε κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

πγθεθξηκέλα ηνπο δεηήζεθε λα βξνχλε ην θέληξν ηεο απιήο, φπνπ επξφθεηην, 

ζχκθσλα κε ην πξφβιεκα λα ηνπνζεηεζεί έλα θηφζθη. 

Αθνχ ζηγνπξεπηήθακε πσο ην πξφβιεκα είρε γίλεη θαηαλνεηφ απφ φινπο, δφζεθε ζηηο 

νκάδεο ην ζρέδην ππφ θιίκαθα πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη ζηελ πξνεγνχκελε ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηνπο δεηήζεθε λα ζπδεηήζνπλ θαη λα πξνηείλνπλ απφ κηα ιχζε.  

Απφ ηε ζπδήηεζε πξνέθπςαλ ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο. Ζ κηα νκάδα πξφηεηλε 

αξρηθά λα βξνχκε ην κέζν ηνπ κήθνπο ηνπ νηθνπέδνπ: 

Αληδειίλα: Αθνύ ε πιεπξά ηεο απιήο είλαη 130κ., ζα βξνύκε πξώηα ηε κέζε ηεο, 

δειαδή ηα 65κ. 

Ακέζσο ππήξμε αληίδξαζε απφ κηα άιιε νκάδα, νη νπνίνη εληφπηζαλ ζσζηά ην 

γεγνλφο φηη σο απιή ζεσξνχκε ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ απιφγπξνπ, ρσξίο ην θηήξην 

ηνπ ζρνιείνπ: 

Εικόνα 7: Η χριςθ του εργαλείου του Errard για τθ μζτρθςθ του 
φψουσ. 
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Υάξεο: Δκείο δε ζπκθσλνύκε. Πξέπεη πξώηα λα βξνύκε ην κήθνο από ην θηήξην σο ηελ 

πξόζνςε θαη κεηά ην κέζν. 

Ζ ηξίηε νκάδα πξφηεηλε θάηη δηαθνξεηηθφ, πνπ σζηφζν ζπκθσλνχζε κε ην ζθεπηηθφ 

ηεο δεχηεξεο νκάδαο. Πξφηεηλαλ απφ ην ζπλνιηθφ κήθνο ηεο απιήο λα αθαηξεζεί  ην 

κήθνο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ ρψξνπ ζην πίζσ κέξνο ηεο απιήο θαη κεηά λα βξεζεί ην 

κέζν απφ ην ππφινηπν: 

Ισάλλεο: Πξέπεη πξώηα λα βξνύκε ηε δηάζηαζε πίζσ από ην ζρνιείν, λα πξνζζέζνπκε 

ην κήθνο ηνπ ζρνιείνπ, κεηά λα αθαηξέζνπκε από ηα 130κ. θαη κεηά λα ην δηαηξέζνπκε 

δηα 2. 

Σέινο ε ηέηαξηε νκάδα πξφηεηλε θάηη δηαθνξεηηθφ. θέθηεθαλ λα ραξάμνπλ ηηο δπν 

δηαγψληνπο ζην νξζνγψλην πνπ ζρεκαηίδεη ν ρψξνο ηεο απιήο θαη ην ζεκείν ηνκήο 

ηνπο, ζα ήηαλ ην δεηνχκελν θέληξν ηεο απιήο. Ζ ιχζε απηή φκσο απνξξίθζεθε απφ 

ηνπο ππφινηπνπο, σο κε πξαγκαηνπνηήζηκε: 

Μαξηάλλα: Θα κπνξνύζακε λα θέξνπκε δπν δηαγώληνπο. Δθεί πνπ ελώλνληαη είλαη ην 

θέληξν ηεο απιήο. 

Γηώξγνο: Απηό δελ κπνξεί λα γίλεη. Πώο ζα ραξάμνπκε ηηο δηαγώληεο ζηελ απιή; Γε 

γίλεηαη… 

Αθνχ ινηπφλ παξνπζηάζηεθαλ φιεο νη πξνηάζεηο, έπξεπε λα θαηαιήμνπκε ζηελ 

επηινγή κηαο απφ απηέο. Οη νκάδεο νκφθσλα επέιεμαλ σο πην πξαθηηθή θαη εχθνιε, 

ηελ πξφηαζε ηεο δεχηεξεο νκάδαο. Να κεηξήζνπλ δειαδή ην κήθνο απφ ην θηήξην σο 

ηελ πξφζνςε ηεο απιήο θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαηξέζνπλ δηα δχν. Σν ίδην 

απνθαζίζηεθε λα θάλνπλ θαη γηα ην πιάηνο ηεο απιήο. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ηνπνζέηεζε ηνπ θηεξίνπ ζην ζρέδην δελ έγηλε κε αθξηβή ηξφπν, 

ζπκθσλήζακε πσο ζα έπξεπε, πξψηα λα κεηξήζνπκε ην κήθνο πνπ πξναλαθέξακε 

ζηελ απιή θαη θαηφπηλ λα πξνρσξήζνπκε. 

Καηέβεθαλ φιεο νη νκάδεο ζηελ απιή θαη αλέιαβαλ απφ κηα γσλία. Δξγάζηεθαλ κε 

ηα εξγαιεία πνπ δηέζεηαλ θαη ζχληνκα βξήθαλ ηα κέζα ησλ πιεπξψλ. Δλψλνληαο ηα 

κέζα ηνπο ζπλαληήζεθαλ ζε έλα ζεκείν ζην ρψξν, ην νπνίν απνηεινχζε ην 

δεηνχκελν ζεκείν: 

νθία: Δδώ, απηό ην ζεκείν είλαη ην θέληξν ηεο απιήο. Αλ ζέιακε λα ζηήζνπκε ην 

θηόζθη, εδώ ζα έπξεπε λα ην ζηήζνπκε. 
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Θσκάο: Μα εδώ θνληά είλαη νη κπαζθέηεο! 

Ισάλλεο: Φαληάζνπ όηη δελ ππάξρνπλ…έλα  πξόβιεκα είλαη! 

Γηα ην ππφινηπν ηεο ψξαο επηζηξέςακε ζηελ ηάμε, φπνπ είρακε ηελ επθαηξία λα 

κεηαθέξνπκε ηελ εξγαζία καο θαη πάιη ζην ραξηί. Έηζη γλσξίδνληαο ηψξα πιένλ φιεο 

ηηο δηαζηάζεηο θαη ηελ θιίκαθα, κπνξέζακε λα πξνζδηνξίζνπκε αθξηβψο ην ζεκείν 

ηεο απιήο πνπ ήηαλ ην θέληξν ηεο. 

Καζψο ππήξραλ αθφκε κεξηθά ιεπηά κέρξη ηε ιήμε ηεο δεχηεξεο δηδαθηηθήο ψξαο, 

θάπνηνο καζεηήο ξψηεζε ηη πξνέβιεπε ε επφκελή καο δξαζηεξηφηεηα. ηαλ ηνπο 

επραξίζηεζα γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηνπο πιεξνθφξεζα πσο είρακε θηάζεη πιένλ ζην 

ηέινο ησλ παξεκβάζεψλ καο, αληέδξαζαλ πνιχ έληνλα θαη δήισζαλ φηη δελ ήζειαλ 

λα ηειεηψζνπκε. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε δήισζε  ελφο καζεηή, ηνπ Γηψξγνπ: 

Γηώξγνο: Ση;…όρη!...θαη πώο ζα πεξάζεη ε ππόινηπε βαξεηή ρξνληά!...ήηαλ σξαία κε 

απηά ηα καζήκαηα! 

πσο αλαθέξακε ε εξγαζία καο ζηεξίρζεθε ζηε γεσκεηξηθή πξνζέγγηζε ησλ ιφγσλ 

θαη ησλ αλαινγηψλ, ησλ πιεπξψλ ησλ ηξηγψλσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ ηνπ Errard. ην επηζηεκνινγηθφ επίπεδν, ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θαηάιιεινπ 

ΜΥΔΓεσκεηξία νη ιφγνη νξίδνληαη απφ ηελ ηξηάδα: πιεπξέο ηξηγψλσλ (ζρέδην)-Δξγαιείν 

Errard-ηζφηεηα ιφγσλ πιεπξψλ. 

Ζ ηειεπηαία απηή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Λεθηηθφ-εκεησηηθφ επίπεδν 

κε κεηαθίλεζε πξνο ην Δξγαιεηαθφ. Υξεζηκνπνηήζεθε ην ζρέδην ηνπ ζρνιείνπ ππφ 

θιίκαθα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξέκβαζε γηα λα ππνινγηζηεί ην 

αθξηβέο ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ην θέληξν ηεο απιήο. Με ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ 

ηνπ Errard εληνπίζηεθε απηφ ην ζεκείν ζηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν ηεο απιήο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε εξγαζία επέζηξεςε πάιη ζην ραξηί φπνπ ηνπνζεηήζεθε ην ζεκείν, κε ηε 

βνήζεηα θπζηθά ηεο θιίκαθαο ηνπ ζρεδίνπ. Σν εξγαιείν απηή ηε θνξά  απέθηεζε κηα 

άιιε ιεηηνπξγηθφηεηα. Υξεζηκνπνηήζεθε γηα λα κεηαθέξεη απνζηάζεηο απφ ην ραξηί 

ζηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν. Δπηθπξψζεθε έηζη ε  ηδηφηεηα ησλ Λφγσλ θαη ησλ Αλαινγηψλ 

πνπ εκπεξηέρεηαη ζηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ. Οη νκάδεο ησλ καζεηψλ 

πξαγκαηνπνίεζαλ κε επηηπρία ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξέκβαζεο, επηβεβαηψλνληαο 

έηζη ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ. 
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Κάλνληαο έλα γεληθφ απνινγηζκφ ηεο εξγαζίαο πνπ ζπληειέζηεθε ζηηο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο θαηά ηε γεσκεηξηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε 

αξρηθά ην ηερλνχξγεκα, γηα λα αλαδπζεί ε ηδηφηεηα ηεο αλαινγίαο πνπ βξίζθεηαη 

ελζσκαησκέλε ζην εξγαιείν. ηε ζπλέρεηα παξακεξίζηεθε πξνζσξηλά ην εξγαιείν, 

ψζηε λα πξνσζεζεί ε ζπιινγηζηηθή κε ιφγν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ιφγν ησλ πιεπξψλ 

ησλ νκνίσλ ηξηγψλσλ. Γψζακε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην πέξαζκα απφ ην ζρέδην ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζην γεσκεηξηθφ ζρέδην, πάλσ ζην νπνίν επελδχεηαη θαη 

αλαπηχζζεηαη ν ζπιινγηζκφο. ην ηέινο ηεο ζεηξάο επηζηξέςακε θαη πάιη ζην 

εξγαιείν, ψζηε λα αλαδεηρζεί ε έλλνηα ηεο θιίκαθαο θαη λα μεθηλήζεη θαη πάιη ν 

θχθινο ησλ εξγαζηψλ κεηαμχ ησλ θάζεησλ επηπέδσλ. 

 

6.3 Ζ δηακόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ΜΥΔ ησλ καζεηώλ κεηά ηελ δηδαθηηθή 

παξέκβαζε  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ κεηαειέγρνπ (post-test) καο έδσζαλ κηα εηθφλα γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ρψξνπ ησλ καζεηψλ, φπσο απηφο δηακνξθψζεθε κεηά 

ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Γεληθά ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξν-

ειέγρνπ (pre-test) (Παξάξηεκα Β΄, ζει.174) 

 πγθεθξηκέλα ζην πξψην πξφβιεκα (Π1) πνπ δηεξεπλά ηε δηάθξηζε αλαινγηθψλ – κε 

αλαινγηθψλ θαηαζηάζεσλ είρακε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

Πρόβλθμα Π1 φνολα  
Post-test 

φνολα 
 Pre-test 

  α β γ δ ε η θ ως
τά 

Λάκ
οσ 

ως
τά 

Λάκ
οσ 

Βιβι  Λ  Λ  Λ      Λ   3 4 4 3 

Κωνςταντί
νοσ 

   Λ          Λ 5 2 6 1 

οφία      Λ    Λ     5 2 4 3 

Παναγιϊτ
θσ 

   Λ           6 1 6 1 

Θωμάσ          Λ    Λ 5 2 5 2 

Χάρθσ    Λ           6 1 6 1 

Μαριάννα    Λ           6 1 6 1 

πφροσ               7 0 6 1 

Ελζνθ          Λ  Λ   5 2 6 1 
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Παξαηεξψληαο θαλείο ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα, κπνξεί λα δηαπηζηψζεη φηη ζην 

πξψην εξψηεκα (Π1α), φπνπ είρακε έλα γεσκεηξηθφ πξφβιεκα, νη ζσζηέο απαληήζεηο 

είραλ ζεκαληηθή αχμεζε, θαζψο απφ 9 ζσζηέο ζην pre-test, είρακε 19 ζσζηέο ζην 

post-test. Απηφ δείρλεη ηε ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ άζθεζε ε παξέκβαζε ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ απνηειέζκαηνο, θαζψο ηφζν ε παξέκβαζε, φζν θαη ην εξψηεκα 

είραλ έλα θαζαξά γεσκεηξηθφ ραξαθηήξα. Αληηζέησο ζην δεχηεξν εξψηεκα (Π1β), 

παξαηεξνχκε κηα κηθξή κείσζε ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ, αθνχ απφ 18 νη ζσζηέο, 

έγηλαλ 13. Σν ίδην πεξίπνπ βιέπνπκε θαη ζην ηξίην εξψηεκα (Π1γ) φπνπ απφ 16 

έγηλαλ 14, ζην ηέηαξην (Π1δ) φπνπ απφ 23 έγηλαλ 19 θαη ζην έθην εξψηεκα (Π1δ) 

φπνπ απφ 17 πήγακε ζηηο 14 ζσζηέο απαληήζεηο. Σέινο ζην πέκπην (Π1ε) θαη έβδνκν 

(Π1ε) εξψηεκα ηα απνηειέζκαηα παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα. 

Αλ εμαηξέζεη θαλείο ην πξψην εξψηεκα, θαίλεηαη φηη ε παξέκβαζε δελ κπφξεζε λα 

επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ γηα δηάθξηζε αλαινγηθψλ-

κε αλαινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ωζηφζν δελ κπνξεί θαλείο λα παξαβιέςεη ην γεγνλφο 

πσο καζεηέο φπσο ν Ραθαήι, ν Γηψξγνο, ε νθία θαη ν ηέθαλνο κπφξεζαλ λα 

βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε αηνκηθφ επίπεδν, ελψ άιινη φπσο ν Ησάλλεο, ν 

Γιϊργοσ    Λ           6 1 4 3 

Αντηελίνα      Λ  Λ  Λ  Λ   3 4 6 1 

Ραφαιλ    Λ  Λ      Λ   4 3 1 6 

Θάνοσ               7 0 5 2 

Χρόνθσ    Λ      Λ  Λ  Λ 3 4 5 2 

Αναςταςία      Λ        Λ 5 2 6 1 

τζφανοσ      Λ    Λ     5 2 3 4 

Άγγελοσ 
Μ. 

     Λ  Λ  Λ  Λ  Λ 2 5 4 3 

Νίκοσ  Λ    Λ  Λ  Λ    Λ 2 5 6 1 

Ιωάννθσ  Λ             6 1 7 0 

Μαρία        Λ       6 1 6 1 

Άγγελοσ Η.    Λ        Λ   5 2 5 2 

Βαςιλικι  Λ  Λ        Λ   4 3 3 4 

Ραφαζλλα      Λ    Λ  Λ   4 3 4 3 

φνολα 
Post test 

1
9 

4 1
3 

1
0 

1
4 

9 1
9 

4 1
4 

9 1
4 

9 1
7 

6 161 161 

φνολα 
Pro-test 

9 1
4 

1
8 

5 1
6 

7 2
3 

0 1
4 

9 1
7 

6 1
7 

6 161 161 

Πίνακασ 21: Αποτελζςματα post-test για το πρόβλθμα Π1. 



119 
 

Παλαγηψηεο, ν Υάξεο, ν πχξνο θαη ε Μαξηάλλα, κπφξεζαλ λα δηαηεξήζνπλ ην 

πςειφ ηνπο πνζνζηφ. ινη νη παξαπάλσ, θαζψο είδακε θαη ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο είηε κε εξσηήκαηα είηε κε 

παξεκβάζεηο. 

Ζ επφκελε νκάδα αζθήζεσλ (Πξ2, Πξ7, Πξ8) ε νπνία εμεηάδεη ηελ ηθαλφηεηα 

επίιπζεο αλαινγηθψλ έξγσλ, καο έδσζε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα, ηα νπνία 

ζπγθξίλνπκε κε ηα αλάινγα απνηειέζκαηα ηνπ πξνειέγρνπ: 

 

Πίνακασ 22: Αποτελζςματα post-test για το πρόβλθμα Πρ2. 

Πρόβλθμα Πρ2 

Αποτελζςματα Pre-test Αποτελζςματα Post-test 

Μακθτζσ  ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

ωςτό Λάκοσ Δεν 
απάντθςαν 

Βιβι  Χ   Χ  

Κωνςταντίνοσ  Χ  Χ   

οφία  Χ  Χ   

Παναγιϊτθσ Χ   Χ   

Θωμάσ  Χ  Χ   

Χάρθσ Χ   Χ   

Μαριάννα Χ   Χ   

πφροσ Χ   Χ   

Ελζνθ  Χ   Χ  

Γιϊργοσ Χ   Χ   

Αντηελίνα  Χ   Χ  

Ραφαιλ  Χ  Χ   

Θάνοσ  Χ  Χ   

Χρόνθσ Χ   Χ   

Αναςταςία Χ   Χ   

τζφανοσ  Χ   Χ  

Άγγελοσ Μ.  Χ   Χ  

Νίκοσ   Χ   Χ 

Ιωάννθσ Χ   Χ   

Μαρία  Χ  Χ   

Άγγελοσ Η.   Χ   Χ 

Βαςιλικι  Χ   Χ  

Ραφαζλλα Χ    Χ  

ΤΝΟΛΑ 9 12 2 14 7 2 
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ην πξφβιεκα Πξ2 βιέπνπκε φηη απμήζεθε ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ νη 

νπνίνη έδσζαλ ζσζηή επίιπζε, αθνχ απφ 9 απμήζεθαλ ζε 14 νη καζεηέο. Ωζηφζν 

αθφκε θαη νη 7 καζεηέο πνπ ζην post-test έθαλαλ ιάζε, θαηάθεξαλ λα  θηάζνπλ πνιχ 

θνληά ζηε ζσζηή επίιπζε θαη ηα ιάζε ηνπο ήηαλ θπξίσο ζε πξάμεηο. Απηφ δελ είρε 

ζπκβεί ζην pre-test, φπνπ ηα ιάζε ησλ 12 καζεηψλ ήηαλ αξθεηά πην ζνβαξά, θαζψο 

νη πεξηζζφηεξνη δελ είραλ θαηαθέξεη θαλ λα ζρεκαηίζνπλ ζσζηά πίλαθα πνζψλ-

ηηκψλ. Σέινο, νη καζεηέο πνπ δελ έδσζαλ θαζφινπ απάληεζε, παξέκεηλαλ νη ίδηνη 

δχν. Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παηδηά πνπ έδσζαλ ζσζηέο απαληήζεηο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηε κέζνδν κε ηα ζηαπξσηά γηλφκελα, εληνχηνηο  απμήζεθε ν αξηζκφο 

ησλ καζεηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ άιιεο επξεηηθέο κεζφδνπο, φπσο ηελ αλαγσγή ή 

ηνλ αλαινγηθφ πίλαθα. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε επίιπζε ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο κέζα απφ κηα ζπιινγηζηηθή πνξεία, θαηάθεξε λα ην ιχζεη κε 

έλα ηξφπν, πνπ δείρλεη φηη αλέπηπμε αλαινγηθφ ζπιινγηζκφ: 

 

Ζ Ραθαέιια επίζεο, αλ θαη δελ θαηάθεξε λα θηάζεη ζε κηα ζσζηή απάληεζε, 

πξνζπάζεζε σζηφζν λα ην ιχζεη κε αλαγσγή ζηε κνλάδα.  

Γηα ην πξφβιεκα Πξ7 είρακε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

Πρόβλθμα Πρ7 

Αποτελζςματα Pre-test Αποτελζςματα Post-test 

Μαθητές ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

Βιβι  X  Χ   

Κωνςταντίνοσ  X  Χ   

οφία  X   Χ  

               Εικόνα 8: Ο τρόποσ με τον οποίο εργάςτθκε ο Κωνςταντίνοσ ςτο Πρ2. 
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Παναγιϊτθσ X   Χ   

Θωμάσ X   Χ   

Χάρθσ X   Χ   

Μαριάννα X   Χ   

πφροσ X   Χ   

Ελζνθ   X   Χ 

Γιϊργοσ X   Χ   

Αντηελίνα  X  Χ   

Ραφαιλ   X  Χ  

Θάνοσ  X  Χ   

Χρόνθσ  X  Χ   

Αναςταςία  X   Χ  

τζφανοσ   X Χ   

Άγγελοσ Μ.  X    Χ 

Νίκοσ   X  Χ  

Ιωάννθσ  X  Χ   

Μαρία X   Χ   

Άγγελοσ Η.   X   Χ 

Βαςιλικι   X  Χ  

Ραφαζλλα   X  Χ  

ΤΝΟΛΑ 7 9 7 14 6 3 
Πίνακασ 23: Αποτελζςματα post-test για το πρόβλθμα Πρ7. 

 

Παξαηεξνχκε πσο ηα απνηειέζκαηα γηα ην  πξφβιεκα απηφ ήηαλ ηδηαίηεξα 

ελζαξξπληηθά, θαζψο νη ζσζηέο απαληήζεηο ζε ζρέζε κε ην pre-test δηπιαζηάζηεθαλ 

θαη απφ 7 έγηλαλ 14, νη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο κεηψζεθαλ, θαζψο απφ 9 έγηλαλ 6, 

ελψ ηέινο ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ δελ απάληεζαλ θαζφινπ ππνδηπιαζηάζηεθε, 

αθνχ απφ 7 έγηλαλ 3. Οη 2 απφ απηνχο δελ είραλ απαληήζεη θαη ζην pre-test. 

Γηα κηα αθφκε θνξά νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ ζσζηά, εθάξκνζαλ 

ηα ζηαπξσηά γηλφκελα. Θα ζηαζνχκε φκσο θαη πάιη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο αθνχ βιέπεη πσο ην δέληξν κε χςνο 1,5κ. ξίρλεη ζθηά 3κ. θαη 

αλαδεηείηαη ην χςνο ελφο άιινπ δέληξνπ πνπ ξίρλεη ζθηά 9κ., απαληά: « Σν ύςνο ηνπ 

δέληξνπ είλαη ην κηζό, δειαδή 4,5κ.». Μηα παξφκνηα ιχζε δίλεη θαη ε Αληδειίλα, 

ρσξίο φκσο λα ην αηηηνινγήζεη φπσο έθαλε ν Κσλζηαληίλνο. Γηαηξεί δειαδή ην 9:2 

θαη βξίζθεη ην χςνο ίζν κε 4,5κ. 

Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδνπλ θαη νη απαληήζεηο ηνπ Γηψξγνπ θαη ηνπ Θάλνπ, νη 

νπνίνη αθνχ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ αλαινγία κε άγλσζην φξν ην χςνο ηνπ δέληξνπ, 

επηιχνπλ ην πξφβιεκα κε εμίζσζε.  
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Βιέπνπκε δειαδή πσο νη παξαπάλσ καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλαινγηθή 

ζπιινγηζηηθή γηα λα απαληήζνπλ κε έλα ηξφπν δηθφ ηνπο, πέξα απφ ηε ζπλήζε 

πξαθηηθή ησλ ζηαπξσηψλ γηλνκέλσλ.  

