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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Π
 

ολλές φορές έχουµε ακούσει να διατυπώνονται ερωτήµατα  όπως: 

«Με ποιο τρόπο οι άνθρωποι µαθαίνουν Μαθηµατικά;» 

«Με ποιο τρόπο σκέπτονται τα Μαθηµατικά;» 

«Πώς αναπτύσσεται η κατανόηση  των µαθηµατικών εννοιών;» 

Τέτοιου είδους ερωτήµατα απετέλεσαν το έναυσµα για τη µελέτη των 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ της φύσης των µαθηµατικών και της δοµής της 

ανθρώπινης σκέψης. 

Σύµφωνα µε την εποικοδοµητική προσέγγιση, µάθηση είναι η 

διαδικασία οικοδόµησης της γνώσης µε την κατασκευή και επεξεργασία 

σχηµάτων  µέσα από βιωµατικές εµπειρίες.    

Ο ριζοσπαστικός Κονστρουκτιβισµός φαίνεται να είναι σήµερα η 

επικρατέστερη άποψη, όσο αφορά τη διαδικασία της µάθησης, ανάµεσα στους 

καθηγητές των µαθηµατικών. Ο ριζοσπαστικός Κονστρουκτιβισµός είναι µια 

νέο-Πιαζετιανή θεωρία που στηρίζεται στις παρατηρήσεις του Piaget σχετικά 

µε τον τρόπο µε τον οποίο το ίδιο το παιδί κατασκευάζει τη γνώση του. Η θέση 

αυτή συνοψίζεται στις παρακάτω δύο υποθέσεις: 

 Η γνώση είναι ενεργά κατασκευασµένη από το ίδιο το υποκείµενο και 

όχι παρµένη από το περιβάλλον. 

 Η διαδικασία κατασκευής  της γνώσης είναι µια διαδικασία 

προσαρµογής για το κάθε άτοµο στην προσπάθειά του να οργανώσει το 

δικό του κόσµο εµπειριών. 

Η κεντρική ιδέα είναι ότι κάθε παιδί κατασκευάζει ενεργητικά τη γνώση, 

κατανοώντας την σύµφωνα µε τα δικά του γνωστικά αποθέµατα και δεν την 

απορροφά παθητικά αποδεχόµενος τις απόψεις των άλλων. Το ερέθισµα για 

την κατασκευή της νέας γνώσης ξεκινάει από µια προβληµατική κατάσταση, η 

οποία κατ’ αρχήν φαίνεται να µην µπορεί να συµβιβαστεί µε την ενυπάρχουσα 

οργάνωση της γνώσης στο παιδί. Αυτή η ασυµφωνία , η έλλειψη ισορροπίας, 

προκαλείται όταν οι ενυπάρχουσες γνωστικές δοµές του παιδιού δεν επαρκούν 

για να λύσουν ή να εξηγήσουν τη νέα κατάσταση. Στη συνέχεια, η αστάθεια 

αυτή οδηγεί σε διανοητική δράση και σε τροποποίηση των προηγούµενων 

αντιλήψεων και ιδεών, προκειµένου να ερµηνευτεί η νέα εµπειρία. 
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Εκτός από την κατασκευή της γνώσης από το άτοµο, λαµβάνει χώρα και η 

κοινωνική κατασκευή της γνώσης από την οµάδα ή τις οµάδες στις οποίες το 

άτοµο ανήκει. Οµάδες διαφόρων µεγεθών και λειτουργιών εργάζονται για να 

αναπτύξουν ικανότητα κατανόησης του γύρω τους κόσµου, για να είναι σε 

θέση να επικοινωνούν µεταξύ τους και να προωθούν τους σκοπούς της οµάδας. 

Αυτές οι κοινωνικές και ατοµικές διαδικασίες δεν είναι µόνο ταυτόχρονες 

αλλά και αλληλένδετες. Καθώς οι διάφορες ιδέες της οµάδας τίθενται υπό 

διαπραγµάτευση, κάθε ένα από τα µέλη  της συνειδητοποιεί την αστάθεια που 

προκαλείται από την διαφορά µεταξύ των ιδεών του και των ιδεών των άλλων. 