Αιιά θαη ζηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, πνιιέο απφ απηέο έθηαζαλ πνιχ θνληά ζηε 

ζσζηή επίιπζε θαη νδεγήζεθαλ ζε ιάζνο απνηέιεζκα, θπξίσο ιφγσ ιαζψλ ζηηο 

πξάμεηο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ηέινο ην γεγνλφο πσο αξθεηά παηδηά πνπ δελ είραλ δψζεη θακία 

απάληεζε ζην pre-test πξνζπάζεζαλ ζην post-test λα απαληήζνπλ, έζησ θαη 

ιαλζαζκέλα. Δδψ μερσξίδεη ε πεξίπησζε ηνπ ηέθαλνπ, ν νπνίνο ελψ πξηλ δελ είρε 

απαληήζεη θαζφινπ, ηψξα θαηάθεξε λα απαληήζεη θαη κάιηζηα ζσζηά. Αληίζηνηρα 

ήηαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ην πξφβιεκα Πξ8, ην ηειεπηαίν ηεο νκάδαο απηήο: 

Πρόβλθμα Πρ8 

Αποτελζςματα Pre-test Αποτελζςματα Post-test 

Μαθητές ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

Βιβι  X   Χ  

Κωνςταντίνοσ  X   Χ  

οφία  X   Χ  

Παναγιϊτθσ X   Χ   

Θωμάσ  X  Χ   

Χάρθσ X   Χ   

Μαριάννα X   Χ   

πφροσ X   Χ   

Ελζνθ   X  Χ  

Γιϊργοσ X   Χ   

Αντηελίνα  X  Χ   

Ραφαιλ  X   Χ  

Θάνοσ  X  Χ   

Χρόνθσ  X  Χ   

Αναςταςία   X  Χ  

τζφανοσ   X  Χ  

Άγγελοσ Μ.  X   Χ  

Νίκοσ   X   Χ 

Ιωάννθσ  X  Χ   

Μαρία  X   Χ  

Άγγελοσ Η.   X   Χ 

Βαςιλικι   X  Χ  

Ραφαζλλα   X  Χ  

ΤΝΟΛΑ 5 11 7 10 11 2 

                                          Πίνακασ 24: Αποτελζςματα post-test για το πρόβλθμα Πρ8. 
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Καη ζε απηφ ην πξφβιεκα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ν αξηζκφο ησλ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ δηπιαζηάζηεθαλ, αθνχ απφ 5 ζσζηέο ζην pre-test έγηλαλ 10 ζην post-

test, νη καζεηέο πνπ έδσζαλ ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο παξέκεηλαλ ζηαζεξνί ζηνπο 11, 

ελψ απηνί πνπ δελ απάληεζαλ θαζφινπ κεηψζεθαλ απφ ηνπο 7 ζηνπο 2, νη νπνίνη δελ 

είραλ απαληήζεη θαη ζην pre-test. 

Οη καζεηέο πνπ έιπζαλ ζσζηά ην πξφβιεκα ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά θχξην ιφγν ηε 

κέζνδν ησλ ζηαπξσηψλ γηλνκέλσλ. Δμαίξεζε απνηέιεζαλ ν Θάλνο θαη ε Αληδειίλα 

πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ αλαινγία θαη έιπζαλ ην πξφβιεκα κε εμίζσζε. 

Απφ ηηο 11 ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο νη 4 είραλ ζνβαξά ιάζε πνπ έδεημαλ αδπλακία 

θαηαλφεζεο ηνπ Λφγνπ σο έλα δηαηεηαγκέλν δεχγνο πνζψλ. πγθεθξηκέλα ε Διέλε, ε 

Αλαζηαζία, ν Άγγεινο Μ. θαη ε Βαζηιηθή δεκηνχξγεζαλ πίλαθα πνζψλ-ηηκψλ 

ηνπνζεηψληαο ηα πνζά θαη ηηο ηηκέο ζε ιάζνο ζέζε. Έηζη νη ιφγνη πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ ιαλζαζκέλνη, αθνχ είραλ ηε κνξθή ζειίδεο/ζειίδεο θαη 

ρξφλνο/ρξφλνο. ε απηφ ίζσο λα ζπλεηέιεζε θαη ε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο αθνχ 

ηα δεχγε ησλ πνζψλ, ζειίδεο-ρξφλνο,  ζην δεχηεξν ζθέινο ηνπ πξνβιήκαηνο, 

δίλνληαλ αληίζηξνθα απφ φηη ζην πξψην. Πάλησο θαη εδψ ηξεηο καζήηξηεο, ε νθία, ε 

Ραθαέιια θαη ε Βηβή έθαλαλ κφλν ππνινγηζηηθά ιάζε θαη πιεζίαζαλ πνιχ θνληά 

ζηε ζσζηή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Σέινο, κφλν δχν καζεηέο, ν Νίθνο θαη ν Άγγεινο Ζ. δελ έδσζαλ θακία απάληεζε, 

φπσο έθαλαλ θαη ζην pre-test, ελψ νη ππφινηπνη πνπ δελ είραλ απαληήζεη, απηή ηε 

θνξά απάληεζαλ, έζησ θαη ιαλζαζκέλα. 

Μηα γεληθή παξαηήξεζε πνπ αθνξά ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζε απηνχ ηνπ είδνπο 

ηα πξνβιήκαηα, είλαη πσο είρακε θπξίσο κεηαθηλήζεηο απφ ηε δεχηεξε πξνο ηε πξψηε 

ζηήιε θαη απφ ηε ηξίηε πξνο ηε δεχηεξε. Γειαδή καζεηέο πνπ είραλ απαληήζεη ιάζνο 

ζην pre-test, θαηάθεξαλ λα απαληήζνπλ ζσζηά ζην post-test θαη καζεηέο πνπ δελ 

είραλ απαληήζεη θαζφινπ, απάληεζαλ ιαλζαζκέλα. Απηφ ζίγνπξα δείρλεη κηα 

βειηίσζε ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζην είδνο απηφ ησλ αζθήζεσλ, κεηά ηελ 

παξέκβαζε. Βειηίσζε σζηφζν δελ είρακε κφλν ζηνλ αξηζκφ ησλ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ, αιιά θαη ζηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο, γηα λα θηάζνπλ 

ζε έλα ζσζηφ απνηέιεζκα. Υξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν θαη πην ζπλεηδεηά ε 
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αλαινγηθή ζπιινγηζηηθή, αθφκε θαη απφ καζεηέο πνπ ζην αξρηθφ ηεζη έδεημαλ 

ρακειέο επηδφζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ην παξάδεηγκα ηνπ Κσλζηαληίλνπ (βι. 

Πξ7).  

Ζ επφκελε νκάδα αζθήζεσλ (Α3, Α4, Α10) πξνζπάζεζε λα δηαθξίλεη ηελ ηθαλφηεηα 

επίιπζεο αξηζκεηηθψλ αλαινγηψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ δχν ειέγρσλ 

παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά  παξαθάησ: 

Πρόβλθμα Α3 

Αποτελζςματα Pre-test Αποτελζςματα Post-test 

Μακθτζσ  ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

Βιβι   Χ Χ   

Κωνςταντίνοσ   Χ Χ   

οφία Χ   Χ   

Παναγιϊτθσ Χ   Χ   

Θωμάσ Χ   Χ   

Χάρθσ Χ   Χ   

Μαριάννα Χ   Χ   

πφροσ Χ   Χ   

Ελζνθ   Χ   Χ 

Γιϊργοσ Χ   Χ   

Αντηελίνα Χ   Χ   

Ραφαιλ Χ   Χ   

Θάνοσ Χ   Χ   

Χρόνθσ   Χ  Χ  

Αναςταςία  Χ  Χ   

τζφανοσ  Χ   Χ  

Άγγελοσ Μ. Χ    Χ  

Νίκοσ  Χ   Χ  

Ιωάννθσ Χ   Χ   

Μαρία  Χ  Χ   

Άγγελοσ Η.  Χ   Χ  

Βαςιλικι  Χ   Χ  

Ραφαζλλα  Χ   Χ  

ΤΝΟΛΑ 12 7 4 15 7 1 

Πίνακασ 25: Αποτελζςματα post-test για το πρόβλθμα Α3. 

 

ην πξφβιεκα Α3 βιέπνπκε πσο ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ έδσζαλ ζσζηή 

απάληεζε βειηηψζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν, αθνχ απφ 12 έγηλαλ 15, ν αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ κε ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο παξέκεηλε 7, ελψ απηνί πνπ δελ απάληεζαλ  
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θαζφινπ κεηψζεθαλ απφ 4 ζε 1. Καη εδψ ην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ήηαλ ε αχμεζε ησλ 

ζσζηψλ απαληήζεσλ θαη ε κείσζε απηψλ πνπ δελ απάληεζαλ θαζφινπ. 

Ζ άζθεζε ήηαλ απιή θαη ην κφλν πνπ ρξεηαδφηαλ, ήηαλ λα ζπκπιεξσζνχλ νη πίλαθεο 

κε ηα αλάινγα πνζά. Έηζη δελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ζηελ 

επίιπζε ησλ αζθήζεσλ. Δθείλν πνπ κπνξνχκε λα πνχκε είλαη πσο απφ ηηο 7 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, νη 4 ήηαλ κεξηθψο ιαλζαζκέλεο, αθνχ κπφξεζαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ζσζηά ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ πίλαθα, ελψ νη ππφινηπεο 3 ήηαλ ζρεδφλ 

νινθιεξσηηθά ιαλζαζκέλεο, κε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο αζθήζεηο ιάζνο. 

Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε πξφνδνο πνπ έδεημαλ ε Βηβή θαη ν Κσλζηαληίλνο, νη νπνίνη ελψ 

ζηνλ αξρηθφ έιεγρν δελ είραλ θαηαθέξεη λα απαληήζνπλ, ζηνλ κεηα-έιεγρν 

απάληεζαλ θαη κάιηζηα ζσζηά. 

Πίνακασ 26: Αποτελζςματα post-test για το πρόβλθμα Α4. 

Πρόβλθμα Α4 

Αποτελζςματα Pre-test Αποτελζςματα Post-test 

Μακθτζσ  ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

Βιβι  Χ   Χ  

Κωνςταντίνοσ  Χ   Χ  

οφία  Χ   Χ  

Παναγιϊτθσ Χ   Χ   

Θωμάσ Χ   Χ   

Χάρθσ Χ   Χ   

Μαριάννα Χ   Χ   

πφροσ Χ   Χ   

Ελζνθ  Χ    Χ 

Γιϊργοσ Χ   Χ   

Αντηελίνα  Χ   Χ  

Ραφαιλ   Χ Χ   

Θάνοσ  Χ  Χ   

Χρόνθσ  Χ  Χ   

Αναςταςία   Χ  Χ  

τζφανοσ  Χ   Χ  

Άγγελοσ Μ.   Χ  Χ  

Νίκοσ  Χ   Χ  

Ιωάννθσ  Χ   Χ  

Μαρία  Χ   Χ  

Άγγελοσ Η.  Χ    Χ 

Βαςιλικι   Χ  Χ  

Ραφαζλλα  Χ   Χ  

ΤΝΟΛΑ 6 13 4 9 12 2 
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ηελ άζθεζε Α4 φπνπ έπξεπε νη καζεηέο λα βξνπλ ηνλ ηέηαξην φξν ηεο αλαινγίαο, 

είρακε κηα κηθξή αχμεζε ησλ καζεηψλ πνπ έδσζαλ ζσζηέο απαληήζεηο, αθνχ απφ 6  

ζην pre-test έγηλαλ 9 ζην post-test. Οη καζεηέο πνπ απάληεζαλ ιάζνο κεηψζεθαλ θαηά 

1, ελψ απηνί πνπ δελ απάληεζαλ θαζφινπ κεηψζεθαλ απφ 4 ζε 2. 

Ζ άζθεζε δελ απαηηνχζε ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο, θαζψο 

ην κφλν πνπ δεηνχζε ήηαλ ε ζπκπιήξσζε ηνπ ηέηαξηνπ φξνπ ηεο αλαινγίαο. Έηζη ην 

ιάζνο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ήηαλ ε κε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηνπ ηέηαξηνπ φξνπ.  

Απφ ηνπο 12 καζεηέο πνπ έθαλαλ ιάζνο ζην Α4, ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ νθηψ 

ζπλνιηθά επηκέξνπο αζθήζεηο, ηέζζεξηο καζεηέο έθαλαλ απφ 1-3 ιάζε, έλαο έθαλε 4-

6 ιάζε θαη εθηά καζεηέο έθαλαλ 7-8 ιάζε.  

Σέινο γηα ην πξφβιεκα Α10 είρακε ηα εμήο ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα: 

 

Πρόβλθμα Α10 

Αποτελζςματα Pre-test Αποτελζςματα Post-test 

Μακθτζσ  ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

Βιβι  Χ  Χ   

Κωνςταντίνοσ  Χ   Χ  

οφία  Χ  Χ   

Παναγιϊτθσ Χ   Χ   

Θωμάσ Χ    Χ  

Χάρθσ Χ   Χ   

Μαριάννα Χ   Χ   

πφροσ Χ   Χ   

Ελζνθ  Χ   Χ  

Γιϊργοσ Χ   Χ   

Αντηελίνα Χ    Χ  

Ραφαιλ Χ   Χ   

Θάνοσ Χ   Χ   

Χρόνθσ   Χ Χ   

Αναςταςία   Χ  Χ  

τζφανοσ   Χ  Χ  

Άγγελοσ Μ. Χ    Χ  

Νίκοσ Χ   Χ   

Ιωάννθσ Χ   Χ   

Μαρία  Χ  Χ   

Άγγελοσ Η.  Χ   Χ  
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Βαςιλικι  Χ   Χ  

Ραφαζλλα  Χ  Χ   

ΤΝΟΛΑ 12 8 3 14 9 0 

                                    Πίνακασ 27: Αποτελζςματα post-test για το πρόβλθμα Α10. 

 

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα, κπνξνχκε λα δνχκε φηη απμήζεθε ειαθξά ν 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ απάληεζαλ ζσζηά ζηελ Α10 θαη απφ 12 νη καζεηέο έγηλαλ 

14. Μηθξή αχμεζε φκσο παξνπζίαζε θαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ έθαλαλ ιάζνο, 

έηζη απφ 8 απηνί έγηλαλ 9, ελψ κεδελίζηεθε ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ δελ 

απάληεζαλ θαζφινπ. 

Ζ άζθεζε έδηλε έλα πξφβιεκα ην νπνίν ιπλφηαλ κε έλα πίλαθα αλαινγηψλ. Έπξεπε 

επνκέλσο νη καζεηέο λα εθαξκφζνπλ ηελ πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε θαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ζσζηά ηνλ πίλαθα κε ηηο ηηκέο. Απφ απηνχο πνπ έθαλαλ ιάζνο, νη 

πέληε δελ ζπκπιήξσζαλ ζσζηά 2 ηηκέο , έλαο έθαλε ιάζνο ζε 3 ηηκέο θαη άιινη ηξείο 

έθαλαλ ιάζνο ζε 4 ηηκέο. Αμηνπξφζεθηε είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Υξφλε, ν νπνίνο ζην 

pre-test δελ κπφξεζε λα απαληήζεη θαζφινπ, ελψ ηψξα απάληεζε θαη κάιηζηα ζσζηά. 

Γεληθά ζηελ νκάδα απηή ησλ αζθήζεσλ, αλ θαη δελ είρακε ηφζν ζεκαληηθή πξφνδν, 

σζηφζν ππήξρε κηα βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα 

επίιπζεο αξηζκεηηθψλ αλαινγηψλ. Φαίλεηαη πσο νη δπζθνιίεο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηε 

θαηαλφεζε θαη ρξήζε ησλ θιαζκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δειψζνπλ 

ιφγνπο, δεκηνπξγνχλ ζζελαξά καζεζηαθά εκπφδηα, ηα νπνία ρξεηάδνληαη αξθεηή 

πξνζπάζεηα γηα λα μεπεξαζηνχλ. 

Σν πξφβιεκα Β6 ην νπνίν αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο ιεθηηθψλ αλαινγηψλ 

καο έδσζε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

Πρόβλθμα Β6 

Αποτελζςματα Pre-test Αποτελζςματα Post-test 

Μακθτζσ  ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

Βιβι   Χ Χ   

Κωνςταντίνοσ Χ   Χ   

οφία Χ   Χ   

Παναγιϊτθσ Χ   Χ   

Θωμάσ Χ   Χ   

Χάρθσ Χ   Χ   

Μαριάννα Χ   Χ   
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Απφ φηη κπνξνχκε λα δνχκε ζπγθξηηηθά, είρακε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο πνπ απάληεζαλ ζσζηά απμήζεθαλ απφ 13 ζε 20, απηνί νη 

νπνίνη έθαλαλ ιάζνο κεηψζεθαλ απφ 5 ζε 2, ελψ απηνί πνπ δελ απάληεζαλ κεηψζεθαλ 

απφ 5 ζε 1. Γελ απάληεζε ν Άγγεινο Ζ., ν νπνίνο ζην pre-test είρε απαληήζεη θαη 

κάιηζηα ζσζηά. Ο ίδηνο ην αηηηνιφγεζε ιέγνληαο πσο δελ ηνπ έθηαζε ν ρξφλνο, θάηη 

φκσο πνπ δελ επζηαζεί, θαζψο κπνξνχζαλ λα πάξνπλ φζν ρξφλν ρξεηαδφηαλ γηα λα 

νινθιεξψζνπλ.  

ινη νη καζεηέο πνπ απάληεζαλ ζσζηά ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο γηα λα 

εθθξάζνπλ ηα πνζά θαη ηηο ζρέζεηο: «θνξίηζηα, αγόξηα, καζεηέο, πξνο». Απφ ηνπο δχν 

πνπ έθαλαλ ιάζνο, ν Άγγεινο Μ. έιπζε ηε κηζή άζθεζε ζσζηά, ελψ ν ηέθαλνο 

κπέξδεςε ηα πνζά. 

Φαίλεηαη πσο ε ζεηξά ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ είρε αξθεηά ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα δηαθξίλνπλ ιεθηηθέο αλαινγίεο, αθνχ 

ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο ηάμεο κπφξεζε κε κεγάιε επηηπρία λα αληαπνθξηζεί ζην 

πξφβιεκα.  

Ζ ηειεπηαία νκάδα αζθήζεσλ (Γ5, Γ9) ε νπνία εμεηάδεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ 

λα ζπγθξίλνπλ ιφγνπο καο έδσζε ηα παξαθάησ ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα: 

πφροσ Χ   Χ   

Ελζνθ Χ   Χ   

Γιϊργοσ  Χ  Χ   

Αντηελίνα   Χ Χ   

Ραφαιλ Χ   Χ   

Θάνοσ   Χ Χ   

Χρόνθσ Χ   Χ   

Αναςταςία   Χ Χ   

τζφανοσ  Χ   Χ  

Άγγελοσ Μ.  Χ   Χ  

Νίκοσ  Χ  Χ   

Ιωάννθσ   Χ Χ   

Μαρία Χ   Χ   

Άγγελοσ Η. Χ     Χ 

Βαςιλικι Χ   Χ   

Ραφαζλλα  Χ  Χ   

ΤΝΟΛΑ 13 5 5 20 2 1 

Πίνακασ 28: Αποτελζςματα post-test για το πρόβλθμα Β6. 
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Πρόβλθμα Γ5 

Αποτελζςματα Pre-test Αποτελζςματα Post-test 

Μακθτζσ  ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

Βιβι  Χ   Χ  

Κωνςταντίνοσ  Χ   Χ  

οφία Χ    Χ  

Παναγιϊτθσ  Χ  Χ   

Θωμάσ  Χ   Χ  

Χάρθσ Χ   Χ   

Μαριάννα  Χ  Χ   

πφροσ  Χ  Χ   

Ελζνθ Χ     Χ 

Γιϊργοσ  Χ  Χ   

Αντηελίνα  Χ   Χ  

Ραφαιλ   Χ  Χ  

Θάνοσ  Χ  Χ   

Χρόνθσ Χ    Χ  

Αναςταςία   Χ Χ   

τζφανοσ  Χ    Χ 

Άγγελοσ Μ.   Χ   Χ 

Νίκοσ   Χ  Χ  

Ιωάννθσ  Χ  Χ   

Μαρία  Χ   Χ   

Άγγελοσ Η.   Χ   Χ 

Βαςιλικι   Χ   Χ 

Ραφαζλλα  Χ  Χ   

ΤΝΟΛΑ 4 13 6 9 9 5 

Πίνακασ 29: Αποτελζςματα του post-test για το πρόβλθμα Γ5. 

 

Παξφηη ε Γ5 δελ καο έδσζε θάπνηα ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ζην post-test, εληνχηνηο 

θαη εδψ θαηάθεξαλ νη καζεηέο λα ζεκεηψζνπλ βειηίσζε. Έηζη ν αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ πνπ απάληεζαλ ζσζηά απμήζεθε απφ 4 ζε 9, απηψλ πνπ απάληεζαλ ιάζνο 

κεηψζεθε απφ 13 ζε 9 θαη απηψλ πνπ δελ απάληεζαλ θαζφινπ πεξηνξίζηεθε απφ 6 ζε 

5. 

Απηνί πνπ απάληεζαλ ζσζηά θαηάθεξαλ λα εξκελεχζνπλ ην ιεθηηθφ πξφβιεκα, λα 

κεηαηξέςνπλ ηηο ψξεο ζε ιεπηά, λα δεκηνπξγήζνπλ  ηνπο ιφγνπο θαη ηειηθά λα ηνπο 

ζπγθξίλνπλ. Απφ ηα παηδηά πνπ έθαλαλ ιάζνο ε Βηβή θαη ν Ραθαήι πξνζπάζεζαλ λα 

ην ιχζνπλ κε πίλαθεο, θάηη πνπ φπσο είπακε δείρλεη ηελ εκκνλή ησλ καζεηψλ ζηε 

ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ κεζφδσλ επίιπζεο, ελψ ν Κσλζηαληίλνο, ε νθία, ν Υξφλεο 

θαη ε Μαξία δεκηνχξγεζαλ κελ ηνπο ιφγνπο, δελ θαηάθεξαλ φκσο λα ηνπο 
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ζπγθξίλνπλ ζσζηά. Σέινο αξθεηνί απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ απάληεζαλ θαζφινπ, 

επεηδή φπσο είπαλ, δελ θαηάθεξαλ λα θαηαλνήζνπλ ην πξφβιεκα.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείγκαηφο καο θαίλεηαη πσο ε ζχγθξηζε ησλ ιφγσλ ε 

νπνία εθθξάδεηαη κέζα απφ έλα ιεθηηθφ πξφβιεκα, είλαη θάηη πνπ δπζθνιεχεη ηνπο 

καζεηέο, θαζψο απαηηνχληαη κηα ζεηξά απφ ζχλζεηεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

θσδηθνπνίεζεο-απνθσδηθνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο κέρξη λα κπνξέζεη ν καζεηήο λα 

θέξεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζε κηα ζπγθξίζηκε κνξθή.  

Ζ επίιπζε ηέινο ηνπ πξνβιήκαηνο Γ9 καο έδσζε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

Πρόβλθμα Γ9 

Αποτελζςματα Pre-test Αποτελζςματα Post-test 

Μακθτζσ  ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

Βιβι Χ   Χ   

Κωνςταντίνοσ Χ   Χ   

οφία Χ   Χ   

Παναγιϊτθσ Χ   Χ   

Θωμάσ   Χ Χ   

Χάρθσ Χ   Χ   

Μαριάννα Χ   Χ   

πφροσ Χ   Χ   

Ελζνθ Χ    Χ  

Γιϊργοσ Χ   Χ   

Αντηελίνα Χ   Χ   

Ραφαιλ Χ   Χ   

Θάνοσ Χ   Χ   

Χρόνθσ  Χ  Χ   

Αναςταςία   Χ  Χ  

τζφανοσ Χ   Χ   

Άγγελοσ Μ.  Χ   Χ  

Νίκοσ  Χ  Χ   

Ιωάννθσ Χ   Χ   

Μαρία  Χ  Χ   

Άγγελοσ Η.   Χ   Χ 

Βαςιλικι  Χ   Χ  

Ραφαζλλα Χ   Χ   

ΤΝΟΛΑ 15 5 3 18 4 1 

Πίνακασ 30: Αποτελζςματα post-test για το πρόβλθμα Γ9. 

 

Γηα κηα αθφκε θνξά ε Γ9 καο έδσζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ Γ5, θαζψο ε 

πξψηε απαηηεί κνλάρα ηεο ζχγθξηζε κηαο ζεηξάο ιφγσλ. Έηζη νη καζεηέο πνπ 
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απάληεζαλ ζσζηά απμήζεθαλ απφ 15 ζε 18, απηνί πνπ απάληεζαλ ιάζνο 

πεξηνξίζηεθαλ απφ 5 ζε 4, ελψ απηνί πνπ δελ απάληεζαλ θαζφινπ, κεηψζεθαλ απφ 3 

ζε 1. 

ρεδφλ φινη νη καζεηέο πνπ απάληεζαλ ζσζηά, κπφξεζαλ λα αηηηνινγήζνπλ ηελ 

απάληεζή ηνπο, δείρλνληαο φηη έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ φξσλ ησλ ιφγσλ. Αληηζέησο θάπνηνη απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ 

ιάζνο, έδεημαλ φηη πξνζπάζεζαλ λα εθαξκφζνπλ κηα πξνζζεηηθή ηαθηηθή γηα λα 

εξκελεχζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ιφγσλ. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο: Ζ Αλαζηαζία γξάθεη: « Παξαηεξώ όηη όζν πάεη ν αξηζκεηήο κεγαιώλεη 

αλά 15 θαη ν παξνλνκαζηήο αλά 20, εθηόο ηνλ ηειεπηαίν (ιόγν)». Σν ίδην πεξίπνπ 

γξάθεη θαη ν Άγγεινο Μ.: « Η πάλσ ζεηξά αλεβαίλεη αλά 15, ελώ ε θάησ αλά 20». 

Μηα άιιε καζήηξηα, ε Βαζηιηθή θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο κε ηα 

θιάζκαηα, θαζψο πξνζπαζεί ζε θάζε ιφγν ρσξηζηά λα αθαηξέζεη ηνλ παξνλνκαζηή 

απφ ηνλ αξηζκεηή, ελψ ε Διέλε ππνζηεξίδεη πσο ηα πνζά είλαη αληηζηξφθσο 

αλάινγα. 

Ζ άζθεζε απηή δελ δπζθφιεςε ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη 

απάληεζαλ ζσζηά θαη κφλν έλαο δελ θαηάθεξε λα απαληήζεη θαζφινπ. ε απηφ 

βέβαηα βνήζεζε ε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο νη ιφγνη δηλφληνπζαλ απεπζείαο θαη 

ην κφλν πνπ ρξεηαδφηαλ ήηαλ ε ζχγθξηζή ηνπο. 

Γεληθά  ζε φηη αθνξά ηε ζχγθξηζε ιφγσλ είδακε πσο είρακε αξθεηά θαιά 

απνηειέζκαηα, θπξίσο ζηελ άκεζε ζχγθξηζε ιφγσλ, ελψ ε ζχγθξηζε ιφγσλ πνπ 

πξνθχπηεη κέζα απφ κηα ιεθηηθή θαηάζηαζε, ήηαλ θάηη πνπ δπζθφιεςε ηνπο καζεηέο. 

Αλ δνχκε γεληθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ post-test θαη ηα ζπγθξίλνπκε κε απηά ηνπ pre-

test κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζαθψο ππάξρεη κηα βειηίσζε ησλ  απνηειεζκάησλ ηφζν 

ζε πνζνηηθά φζν θαη ζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Οη καζεηέο κεηά ηελ παξέκβαζε, κπφξεζαλ ζε θάζε είδνπο πξφβιεκα λα δψζνπλ 

πεξηζζφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο, κεηψζεθαλ νη ιαλζαζκέλεο θαζψο θαη νη 

πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ νη καζεηέο δελ απάληεζαλ. πγθεθξηκέλα, νη ζσζηέο 

απαληήζεηο απμήζεθαλ απφ 197 ζην pre-test, ζε 233 ζην post-test, ελψ νη 

ιαλζαζκέλεο κεηψζεθαλ απφ 130 ζε 118 θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο δελ 

απάληεζαλ, κεηψζεθαλ απφ 41 ζε 17. 
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Πέξα φκσο απφ ηα πνζνηηθά ζηνηρεία, ζεκαληηθή βειηίσζε είρακε θαη ζηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ. Έηζη, ζε πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη 

καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ πνιιαπιέο επξεηηθέο κεζφδνπο ζηελ επίιπζε ησλ 

αζθήζεσλ, πηνζέηεζαλ ηελ πνιιαπιαζηαζηηθή ζπιινγηζηηθή ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, αηηηνιφγεζαλ ηηο επηινγέο ηνπο, δνθίκαζαλ λα δψζνπλ ιχζεηο αθφκε 

θαη απηνί νη νπνίνη δελ κπφξεζαλ ζηνλ αξρηθφ έιεγρν θαη ηέινο πεξηφξηζαλ θαηά 

πνιχ ηα ιάζε ηνπο. Δηδηθά γηα ην ηειεπηαίν, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ηα 

πεξηζζφηεξα ιάζε ήηαλ ππνινγηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη φρη ζηξαηεγηθήο. 

Σε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ κπνξεί θαλείο λα ηε δεη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, 

φπνπ παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηφζν ζην pre-test φζν θαη 

ζην post-test: 

 

Πίνακασ 31: Σα ποςοςτά τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν ςτο post-test. 

Βιέπνπκε δειαδή πσο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο  κεηά ηελ παξέκβαζε ζεκείσζαλ 

ζεκαληηθή πξφνδν, κε ην 1/3 πεξίπνπ απηψλ λα πιεζηάδνπλ ηελ άξηζηε επίδνζε. 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ΜΥΔ ησλ καζεηψλ κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο παξέκβαζεο, ζα κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ζπληειέζηεθε ζεκαληηθή 

βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο έλλνηεο ησλ Λφγσλ 

θαη Αλαινγηψλ. 

Ωζηφζν ε πξφνδνο δελ ζπληειέζηεθε ηζνκεξψο ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ εμεηάζακε. 

πσο είδακε ιεπηνκεξέζηεξα θαη πην πάλσ, κεγαιχηεξε ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο 

παξέκβαζεο ζηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο αλαινγηθψλ έξγσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 
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αλαινγηθήο ζπιινγηζηηθήο, θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο ιεθηηθψλ αλαινγηψλ. 

Ληγφηεξν απνηειεζκαηηθή ήηαλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο 

αξηζκεηηθψλ αλαινγηψλ, ελψ κέηξηα ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο ζηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο 

αλαινγηθψλ-κε αλαινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

6.4 Σα απνηειέζκαηα ηεο ελζσκάησζεο ηεο λέαο γλώζεο 

Οη καζεηέο θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηε δηδαθηηθή ζεηξά εξγάζηεθαλ κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ θιίκαθεο, θαζψο θαη ιφγνπο πιεπξψλ νκνίσλ 

ηξηγψλσλ. Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ ΜΥΔΓεσκεηξία αλαθνξάο ησλ καζεηψλ δηαπηζηψζακε 

φηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ην ΑΠ δελ πξνέβιεπαλ αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο 

έλλνηεο απηέο. Μπνξνχκε επνκέλσο λα ηηο ζεσξήζνπκε σο λέα γλψζε, ηελ 

ελζσκάησζε ηεο νπνίαο εμεηάζακε κε έλα μερσξηζηφ ηεζη (Παξάξηεκα Β, ζει.174) 

πέληε αζθήζεσλ, φπνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ δχν δξαζηεξηφηεηεο θιίκαθαο θαη ηξεηο κε 

ιφγνπο πιεπξψλ νκνίσλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. Σν ηεζη δφζεθε δχν εβδνκάδεο 

κεηά ην post-test. Γηα ηα πξνβιήκαηα Δ1, Δ2 θαη Δ5 πνπ αθνξνχζαλ ηνπο ιφγνπο ησλ 

πιεπξψλ νκνίσλ ηεηξαπιεχξσλ θαη ηξηγψλσλ είρακε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

Αποτελζςματα Ε1 Αποτελζςματα Ε2 Αποτελζςματα Ε5 

Μακθτζσ  ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

Βιβι Χ    Χ  Χ   

Κωνςταντίνοσ Χ    Χ  Χ   

οφία Χ   Χ   Χ   

Παναγιϊτθσ Χ   Χ   Χ   

Θωμάσ  Χ   Χ  Χ   

Χάρθσ Χ   Χ   Χ   

Μαριάννα Χ   Χ   Χ   

πφροσ Χ   Χ   Χ   

Ελζνθ Χ    Χ  Χ   

Γιϊργοσ Χ   Χ   Χ   

Αντηελίνα  Χ  Χ   Χ   

Ραφαιλ Χ   Χ   Χ   

Θάνοσ Χ   Χ   Χ   

Χρόνθσ Χ   Χ   Χ   

Αναςταςία Χ    Χ  Χ   

τζφανοσ Χ   Χ    Χ  

Άγγελοσ Μ.  Χ   Χ  Χ   

Νίκοσ  Χ  Χ   Χ   

Ιωάννθσ Χ   Χ   Χ   

Μαρία Χ    Χ  Χ   

Άγγελοσ Η. Χ    Χ   Χ  



134 
 

Βαςιλικι  Χ   Χ  Χ   

Ραφαζλλα Χ   Χ   Χ   

ΤΝΟΛΑ 18 5 0 14 9 0 21 2 0 

             Πίνακασ 32: Αποτελζςματα του τεςτ για τθ νζα γνϊςθ για τα προβλιματα Ε1, Ε2 και Ε5. 

 

Ζ άζθεζε Δ1 δεηνχζε ην ιφγν ησλ πιεπξψλ δπν νκνηνζεηηθψλ νξζνγσλίσλ. πσο 

βιέπνπκε 18 καζεηέο απάληεζαλ ζσζηά θαη 5 ιαλζαζκέλα. ινη απηνί πνπ 

απάληεζαλ ζσζηά, θαηάθεξαλ λα βξνπλ ην ιφγν πνπ ηα ζπλδέεη θαη λα δψζνπλ ηηο 

δηαζηάζεηο ελφο άιινπ νξζνγσλίνπ πνπ λα δηαηεξεί ηελ αλαινγία. Απφ ηνπο καζεηέο 

πνπ έθαλαλ ιάζνο, ν Θσκάο θαη ε Αλαζηαζία θαηάθεξαλ λα βξνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ 

ζπλέδεαλ ηα νξζνγψληα, αιιά δελ κπφξεζαλ λα βξνπλ ηηο δηαζηάζεηο ελφο άιινπ 

νξζνγψληνπ πνπ λα δηαηεξεί ηελ αλαινγία. Δλδηαθέξνλ παξνπζίαζε ε απάληεζε ηεο 

Αληδειίλαο, ε νπνία απάληεζε: «ην κεγάιν νξζνγώλην έρεη δηπιάζηεο δηαζηάζεηο». 

Βιέπνπκε πσο νη 3 απφ ηνπο 5 καζεηέο πνπ έθαλαλ ιάζνο είραλ αληηιεθζεί ηελ 

πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε πνπ ζπλέδεε ηα ζρήκαηα. 

Ζ άζθεζε Δ2 δεηνχζε λα βξνχλε πνηα νξζνγψληα ήηαλ φκνηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

γξάςνπλε ην ιφγν ησλ πιεπξψλ ηνπο. Παξαηεξνχκε πσο 14 καζεηέο απάληεζαλ 

ζσζηά θαη 9 ιαλζαζκέλα. Δληχπσζε πξνθαιεί ν κεγάινο αξηζκφο ησλ ιαλζαζκέλσλ 

απαληήζεσλ, παξφηη ε άζθεζε  δελ ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιε. Οη πεξηζζφηεξνη απφ 

απηνχο πνπ έθαλαλ ιάζνο, φπσο ν Θσκάο, ε Αλαζηαζία, ε Μαξία, ν Κσλζηαληίλνο 

θαη ε Βηβή θαηάθεξαλ λα ζρεκαηίζνπλ ηνπο ιφγνπο, έθαλαλ ιάζνο φκσο ζηε 

ζχγθξηζή ηνπο. Δδψ δηαπηζηψλνπκε πάιη θάπνηεο δπζθνιίεο κε ηα θιάζκαηα. 

Πνιχ θαιά απνηειέζκαηα έθεξε ε Δ5, φπνπ δίλνληαλ δχν φκνηα ηξίγσλα θαη  

δεηνχζε λα βξεζεί ε ηξίηε πιεπξά ηνπ ελφο ηξηγψλνπ. Παξφκνηα άζθεζε είρε δνζεί 

θαη ζην 4
ν
 Φ.Δ. πσο βιέπνπκε, 21 καζεηέο απάληεζαλ ζσζηά  θαη κφλν 2, ν 

ηέθαλνο θαη ν Άγγεινο Ζ. απάληεζαλ ιάζνο. Δδψ θάλεθε θαζαξά ε επίδξαζε ηεο  

δηδαθηηθήο ζεηξάο, αθνχ ε θαηάζηαζε κε ηα ηξίγσλα έκνηαδε πνιχ κε ηα ηξίγσλα πνπ 

ζρεκαηίδνληαλ απφ ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ. 

Πάλησο ζε θακία άζθεζε δελ ππήξρε καζεηήο πνπ δελ απάληεζε ζε θάπνην 

πξφβιεκα. 

Ζ επφκελε νκάδα αζθήζεσλ Δ3 θαη Δ4  πεξηειάκβαλε δξαζηεξηφηεηεο κε θιίκαθεο 

θαη είρακε ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 
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Αποτελζςματα Ε3 Αποτελζςματα Ε4 

Μακθτζσ  ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

ωςτό Λάκοσ Δεν  
απάντθςαν 

Βιβι Χ   Χ   

Κωνςταντίνοσ  Χ   Χ  

οφία Χ   Χ   

Παναγιϊτθσ Χ   Χ   

Θωμάσ Χ   Χ   

Χάρθσ Χ   Χ   

Μαριάννα Χ   Χ   

πφροσ Χ   Χ   

Ελζνθ Χ   Χ   

Γιϊργοσ Χ   Χ   

Αντηελίνα  Χ   Χ  

Ραφαιλ Χ   Χ   

Θάνοσ Χ   Χ   

Χρόνθσ Χ   Χ   

Αναςταςία  Χ    Χ 

τζφανοσ Χ    Χ  

Άγγελοσ Μ. Χ    Χ  

Νίκοσ  Χ  Χ   

Ιωάννθσ Χ   Χ   

Μαρία Χ   Χ   

Άγγελοσ Η.  Χ   Χ  

Βαςιλικι   Χ   Χ 

Ραφαζλλα Χ   Χ   

ΤΝΟΛΑ 17 5 1 16 5 2 

              Πίνακασ 33: Αποτελζςματα του τεςτ για τθ νζα γνϊςθ για τα προβλιματα Ε3 και Ε4. 

 

ηελ Δ3 δίλνληαλ νη δηαζηάζεηο ελφο γεπέδνπ ππφ θιίκαθα θαη έπξεπε νη καζεηέο λα 

βξνχλε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο. Δλψ επξφθεηην γηα κηα ζρεηηθά απιή άζθεζε, 17 

καζεηέο απάληεζαλ ζσζηά, 6 ιαλζαζκέλα θαη  1 δελ απάληεζε θαζφινπ. Οη 4 έθαλαλ 

ιάζε ζηηο πξάμεηο, ελψ ε Αληδειίλα θαη ν Κσλζηαληίλνο πνιιαπιαζίαζαλ ηηο 

δηαζηάζεηο, φπσο γίλεηαη ζηελ εχξεζε ηνπ εκβαδνχ. 

ηελ Δ5 δίλνληαλ ν ράξηεο ηεο Κξήηεο ππφ θιίκαθα θαη δεηνχληαλ ε πξαγκαηηθή 

απφζηαζε κεηαμχ Ρεζχκλνπ-Ζξαθιείνπ. Δδψ 16 καζεηέο απάληεζαλ ζσζηά, 5 ιάζνο 

θαη 2 δελ απάληεζαλ θαζφινπ. Γηα κηα αθφκα θνξά ηα ιάζε έγηλαλ θπξίσο ζηηο 

πξάμεηο, φπσο θαη ζηηο κεηαηξνπέο ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο, θαζψο έπξεπε λα 

κεηαηξέςνπλ ηα εθαηνζηά ζε ρηιηφκεηξα. 
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6.5 Ζ αμηνιόγεζε ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο ζηεξίρζεθε ζε έλα εξσηεκαηνιφγην 

(Παξάξηεκα Γ, ζει. 180), ην νπνίν είρε σο βάζε ηνπ, ηνπο εμήο  άμνλεο: α) ηε γεληθή 

αμηνιφγεζε, β) ην θείκελν, γ) ην εξγαιείν, δ) ηε δηδαθηηθή ζεηξά, ε) ηε ζπλεξγαζία 

ησλ νκάδσλ θαη ζη) ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζεηξάο. 

ηη αθνξά ηε γεληθή αμηνιφγεζε νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

Σν πξψην εξψηεκα δεηνχζε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ηξία πξάγκαηα ηα νπνία 

έκαζαλ κε ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, βάδνληαο ηα ζε κηα ζεηξά, αλάινγα κε ην πνην 

ζεσξνχζαλ πην ζπνπδαίν.  

 

 

Πίνακασ 34: Απαντιςεισ των μακθτϊν για το τι ζμακαν από τθ διδακτικι παρζμβαςθ. 

ην πξψην εξψηεκα, ζρεηηθά κε ην ηη έκαζαλ απφ ηε δηδαθηηθή απηή ζεηξά, βιέπνπκε 

πσο 17 καζεηέο δήισζαλ πσο έκαζαλ λα κεηξνχλ απξφζηηεο απνζηάζεηο. Άιινη 14 

δήισζαλ πσο έκαζαλ λα ζπλεξγάδνληαη, 11 φηη ππάξρνπλ πνιιά εξγαιεία γηα ηε 

κέηξεζε απνζηάζεσλ θαη 14 φηη θαηάιαβαλ θαιχηεξα ηηο αλαινγίεο. Αλ ζειήζνπκε 

λα εμεηάζνπκε ηη ζεψξεζαλ ηα παηδηά σο πην ζπνπδαίν απφ απηά πνπ έκαζαλ, δειαδή 

πνηα ήηαλ ε πξψηε ηνπο πξνηίκεζε, ηφηε ζα δνχκε πσο ην «Να κεηξψ απξφζηηεο 

απνζηάζεηο» πξνηηκήζεθε σο πξψηε επηινγή απφ 8 παηδηά, ην «Καηάιαβα θαιχηεξα 

ηηο αλαινγίεο» απφ 6 παηδηά, ην «Να ζπλεξγάδνκαη» απφ 5 παηδηά θαη απφ 2 παηδία νη 

απαληήζεηο «Τπάξρνπλ πνιιά εξγαιεία γηα κέηξεζε απνζηάζεσλ» θαη «Να 

ρξεζηκνπνηψ ην εξγαιείν Errard». 

ην δεχηεξν εξψηεκα πνπ δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα δειψζνπλ θάηη πνπ  ηνπο 

εμέπιεμε, ππήξραλ φπσο είλαη θπζηθφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο. 

Ξερσξίζακε θαη νκαδνπνηήζακε θάπνηεο απφ απηέο: 

Δξώηεζε: Κάηη πνπ έκαζα. 

Απαληήζεηο πρλόηεηα 

Να ζπλεξγάδνκαη 14 

Να κεηξψ απξφζηηεο απνζηάζεηο 17 

Να ρξεζηκνπνηψ ην εξγαιείν Errard 13 

Τπάξρνπλ πνιιά εξγαιεία γηα κέηξεζε απνζηάζεσλ 11 

Καηάιαβα θαιχηεξα ηηο αλαινγίεο 14 

ύλνιν 69 
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Πίνακασ 35: Απαντιςεισ των μακθτϊν για το τι τουσ εξζπλθξε ςτθ διδακτικι ςειρά. 

Απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο βιέπνπκε φηη απηφ πνπ εμέπιεμε θπξίσο ηα παηδηά 

ήηαλ ε δηαζχλδεζε ηεο παξέκβαζεο κε ηελ Ηζηνξία. Έηζη, 5 καζεηέο απάληεζαλ φηη 

ηνπο εμέπιεμε ην γεγνλφο πσο κε έλα ηζηνξηθφ εξγαιείν θαηάθεξαλ λα κεηξήζνπλ 

απξφζηηεο απνζηάζεηο, άιινη 3 φηη δνχιεςε ζηελ πξάμε κηα ηδέα ηνπ 16
νπ

 αηψλα, 2 φηη 

ν Errard ζηεξίρζεθε ζηε Γεσκεηξία ηνπ Δπθιείδε θαη άιινη 2 πσο ππήξρε έλα ηέηνην 

εξγαιείν, ην νπνίν δελ γλψξηδαλ.  

Δληχπσζε επίζεο έθαλε ζηα παηδηά ην γεγνλφο, φηη θαηάθεξαλ λα θάλνπλ πξάγκαηα 

ηα νπνία είηε πίζηεπαλ φηη δε ζα θαηάθεξλαλ, είηε λφκηδαλ φηη δε ζα ηνπο άξεζαλ. 

Έηζη 2 παηδηά είπαλ, πσο ζηελ αξρή πίζηεπαλ φηη δε ζα ηνπο άξεζε θαη 1 

εληππσζηάζηεθε απφ ην πφζα πξάγκαηα θαηάθεξαλ λα θάλνπλ. 

Σέινο, εληχπσζε έθαλε ζηνπο καζεηέο ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ρξεζηηθφηεηα ηνπ 

εξγαιείνπ. Έηζη 3 εληππσζηάζηεθαλ απφ ηελ αλαθάιπςε φηη ίζσο ππάξρνπλ πνιινί  

Δξώηεζε: Κάηη πνπ κε εμέπιεμε 

Απαληήζεηο πρλόηεηα 

ηη κε έλα ηζηνξηθφ εξγαιείν, κπφξεζα λα κεηξήζσ 

απξφζηηεο απνζηάζεηο 

5 

ηη δνχιεςε ζηελ πξάμε, κηα ηδέα ηνπ 16
νπ

 αηψλα 3 

ηη ν Errard ζηεξίρηεθε ζηελ Δπθιείδεηα Γεσκεηξία  2 

ηη κε ηξεηο κφλν μχιηλεο βέξγεο κπφξεζα λα 

κεηξήζσ απξφζηηεο απνζηάζεηο 

2 

ηελ αξρή λφκηδα πσο δε ζα κνπ αξέζεη 2 

Πφζνη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ππάξρνπλ γηα λα κεηξάο 

απνζηάζεηο 

3 

Πσο ππήξρε έλα ηέηνην εξγαιείν θαη δελ ην ήμεξα 2 

Πφζα πξάγκαηα κπνξνχκε λα θαηαθέξνπκε κε ην 

εξγαιείν ηνπ Errard 

1 

ηη κε έλα ηφζν κηθξφ εξγαιείν, κπφξεζα λα 

κεηξήζσ ηφζν κεγάιεο απνζηάζεηο 

2 

ηη ήηαλ ηφζν εχθνιε ε ρξήζε ηνπ 1 

ύλνιν 23 
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δηαθνξεηηθνί ηξφπνη γηα λα κεηξάο απνζηάζεηο θαη ηα παηδηά αλαθάιπςαλ έλαλ απφ 

απηνχο  θαη 2 παηδηά εμεπιάγεζαλ απφ ην γεγνλφο πσο, κε κηα ηφζν απιή θαηαζθεπή 

απφ ηξεηο βέξγεο, θαηάθεξαλ λα κεηξήζνπλ απξφζηηεο απνζηάζεηο. 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ γεληθνχ κέξνπο γηα ην ηη δπζθφιεςε ηνπο καζεηέο, 

απάληεζαλ κφλν νη κηζνί: 

Δξώηεζε: Κάηη πνπ κε δπζθόιεςε 

Απαληήζεηο πρλόηεηα 

Ζ θαζεηφηεηα ηνπ νξγάλνπ 1 

Ζ ζηφρεπζε κε ην φξγαλν 1 

Ζ ρξήζε ηνπ νξγάλνπ 8 

Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ νξγάλνπ 2 

ύλνιν 12 

             Πίνακασ 36: Απαντιςεισ των μακθτϊν για το τι τουσ δυςκόλεψε ςτθ διδακτικι ςειρά. 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ βιέπνπκε πσο φιεο νη δπζθνιίεο είραλ ζρέζε κε ηε 

ρξήζε ηνπ νξγάλνπ. Απηφ άιισζηε θάλεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ, 

φκσο πεξηνξίζηεθε ζηελ αξρή ηνπο. Αξγφηεξα, φηαλ εμνηθεηψζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ νη δπζθνιίεο απηέο ζρεδφλ εμαθαλίζηεθαλ. Δδψ βέβαηα απνπζηάδνπλ νη 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δπζθνιίεο γλσζηηθήο θχζεο, νη νπνίεο 

θαίλεηαη λα κε γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, αιιά κφλν απφ ηνλ 

δηδάζθνληα. Πεξηνξίδνληαη έηζη ζηε δηαηχπσζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο δηαδηθαζίεο. 

ην δεχηεξν ζθέινο εξσηήζεσλ, φπνπ αμηνινγήζεθε ην θείκελν, νη καζεηέο είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δψζνπλ πνιιαπιέο απαληήζεηο. Ζ πξψηε εξψηεζε δεηνχζε απφ ηνπο 

καζεηέο λα ραξαθηεξίζνπλ ην θείκελν. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, φινη νη 

καζεηέο ηνπ δείγκαηνο καο, δειαδή θαη νη 23, βξήθαλ ην ηζηνξηθφ θείκελν 

ελδηαθέξνλ, 21 καζεηέο ην βξήθαλ επράξηζην, 18 ην βξήθαλ θαηαλνεηφ, ελψ έλαο 

ζπκπιήξσζε φηη ην βξήθε θαη ιεπηνκεξέο. Πάλησο, απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

απαληήζεσλ ζε απηή ηελ νκάδα απαληήζεσλ, πξνθχπηεη φηη απηνί πνπ έδσζαλ κηα 

αξλεηηθή απάληεζε, έδσζαλ ζηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ζεηηθέο απαληήζεηο.  
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ηε δεχηεξε εξψηεζε, έπξεπε ηα παηδηά λα απαληήζνπλ αλ ην θείκελν είρε ζρέζε κε 

ηα Μαζεκαηηθά. ινη νη καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά θαη ζπκπιήξσζαλ πνηεο θαηά ηε 

γλψκε ηνπο έλλνηεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην θείκελν. Οη πην ραξαθηεξηζηηθέο 

απαληήζεηο ήηαλ νη εμήο: «νξζνγώληα θαη ηζνγώληα ηξίγσλα, γσλίεο ησλ ηξηγώλσλ, 

ιόγνη θαη αλαινγίεο ησλ πιεπξώλ ησλ ηξηγώλσλ, κέηξεζε απνζηάζεσλ, επζείεο 

γξακκέο θαη Δπθιείδεηα Γεσκεηξία». Ζ ίδηα πεξίπνπ εξψηεζε είρε δνζεί θαη ζην 

ηζηνξηθφ θείκελν (Παξάξηεκα Δ, ζει.185) νπφηε νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα 

εληνπίζνπλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θείκελν. 

Βιέπνπκε δειαδή φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζην θείκελν, 

αθνχ ην έθξηλαλ ελδηαθέξνλ, επράξηζην θαη θαηαλνεηφ, ελψ φινη θαηάθεξαλ λα 

αληηιεθζνχλ ηε ζρέζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηα Μαζεκαηηθά θαη λα δηαθξίλνπλ ηηο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηφ. 

Ζ επφκελε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, είρε λα θάλεη κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ  ίδηνπ ηνπ 

εξγαιείνπ. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πήξακε ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 19 

καζεηέο ζεψξεζαλ εχθνιε ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ελψ κφλν 4 ηε βξήθαλ δχζθνιε. 

Απηνί πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ην δηθαηνιφγεζαλ φηη ππήξραλ ζαθείο θαη ιεπηνκεξείο 

νδεγίεο, φηη ε θαηαζθεπή ήηαλ ζρεηηθά απιή θαη φηη ππήξμε θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. Απηνί πνπ απάληεζαλ αξλεηηθά, ζεψξεζαλ ηελ ζπλαξκνιφγεζε 

πνιχπινθε. 

Σε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ, 17 καζεηέο ηε βξήθαλ εχθνιε, ελψ άιινη 6 απάληεζαλ 

αξλεηηθά. Πάλησο πνιινί απφ απηνχο πνπ ζεψξεζαλ ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ 

δχζθνιε, δελ είραλ πξφβιεκα κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 

Καη νη 23 καζεηέο, δειαδή φινη, απάληεζαλ φηη ην εξγαιείν ηνπο βνήζεζε. Οη 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε, φηη ηνπο βνήζεζε λα κεηξνχλ 

απνζηάζεηο, 2 καζεηέο δηεπθξηλίδνπλ φηη ηνπο βνήζεζε λα κεηξνχλ απνζηάζεηο ρσξίο 

κεηξνηαηλία θαη 3 ππνζηεξίδνπλ πσο ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνπο 

Λφγνπο θαη ηηο Αλαινγίεο. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, πσο ε κέηξεζε ησλ 

απνζηάζεσλ ρσξίο ηε ρξήζε ηεο κεηξνηαηλίαο, καο δείρλεη κηα κεηαηφπηζε 

παξαδείγκαηνο πξνο ηε GII. 

ην ηειεπηαίν εξψηεκα, αλ ζα ήζειαλ ζην κέιινλ λα θαηαζθεχαδαλ θαη άιια 

παξφκνηα εξγαιεία, 20 καζεηέο απάληεζαλ  ζεηηθά, ελψ κφιηο 3 αξλεηηθά. Οη 
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απαληήζεηο πνπ πήξακε απφ ηνπο καζεηέο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά έρνπλ αξθεηφ 

ελδηαθέξνλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο απαληήζεηο θάπνησλ καζεηψλ. 

 ηέθαλνο: «κνπ αξέζεη λα βιέπσ πξάγκαηα πνπ έρσ θαηαζθεπάζεη κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ». 

Αληδειίλα: «σξαία εκπεηξία θαη ζε βνεζάεη λα κάζεηο». 

Παλαγηψηεο: «είλαη ελδηαθέξνληα ηα εξγαιεία θαη καζαίλεηο πνιιά από ηε ρξήζε ηνπο» 

Υάξεο: «ζέισ λα αλαθαιύςσ λέα πξάγκαηα θαη λα εηζρσξήζσ βαζεηά ζηε καγεία ησλ  

Μαζεκαηηθώλ». 

Βαζηιηθή:  «ήηαλ θάηη δηαζθεδαζηηθό». 

Νίθνο:  «ζέισ λα κάζσ θαη γηα άιια εξγαιεία». 

Γεληθά ε εκπεηξία ηνπο απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ, θαίλεηαη πσο 

αμηνινγείηαη αξθεηά ζεηηθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη 

βξήθαλ ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ εχθνιε, ζεσξνχλ φηη ηνπο 

βνήζεζε θαη ζα ήζειαλ λα θαηαζθεπάζνπλ ζην κέιινλ παξφκνηα εξγαιεία. Φαίλεηαη 

πάλησο απφ ηηο απαληήζεηο, πσο ε έκθαζε δίλεηαη πεξηζζφηεξν ζην πξαθηηθφ κέξνο, 

ζηηο κεηξήζεηο, ελψ ε έλλνηα ησλ Λφγσλ ελππάξρεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο ην κέζν 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπο.  

ηελ επφκελε νκάδα εξσηήζεσλ αμηνινγείηαη απφ ηνπο καζεηέο ε δηδαθηηθή ζεηξά. Ζ 

πξψηε εξψηεζε δηεξεπλά ην θαηά πφζν ζα ήζειαλ νη καζεηέο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

θαη άιιεο παξφκνηεο δηδαζθαιίεο. Δδψ φινη νη καζεηέο, δειαδή θαη νη 23 απάληεζαλ 

ζεηηθά. Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ γηα λα αηηηνινγήζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ήηαλ 

αξθεηά ελδηαθέξνπζεο θαη θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ ζηα εμήο : 

Διέλε:  «ήηαλ ρξήζηκεο, επηκνξθσηηθέο θαη δηαζθεδαζηηθέο». 

Υάξεο;  «κνπ πξόζθεξε έλα θίλεηξν». 

Άγγεινο:  «κνπ αξέζεη λα πεξλάσ ηελ ώξα κνπ κε ηα Μαζεκαηηθά» 

Υξφλεο: «κνπ άξεζε πνπ δνπιέςακε όινη καδί» 

 Κσλζηαληίλνο: «καο βνεζνύλ ζηα Μαζεκαηηθά». 

 Βιέπνπκε δειαδή φηη φινη νη καζεηέο αμηνιφγεζαλ ζεηηθά ην ελδερφκελν λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη άιιεο παξφκνηεο πξαθηηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, επεηδή 

πηζηεχνπλ φηη απηέο ηνπο σθεινχλ πνηθηινηξφπσο  ζην καζεζηαθφ ηνπο έξγν. 
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Με ηελ επφκελε εξψηεζε θαινχληαλ νη καζεηέο λα ραξαθηεξίζνπλ ηε ζεηξά. Δδψ 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα ησλ πνιιαπιψλ επηινγψλ απφ ηνπο καζεηέο, θαζψο θαη ε 

ζπκπιήξσζε ελφο ραξαθηεξηζκνχ απφ ηνπο ίδηνπο. ινη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηφο 

καο απάληεζαλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο θαη δχν απφ απηνχο ζπκπιήξσζαλ θαη απφ έλα 

δηθφ ηνπο ραξαθηεξηζκφ. πγθεθξηκέλα: 23 καζεηέο, δειαδή φινη, βξήθαλ ηε ζεηξά 

ρξήζηκε. Δλδηαθέξνπζα  ηε βξήθαλ 21 καζεηέο, ελψ 2 απάληεζαλ αξλεηηθά. ηελ 

εξψηεζε αλ ηε βξήθαλ δχζθνιε, 9 καζεηέο απάληεζαλ πσο ηε βξήθαλ δχζθνιή, ελψ 

νη ππφινηπνη 14 απάληεζαλ αξλεηηθά. Σέινο δχν καζεηέο ζπκπιήξσζαλ πσο ηε 

βξήθαλ «σξαία» θαη «θαηαλνεηή». χκθσλα ινηπφλ κε ηηο απαληήζεηο ηεο δεχηεξεο 

εξψηεζεο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ραξαθηήξηζαλ ηε ζεηξά ρξήζηκε, ελδηαθέξνπζα, 

αιιά θαη ζρεηηθά δχζθνιε, αθνχ ζρεδφλ νη κηζνί καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ 

αλάινγε εξψηεζε. 

ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία εξψηεζε ηεο νκάδαο, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 

ζην εξψηεκα αλ πηζηεχνπλ φηη χζηεξα απφ ηε ζεηξά ησλ καζεκάησλ ζα κπνξνχζαλ 

λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηα πξνβιήκαηα Λφγσλ-Αλαινγηψλ. Δδψ νη απαληήζεηο 

κνηξάζηεθαλ, θαζψο 13 καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά, αιιά νη 10 απάληεζαλ αξλεηηθά. 

Απηνί νη νπνίνη απάληεζαλ ζεηηθά, αηηηνιφγεζαλ ηελ απάληεζε ηνπο ιέγνληαο θπξίσο 

ηα εμήο:  

πχξνο: «νη κεηξήζεηο γίλνληαλ κε Λόγνπο-Αλαινγίεο. Απηό κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ 

θαιύηεξα ηηο αλαινγίεο». 

Γηψξγνο: «ηα θαηάιαβα θαιύηεξα». 

 Ησάλλεο: «θαηάιαβα γηαηί ην θάλσ». 

Μαξηάλλα: «ζα κε βνεζήζεη λα ζθέθηνκαη πην γξήγνξα ζε πξνβιήκαηα κε αλαινγίεο». 

Υάξεο: «θέξδηζα εκπεηξίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ». 

 ρεηηθά κε ηε ηειεπηαία εξψηεζε  ζα πξέπεη λα πνχκε, φηη νη απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ, ραξαθηεξίδνπλ θπξίσο ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ή ζα έρεη ε δηδαθηηθή ζεηξά ζηε δηαρείξηζε  πξνβιεκάησλ Λφγσλ 

θαη Αλαινγηψλ. Καη απφ φηη θαίλεηαη πξφθεηηαη γηα κηα κάιινλ κεηξηνπαζή εθηίκεζε, 

θαζψο, φπσο είδακε, ηα απνηειέζκαηα ηνπ post-test αιιά θαη νη παξαηεξήζεηο πεδίνπ 

ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο, καο έδσζαλ αξθεηά ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

Πάλησο ην γεληθφ ζπκπέξαζκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο, φπσο απηφ 

θαηαγξάθεθε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, είλαη πσο ηε βξήθαλ πνιχ ρξήζηκε, 
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αξθεηά ελδηαθέξνπζα, ζρεηηθά δχζθνιε θαη ζα ήζειαλ πνιχ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

παξφκνηεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζην κέιινλ. 

Σν επφκελν εξψηεκα δηεξεπλά ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γηα ην επίπεδν ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ έδεημαλ πσο θαη 

νη 23 ζπκθψλεζαλ πσο ηνπο άξεζε ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Δπίζεο 21 καζεηέο πηζηεχνπλ φηη είραλ θαιή επηθνηλσλία, 20 ζεσξνχλ φηη 

ζεβφληνπζαλ ν έλαο ηε γλψκε ηνπ άιινπ θαη 23 πηζηεχνπλ φηη ππήξρε 

αιιεινβνήζεηα ζηελ νκάδα. Αθφκε έλαο καζεηήο ζπκπιήξσζε πσο ζπλεξγάζηεθαλ 

κε θαιή δηάζεζε, ελψ έλαο άιινο έγξαςε πσο δελ έδεηρλαλ φινη ζηελ νκάδα ηνπο ην 

ίδην ελδηαθέξνλ. Γεληθά ε εθηίκεζε ησλ καζεηψλ γηα ην επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπο ζηηο νκάδεο, ήηαλ πνιχ ζεηηθή, αθνχ ππήξρε επηθνηλσλία, αιιεινβνήζεηα θαη 

ακνηβαίνο ζεβαζκφο ζηηο απφςεηο ηνπο. 

Σν ηειεπηαίν εξψηεκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνζπαζεί λα εθηηκήζεη ηελ άπνςε ησλ 

καζεηψλ, ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο θαη ηελ πξαθηηθή ηεο 

αμηνπνίεζε. Δδψ 19 καζεηέο εθηηκνχλ πσο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά πνπ έκαζαλ, 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ελψ άιινη 4 πηζηεχνπλ πσο φρη. Απφ ηα παηδηά πνπ 

απάληεζαλ ζεηηθά μερσξίδνπλ νη παξαθάησ απαληήζεηο: 

 πχξνο: «ζα ηα ρξεηαζηώ αλ γίλσ καζεκαηηθόο, κεραληθόο ή ηνπνγξάθνο». 

νθία: «ζα  κπνξώ λα εθηηκώ θαιύηεξα ηηο απνζηάζεηο».  

Υάξεο: «ζα ππνινγίδσ απνζηάζεηο ρσξίο κεηξνηαηλία».  

Μαξηάλλα: «ζα κπνξώ λα ππνινγίδσ ηελ πξαγκαηηθή απόζηαζε δύν πεξηνρώλ από ην 

ράξηε». 

Ραθαήι: «γηα λα ππνινγίδσ απξόζηηεο απνζηάζεηο». 

Ζ πιεηνςεθία δειαδή ησλ καζεηψλ ζεσξεί φηη ε δηδαθηηθή ζεηξά ζα ηνπο θαλεί 

ρξήζηκε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, αθνχ κπνξεί λα βξεη αξθεηέο πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο. 

 

7. Μειέηεο πεξίπησζεο 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά νη πεξηπηψζεηο ηξηψλ καζεηψλ νη 

νπνίνη παξαθνινχζεζαλ φια ηα καζήκαηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Ζ πνξεία θαη 
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ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαζψο θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπο, 

ζθηαγξαθνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο παξέκβαζεο θαη απνηεινχλ 

δείθηε ησλ πνηνηηθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Ζ επηινγή ησλ καζεηψλ έγηλε κε θξηηήξην ην θχιν θαη ηηο καζεζηαθέο ηνπο επηδφζεηο. 

Σα 2/3 ηεο ηάμεο είλαη αγφξηα. Φξνληίζακε ινηπφλ λα ηεξεζεί απηή ε αλαινγία θαη 

επηιέμακε γηα ηελ πεξίπησζή καο 2 αγφξηα ηνλ Κσλζηαληίλν θαη ηνλ Ησάλλε θαη έλα 

θνξίηζη, ηε Μαξηάλλα. ζνλ αθνξά ηηο ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο, ε Μαξηάλλα 

βξίζθεηαη ζε έλα πνιχ θαιφ επίπεδν, ν Ησάλλεο ζε έλα κέηξην επίπεδν θαη ν 

Κσλζηαληίλνο αληηκεησπίδεη αξθεηέο δπζθνιίεο. 

7.1 Ζ  πεξίπησζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ. 

Ο Κσλζηαληίλνο πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, ζην pre-test, ζην πξφβιεκα Π1 πνπ 

εμεηάδεη ηε δηάθξηζε αλαινγηθψλ-κε αλαινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαηάθεξε λα 

απαληήζεη ζε 6 πεξηπηψζεηο ζσζηά θαη ζε 1 ιάζνο. Δίρε ραξαθηεξίζεη σο αλάινγα ηα 

πνζά: παξνρή λεξνχ απφ κηα βξχζε θαη ην ρξφλν πιήξσζεο κηαο δεμακελήο. 

 ηα πξνβιήκαηα  Πξ2, Πξ7 θαη Πξ8 φπνπ εμεηαδφηαλ ε ηθαλφηεηα επίιπζεο 

αλαινγηθψλ έξγσλ, έιπζε ιάζνο θαη ηα ηξία πξνβιήκαηα. πγθεθξηκέλα ζην Πξ2, 

θαηάθεξε λα θηηάμεη ζσζηά έλα πίλαθα πνζψλ-ηηκψλ, αιιά δελ πξνρψξεζε 

παξαπέξα. ηα πξνβιήκαηα Πξ7 θαη Πξ8 πξνζπάζεζε λα θηηάμεη πίλαθεο πνζψλ-

ηηκψλ, αιιά ηνπνζέηεζε ηηο ηηκέο ιάζνο θαη δελ πξνρψξεζε.  

ηα πξνβιήκαηα Α3, Α4 θαη Α10, πνπ εμεηάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο 

αξηζκεηηθψλ αλαινγηψλ, ζην πξφβιεκα Α3 δελ απάληεζε, ελψ ζηα Α4 θαη Α10 έθαλε 

ιάζε. ην Α4 φπνπ έπξεπε λα ζπκπιεξψζεη ηνλ ηέηαξην φξν κηαο αλαινγίαο, έβαιε 

ιάζνο αξηζκνχο θαη ζηηο νθηψ πεξηπηψζεηο, ελψ ζην Α10, φπνπ έπξεπε λα ιχζεη έλα 

πξφβιεκα κε αλάινγα πνζά ζπκπιεξψλνληαο ηηο ηηκέο ζε έλα αλαινγηθφ πίλαθα πνπ 

δίλνληαλ, ζπκπιήξσζε ιαλζαζκέλα ηηο ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο ηηκέο, ρσξίο λα 

αθνινπζείηαη κηα ινγηθή αιιεινπρία. 

ην πξφβιεκα Β6, φπνπ εμεηάδνληαλ ε ηθαλφηεηα επίιπζεο ιεθηηθψλ αλαινγηψλ, ν 

Κσλζηαληίλνο απάληεζε ζσζηά, εθθξάδνληαο ιεθηηθά ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο 

αξηζκεηηθψλ ιφγσλ. 
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Σέινο, ζηα πξνβιήκαηα Γ5 θαη Γ9, ηα νπνία ζχγθξηλαλ ιφγνπο, ζην Γ5 απάληεζε 

ιάζνο, θαζψο πξνζπάζεζε λα ην ιχζεη κε πίλαθα πνζψλ-ηηκψλ, ελψ ζην Γ9 κπφξεζε 

λα ζπγθξίλεη ηνπο ιφγνπο θαη λα δηαπηζηψζεη ηελ αλαινγία πνπ ηζρχεη. 

Γεληθά βιέπνπκε πσο ε δηακφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ΜΥΔ ηνπ  Κσλζηαληίλνπ πξηλ 

ηελ παξέκβαζε θαη φπσο απηή είρε δηακνξθσζεί απφ ηελ επίδξαζε ηνπ αλαθνξηθνχ 

ΜΥΔ, δειαδή ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, είρε ζνβαξέο αδπλακίεο θαη ειιείςεηο. Ζ 

ηθαλφηεηα ηνπ γηα Μαζεκαηηθή Αλαινγηθή θέςε, βξηζθφηαλ ζε πνιχ ρακειφ 

επίπεδν θαη ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηνπ ζην pre-test ήηαλ κφιηο 30%. 

Αθνινχζεζε ε παξέκβαζε θαηά ηε νπνία ν Κσλζηαληίλνο έδεημε ζνβαξφ ελδηαθέξνλ, 

ζπκκεηνρή θαη  δηάζεζε ζπλεξγαζίαο. πκκεηείρε ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ΜΥΔΓεσκεηξία, εθηειψληαο κε ζπλέπεηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνέβιεπε ν ζρεδηαζκφο ηεο παξέκβαζεο. Ήδε απφ ηελ 1
ε
 παξέκβαζε άξρηζε λα 

ζπκκεηέρεη ζηε δηάδξαζε ηεο νκάδαο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα φπνπ 

θαηά ηελ νπηηθή εθηίκεζε ηνπ χςνπο ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ απιή, αληηιακβάλεηαη 

ηε ζρέζε κεγέζνπο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην θηήξην θαη ην δέληξν θαη ιέεη: «Γελ 

κπνξεί ην ζρνιείν λα’ λαη 7 κέηξα κόλν θαη ην δέληξν 16 κέηξα!»  Καηά ηε 2
ε
 

παξέκβαζε πξνζπαζεί λα αληηιεθζεί ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαιείνπ ηνπ 

Errard, παξαηεξψληαο ην απφ ην ηζηνξηθφ θείκελν: «Δίλαη από κέηαιιν θαη έρεη κηα 

βίδα…κνηάδεη κε κεράλεκα». ηελ 5
ε
 παξέκβαζε πξνζπαζεί λα βξεη κηα ιχζε, ψζηε 

ην εξγαιείν λα κπνξεί λα κεηξά ζε κε επίπεδεο επηθάλεηεο: «Ναη, ζα κπνξνύζακε. 

Απιά ζα βάδακε ην εξγαιείν ιίγν πιάγηα γηα λα έξζεη θάζεην ζην έδαθνο». Καηά ηελ 

εξγαζία ηνπ κε ην Φ.Δ.4 παξαζχξζεθε απφ ην ζρήκα θαη έδσζε ιάζνο απαληήζεηο 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο άζθεζεο. Έδεημε λα κελ θαηαλνεί ηη δεηάεη ε πξψηε 

εξψηεζε θαη αληί λα ζπγθξίλεη ηηο πιεπξέο ησλ ηξηγψλσλ, απηφο ηηο αθαίξεζε. ηε 

ζπλέρεηα φκσο, αλ θαη νη απαληήζεηο ηνπ ήηαλ ιάζνο, θάλεθε λα εθαξκφδεη κηα 

πνιιαπιαζηαζηηθή ζηξαηεγηθή θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη πιεπξέο δηαηήξεζαλ ηε 

ζρέζε 1:2. Δλψ δειαδή ε ΑΔ=50εθ. ε ΑΓ βξέζεθε 100εθ. θαη γηα ΓΔ=40εθ., ε ΒΓ 

βξέζεθε 80εθ. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ post-test πνπ ειέγρνπλ ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ΜΥΔ 

ηνπ καζεηή κεηά ηελ παξέκβαζε, καο έδσζαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: ην πξφβιεκα 

Π1 είρε 2 ιάζε, ην Π1β πνπ παξνπζηάδεη ην ιφγν εκεξήζηαο θαηαλάισζεο 

ηξνθίκσλ/αξηζκφ αηφκσλ θαη ην Π1ε πνπ παξνπζηάδεη ηελ ειηθία/χςνο ηνπ 
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αλζξψπνπ. Γελ είρακε δειαδή κηα βειηίσζε ζηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο αλαινγηθψλ-

κε αλαινγηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Αληηζέησο ζηα πξνβιήκαηα Πξ2, Πξ7 θαη Πξ8 φπνπ εμεηάδεηαη ε ηθαλφηεηα 

αλάπηπμεο αλαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ είρακε βειηίσζε, αθνχ ηα Πξ2 θαη Πξ8 ηα ιχλεη 

ζσζηά, δείρλνληαο κάιηζηα θαη επξεκαηηθφηεηα ζηελ επίιπζε. Σν Πξ8 πξνζπαζεί λα 

ην ιχζεη κε ρηαζηί γηλφκελα, δελ θαηαθέξλεη φκσο λα ην νινθιεξψζεη.  

ηα πξνβιήκαηα Α3, Α4 θαη Α10 θαηαθέξλεη λα ιχζεη ζσζηά ην πξψην, 

ζπκπιεξψλνληαο ηνπο πίλαθεο ζσζηά, ελψ ηα Α4 θαη Α10 ηα ιχλεη κεξηθψο ζσζηά, 

αθνχ ζην Α4 βξίζθεη κφλν ηνπο κηζνχο φξνπο θαη ζην Α10 ζπκπιεξψλεη ην κηζφ 

πίλαθα.  

Σν πξφβιεκα Β6, φπσο θαη ζην pre-test, θαηάθεξε λα ην ιχζεη ζσζηά. Σέινο ζηα 

πξνβιήκαηα Γ5 θαη Γ9,  ην Γ5 ην έιπζε κεξηθψο ζσζηά, αθνχ δεκηνχξγεζε ηνπο 

ιφγνπο, αιιά δελ θαηάθεξε λα ηνπο ζπγθξίλεη, ελψ ην  Γ9 ην έιπζε πάιη ζσζηά.  

Γεληθά βιέπνπκε κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζην post-test, αθνχ 

θαηάθεξε λα θηάζεη ην πνζνζηφ ηνπ 70%, γεγνλφο πνπ καο θάλεη λα ζπκπεξάλνπκε 

πσο κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, ζεκεηψζεθε πξφνδνο ησλ ηθαλνηήησλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ Μαζεκαηηθή Αλαινγηθή θέςε ηνπ καζεηή. 

ζνλ αθνξά  ηε λέα γλψζε, φπσο απηή απνθηήζεθε κέζα απφ ηελ πεηξακαηηθή 

γεσκεηξηθή εξγαζία ησλ παξεκβάζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη καο έδεημαλ ηα 

εμήο: ηα πξνβιήκαηα Δ1, Δ2 θαη Δ5 πνπ αθνξνχλ γεσκεηξηθά πξνβιήκαηα ιφγσλ, ν 

Κσλζηαληίλνο θαηάθεξε λα ιχζεη ζσζηά ην Δ1 πνπ δεηνχζε λα βξεζεί ν ιφγνο δχν 

νκνίσλ νξζνγσλίσλ θαη ην Δ5 πνπ δεηνχζε ην ιφγν ησλ πιεπξψλ δχν νκνίσλ 

ηξηγψλσλ. ην Δ2, φπνπ δεηνχληαλ λα βξεζνχλ ηα δχν φκνηα νξζνγψληα, θαηάθεξε λα 

ηα εληνπίζεη θαη λα θπθιψζεη ηα ζσζηά, εληνχηνηο γξάθεη ιάζνο ην ιφγν ησλ 

πιεπξψλ ηνπο.  ηα πξνβιήκαηα Δ3 θαη Δ4, πνπ πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο κε 

θιίκαθεο είρακε ιάζε θαη ζηα δπν. ην Δ3 αληί λα βξεη ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο, 

πνιιαπιαζηάδεη ην κήθνο κε ην πιάηνο, ζαλ λα επξφθεηην γηα εκβαδφ, ελψ ζην Δ4, 

φπνπ έπξεπε απφ ην ράξηε λα βξεζεί ε πξαγκαηηθή απφζηαζε, δεκηνπξγεί έλα ιφγν 

ηεο απφζηαζεο πξνο ηελ θιίκαθα: 3εθ / 1: 500.000. Παξφια απηά θαη ζε απηφ ην ηεζη 

θαηάθεξε λα θηάζεη ην 70% ζηε βαζκνινγία. 
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Ο ίδηνο ν καζεηήο απαληψληαο ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε κεηά ηελ 

παξέκβαζε, ζεσξεί φηη έκαζε λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, λα 

ρξεζηκνπνηεί ην εξγαιείν ηνπ Errard θαη λα κεηξά απξφζηηεο απνζηάζεηο. Σνλ 

εμέπιεμε ην πφζα πξάγκαηα κπνξνχκε λα θάλνπκε κε κηα απιή θαηαζθεπή, ελψ θάηη 

πνπ ηνλ δπζθφιεςε ήηαλ ε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ. Σν ηζηνξηθφ θείκελν ην βξήθε 

ελδηαθέξνλ θαη θαηαλνεηφ, ελψ πηζηεχεη φηη είρε ζρέζε κε ηε Γεσκεηξία. Σν εξγαιείν  

ηνλ βνήζεζε λα κεηξήζεη απνζηάζεηο, ελψ ε θαηαζθεπή ηνπ, ηνπ θάλεθε ζρεηηθά 

εχθνιε. Σε δηδαθηηθή ζεηξά ηε βξήθε ρξήζηκε, αλ θαη ιίγν δχζθνιε θαη ζα ήζειε λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ παξφκνηεο δηδαζθαιίεο ζην κέιινλ. 

7.2 Ζ πεξίπησζε ηνπ Ησάλλε 

Ο Ησάλλεο ζην πξφβιεκα Π1 ηνπ pre-test παξνπζίαζε άξηζηε επίδνζε, αθνχ 

θαηάθεξε λα δηαθξίλεη κε απφιπηε επηηπρία φιεο ηηο αλαινγηθέο θαηαζηάζεηο.  

ηελ επφκελε νκάδα πξνβιεκάησλ Πξ2, Πξ7 θαη Πξ8, φπνπ εμεηάδεηαη ε ηθαλφηεηα 

επίιπζεο αλαινγηθψλ έξγσλ θαηάθεξε λα ιχζεη ζσζηά ην Πξ2 εθαξκφδνληαο ηε 

κέζνδν ησλ ρηαζηί γηλνκέλσλ. ηα Πξ7 θαη Πξ8 ελψ έθηηαμε ζσζηά ηνπο πίλαθεο θαη 

εθάξκνζε ηα ζηαπξσηά γηλφκελα, θαηέιεμε ζε ιάζνο απνηέιεζκα, απφ ιάζε πνπ 

έγηλαλ ζην πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε δηαίξεζε. 

Ζ επφκελε νκάδα πξνβιεκάησλ Α3, Α4 θαη Α10 εμεηάδεη ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο 

αξηζκεηηθψλ αλαινγηψλ. Σα πξνβιήκαηα  Α3 θαη Α10 θαηάθεξε λα ηα ιχζεη ζσζηά, 

αθνχ ζπκπιήξσζε ηηο ζσζηέο ηηκέο ζηνπο πίλαθεο πνζψλ-ηηκψλ. Σν Α4, πνπ δεηνχζε 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηέηαξηνπ φξνπ ηεο αλαινγίαο, ην έιπζε κεξηθψο ζσζηά, κηαο θαη 

θαηάθεξε λα ζπκπιεξψζεη ζσζηά, κφλν ηηο κηζέο αλαινγίεο. 

Σν πξφβιεκα Β6 πνπ εμέηαδε ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο ιεθηηθψλ αλαινγηψλ, ν 

Ησάλλεο δελ ην απάληεζε θαζφινπ. Ο ίδηνο αξγφηεξα ην δηθαηνιφγεζε ιέγνληαο  φηη 

δελ είρε θαηαιάβεη ηη δεηνχζε ε άζθεζε. 

Σέινο ζηελ νκάδα αζθήζεσλ Γ5 θαη Γ9 φπνπ εμεηάδνληαλ ε ηθαλφηεηα ζχγθξηζεο 

ιφγσλ, ζην Γ5 θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη ηνπο ιφγνπο, φκσο δελ κπφξεζε λα ηνπο 

ζπγθξίλεη θαη ζην Γ9 έιπζε ην πξφβιεκα ζσζηά, αηηηνινγψληαο κάιηζηα φηη ε ζεηξά 

ησλ ίζσλ ιφγσλ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αξρηθνχ ιφγνπ.  
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Με ηελ εμέηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ΜΥΔ ηνπ καζεηή, φπσο απηφο δηακνξθψζεθε απφ 

ηνλ αλαθνξηθφ ρψξν ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ν Ησάλλεο 

γεληθά, παξνπζίαζε κηα θαιή εηθφλα, αθνχ κπφξεζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ pre-test θαη λα θηάζεη ζε κηα επίδνζε ηνπ 70% πεξίπνπ. Έκειιε ινηπφλ λα δνχκε, 

πσο ε δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ ΜΥΔΓεσκεηξία, κέζσ κηαο γεσκεηξηθήο 

πξνζέγγηζεο,  ζα επηδξνχζε ζηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή. 

Καηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ν Ησάλλεο ιεηηνχξγεζε πνιχ ζεηηθά κέζα ζηελ νκάδα 

ηνπ, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηε πεηξακαηηθή γεσκεηξηθή εξγαζία, απφ ηελ πξψηε 

θηφιαο παξέκβαζε. Δξγάζηεθε κε ηελ νκάδα ηνπ ζην παξάδεηγκα ηεο GI ζε έλα ρψξν 

πξαγκαηηθφ φπνπ νη κεηξήζεηο θαη ην πείξακα απνηέιεζαλ ην κέζν ηεο επηθχξσζεο. 

Καηαιπηηθφο ήηαλ ν ξφινο ηνπ ζηελ αλαθάιπςε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ηξηγψλσλ, πνπ 

ζρεκαηίδνληαη απφ ην εξγαιείν: «Ναη, ε ΑΓ παηάεη επάλσ ζηελ ΑΒ…», «Οη δπν βάζεηο 

είλαη παξάιιειεο». Υξεζηκνπνίεζε ζηε ζπλέρεηα ηηο ηδηφηεηεο απηέο γηα λα νδεγεζεί 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κέηξεζεο ζην ρψξν ηεο απιήο. Πήξε κέξνο ζηε 

ζπδήηεζε πνπ πξνέθπςε γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ: «Δγώ κεξηθέο θνξέο δελ κπνξνύζα λα ην ζηαζεξνπνηήζσ» ή γηα ηελ 

θαζεηφηεηα ηνπ εξγαιείνπ: «Δκέλα ν παππνύο κνπ είλαη ρηίζηεο. Κξεκάεη έλα βαξίδη 

ζε πεηνληά». Καηά ηελ εξγαζία ηνπ κε ην Φ.Δ.4, θαηάθεξε λα βξεη ζσζηά ηνλ ιφγν 

ησλ πιεπξψλ ησλ ηξηγψλσλ θαη λα πεη φηη ΑΓ ήηαλ 3 θνξέο κηθξφηεξε απφ ηελ ΑΒ. 

Κάλνληαο ρξήζε ηνπ ιφγνπ πνπ βξήθε, θαηάθεξε λα ππνινγίζεη ζσζηά  θαη ηελ ΑΓ, 

πνπ ήηαλ 150εθ. Τπνιφγηζε ιάζνο φκσο ηε ΒΓ, ηελ νπνία βξήθε 80εθ. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ post-test καο έδεημαλ ηα εμήο: ην πξφβιεκα Π1 θαηάθεξε λα 

ιχζεη ζρεδφλ φια ηα εξσηήκαηα ζσζηά, εθηφο απφ ην Π1α, ην νπνίν εμεηάδεη ην 

κήθνο θαη ην πιάηνο ελφο νξζνγσλίνπ κε ζηαζεξφ εκβαδφλ. ηαλ ην ζπδεηήζακε, ην 

δηθαηνιφγεζε ιέγνληαο φηη ην έθαλε απφ απξνζεμία. Σφζν ζην pre-test φζν θαη ζην  

post-test ν Ησάλλεο θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη πςειή ηθαλφηεηα δηάθξηζεο 

αλαινγηθψλ-κε αλαινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ηελ επφκελε νκάδα πξνβιεκάησλ Πξ2, Πξ7 θαη Πξ8 είρακε κηα ζεκαληηθή 

βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο αλαινγηθψλ έξγσλ, αθνχ ν Ησάλλεο έιπζε ζσζηά 

θαη ηα ηξία πξνβιήκαηα. Έθηηαμε πίλαθεο πνζψλ-ηηκψλ θαη εθάξκνζε θαη ζηα ηξία ηε 

κέζνδν ησλ ρηαζηί γηλνκέλσλ. Να ζεκεησζεί πσο ζην pre-test, είρε ιχζεη κφλν ην έλα 

πξφβιεκα απηήο ηεο νκάδαο ζσζηά. 
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Ζ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ Α3, Α4 θαη Α10 πνπ εμεηάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο 

αξηζκεηηθψλ αλαινγηψλ, καο έδσζε ηα ίδηα αθξηβψο απνηειέζκαηα πνπ είρακε θαη 

ζην pre-test. πγθεθξηκέλα ν Ησάλλεο έιπζε ζσζηά ην Α3 θαη ην Α10, ελψ έθαλε  

ηξία ιάζε ζηελ εχξεζε ηνπ ηέηαξηνπ φξνπ ηεο αλαινγίαο, ζην πξφβιεκα Α4. 

ην πξφβιεκα Β6, φπνπ εμεηάδεηαη ε ηθαλφηεηα επίιπζεο ιεθηηθψλ αλαινγηψλ, 

είρακε ζεκαληηθφηαηε βειηίσζε. Ο Ησάλλεο θαηάθεξε λα απαληήζεη ζσζηά ζην 

πξφβιεκα, ελψ ζην pre-test δελ είρε απαληήζεη θαζφινπ.  

Σέινο ε νκάδα πξνβιεκάησλ Γ5 θαη Γ9 πνπ ειέγρεη ηελ ηθαλφηεηα ζχγθξηζεο ιφγσλ, 

καο έδσζε άξηζηα απνηειέζκαηα, κηαο θαη απάληεζε θαη ζηα δχν πξνβιήκαηα ζσζηά. 

Να ζεκεησζεί θαη εδψ πσο ζην pre-test, ην Γ5 δελ είρε θαηαθέξεη λα ην ιχζεη ζσζηά. 

Απφ ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ κεηά ηελ παξέκβαζε, 

δηαπηζηψλνπκε κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε 

Μαζεκαηηθή Αλαινγηθή θέςε ηνπ καζεηή. Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ηνπ έθηαζε ζην 

90%, δείρλνληαο ζεκαληηθή βειηίσζε απφ ην pre-test. 

Ο έιεγρνο ηεο λέαο γλψζεο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ γεσκεηξηθή πξνζέγγηζε ηεο 

παξέκβαζεο,  καο έδεημε άξηζηα απνηειέζκαηα. ηα πξνβιήκαηα Δ1, Δ2 θαη Δ5 πνπ 

εμεηάδνπλ ηνπο ιφγνπο γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, ν Ησάλλεο απάληεζε ζσζηά. ηελ Δ1 

ζρεκάηηζε ζσζηά ην ιφγν ησλ πιεπξψλ ησλ νκνίσλ νξζνγσλίσλ θαη έδσζε ηηο 

δηαζηάζεηο ελφο άιινπ φκνηνπ νξζνγσλίνπ, πνπ λα δηαηεξεί ηνλ ίδην ιφγν. ηελ Δ2 

βξήθε πνηα νξζνγψληα ήηαλ φκνηα θαη έγξαςε ζσζηά ηνπο ιφγνπο ησλ πιεπξψλ ηνπο. 

ηελ Δ5 βξήθε ην ιφγν ησλ πιεπξψλ ησλ νκνίσλ ηξηγψλσλ θαη ππνιφγηζε ζσζηά ηε 

ΒΓ. Σέινο, έιπζε ζσζηά θαη ηα πξνβιήκαηα Δ3 θαη Δ4, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο κε θιίκαθεο. ηελ Δ3 βξήθε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ 

γεπέδνπ, βάζεη θιίκαθαο, ελψ ζηελ Δ4 εξγάζηεθε κε ην ράξηε θαη ηελ θιίκαθα θαη 

βξήθε ηελ πξαγκαηηθή απφζηαζε Ρεζχκλνπ-Ζξαθιείνπ. 

Απφ ην εξσηεκαηνιφγην παίξλνπκε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίγλσζε ηεο 

γλψζεο ησλ καζεηψλ θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξέκβαζεο. Έηζη, ν Ησάλλεο 

ζεσξεί πσο κε ηε δηδαθηηθή ζεηξά έκαζε λα κεηξά απξφζηηεο απνζηάζεηο, θαηάιαβε 

θαιχηεξα ηηο αλαινγίεο θαη φηη κπνξεί λα κεηξά απνζηάζεηο θαη κε άιια φξγαλα, 

εθηφο ηεο κεηξνηαηλίαο. Σνλ εμέπιεμε ην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην εξγαιείν ηνπ Errard ζε επηθάλεηεο κε επίπεδεο, ελψ ζεσξεί φηη 
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δελ ηνλ δπζθφιεςε θάηη ηδηαίηεξα. Σν ηζηνξηθφ θείκελν ην βξήθε ελδηαθέξνλ 

επράξηζην θαη θαηαλνεηφ θαη ζεσξεί φηη έρεη ζρέζε κε ηα Μαζεκαηηθά. Ζ θαηαζθεπή 

ηνπ εξγαιείνπ ηνπ θάλεθε ζρεηηθά εχθνιε, δπζθνιεχηεθε φκσο ιίγν ζηε ρξήζε ηνπ. 

Πηζηεχεη πσο ην εξγαιείν ηνλ βνήζεζε λα κεηξήζεη απξφζηηεο απνζηάζεηο θαη ζα 

ήζειε ζην κέιινλ λα θαηαζθεπάζεη θαη  άιια παξφκνηα εξγαιεία γηα ηα 

Μαζεκαηηθά. Σε ζεηξά ησλ καζεκάησλ ηε βξήθε ρξήζηκε, ελδηαθέξνπζα αιιά θαη  

δχζθνιε θαη ζα ήζειε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη άιιεο παξφκνηεο δηδαζθαιίεο. 

Αθφκε πηζηεχεη πσο ηα καζήκαηα ηνλ βνήζεζαλ λα  δηαρεηξίδεηαη θαιχηεξα ηα 

πξνβιήκαηα Λφγσλ-Αλαινγηψλ θαη φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη απηά πνπ έκαζε ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Σέινο, ηνπ άξεζε πνιχ ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, 

γηαηί είραλ θαιή επηθνηλσλία, φκσο ηφληζε πσο πξέπεη λα ζέβνληαη ν έλαο ηε γλψκε 

ηνπ άιινπ. 

7.3 Ζ πεξίπησζε ηεο Μαξηάλλαο 

Ζ Μαξηάλλα ζηνλ πξνέιεγρν πνπ έγηλε, γηα λα εθηηκεζεί ε δηακφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ΜΥΔ ηεο κεηά απφ ηε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο απφ ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην, έθεξε άξηζηα απνηειέζκαηα. ην πξφβιεκα Π1 ηνπ Pre-test απάληεζε 

ζσζηά, ζρεδφλ ζε φια ηα εξσηήκαηα. Καηάθεξε λα δηαθξίλεη φιεο ηεο αλαινγηθέο 

θαηαζηάζεηο, εθηφο απφ ηελ πξψηε ζην Π1α, φπνπ παξνπζίαδε κηα γεσκεηξηθή 

θαηάζηαζε. 

ηελ επφκελε νκάδα πξνβιεκάησλ Πξ2, Πξ7 θαη Πξ8 έθεξε  επίζεο άξηζηα 

απνηειέζκαηα, αθνχ έιπζε ζσζηά θαη ηα ηξία πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

εμέηαζε  ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο αλαινγηθψλ έξγσλ. ηελ επίιπζε ησλ Πξ2 θαη 

Πξ7 ρξεζηκνπνίεζε ηε κέζνδν ησλ ρηαζηί γηλνκέλσλ, ελψ ζην Πξ8 ηε κέζνδν ηεο 

αλαγσγήο ζηε κνλάδα. 

Ζ ίδηα θαηάζηαζε επηθξάηεζε θαη ζηα πξνβιήκαηα Α3, Α4 θαη Α10, φπνπ 

εμεηάδνληαλ ε ηθαλφηεηα  επίιπζεο αξηζκεηηθψλ αλαινγηψλ. ην Α4 βξήθε ζσζηά 

ηνλ ηέηαξην φξν φισλ ησλ αλαινγηψλ, ελψ ζηα  Α3 θαη Α10 θαηάθεξε λα 

ζπκπιεξψζεη ζσζηά ηνπο αλαινγηθνχο πίλαθεο θαη λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα. 

ην πξφβιεκα Β6 κπφξεζε κε επηηπρία λα δεκηνπξγήζεη ηηο ιεθηηθέο αλαινγίεο πνπ 

εμέθξαδαλ νη αξηζκεηηθνί ιφγνη. 
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Σέινο, ζηα πξνβιήκαηα Γ5 θαη Γ9 είρε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα, αθνχ ζην Γ9 

κπφξεζε λα δηαθξίλεη ηελ αλαινγία πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ νκνίσλ ιφγσλ πνπ 

παξνπζίαδε ην πξφβιεκα. Σν Γ5 φκσο δελ θαηάθεξε λα ην ιχζεη ζσζηά, κηαο θαη αληί 

λα ζπγθξίλεη ηνπο ιφγνπο πνπ δεκηνπξγνχληαλ απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο, 

πξνζπάζεζε λα ην ιχζεη κε ηε κέζνδν ησλ ρηαζηί γηλνκέλσλ. Δδψ δειαδή, βιέπνπκε 

κηα εκκνλή ζηελ ζηξαηεγηθή πνπ πξνηείλεη ην ζρνιηθφ βηβιίν γηα ηελ επίιπζε 

αλαινγηθψλ έξγσλ, ηελ νπνία ε καζήηξηα εθάξκνζε αθφκε θαη ζηε ζχγθξηζε ιφγσλ. 

Πάλησο, ε Μαξηάλλα παξνπζίαζε κηα άξηζηε επίδνζε ζην ηεζη απηφ, πνπ έθηαζε ην 

πνζνζηφ ηνπ 90%.  

ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο εξγάζηεθε αξκνληθά κε ηελ νκάδα ηεο θαη 

θαηάθεξε λα αληαπεμέιζεη ζηα δεηνχκελα ησλ εξγαζηψλ. πκκεηείρε ελεξγά ζε 

ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ζέκαηα πνπ αλέθππηαλ, πξνσζψληαο ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο. 

Έδεημε κεγάιε επξεκαηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθή θαηαλφεζε. Απφ ηελ έλαξμε θηφιαο 

ησλ παξεκβάζεσλ πξφηεηλε ηε ρξήζε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ χςνπο ησλ καζεηψλ σο 

κέηξν ζχγθξηζεο: «Γειαδή λα πάξνπκε ηνλ κέζν όξν;» θαη δείρλεη δσεξφ ελδηαθέξνλ 

γηα ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ: «Πόηε ζα πάκε λα κεηξήζνπκε κε απηό;». Καηά ηηο 

εξγαζίεο κε ηα ζρήκαηα θαηάθεξε λα δηαπηζηψζεη φηη ε ΒΓ ήηαλ ε δεηνχκελε πιεπξά 

ηνπ ηξηγψλνπ: «Δίλαη ε απόζηαζε πνπ δεηάκε!» θαη εξγάζηεθε κε ηα δχν φκνηα 

ηξίγσλα ζηνλ πίλαθα γηα λα δείμεη ηελ αλαινγία ησλ πιεπξψλ ηνπο θαη δείρλεη λα 

θαηαλνεί ηε δηαθνξά ιφγνπ-θιάζκαηνο: «ηα θιάζκαηα ην 1/3 είλαη κηθξόηεξν από ηε 

κνλάδα, ελώ ην 3/1 είλαη ίζν κε 3». Καηά ηελ εξγαζία κε ην εξγαιείν πξνηείλεη έλα 

ηξφπν γηα λα κεηξάκε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο: «Ναη, ζα βάδακε έλα ζεκαδάθη ζηα 6κ 

θαη ζα ζπλερίδακε…» θαη πξνηείλεη δχν δηαγψληνπο γηα ηελ εχξεζε ηνπ θέληξνπ ηεο 

απιήο: «Θα κπνξνύζακε λα θέξνπκε δπν δηαγώληνπο. Δθεί πνπ ελώλνληαη είλαη ην 

θέληξν ηεο απιήο». Σέινο ζπκκεηείρε ελεξγά ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ θιίκαθα: «Ναη 

είλαη ν ιόγνο ησλ δηαζηάζεσλ ζην ραξηί, πξνο ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο». 

ην post-test είρακε ηα εμήο απνηειέζκαηα: ην πξφβιεκα Π1 είρε πάιη έλα ιάζνο, 

φκσο απηή ηε θνξά φρη ηελ πεξίπησζε ηεο γεσκεηξηθήο θαηάζηαζεο (Π1α), αιιά ην 

Π1β φπνπ ππήξρε κηα αληίζηξνθε αλαινγία. ια ηα ππφινηπα θαηάθεξε λα ηα ιχζεη 

ζσζηά, θαηαθέξλνληαο λα δηαθξίλεη ηηο αλαινγηθέο θαηαζηάζεηο. 
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ηα πξνβιήκαηα Πξ2, Πξ7 θαη Πξ8 θαηάθεξε λα ιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα 

αλαινγηθψλ έξγσλ ζσζηά, ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε θνξά ηε κέζνδν ησλ ρηαζηί 

γηλνκέλσλ γηα φια. 

Καηάθεξε επίζεο λα ιχζεη ζσζηά θαη ηα πξνβιήκαηα Α3, Α4 θαη Α10, δείρλνληαο 

κηα πςειή ηθαλφηεηα επίιπζεο αξηζκεηηθψλ αλαινγηψλ. πκπιήξσζε ζσζηά ηνλ 

ηέηαξην φξν ηεο αλαινγίαο ζηελ Α4 θαη ηνπο αλαινγηθνχο πίλαθεο ζηα Α3 θαη Α10. 

ην πξφβιεκα Β6 θαηάθεξε λα ζρεκαηίζεη ζσζηά ηηο ιεθηηθέο αλαινγίεο θαη λα 

ιχζεη ζσζηά ην πξφβιεκα. 

Σέινο, θαηάθεξε απηή ηε θνξά λα ιχζεη ζσζηά  θαη ην Γ5 ζπγθξίλνληαο ζσζηά ηνπο 

ιφγνπο πνπ δεκηνπξγνχληαλ. Μάιηζηα ρξεζηκνπνίεζε ην Δ.Κ.Π ησλ παξνλνκαζηψλ 

γηα κεηαηξέςεη ηα θιάζκαηα ζε νκψλπκα. Δπίζεο, ζσζηά έιπζε θαη ηε Γ9. 

Αηηηνιφγεζε κάιηζηα ηελ απάληεζή ηεο, ιέγνληαο πσο ε ζεηξά ησλ θιαζκάησλ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ην αξρηθφ θιάζκα κε πνιιαπιαζηαζκφ. 

Ζ Μαξηάλλα θαηάθεξε, φρη κφλν λα θξαηήζεη ην πςειφ πνζνζηφ επηηπρίαο πνπ είρε 

ζην pre-test, αιιά ζεκείσζε θαη πξφνδν αλεβάδνληαο ην πνζνζηφ ηεο ζε 98% ζην 

post-test. Βιέπνπκε, δειαδή, κηα ζαθψο ζεηηθή επίδξαζε ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο Μαζεκαηηθήο Αλαινγηθήο θέςεο ηεο καζήηξηαο. 

Δμίζνπ, άξηζηα απνηειέζκαηα είρε θαη ην ηεζη γηα ηε λέα γλψζε, φπσο απηή 

δηακνξθψζεθε κέζα απφ ηελ πεηξακαηηθή καο πξνζέγγηζε. Ζ Μαξηάλλα απάληεζε 

ζσζηά ζε φια ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηεζη, ηφζν ζε απηά πνπ αθνξνχζαλ  ηελ νκνηφηεηα 

ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ (Δ1, Δ2, Δ5), φζν θαη ζε απηά πνπ αθνξνχζαλ θιίκαθεο 

(Δ3, Δ4). Δληφπηζε ζσζηά ηελ νκνηφηεηα ησλ νξζνγσλίσλ θαη δεκηνχξγεζε ηνπο 

θαηάιιεινπο ιφγνπο, ελψ ζηελ Δ5 βξήθε ζσζηά ηε ΒΓ πιεπξά ηνπ ηξηγψλνπ. Σέινο, 

βξήθε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ γεπέδνπ θαη ηελ πξαγκαηηθή απφζηαζε ησλ 

δχν πφιεσλ ηνπ ράξηε. 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε ζην εξσηεκαηνιφγην, βιέπνπκε φηη  ζεσξεί πσο κε ηε 

δηδαθηηθή ζεηξά έκαζε λα κεηξά απξφζηηεο απνζηάζεηο, θαηάιαβε θαιχηεξα ηηο 

αλαινγίεο θαη  έκαζε λα ρξεζηκνπνηεί ην εξγαιείν ηνπ Errard. Σελ εμέπιεμε ην 

γεγνλφο φηη  ν Errard βαζίζηεθε ζηηο κειέηεο ηνπ Δπθιείδε, ελψ ηε δπζθφιεςε ιίγν ε 

ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ εξγαιείνπ ζην ρψξν. Σν ηζηνξηθφ θείκελν ην βξήθε 

ελδηαθέξνλ επράξηζην θαη θαηαλνεηφ θαη ζεσξεί φηη έρεη ζρέζε κε ηα Μαζεκαηηθά, 
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αθνχ εκπεξηέρεη έλλνηεο φπσο αλαινγία, νξζνγψληα ηξίγσλα θιπ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 

εξγαιείνπ ηεο θάλεθε ζρεηηθά δχζθνιε, βξήθε φκσο εχθνιε ηε ρξήζε ηνπ. Πηζηεχεη 

πσο ην εξγαιείν ηελ βνήζεζε λα κεηξήζεη απξφζηηεο απνζηάζεηο θαη ζα ήζειε ζην 

κέιινλ λα θαηαζθεπάζεη θαη  άιια παξφκνηα εξγαιεία γηα ηα Μαζεκαηηθά, αθνχ 

πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία λα κάζεηο θάηη θαηλνχξην. Σε ζεηξά ησλ καζεκάησλ ηε 

βξήθε ρξήζηκε, ελδηαθέξνπζα αιιά θαη  δχζθνιε θαη ζα ήζειε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

θαη άιιεο ηέηνηεο δηδαζθαιίεο. Αθφκε πηζηεχεη πσο ηα καζήκαηα ηελ βνήζεζαλ λα  

δηαρεηξίδεηαη θαιχηεξα ηα πξνβιήκαηα Λφγσλ-Αλαινγηψλ θαη φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

απηά πνπ έκαζε ζηελ θαζεκεξηλή ηεο δσή, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ πξαγκαηηθψλ απνζηάζεσλ ηνπ ράξηε. Σέινο, ηεο άξεζε ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηεο, γηαηί βνεζνχζαλ ν έλαο ηνλ άιιν, αιιά πηζηεχεη πσο ρξεηάδεηαη 

θαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. 

 

8. πδήηεζε – ζπκπεξάζκαηα 

ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπδήηεζε πνπ ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη επηρεηξεί ηελ εξκελεία ηνπο 

κε βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ ΜΥΔΓεσκεηξία. 

Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο πξνέβιεπε ηελ νινθιήξσζή ηεο ζε νρηψ 

ζπλνιηθά παξεκβάζεηο, νη νπνίεο ζα αλαπηχζζνληαλ πάλσ ζηα ηξία θάζεηα επίπεδα 

πνπ νξίδνπλ νη ΜΥΔ: ην εκεησηηθφ, ην Δξγαιεηαθφ θαη ην Λεθηηθφ. ηελ πεξίπησζή 

καο νη  δξαζηεξηφηεηεο είλαη δνκεκέλεο γχξσ απφ ην ηξίπηπρν: πιεπξέο νκνίσλ 

ηξηγψλσλ-εξγαιείν Errard-ηδηφηεηεο νκνίσλ ηξηγψλσλ. Ζ εξγαζία γηα λα ζεσξεζεί 

νινθιεξσκέλε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο πνπ νξίδνπλ ηα 

παξαπάλσ επίπεδα, λα έρεη νινθιεξψζεη δειαδή κηα πιήξε πεξηθνξά γχξσ απφ ηα 

θάζεηα επίπεδα. 

Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν δνκείηαη ε εξγαζία είλαη ε GI, θαζψο δίλεηαη έκθαζε ζηε 

δηαίζζεζε θαη ην πείξακα, ελψ πεγή επηθχξσζεο είλαη ν πξαγκαηηθφο θφζκνο. 

Ωζηφζν ζε θάπνηα ζεκεία ηεο εξγαζίαο δηαπηζηψζεθε ε κεηαθίλεζε πξνο ηε GII. 

ηφρνο ησλ δχν πξψησλ καζεκάησλ ήηαλ λα νδεγεζνχλ νη καζεηέο ζηελ εξγαιεηαθή 

γέλεζε. ηελ θαηαζθεπή δειαδή ηνπ εξγαιείνπ ηνπ Errard, ην νπνίν γλψξηζαλ κέζα 

απφ έλα ηζηνξηθφ θείκελν πνπ παξνπζηάζακε ζηελ ηάμε. Πξάγκαηη νη καζεηέο 
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εξγάζηεθαλ ζην εκεησηηθφ-Δξγαιεηαθφ επίπεδν θαη θαηάθεξαλ λα 

κεηαζρεκαηίζνπλ έλα  ηερλνχξγεκα ζε εξγαιείν (instrumentation). 

θνπφο ηνπ ηξίηνπ καζήκαηνο ήηαλ λα κεηαθέξνπλ ην ζρέδην ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

δειαδή ην εξγαιείν κε ηα ηξίγσλα πνπ ζρεκαηίδνληαη θαηά ηε ρξήζε ηνπ, ζην ραξηί 

θαη λα γίλεη έλα  γεσκεηξηθφ ζρήκα. Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζην Δξγαιεηαθφ-

Λεθηηθφ επίπεδν θαη θαηάθεξαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ράξαθα λα κεηαθέξνπλ ην ζρήκα 

ζε έλα ραξηί κε ηεξαγσλάθηα. Δθεί είραλ ηελ επθαηξία λα κειεηήζνπλ ηα ηξίγσλα θαη 

λα ζπδεηήζνπλ γηα θάπνηεο απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ ηξηγψλσλ. 

Σν ηέηαξην κάζεκα ζηφρεπζε ζηελ αλάδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηεο αλαινγίαο πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ πιεπξψλ ησλ νκνίσλ ηξηγψλσλ. Πξάγκαηη νη καζεηέο εξγάζηεθαλ κε δχν 

φκνηα ηξίγσλα ζηνλ πίλαθα θαη θαηάθεξαλ λα δηαπηζηψζνπλ ηε ζρέζε αλαινγίαο πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ πιεπξψλ ηνπο (εκεησηηθφ-Δξγαιεηαθφ πξνο Λεθηηθφ επίπεδν). 

Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ γεσκεηξηθή 

εξγαζία  ζην ρψξν ηεο ΜΥΔΓεσκεηξία ην πέξαζκα απφ κηα αλαπαξάζηαζε ζηνηρείσλ 

κηαο θαηαζθεπαζκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε κηα αλαπαξάζηαζε ηδεαηψλ ελλνηψλ κηαο 

ζεσξίαο. 

Με ην πέκπην κάζεκα ζηνρεχζακε ε ηδηφηεηα ησλ αλαινγηψλ πνπ αλαδχζεθε απφ ηελ 

πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα, λα θαηαζηεί ην κέζν γηα ηελ επίιπζε ελφο αλαινγηθνχ 

πξνβιήκαηνο. Πξάγκαηη νη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζην ίδην επίπεδν (εκεησηηθφ-

Δξγαιεηαθφ πξνο Λεθηηθφ επίπεδν) θαη έιπζαλ ην πξφβιεκα. Βιέπνπκε δειαδή πσο 

ρξεζηκνπνίεζαλ κηα καζεκαηηθή ηδηφηεηα πνπ αλαθάιπςαλ γηα λα  επηιχζνπλ έλα 

πξφβιεκα, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ηε κεηαηφπηζε απφ ηε GI πξνο ηε GII. 

ηελ έθηε ζπλάληεζή καο ηέζεθε σο ζηφρνο λα ρξεζηκνπνηεζεί ην εξγαιείν ηνπ 

Errard γηα κεηξήζεηο ζην ρψξν ηεο απιήο θαη νη κεηξήζεηο απηέο λα κεηαθεξζνχλ ζε 

έλα πξφρεηξν ζρέδην ζην ραξηί (Λεθηηθφ-Δξγαιεηαθφ-εκεησηηθφ επίπεδν). Γηα άιιε 

κηα θνξά ηα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηδηφηεηα ησλ Λφγσλ πνπ αλαθάιπςαλ πσο 

ελππάξρεη ζην εξγαιείν γηα λα κεηξήζνπλ ην ρψξν ηεο απιήο. ηε ζπλέρεηα 

κεηέθεξαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην ραξηί, ηνπνζεηψληαο ηηο δηαζηάζεηο  πάλσ ζε έλα 

πξφρεηξν ζρέδην  ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ρξήζε ηνπ πξφρεηξνπ ζρεδίνπ κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

καο δείρλεη κηα αθφκε κεηαηφπηζε απφ ηηο κεηξήζεηο (GI) πξνο ηε GII. 
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Με ηελ έβδνκε παξέκβαζε ζηνρεχζακε ζηελ  αλάδεημε κηαο άιιεο καζεκαηηθήο 

έλλνηαο πνπ απνηειεί κηα εηδηθή πεξίπησζε Λφγσλ: ηεο θιίκαθαο. Σα παηδηά 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ζρέδηα θαη ηηο κεηξήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο, 

εξγάζηεθαλ κε αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη θαηάθεξαλ λα ζκηθξχλνπλ ην πξαγκαηηθφ 

ζρήκα γηα λα ην κεηαθέξνπλ ζην ραξηί ηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ ράξαθα. Σν ζρέδην 

πνπ πξνέθπςε δελ ήηαλ πιένλ έλα ηπραίν ζρήκα, αιιά έλα ζρέδην πνπ απεηθφληδε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ππφ θιίκαθα. Ζ εξγαζία ζηε θάζε απηή θηλήζεθε ζηελ Δξγαιεηαθή-

Λεθηηθή πξνο εκεησηηθή δηάζηαζε. Ζ εξγαζία παξέκεηλε ζην παξάδεηγκα ηεο GI, 

αθνχ νη αξηζκεηηθνί ππνινγηζκνί ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε GI. 

Ζ ηειεπηαία παξέκβαζε είρε σο ζηφρν ηεο ηελ επηθχξσζε ηεο λέαο γλψζεο. Ζ 

ηδηφηεηα ηνπ εξγαιείνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα κεηαθέξεη ηψξα έλα γεσκεηξηθφ 

ζρήκα απφ ην ραξηί, ζηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν ηεο απιήο. Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ κε 

έλα πξφβιεκα πνπ δεηνχζε πξψηα ηελ εχξεζε ηνπ θέληξνπ ηεο απιήο ζην ζρέδην ππφ 

θιίκαθα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζεκείνπ ζην ρψξν ηεο απιήο 

(εκεησηηθφ-Λεθηηθφ πξνο Δξγαιεηαθφ επίπεδν). Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

εξγαιείνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο, ζεκαηνδνηεί ηε δηαδηθαζία ηεο 

instrumentalisation. 

Κάλνληαο κηα γεληθή εθηίκεζε ησλ νθηψ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, ζα ιέγακε πσο νη 

ζηφρνη επεηεχρζεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ. Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ νκαδηθά, 

αλαθάιπςαλ ηα νθέιε ηεο ελζσκάησζεο ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηελ 

εξγαζία ηνπο, θαηαζθεχαζαλ κε ηα ίδηα ηνπο ηα ρέξηα έλα ηζηνξηθφ εξγαιείν, ην 

ρξεζηκνπνίεζαλ, αλαθάιπςαλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ νκνίσλ ηξηγψλσλ θαη νδεγήζεθαλ 

ηέινο ζηελ αλαθάιπςε θαη ρξήζε ησλ θιηκάθσλ. Γλψξηζαλ επνκέλσο, κε έλα 

βησκαηηθφ ηξφπν, ηνπο ιφγνπο θαη ηηο αλαινγίεο πνπ ζηφρεπε ε έξεπλά καο. 

Δπίζεο  κε νδεγφ ην δσεξφ ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ, κπνξέζακε 

φρη απιά λα πεηχρνπκε ηνπο αξρηθνχο καο ζηφρνπο, πνπ πξνέβιεπε ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

θαηάιιεινπ ΜΥΔ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη λα επεθηαζνχκε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, φπσο ζην κέζν φξν, ζηε ρξήζε ησλ θιαζκάησλ, ζηε ζρέζε ησλ 

θιαζκάησλ κε ηνπο ιφγνπο, ζηε ζρέζε νκνίσλ ηξηγψλσλ κε ηα εκβαδά ηνπο θαη ζηηο 

ηδηφηεηεο ησλ νκνίσλ ηξηγψλσλ. 

ζνλ αθνξά ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπκε ζην 

πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα, εμεηάζακε ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ΜΥΔ ησλ 
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καζεηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Απηφ, φπσο είδακε, έγηλε κε έλα ηεζη δέθα 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο δφζεθαλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε θαη πξνζπάζεζαλ 

λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο εθείλεο ησλ καζεηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε Μαζεκαηηθή 

Αλαινγηθή θέςε. 

ηνλ ηνκέα ηεο κεηα-αλαινγηθήο ελεκεξφηεηαο είδακε πσο δελ είρακε ζεκαληηθή 

βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο δηάθξηζεο αλαινγηθψλ απφ ηηο κε αλαινγηθέο θαηαζηάζεηο. 

Πξνθαλψο ε δηδαθηηθή ζεηξά δελ κπφξεζε λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα απηή ησλ 

καζεηψλ. Απηφ βέβαηα ζα κπνξνχζε  λα εξκελεπηεί απφ ην γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε 

ηεο κεηα-αλαινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ε νπνία έρεη κεηαγλσζηηθή θχζε, πξνυπνζέηεη 

ηελ εθαξκνγή αξθεηψλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. 

 Ωζηφζν, δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο, φηη ζην εξψηεκα πνπ 

αθνξνχζε κηα γεσκεηξηθή θαηάζηαζε, είδακε πσο είρακε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

ζσζηψλ απαληήζεσλ, ελψ αληηζέησο ζηα ππφινηπα εξσηήκαηα πνπ  έκνηαδαλ πνιχ κε 

απηά ηνπ βηβιίνπ, είρακε κηα ζηαζηκφηεηα, αλ φρη θαη αχμεζε ησλ ιαλζαζκέλσλ 

απαληήζεσλ. Γηαθξίλνπκε, δειαδή, κηα αζηαζή γλψζε. Απηφ καο θάλεη λα 

ππνζέζνπκε πσο νη καζεηέο, πεξηνξίδνληαη απφ ηνλ ΜΥΔ αλαθνξάο ηνπο, πνπ είλαη 

ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη νδεγνχληαη ζε κηα κεραληζηηθή δηάθξηζε ησλ αλαινγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Αληηζέησο ε ελαζρφιεζή ηνπο κε εκπεηξηθέο έξεπλεο, φπσο ζηελ 

πεξίπησζή καο, θαίλεηαη λα νδεγεί ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Αληηζέησο ζηνλ ηνκέα ηνπ Μαζεκαηηθνχ Αλαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ είρακε πνιχ θαιά 

απνηειέζκαηα κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Γηαπηζηψζακε δειαδή κηα ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ γηα ζχγθξηζε ιφγσλ θαη γηα επίιπζε 

αλαινγηθψλ έξγσλ. Απηφ θάλεθε φρη κφλν απφ ηελ αχμεζε ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ 

πνπ πήξακε ζην post-test, αιιά θαη απφ ηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ επίιπζεο θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ.  

Δλψ ινηπφλ ζηελ επίιπζε αλαινγηθψλ έξγσλ ζην pre-test, είρακε ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ εζσηεξηθνχ γηλνκέλνπ (ρηαζηί γηλφκελα), ε 

νπνία κάιηζηα δελ ζπλνδεχνληαλ απφ θάπνηα αηηηνιφγεζε ηεο απάληεζεο, ζην post-

test εθαξκφζηεθαλ ελαιιαθηηθά θαη άιιεο κέζνδνη επίιπζεο, φπσο ε αλαγσγή ζηε 

κνλάδα θαη ε κέζνδνο ησλ ηξηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζσζηέο απαληήζεηο 

ζπλνδεχνληαλ κάιηζηα θαη απφ αηηηνιφγεζε ηεο απάληεζήο ηνπο. Ηδηαίηεξε εληχπσζε 

πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη αθφκε θαη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ηα 
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Μαζεκαηηθά, κπφξεζαλ λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο θαη θαηάθεξαλ λα δψζνπλ  

απαληήζεηο, πνπ έδεημαλ φηη έρνπλ αλαπηχμεη ηθαλφηεηα καζεκαηηθνχ αλαινγηθνχ 

ζπιινγηζκνχ.  

Ζ ρξήζε αιγεβξηθψλ κεζφδσλ ζηελ επίιπζε ησλ αλαινγηθψλ έξγσλ καο δείρλεη ηε 

κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ πξνο ην ΜΥΔΆιγεβξα. Απηφ ήηαλ θάηη πνπ ζπλερίζακε λα ην 

βιέπνπκε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Δίρακε δειαδή κηα δηαξθή κεηαθίλεζε 

ζην παξάδεηγκα, απφ ηνλ ΜΥΔΓεσκεηξία πξνο ηνλ ΜΥΔΆιγεβξα θαη αληηζηξφθσο. Απηφ 

βέβαηα δηθαηνινγείηαη απφ ηε θχζε ηνπ καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν 

ηνπνζεηείηαη ζην κεηαίρκην κεηαμχ Άιγεβξαο θαη Γεσκεηξίαο (Picken, 1920). 

Οκνίσο θαη ζηε ζχγθξηζε ησλ ιφγσλ είρακε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ απαληήζεσλ. 

Δδψ βέβαηα πξέπεη λα πνχκε φηη αλ θαη κεηψζεθε ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ έδεημαλ 

κηα ζρεηηθή εκκνλή ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ σο αλαινγηθά έξγα, 

ππήξμε κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηηο πεξηπηψζεηο ζχγθξηζεο ιεθηηθψλ, παξά 

αξηζκεηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απηφ θαίλεηαη ινγηθφ, αθνχ ε ρξήζε ιεθηηθψλ ζρέζεσλ 

είλαη φπσο είπακε κηα δηαδηθαζία αξθεηά πην δχζθνιε γηα ηα παηδηά, θαζψο 

πξνυπνζέηεη δηαδηθαζίεο  κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ. 

Σν ίδην ζεηηθά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπ Αλαινγηθνχ πιινγηζκνχ. 

Δίρακε, δειαδή, βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ επίιπζε ιεθηηθψλ 

θαη αξηζκεηηθψλ αλαινγηψλ. Καηάθεξαλ δειαδή νη καζεηέο λα απμήζνπλ ηηο νξζέο 

ηνπο απαληήζεηο θαη κεηψζεθε ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ δελ 

απάληεζαλ. Δδψ βέβαηα δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα βειηίσζε ηεο ηερληθήο 

επίιπζεο, αθνχ επξφθεηην γηα αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο, ρσξίο ηελ εθαξκνγή θάπνηαο 

ηδηαίηεξεο ηαθηηθήο. 

Ωζηφζν, απηφ πνπ καο πξνβιεκάηηζε ήηαλ, πσο φηαλ νη καζεηέο έπξεπε λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηνλ ηέηαξην φξν κηαο αλαινγίαο, έθαλαλ ιάζε ζε θάπνηεο απφ ηηο 

ηζφηεηεο, ελψ ζε άιιεο φρη. Απηφ, ίζσο, δείρλεη κηα δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ επαξθψο ηα θιάζκαηα. 

Αλάινγα απνηειέζκαηα καο έδσζε θαη ε δηδαθηηθή ζεηξά. Οη καζεηέο θαηά ηελ 

ελαζρφιεζε ηνπο κε ηε κειέηε ηνπ ηζηνξηθνχ θεηκέλνπ θαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη 

ρξήζε ηνπ ηζηνξηθνχ εξγαιείνπ, είραλ ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ ηελ Αλαινγηθή 

πιινγηζηηθή. Απηφ έγηλε κέζα απφ ηελ αλαθάιπςε ηεο πνιιαπιαζηαζηηθήο ζρέζεο 
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πνπ ίζρπε κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπο. 

Οη καζεηέο έθαλαλ ρξήζε αλαινγηθψλ πηλάθσλ, φπνπ θαηέγξαθαλ ηνπο ιφγνπο ησλ 

επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ πνπ ζρεκαηίδνληαλ ζην εξγαιείν. Δξγάζηεθαλ δειαδή κε 

αξηζκεηηθέο αλαινγίεο θαη βειηίσζαλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο γηα επίιπζε αλαινγηθψλ 

έξγσλ. 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ θαη επηρεηξψληαο λα απαληήζνπκε ζην πξψην εξεπλεηηθφ 

καο εξψηεκα, ζα ιέγακε πσο πξάγκαηη, ε πεηξακαηηθή καο γεσκεηξηθή πξνζέγγηζε 

ζηνπο Λφγνπο θαη Αλαινγίεο, θαηάθεξε λα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

αλάπηπμε ηεο Μαζεκαηηθήο Αλαινγηθήο θέςεο ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηφο καο. 

Ωζηφζν ππάξρνπλ, φπσο είλαη θπζηθφ,  αθφκε αξθεηά πεξηζψξηα βειηίσζεο, εηδηθά 

ζηνλ ηνκέα ηεο κεηα-αλαινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

ρεηηθά κε ην δεύηεξν εξεπλεηηθό καο εξώηεκα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο νη 

θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη καζεηέο θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε  

εκπεηξηθέο κεζφδνπο, ρσξίδνληαη φπσο είδακε θαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο, ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: α) ηηο δπζθνιίεο γλσζηηθήο θχζεο, β) ηηο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη γ) ηηο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηδαθηηθή, 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

ρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο γλσζηηθνύ πεξηερνκέλνπ, νη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ 

ζπλάληεζαλ νη καζεηέο ήηαλ θπξίσο ε εκκνλή θάπνησλ καζεηψλ ζην πξνζζεηηθφ 

ζρήκα θαη ζηε δηαηζζεηηθή δηάθξηζε ησλ ιφγσλ. Σα πεξηζζφηεξα ιάζε πνπ έθαλαλ νη 

καζεηέο ζηα δχν ηεζη, αιιά θαη ζηε ζπκπιήξσζε ησλ Φχιισλ Δξγαζίαο νθείινληαλ 

θπξίσο ζηελ απνπζία ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ ζρήκαηνο. Αιιά αθφκε θαη ζε θάπνηεο 

ζσζηέο απαληήζεηο, είδακε πσο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξνζζεηηθή ζηξαηεγηθή. Απηφ 

βέβαηα είλαη θπζηνινγηθφ γηα παηδηά Γεκνηηθνχ, θαζψο ην πνιιαπιαζηαζηηθφ ζρήκα 

είλαη θάηη ην νπνίν ζπλήζσο ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα αλαπηπρζεί. Δπίζεο θάπνηνη 

καζεηέο ηφζν ζηα ηεζη, φζν θαη θαηά ηελ εξγαζία ηνπο κε ην εξγαιείν, αδπλαηνχζαλ 

λα αληηιεθζνχλ άκεζα ηνπο ιφγνπο πνπ δεκηνπξγνχληαλ κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ. ηηο 

δηδαζθαιίεο, βνήζεζε ζεκαληηθά ε αιιειεπίδξαζε ησλ νκάδσλ, φπνπ κπνξνχζαλ λα 

αλαδεηήζνπλ ζηήξημε απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο γηα λα μεπεξάζνπλ ηηο 

δπζθνιίεο ηνπο. ηα ηεζη φκσο θαη θπξίσο ζηα πξνβιήκαηα αξηζκεηηθψλ αλαινγηψλ, 

θάλεθε εληνλφηεξα ην πξφβιεκα. 
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ρεηηθά κε  ηηο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

είρακε θπξίσο δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαλ κε ηε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ, κε ην 

ιεθηηθφ πεξηερφκελν ησλ αζθήζεσλ θαη κε ην είδνο ησλ αξηζκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Υαξαθηεξηζηηθφ γηα ηε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ ήηαλ ην 

παξάδεηγκα ηεο άζθεζεο Γ5, φπνπ είρακε έλα ιεθηηθφ πξφβιεκα ζχγθξηζεο ιφγσλ. 

Έπξεπε αξρηθά νη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ δηαηζζεηηθά ηε ζρέζε ησλ ιφγσλ, θάηη 

πνπ εληνπίζακε ζηελ πξνεγνχκελε νκάδα δπζθνιηψλ, ζηε ζπλέρεηα λα κεηαηξέςνπλ 

ηηο ψξεο ζε ιεπηά, λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο ιφγνπο θαη ηέινο λα ηνπο ζπγθξίλνπλ. Σν 

ιεθηηθφ πεξηερφκελν δπζθφιεςε θάπνηνπο καζεηέο θπξίσο ζην ηζηνξηθφ θείκελν, 

φπνπ πεξηέρνληαλ αξθεηνί φξνη, αιιά θαη ζηα πξνβιήκαηα αλαινγηθψλ έξγσλ, φπνπ 

ε ιεθηηθή θαηάζηαζε έπξεπε λα εξκελεπηεί ζε αξηζκεηηθή, πξνθεηκέλνπ λα 

νδεγεζνχλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σέινο είδακε πσο ε θχζε ησλ αξηζκψλ 

θαη θπξίσο ηα θιάζκαηα, δεκηνχξγεζαλ δπζθνιίεο ζε θάπνηνπο καζεηέο. Απηφ 

θάλεθε ηφζν ζηα ηεζη, φζν θαη ζηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηηο κεηξήζεηο. ηα ηεζη ην 

είδακε θπξίσο ζηηο αζθήζεηο Α4, πνπ αθνξνχζαλ ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο 

αξηζκεηηθψλ αλαινγηψλ, φηαλ θάπνηνη καζεηέο ελψ έδεημαλ φηη είραλ θαηαλνήζεη ην 

κεραληζκφ επίιπζεο, έθαλαλ ιάζε δηαρείξηζεο ησλ θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ. Σν ίδην 

έθαλαλ θαη ζηηο αζθήζεηο Α3 θαη Α10, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ. 

Οη δπζθνιίεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

αθνξνχζαλ θπξίσο παξάγνληεο φπσο: ε ειηθία, νη αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ 

θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλαινγηθνχ ζρήκαηνο ζηνλ θαζέλα. ηη αθνξά ηελ ειηθία, 

πξάγκαηη ζα κπνξνχζε  θαλείο λα ηζρπξηζηεί, πσο ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ 

δεκηνχξγεζε αξθεηέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  Θα πξέπεη φκσο λα επαλαιάβνπκε, πσο 

πνιινί εξεπλεηέο (Noelting, 1980, Fischer 1988, Lamon, 1993) ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

αλάπηπμε ηνπ αλαινγηθνχ ζρήκαηνο είλαη ζπλερήο, βαζκηαία θαη είλαη απνηέιεζκα 

εθκάζεζεο. Δηδηθά ηα παηδηά ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ, πνπ βξίζθνληαη 

ζην ζπκπαγέο ζηάδην αλάπηπμεο, κπνξνχλ κέζσ κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο λα 

κεηαηξέςνπλ έλα ιαλζάλνλ δπλεηηθφ ζχζηεκα αλαινγηθνχ ζρήκαηνο πνπ έρνπλ 

αλαπηχμεη, ζε έλα απνηειεζκαηηθφ γλσζηηθφ εξγαιείν, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Ben-Chaim et al., 2012). 

Αλ θαη ην δείγκα καο ήηαλ κηθξφ, ππήξραλ φπσο είλαη θπζηθφ, δηαθνξέο ηφζν ζηελ 

λνεηηθή αλάπηπμε, φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλαινγηθνχ ζρήκαηνο ζηνλ θαζέλα. 

Έηζη ινηπφλ, θάπνηνη απφ ηνπο καζεηέο αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο θαηαλφεζεο θαη 
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ζπλεξγαζίαο. πσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο, κέζα απφ ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

νη καζεηέο κπφξεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα θαηάιιεια γλσζηηθά εξγαιεία πνπ ηνπο 

βνήζεζαλ λα εξγαζηνχλ κε ηνπο Λφγνπο θαη ηηο Αλαινγίεο. Γπζηπρψο φκσο, φπσο 

έδεημαλ θαη ηα απνηειέζκαηα  ησλ ηεζη αιιά θαη νη παξαηεξήζεηο πεδίνπ, δελ 

θαηάθεξαλ φινη λα αμηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ζην κέγηζην βαζκφ. Απηφ ζα κπνξνχζακε 

λα ην εξκελεχζνπκε απφ ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί θαζέλαο κέζα ζε κηα καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Δπίζεο θάπνηνη, ειάρηζηνη, καζεηέο έδεημαλ κεξηθέο θνξέο απξνζπκία γηα 

ζπλεξγαζία ή θαη θφπσζε. Απηφ παξαηεξήζεθε θπξίσο θαηά ηελ έλαξμε ησλ 

παξεκβάζεσλ, μεπεξάζηεθε φκσο ζρεηηθά γξήγνξα κε ηελ ζηήξημε ησλ ππνινίπσλ 

κειψλ ηεο νκάδαο θαη ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο κε ηε δηθή κνπ παξέκβαζε. Ίζσο 

κάιηζηα λα νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο καο, αλ θαη εξγάδνληαλ νκαδηθά 

ζην πιαίζην ηεο ηάμεο, δελ είραλ αλάινγεο εκπεηξίεο απφ παξφκνηεο πξαθηηθέο 

παξεκβάζεηο. Δπίζεο αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ηα κεγαιχηεξα νθέιε ηεο δηδαθηηθήο 

ζεηξάο, ηα θαξπψζεθε ν έλαο απφ ηνπο δχν καζεηέο ηεο ηάμεο, κε δηαπηζησκέλα 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα, απηφ καο θάλεη λα πηζηέςνπκε, φηη ηνπιάρηζηνλ ζην 

δηδαθηηθφ-καζεζηαθφ επίπεδν ε δηδαθηηθή ζεηξά κπφξεζε λα μεπεξάζεη θάπνηεο απφ 

ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο. 

Γεληθά, φπσο είπακε θαη ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα 

μεπεξάζνπλ αξθεηέο απφ ηηο δπζθνιίεο ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ φινπο εθείλνπο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. Απηφ καο έδεημαλ άιισζηε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη θαη νη 

παξαηεξήζεηο ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο.  

ρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ νη καζεηέο θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε 

ην ηζηνξηθφ εξγαιείν, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (πάλσ απφ ην 80%) βξήθαλ ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ εχθνιε. Βέβαηα, απφ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηψλ, δηαπηζηψζακε θάπνηεο 

δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ζηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ, θπξίσο θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηδαθηηθήο ζεηξάο. Απηφ ζεσξείηαη θπζηθφ, αθνχ ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ηα παηδηά 

εξγάζηεθαλ κε έλα ηέηνην εξγαιείν. ηαδηαθά φκσο, νη δπζθνιίεο απηέο 

μεπεξάζηεθαλ θαζψο νη καζεηέο εμνηθεηψζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ. 
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Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη καζεηέο κε ην 

ηζηνξηθφ εξγαιείν ήηαλ ειάρηζηεο θαη απηέο γξήγνξα πεξηνξίζηεθαλ κε ηελ 

ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ην εξγαιείν. 

Γηα λα απαληήζνπκε ηέινο ζην ηξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν 

πνπ αμηνινγνχλ νη καζεηέο ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο ηζηνξηθνχ 

εξγαιείνπ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ ελζσκάησζε ηεο Ηζηνξίαο 

ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηε ρξήζε ηνπ ηζηνξηθνχ εξγαιείνπ, ζηεξηρζήθακε θπξίσο ζηηο 

απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζε παξαηεξήζεηο πεδίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηδαζθαιηψλ. 

Ζ δηδαζθαιία μεθίλεζε, φπσο είδακε κε ηελ παξνπζίαζε ελφο ηζηνξηθνχ θεηκέλνπ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 85% ραξαθηήξηζε ην θείκελν 

ελδηαθέξνλ, επράξηζην θαη θαηαλνεηφ, ελψ φινη νη καζεηέο ζεψξεζαλ φηη είρε ζρέζε 

κε ηα Μαζεκαηηθά, θαζψο πεξηειάκβαλε έλλνηεο φπσο: νξζνγψληα ηξίγσλα, γσλίεο, 

ιφγνη θαη αλαινγίεο, γσλίεο, κέηξεζε απνζηάζεσλ, επζείεο θαη Δπθιείδεηα 

Γεσκεηξία. Γπζθνιεχηεθαλ, φπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο, κε θάπνηνπο 

καζεκαηηθνχο φξνπο, αιιά απηφ δελ ζηάζεθε εκπφδην ζην λα αζρνιεζνχλ κε απηφ. 

Ηδηαίηεξα νη εηθφλεο πνπ ην ζπλφδεπαλ, πξνθάιεζαλ κεγάιε εληχπσζε ζηα παηδηά θαη 

θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην εξγαιείν ηνπ Errard. χληνκα κάιηζηα 

εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα θαηαζθεπάζνπλ θαη ηα ίδηα έλα παξφκνην εξγαιείν θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε ηε κέηξεζε απξφζηησλ απνζηάζεσλ. Θεσξνχκε ινηπφλ πσο ην 

θείκελν πέηπρε λα θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη ιεηηνχξγεζε σο κηα 

πξσηνγελήο ηζηνξηθή πεγή. 

Σν ζπκπέξαζκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο, φπσο απηφ θαηαγξάθεθε 

απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, είλαη πσο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (άλσ ηνπ 85%) 

ηε βξήθαλ πνιχ ρξήζηκε θαη αξθεηά ελδηαθέξνπζα. Οη κηζνί ζρεδφλ ηε  βξήθαλ 

ζρεηηθά δχζθνιε, αιιά φινη ζα ήζειαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξφκνηεο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο ζην κέιινλ. Παξφια απηά νη κηζνί ζρεδφλ καζεηέο δελ ήηαλ ζίγνπξνη 

αλ ζην κέιινλ ζα κπνξνχζαλ λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηα πξνβιήκαηα Λφγσλ θαη 

Αλαινγηψλ. Ωζηφζν ηα απνηειέζκαηα ηνπ post-test κάιινλ ηνπο δηέςεπζαλ πξνο ην 

ζεηηθφηεξν, θαζψο έδεημαλ ζεκαληηθή βειηίσζε. Βιέπνπκε δειαδή κηα έιιεηςε 

απηνπεπνίζεζεο ζην ρεηξηζκφ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, θάηη φκσο πνπ δε 

δηθαηνινγείηαη απφ ηα απνηειέζκαηα. Υξεηάδεηαη ίζσο αξθεηή ελαζρφιεζε ησλ 
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καζεηψλ κε πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ πξνζθέξνπλ βαζηά ελλνηνινγηθή 

θαηαλφεζε, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ απηά ηα εκπφδηα. 

Ζ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ, αμηνινγήζεθε αξθεηά 

ζεηηθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη βξήθαλ ηελ θαηαζθεπή 

θαη ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ εχθνιε, ζεσξνχλ φηη ηνπο βνήζεζε θαη ζα ήζειαλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ ζην κέιινλ παξφκνηα εξγαιεία. Φαίλεηαη πάλησο απφ ηηο απαληήζεηο, 

πσο ε έκθαζε δφζεθε πεξηζζφηεξν ζην πξαθηηθφ κέξνο, ζηηο κεηξήζεηο, ελψ ε έλλνηα 

ησλ Λφγσλ ελππάξρεη θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο ην κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηνπο.  

Ζ εθηίκεζε ησλ καζεηψλ γηα ην επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζηηο νκάδεο, ήηαλ 

πνιχ ζεηηθή, αθνχ ππήξρε επηθνηλσλία, αιιεινβνήζεηα θαη ακνηβαίνο ζεβαζκφο ζηηο 

απφςεηο ηνπο. Δίδακε πσο φινη νη καζεηέο ζπκθψλεζαλ πσο ηνπο άξεζε ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Απηφ άιισζηε δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο πεδίνπ, φπνπ παξαηεξήζεθε  άςνγε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο. Τπήξρε ηζνκεξήο θαηαλνκή ξφισλ θαη φηαλ θάπνηνο καζεηήο αληηκεηψπηδε 

κηα δπζθνιία, αλαδεηνχζε βνήζεηα απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο. 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο θαη ηελ πξαθηηθή ηεο 

αμηνπνίεζε ζην κέιινλ, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (άλσ ηνπ 80%) έρνπλ ζεηηθή 

άπνςε, θαζψο πηζηεχνπλ πσο ζα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηά 

ηεο, ηφζν ζην ρψξν ησλ Μαζεκαηηθψλ, φζν θαη ζε δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο ή θαη 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο. 

Αληί κηαο ηειηθήο απάληεζεο ζην ηξίην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα, πνπ δεηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γηα ηε δηδαθηηθή ζεηξά, ζα ήζεια λα επαλαιάβσ ηα ιφγηα 

ελφο καζεηή, ηνπ Γηψξγνπ, πνπ ήξζαλ σο αληίδξαζε φηαλ ηνπο αλαθνηλψζεθε φηη 

νινθιεξψζεθε ν θχθινο ησλ καζεκάησλ: «Ση;…όρη!...θαη πώο ζα πεξάζεη ε ππόινηπε 

βαξεηή ρξνληά!...ήηαλ σξαία κε απηά ηα καζήκαηα!». Θεσξψ πσο ηα ιφγηα ηνπ 

Γηψξγνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ άπνςε ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ, νη νπνίνη έδεημαλ 

δσεξφ ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ 

απνηειέζκαηνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 1 

Ολνκαζία νκάδαο………………………..
 

 

1. Δληνπίζηε  κε ηελ νκάδα ζαο ζην ρώξν ηεο απιήο ηα παξαθάησ 

αληηθείκελα θαη πξνζπαζήζηε λα εθηηκήζεηε ην ύςνο ησλ παξαθάησ 

αληηθεηκέλσλ. ηε ζπλέρεηα λα θαηαγξάςεηε ηηο εθηηκήζεηο ζαο: 

 Σν θηφζθη  πξέπεη λα έρεη χςνο…………………………………………….. 

 Ζ κπαζθέηα πξέπεη λα έρεη χςνο…………………………………………… 

 Ο ηζηφο ηεο ζεκαίαο πξέπεη λα έρεη χςνο…………………………………… 

 Σν θηήξην ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα έρεη χςνο……………………………….. 

 Σν πιαηάλη ζηε δπηηθή πιεπξά πξέπεη λα έρεη χςνο………………………… 

 

2. Μπνξείηε λα θαηαηάμεηε ηα παξαπάλσ αληηθείκελα ζε αύμνπζα ζεηξά 

κεγέζνπο, ζύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ζαο: 

…………………………………………………………………………………. 

 

3. Αλ ππνζέζνπκε όηη όινη νη καζεηέο ηεο νκάδαο έρεηε πεξίπνπ ην ίδην 

ύςνο, πόζεο θνξέο ςειόηεξν είλαη ην θαζέλα από ηα παξαπάλσ 

αληηθείκελα από εζάο; 

 Σν θηφζθη  πξέπεη λα είλαη…………………………………………….. 

 Ζ κπαζθέηα πξέπεη λα είλαη…………………………………………… 

 Ο ηζηφο ηεο ζεκαίαο πξέπεη λα είλαη…………………………………… 

 Σν θηήξην ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη……………………………….. 

 Σν πιαηάλη πξέπεη λα είλαη…………………………………………….. 

 

4. Θα κπνξνύζαηε ίζσο λα πξνηείλεηε θάπνην ηξόπν, ώζηε λα εθηηκήζνπκε 

κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ην ύςνο ησλ παξαπάλσ αληηθεηκέλσλ; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 2 

Ολνκαζία νκάδαο……………………….. 

 

1. Μπξνζηά ζαο έρεηε ην εξγαιείν ηνπ Errard, πνπ ζπλαξκνινγήζαηε ζε 

πξνεγνύκελν κάζεκα. Πξηλ μεθηλήζνπκε λα δνπιεύνπκε κε απηό ζα 

ζπκθσλήζνπκε πξώηα γηα ηελ νλνκαζία θάπνησλ ζεκείσλ πνπ ζα έρνπλ 

ηελ εμήο κνξθή: 

 

             Α 

 

             Γ                                        Δ 

 

 

                                                                                                       Γ 

             Β                                                                         

 

2. Ο θαζέλαο ζηελ νκάδα ζα αλαιάβεη θαη από έλα ξόιν: 

 Έλαο καζεηήο ζα πξαγκαηνπνηεί ηηο ζηνρεχζεηο κε ην φξγαλν 

 Έλαο καζεηήο ζα θξνληίδεη γηα ηελ θαζεηφηεηα ηνπ νξγάλνπ 

παξαηεξψληαο ην λήκα ηεο ζηάζκεο 

 Γχν καζεηέο ζα κεηξνχλ κε ηε κεηξνηαηλία ηελ απφζηαζε ΒΓ 

 Έλαο ζα παξαηεξεί ηηο απνζηάζεηο ΑΓ θαη ΓΔ 

 Έλαο ζα θαηαγξάθεη ηα δεδνκέλα ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 Οη ξφινη ζα ελαιιάζζνληαη. Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ 6 δηαθνξεηηθέο 

ζηνρεχζεηο, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε φινπο λα πεξάζνπλ απφ θάζε 

ξφιν. 

 ε θάζε λέα ζηφρεπζε ν θψλνο ζα κεηαθηλείηαη ζε δηαθνξεηηθή απφζηαζε, 

ελψ ε ζέζε ηνπ νξγάλνπ ζα παξακέλεη ζηαζεξή. 

 Πξνζέρνπκε ψζηε λα ηνπνζεηνχκε θάζε θνξά ηνλ θψλν ζε κηα απφζηαζε 

κηθξφηεξε ησλ 20κ., γηα λα κπνξεί λα κεηξεζεί κε ηελ κεηξνηαηλία καο. 
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3. Αθνινπζήζηε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο θαη ζπκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

Απνζηάζεηο 

ζε εθαηνζηά 

1
ε
 

ζηόρεπζε 

2
ε
 

ζηόρεπζε 

3
ε
 

ζηόρεπζε 

4
ε
 

ζηόρεπζε 

5
ε
 

ζηόρεπζε 

6
ε
 

ζηόρεπζε 

ΑΓ       

ΑΒ       

ΓΔ       

ΒΓ       
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 3 

Όλνκα……………………….. 

 

1. Παξαθάησ έρεηε ζπκπιεξσκέλν έλα πίλαθα κε ζηνρεύζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζαηε ζηελ πξνεγνύκελή ζαο δξαζηεξηόηεηα. Παξαηεξήζηε 

θαιά ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα αλά δεύγε: (ΑΓ , ΑΒ) θαη ( ΓΔ , ΒΓ) θαη γξάςηε 

ηη παξαηεξείηε γηα θάζε ζηόρεπζε μερσξηζηά: 

 

Απνζηάζεηο ζε 

εθαηνζηά 

1
ε
 ζηόρεπζε 2

ε
 ζηόρεπζε 3

ε
 ζηόρεπζε 

ΑΓ 20 10 12 

ΑΒ 120 120 120 

ΓΔ 50 50 80 

ΒΓ 300 600 800 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. Γεκηνπξγήζηε ηα θιάζκαηα ΑΓ/ΑΒ θαη ΓΔ/ΒΓ γηα θάζε ζηόρεπζε 

μερσξηζηά. Ση παξαηεξείηε γηα απηά ηα θιάζκαηα; Πώο αιιηώο ιέγνληαη 

απηά ; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Δθηειέζηε ηηο δηαηξέζεηο θαη βξείηε ηα πειίθα απηά. Ση παξαηεξείηε; 

Πνηα ζρέζε ηα ζπλδέεη; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Σα κήθε ησλ πιεπξώλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, απνηεινύλ ηα κέηξα ησλ 

θαζέησλ πιεπξώλ ησλ δύν νξζνγώλησλ ηξηγώλσλ ΑΓΔ θαη ΑΒΓ κε θνηλή 

θνξπθή ηελ Α. Αλ κεηξήζνπκε θαη ηα ΑΓ θαη ΑΔ, ηη πηζηεύεηε πώο ζα 

ηζρύεη; 

          

 



171 
 

 

 

           Α 

                                                   Δ 

            Γ 

 

            Β                                                                              Γ 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηώζεηε ηελ άπνςή ζαο, ρξεζηκνπνηήζηε ην 

εξγαιείν ηνπ Errard, δώζηε ηηο ηηκέο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα γηα ηηο 

γλσζηέο πιεπξέο θαη κεηξήζηε ηα ΑΔ θαη ΑΓ κε κηα κεηξνηαηλία. ηε 

ζπλέρεηα εμεηάζηε αλ ηζρύεη ε ζρέζε αλαινγίαο θαη γηα απηέο ηηο πιεπξέο: 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

6. Γξάςηε ηώξα ην ζπκπέξαζκά ζαο γηα ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο πιεπξέο 

ησλ δύν ηξηγώλσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη από ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 4 

Όλνκα……………………….. 

 

1. Έζησ ινηπόλ πσο έρεηε ηα αθόινπζα δύν νξζνγώληα θαη ηζνγώληα 

ηξίγσλα κε θνηλή θνξπθή ηελ Α. 

                      Α 

 

 

                     Γ                                                       Δ 

 

 

                      Β                                                                                                     Γ 

 Αλ γλσξίδνπκε πσο ΑΒ = 90 εθ. θαη ΑΓ = 30 εθ., πόζεο θνξέο κηθξόηεξε 

είλαη ε ΑΓ από ηελ ΑΒ;…………………………………………………... 

 Πνηνο είλαη ν ιόγνο ησλ πιεπξώλ;……………………………………….. 

 Αλ γλσξίδνπκε πσο ε ΑΔ = 50εθ., πόζν ζα είλαη ε ΑΓ;…………………. 

 Αλ γλσξίδνπκε πσο ε ΓΔ = 40εθ., πόζν ζα είλαη ε ΒΓ;………………….. 

 

2. Αλαθνίλσζε ηα απνηειέζκαηά ζνπ ζηελ ηάμε θαη  ζύγθξηλέ ηα κε ησλ 

ππόινηπσλ ζπκκαζεηώλ ζνπ. 

 

3. Με βάζε ηα όζα γλσξίζακε ζην πξώην καο κάζεκα, πώο ηειηθά θαηάθεξε 

ν Errard λα κεηξήζεη ηηο απξόζηηεο απνζηάζεηο; Πνηα πιεπξά ηνπ 

ηξηγώλνπ ςάρλνπκε; 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. πγθξνηήζηε ηηο νκάδεο ζαο θαη εξγαζηείηε ελαιιάμ κε ην εξγαιείν ηνπ 

Errard. ηνρεύζηε πξνο δηάθνξα αληηθείκελα, ππνινγίζηε ηελ απόζηαζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα επηβεβαηώζηε ηηο κεηξήζεηο ζαο κεηξώληαο ηηο 

απνζηάζεηο κε κεηξνηαηλία. Σαηξηάδνπλ ηα απνηειέζκαηά ζαο; 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 5 

Ολνκαζία νκάδαο……………………….. 

 

1. Παξαθάησ βιέπεηο έλα πξόρεηξν ζρεδηάγξακκα ηνπ θηεξίνπ ηνπ 

ζρνιείνπ καο θαη ηεο απιήο ηνπ ζε θάηνςε. Δπηιέμηε κε ηελ νκάδα 

ζαο κηα απόζηαζε πνπ ζέιεηε λα κεηξήζεηε θαη ηνπνζεηήζηε ζηα 

πξνεπηιεγκέλα πνξηνθαιί ζεκεία ζην έδαθνο, από δύν θώλνπο γηα 

δείθηεο. Δξγαδόκελνη κε ην εξγαιείν ηνπ Errard  ελαιιάμ, κεηξήζηε 

ηηο απνζηάζεηο απηέο θαη θαηαγξάςηε ηηο πάλσ ζην ζρήκα: 

 

                                                            …. κ. 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 6 

Ολνκαζία νκάδαο……………………….. 

 

1. Ο ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ καο, πξνηίζεηαη λα 

αλαιάβεη ην θόζηνο θαηαζθεπήο γηα έλα θηόζθη ζηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ καο. Εήηεζε από εκάο λα ηνπ ππνδείμνπκε ην αθξηβέο ζεκείν 

πνπ ζα έπξεπε απηό λα ζηεζεί, ώζηε λα βξίζθεηαη αθξηβώο ζην θέληξν 

ηεο απιήο. Δξγαζηείηε κε ηηο νκάδεο ζαο, πξώηα ζηα ζρέδηα ππό 

θιίκαθα πνπ ζρεδηάζαηε ζηελ πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ απιή κε ην εξγαιείν ηνπ Errard, γηα λα εληνπίζεηε ην 

δεηνύκελν ζεκείν ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

ΛΟΓΟΗ ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΗΔ 

λνκα:…………………………………………………………………………… 

 

1. Ποια από τα παρακάτω ηεφγθ ποςϊν είναι ανάλογα;  
 

α.   Σο μικοσ και το πλάτοσ ενόσ ορκογωνίου με ςτακερό εμβαδόν. 

β.   Η θμεριςια κατανάλωςθ τροφίμων και ο αρικμόσ των ατόμων . 

γ.  Ο αρικμόσ εργατϊν και ο χρόνοσ εκτζλεςθσ οριςμζνου ζργου. 

δ.  Η αξία και το βάροσ ποςότθτασ . 

ε. Η ωριαία παροχι νεροφ ςε μια οριςμζνθ δεξαμενι και ο χρόνοσ που χρειάηεται για να 

γεμίςει. 

η.  Σο μικοσ τθσ ακτίνασ του τροχοφ ενόσ ποδθλάτου με τον αρικμό των ςτροφϊν 

που κα κάμει ο τροχόσ για να διανφςει μια οριςμζνθ απόςταςθ. 

θ. Η θλικία και το φψοσ του ανκρϊπου 

Ανάλογα ποςά:………………………………….…………………………………. 

 

2. Με 15 κιλά γάλα φτιάχνουμε 5 κιλά τυρί φζτα. Με 60 κιλά γάλα, πόςα 
κιλά φζτα κα φτιάξουμε; 

 

ΛΤΗ: 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ:______________________________________________________________ 
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3. υμπλθρϊνω τουσ πίνακεσ: 
 

κ. μζλι 3 2 6 … … 20 

  αξία ςε € 15 … … 20 50 … 

  

 

4. υμπλιρωςε τουσ όρουσ που λείπουν, ϊςτε να προκφψουν αναλογίεσ: 
 

    
2

1
=
6

                         
3

2
=
9

                        
11

6
=
42

                 
45

63
 =
7

    

 

    
12

=
4

3
                    

72

45
=
5

                        
20

=
60

15
               

18

32
=
9  

 

 

5. Η τζλλα και θ Χριςτίνα είναι δακτυλογράφοι. Η τζλλα μπορεί να γράψει 
2.130 λζξεισ ςε 45 λεπτά, ενϊ θ Χριςτίνα 8.520 λζξεισ ςε  3 ϊρεσ. Να 
ςχθματίςετε τουσ λόγουσ και να εξετάςετε αν τα δυο κορίτςια ζχουν τθν 
ίδια απόδοςθ. 

ΛΤΗ 

 

 

 

 

6. Η Σ’ τάξθ ζχει 10 κορίτςια και 15 αγόρια. Να διατυπϊςεισ τι εκφράηουν οι 

παρακάτω λόγοι  

μ.φφαςμα 2 4 5 … 6 10 

Αξία ςε € 100 … … 50 … … 
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7. Ζνα κυπαρίςςι ρίχνει ςκιά μικουσ 9 μζτρων. Σθν ίδια ϊρα ζνασ κάμνοσ 
δίπλα ςτο δζντρο, με φψοσ 1,5 μζτρα, ρίχνει ςκιά 3 μζτρα. Πόςο είναι το 
φψοσ του δζντρου; 

ΛΤΗ 
 

 

 

 

 

Απάντθςθ:………………………………………………………………………………....................... 
 
8.  Ζνα φωτοτυπικό μθχάνθμα φωτοτυπεί 96 ςελίδεσ ςε 3 λεπτά τθσ ϊρασ.  

ε πόςο χρόνο κα φωτοτυπιςει 576 ςελίδεσ; 
ΛΤΗ 

 

 

 

Απάντθςθ:………………………………………………………………………………....................... 
 
 
 
 

 
15

10  

 
10

15  

 
25

10  

 
25

15  

 

 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 
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9. φγκρινε τα κλάςματα  (τουσ λόγουσ)  

20

15

 ,  40

30

 ,  60

45

 ,   80

60

 και  120

90

.  
 
 
Σι παρατθρείσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
10. Ενασ κτθνοτρόφοσ μαηεφει για κάκε 10 κατςίκεσ 40 L γάλα. 
      Να ςυμπλθρϊςεισ τον πιο κάτω πίνακα, ϊςτε τα ποςά να είναι ανάλογα. 
 
 

Αρικμόσ κατςικϊν 10 15 30   

Ποςότθτα γάλακτοσ ςε L 40   200 400 
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ΑΚΖΔΗ ΜΔ ΛΟΓΟΤ 

λνκα:……………………………………………………….. 

 

1. Παξαθάησ βιέπεηε δχν φκνηα νξζνγψληα. Βξείηε ην ιφγν πνπ ηα ζπλδέεη. ηε 

ζπλέρεηα δψζηε ηηο δηαζηάζεηο ελφο άιινπ νκνίνπ νξζνγσλίνπ πνπ λα 

δηαηεξεί ηνλ ίδην ιφγν: 

 

 

 

2. Παξαηεξήζηε ηα παξαθάησ νξζνγψληα θαη πείηε πνηα είλαη φκνηα. ηε 

ζπλέρεηα γξάςηε ηνπο ιφγνπο ησλ νκνίσλ πιεπξψλ: 

 

    

 

3. Παξαθάησ βιέπεηο ηηο δηαζηάζεηο ελφο γεπέδνπ ζε θιίκαθα 1:1000. Πνηεο 

είλαη νη πξαγκαηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο; 
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4. ηνλ παξαθάησ ράξηε ηεο Κξήηεο βιέπεηο ζε επζεία γξακκή ηελ απφζηαζε 

αλάκεζα ζην Ρέζπκλν-Ζξάθιεην. Αλ ε θιίκαθα είλαη 1:500.000, πνηα είλαη ε 

πξαγκαηηθή απφζηαζε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Έζησ ινηπφλ πσο έρεηε ηα αθφινπζα δχν νξζνγψληα θαη ηζνγψληα ηξίγσλα κε 

θνηλή θνξπθή ηελ Α. 

                      Α 

 

 

                     Γ                                                       Δ 

 

 

                      Β                                                                                                     Γ 

Αλ γλσξίδνπκε πσο ΑΒ = 80 εθ. θαη ΑΓ = 40 εθ., πνηνο είλαη ν ιφγνο ησλ 

πιεπξψλ;………………………………………….. 

Αλ γλσξίδνπκε πσο ε ΓΔ = 50εθ., πφζν ζα είλαη ε ΒΓ;………………….. 

            Να ην ιχζεηο κε φπνην ηξφπν ζέιεηο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

Ερωτθματολόγιο 

Όνομα .................................................................... 

 

• Κάτι που ζμακα είναι………………………………………………………………………………................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• Κάτι που με εξζπλθξε είναι……………………………………………………………………………………….. 

........................................................................................................................................ 

 

• Κάτι που με δυςκόλεψε είναι……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• Σο κείμενο ςου φάνθκε: 

Α. ενδιαφζρον ΝΑΙ              ΟΧΙ         

Β. ευχάριςτο    ΝΑΙ              ΟΧΙ          

Γ. κατανοθτό    ΝΑΙ              ΟΧΙ         

Δ. κάτι άλλο;................................................................................................................... 

• Σο κείμενο είχε ςχζςθ με τα Μακθματικά; 

ΝΑΙ              ΟΧΙ         

Αν ναι, με ποιεσ ζννοιεσ;…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• Η καταςκευι του εργαλείου ςου φάνθκε εφκολθ; ΝΑΙ              ΟΧΙ         

Εξιγθςε γιατί:…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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• Ήταν εφκολθ θ χριςθ του; ΝΑΙ              ΟΧΙ         

 

• ε βοικθςε το εργαλείο; ΝΑΙ              ΟΧΙ         

Εξιγθςε τθν άποψι ςου δίνοντασ ζνα παράδειγμα…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• Θα ικελεσ να καταςκευάςεισ και άλλα παρόμοια εργαλεία για τα  

Μακθματικά; ΝΑΙ              ΟΧΙ         

Αν ναι, εξιγθςε τθν άποψι ςου:……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• Θα ικελεσ να πραγματοποιθκοφν κι άλλεσ διδαςκαλίεσ ςαν αυτι; ΝΑΙ      ΟΧΙ         

Εξιγθςε τθν άποψι ςου:…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

• Σθ ςειρά των μακθμάτων, τθν βρικεσ: 

Α. χριςιμθ                  ΝΑΙ              ΟΧΙ         

Β. ενδιαφζρουςα      ΝΑΙ              ΟΧΙ         

Γ. δφςκολθ                  ΝΑΙ              ΟΧΙ         

Δ. κάτι άλλο;................................................................................................................... 

 

• Νομίηεισ ότι φςτερα από τθ ςειρά των μακθμάτων, κα μπορείσ να διαχειρίηεςαι 

καλφτερα τα προβλιματα Λόγων – Αναλογιϊν; ΝΑΙ          ΟΧΙ         

Αν ναι, με ποιον τρόπο;…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.................................................................................................................................... 

• ου άρεςε θ ςυνεργαςία με τουσ ςυμμακθτζσ ςου;  

Αν ναι, επζλεξε όςα νομίηεισ ςωςτά:  
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Α. είχαμε καλι επικοινωνία;    ΝΑΙ           ΟΧΙ         

Β. βοθκοφςαμε ο ζνασ τον άλλο;  ΝΑΙ        ΟΧΙ         

Γ. ςεβόμαςταν ο ζνασ τθ γνϊμθ του άλλου;     ΝΑΙ        ΟΧΙ                                                                         

Δ. κάτι άλλο;................................................................................................................... 

 

• Πιςτεφεισ ότι κα χρθςιμοποιιςεισ αυτά που ζμακεσ ςτθν κακθμερινι ςου  

ηωι;  ΝΑΙ            ΟΧΙ         

Αν ναι, δϊςε κάποια παραδείγματα:…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΛΔΗΟΤ ΣΟΤ ERRARD 
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ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤ ERRARD 

 

Πξηλ μεθηλήζεηε  ζηγνπξεπηείηε φηη έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο ηα αθφινπζα πιηθά: 

1. Γχν (2) αξηζκεκέλεο ξάβδνπο ηνπ ελφο (1) κ. ε θαζεκηά. 

2. Μηα (1) αξηζκεκέλε ξάβδνο ηνπ 1,20κ. 

3. Έλα (1) θηλεηφ ζχλδεζκν. 

4. Έλα (1) ζχλδεζκν κε πεηαινχδα (ζθηγθηήξαο).  

5. Έλα (1) ζθφπεπηξν. 

Οδεγίεο θαηαζθεπήο 

Βήκα 1
ν
 : « Δλψζηε κε ηνλ  ζχλδεζκν πεηαινχδαο απφ ηα άθξα ηνπο ηε κεγάιε 

ξάβδν κε κηα απφ ηηο άιιεο δχν. Να ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηεο νπνίαο ην έλα 

άθξν έρεη δηακνξθσζεί θαηάιιεια » . 

Βήκα 2
ν
 : « Πεξάζηε ην θηλεηφ ζχλδεζκν ζηε καθξηά  θάζεηε ξάβδν θαη βηδψζηε 

ηνλ, ψζηε λα ζηαζεξνπνηεζεί θάπνπ ζην κέζν ηεο». 

Βήκα 3
ν
 : « ηεξεψζηε ηελ ηξίηε ξάβδν επάλσ ζηνλ θηλεηφ ζχλδεζκν». 

Βήκα 4
ν
 : « ηεξεψζηε ην ζθφπεπηξν επάλσ ζηελ πηπζζφκελε ξάβδν». 

πγραξεηήξηα! Έρεηε θαηαζθεπάζεη ην ηζηνξηθφ εξγαιείν ηνπ Errard γηα ηε 

κέηξεζε απξφζηησλ απνζηάζεσλ θαη ηψξα πιένλ είζηε έηνηκνη λα πξνρσξήζεηε 

ζε κεηξήζεηο! 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

Το ιζηορικό κείμενο ηοσ Jean Errard: 

 

Κεθάλαιο Ι: Από ηη μέηρηζη εσθείων γραμμών. Και ειζαγωγή ζηη ζύνθεζη ηοσ οργά

νοσ. 

 

Γεδνκέλνπ όηη νπνηαδήπνηε δηάζηαζε απνηειείηαη από κήθνο, ή από κήθνο θαη πιάηνο, 

ή από κήθνο, πιάηνο θαη βάζνο: ζα μεθηλήζνπκε από ηε δηάζηαζε ηνπ κήθνπο κόλν, θαη 

θπξίσο ησλ επζείσλ γξακκώλ πνπ είλαη ην πξώην, πην απιό, θαη από ην νπνίν εμαξηώληαη 

ηα δύν άιια είδε κέηξεζεο: θαη κνπ θαίλεηαη όηη είλαη θαηάιιειν λα ζέζσ πξώηα θάπνην 

είδνο νξγάλνπ, κε ην νπνίν ζα κπνξνύζακε λα έρνπκε πην εύθνια ηελ εηζαγσγή ζηε 
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κέηξεζε  επζείσλ  απξόζηησλ  γξακκώλ:  όρη  όηη  ζέισ  λα  αλαγθάζσ  θαλέλαλ  λα 

ζηακαηήζεη ζ’ απηό (δεδνκέλνπ όηη ην επηλνήζακε ή κπνξνύκε λα ην επηλνήζνπκε, ην 

νπνίν  κπνξεί  λα  είλαη  πην  επράξηζην  θαη  άλεην,  αλάινγα  κε  ηελ  πνηθηιία  ησλ 

αληηιήςεσλ), αιιά έηζη ζα βνεζήζσ κόλν ηνλ Αλαγλώζηε (ηνλ ππνκνλεηηθό) λα δεη κε 

ην κάηη, θαη λα αληηιεθζεί ηνπο ιόγνπο πάλσ ζηνπο νπνίνπο νη αθόινπζεο απνδείμεηο 

ζηεξίρζεθαλ. 

 

Έηζη ζα επηζπκνύζα ε ζύλζεζε λα έρεη σο εμήο: δύν κπξνύηδηλνη ξάβδνη εληειώο επζείεο 

λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε ζρήκα δηαβήηε σο AB, AC, θαη κε κήθνο ν θαζέλαο ελάκηζε 

πόδη πεξίπνπ, θαη κε πιάηνο κία ίληζα, θηλνύκελνη θαη πεξηζηξεθόκελνη ζην θέληξν A. 

Έπεηηα ζηε ξάβδν AB (πνπ ζα ηελ νλνκάδνπκε ζέζε) λα ππάξρεη κία ράξαμε ζηελ νπνία 

ζα εθαξκόζεη έλαο εκηδαθηύιηνο ζεκεησκέλνο εδώ σο D, ζηνλ νπνίν ζα ζηεξίδεηαη κηα 
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άιιε ξάβδνο EF (νλνκαδόκελε βάζε) ε νπνία ζα είλαη παξόκνηνπ κήθνπο αιιά ίζνπ 

πιάηνπο κε ηηο άιιεο, ή ιίγν πην ζηελή, θαη ε νπνία εθαξκόδεηαη κε ηνλ εκηδαθηύιην θαηά 

κήθνο ηεο AB, θαη κε ηξόπν πνπ ζην θέληξν ηεο E (πνπ ζα είλαη αθξηβώο πάλσ ζηελ 

επζεία γξακκή AB), ζα κπνξεί λα θιείλεη θαη λα θάλεη ηελ γσλία πνπ ζα ζέινπκε κε ηε 

ξάβδν AB, θαηά κήθνο θαη ελώλνληαο ηηο επηθάλεηεο ησλ ξάβδσλ ηεο ζέζεο θαη ηεο 

θηλεηήο ξάβδνπ AC, θαη ζηελ νπνία σζηόζν ζα κπνξεί λα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε κέζσ 

θάπνηαο   βίδαο   εθαξκνζκέλεο   ζηνλ   ιεγόκελν   εκηδαθηύιην.   ληαο   ινηπόλ   έηζη 

θαηαζθεπαζκέλν, θαη νη δηόπηξεο όληαο εζηηαζκέλεο ζηα ζεκεία ABC (όπσο ζπλεζίδνπκε 

λα θάλνπκε ζε όια ηα όξγαλα) θάζε κία από ηηο νλνκαδόκελεο ηξεηο ξάβδνπο ζα είλαη 

ρσξηζκέλε ζε 300 ίζα κέξε ή ζε άιιν αξηζκό πνπ ζα ζέιακε. 
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Κεθάλαιο ΙΙ: Πως μεηρούνηαι οι μακρινές εσθείες γραμμές ζε μια επίπεδη επιθάνεια 

 

Γηα λα εηζέιζνπκε ινηπόλ ζηε κέηξεζε ησλ επζείσλ γξακκώλ πξέπεη λα είλαη δεδνκέλν 

όηη  θάπνηεο  είλαη  νινθιεξσηηθά  πξνζβάζηκεο,  όπσο  απηέο  ηηο  νπνίεο  κπνξνύκε  λα 

κεηξήζνπκε νιόθιεξεο θαη θαηά κήθνο κεραληθά θαη ρσξίο θαλέλα εκπόδην. Άιιεο είλαη 

πξνζβάζηκεο κόλν θαηά έλα κέξνο, όπσο όηαλ αγγίδνπκε ην έλα άθξν απηήο, θαη δελ καο 

επηηξέπεηαη λα πεξάζνπκε ζηελ άιιε. Καη άιιεο είλαη κε πξνζβάζηκεο νινθιεξσηηθά, 

όπσο όηαλ είλαη απνκαθξπζκέλεο από εκάο κε ηξόπν πνπ λα κε καο είλαη δπλαηό λα ηηο 

θηάζνπκε ή λα πξνζεγγίζνπκε.  
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Έηζη ε κέηξεζε ησλ ηειεπηαίσλ εμαξηάηαη από ηε κέηξεζε ησλ εκη-πξνζβάζηκσλ, θαη ε 

κέηξεζε   ησλ   εκη-πξνζβάζηκσλ   εμαξηάηαη   από   ηε   κέηξεζε   ησλ   νινθιεξσηηθά 

πξνζβάζηκσλ. […]. Καη απηό είλαη πνπ ζα παξνπζηαζηεί εύθνια από εδώ θαη πέξα. 

 

Έρνπκε ινηπόλ ηε γξακκή AB, πξνηεηλόκελε πξνο κέηξεζε, ζην άθξν A ηεο νπνίαο, 

ηξαβάσ θάζεηα, θαη κε νξζή γσλία ηε γξακκή AC, ηελ νπνία κεηξάσ θαη πεξηιακβάλεη 

5 πόδηα, ζηελ νπνία θαη θαηά κήθνο απηήο ζέησ ηε ξάβδν ηεο βάζεο (όπσο ε DE) ε 

νπνία βάζε ζα είλαη παξάιιειε ζηελ AB, ζύκθσλα κε ηελ 28 p. ηνπ 1. Αιιά πξέπεη ην 

όξγαλν λα είλαη ηνπνζεηεκέλν κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα έρεη από ην C έσο ην D, ηόζεο 

ππνδηαηξέζεηο κέηξεζεο ηνπ νξγάλνπ όζα ζα είλαη ηα πόδηα από ην C κέρξη ην A. Έηζη, 

πξέπεη λα θηλεζεί ε θηλνύκελε ξάβδνο CE, κέρξη εθείλν ην νπηηθό πεδίν ζην νπνίν λα 
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κπνξνύκε λα δνύκε από εθείλεο ηηο δηόπηξεο ην άθξν B: έηζη ινηπόλ ιέσ όηη ην κηθξό 

ηξίγσλν CDE, είλαη ηζνγώλην θαη αλάινγν κε ην κεγάιν ABC, ζύκθσλα κε ην 4 [p.] ηνπ 

6. Η γξακκή ινηπόλ DE, πνπ θόβεη ηηο πιεπξέο ηνπ κεγάινπ ηξηγώλνπ CA θαη CB, ζηα 

ζεκεία D, E ηηο θόβεη αλαινγηθά ζύκθσλα κε ην 2 ηνπ 6. Γη’ απηό ην ιόγν ινηπόλ CD, 

σο πξνο DE είλαη παξόκνην κε ηελ CA, σο πξνο AB. 

 

Έηζη ινηπόλ αλ ζηε CD πεξηέρνληαη 5 ππνδηαηξέζεηο κέηξνπ θαη βαζκίδσλ, θαη βξίζθσ 

όηη ζηελ DE πεξηέρνληαη 10, ζα θαηαιήμσ όηη ζηε CA πεξηέρνληαη 5 πόδηα, θαη ε γξακκή

AB ζα πεξηέρεη 10 πόδηα. Καη αλ ζα ήζειεο επηπιένλ λα γλσξίζεηο ην  κήθνο ηεο CB, 

θνίηαμε πόζεο βαζκίδεο ζα έρεη ε CE, θαη ηόζα πόδηα ζα έρεη ε CB, γηα ηνπο ίδηνπο 

ιόγνπο. Αιιά αλ πην άλεηα ήζειεο λα πάξεηο ηελ πξνο κέηξεζε γξακκή δηαγώληα, όπσο 

ε AX, βάιε κε ηέηνην ηξόπν ην όξγαλν ώζηε ε ξάβδνο ηεο ζέζεο λα είλαη θαηεπζείαλ 
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επάλσ ζηε γξακκή XA, θαη από ηε X κέρξη ηε βάζε N, λα είλαη ηόζεο βαζκίδεο όζα ηα 

πόδηα πνπ πεξηέρνληαη ζηε XA, θαη ζεσξνύκε όηη έρεη ηέζζεξα από απηά. Έπεηηα, ην 

θάλνπκε έηζη ώζηε ε βάζε NT λα είλαη παξάιιειε ζηελ AB, θαη αλπςώλνπκε ηελ θηλεηή 

ζην ζεκείν θαη άθξν B, έηζη ινηπόλ ην ζεκείν πνπ απηή ζα θόςεη ηε βάζε (γλσζηό σο T) 

ζα δείμεη ην πξαγκαηηθό κήθνο ηεο AB: δηόηη όζεο ππνδηαηξέζεηο κέηξνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

NT ηόζα πόδηα ζα πεξηέρνληαη ζηελ AB (ην ηξίγσλν XNT είλαη ηζνγώλην θαη αλάινγν κε 

ην ηξίγσλν XAB) ζύκθσλα κε ηα πξνθείκελα. 

 

Δξσηήζεηο 

1. Ση ζέιεη λα κειεηήζεη εδψ ν ζπγγξαθέαο; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Πνηεο καζεκαηηθέο έλλνηεο πεξηιακβάλνληαη ζην θείκελν; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Γηαηί έγξαςε ν Errard ην θείκελν απηφ; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα δηθφ ζαο 

πξφβιεκα; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

           Η παρουςίαςθ του ιςτορικοφ κειμζνου 

Η εκτίμθςθ των υψϊν των        
αντικειμζνων 

Η ςυναρμολόγθςθ του εργαλείου ςτθν τάξθ 

Μετριςεισ ςτθν αυλι 

Εργαςία με τα τρίγωνα ςτον πίνακα 

Η μζτρθςθ του κτθρίου με το εργαλείο 