Μ’ αυτό τον τρόπο προωθείται η αναδιοργάνωση της προηγούµενης γνώσης 

µέσα σ’ ένα κλίµα επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Οι βασικές ιδέες του κονστρουκτιβισµού είναι: 

 Τα παιδιά επινοούν και κατασκευάζουν τις δικές τους µεθόδους για να 

λύσουν τα µαθηµατικά προβλήµατα. 

 Η µάθηση των µαθηµατικών είναι µια  δραστηριότητα επίλυσης 

προβλήµατος. 

 Ο ρόλος της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη µάθηση των µαθηµατικών 

είναι καθοριστικής σηµασίας.  

Μια πρώτη επισήµανση είναι ότι η θεωρία του κονστρουκτιβισµού ισχύει 

και για το δάσκαλο. Γι’ αυτό δεν είναι δυνατό οι δάσκαλοι που θέλουν να 

διδάξουν σύµφωνα µε αυτές τις αρχές   να ακολουθούν πιστά ένα κλειστό 

σύνολο από κανόνες ή ενέργειες που του έχουν επιβληθεί από το σχολικό 

σύµβουλο ή το Αναλυτικό Πρόγραµµα. 

  Η πρώτη από τις αρχές του Κονστρουκτιβισµού θεωρεί ότι οι γνώσεις 

κατασκευάζονται ενεργητικά από το µαθητή και δεν λαµβάνονται παθητικά 

από το περιβάλλον ή το δάσκαλο.  

Σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη, οι µαθητές θα πρέπει σταθερά και 

ενεργητικά να ασχολούνται µε την εξερεύνηση µαθηµατικών προβληµατικών 

καταστάσεων, να ψάχνουν πρότυπα, να σχηµατίζουν διάφορες ιδέες και 

υποθέσεις , να αξιολογούν αυτές τις υποθέσεις , να αξιολογούν τις ιδέες που 

δηµιουργούν. 
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Παράλληλα, οι µαθητές πρέπει να επεξεργάζονται διάφορα µαθηµατικά 

υλικά, περιλαµβάνοντας φυσικά µοντέλα και διαγράµµατα και να χειρίζονται 

µαθηµατικά σύµβολα, δηµιουργώντας διάφορες διασυνδέσεις µεταξύ όλων 

αυτών των πραγµάτων. 

Με αυτό τον τρόπο οι µαθητές αποκτούν εµπειρίες δραστήριας 

συµµετοχής τους στην κατασκευή της µαθηµατικής γνώσης, χωρίς να 

µιµούνται απλώς τους άλλους, µη αποδεχόµενοι παθητικά τις µεταδιδόµενες 

πληροφορίες. 

Κάποιοι φτάνοντας σε ακραία θέση µιλούν για εξαίρεση του δασκάλου 

από τη µαθησιακή διαδικασία περιορίζοντάς τον στο ρόλο του παρατηρητή. Η 

αντίληψη αυτή είναι λαθεµένη γιατί σε καµιά περίπτωση ο δάσκαλος δεν 

εγκαταλείπει τον καθοδηγητικό του ρόλο. Απλά τώρα δεν σκοπεύει να 

περιορίσει την αυτονοµία του µαθητή καθοδηγώντας τον σε αποδεκτές 

συµπεριφορές αλλά να τον ενθαρρύνει και να τον προσανατολίσει στην 

κατασκευαστική του προσπάθεια προς την ανάπτυξη νοηµάτων που 

εναρµονίζονται µε εκείνα της µαθηµατικής κοινότητας. 

Η µάθηση κατά τον Κονστρουκτιβισµό είναι µια προσαρµοστική 

διαδικασία , η οποία οργανώνει τις εµπειρίες του ατόµου και δεν αποσκοπεί 

στην ανακάλυψη της αντικειµενικής αλήθειας. Κατά συνέπεια, κύριο µέληµα 

του δασκάλου πρέπει να είναι η κατανόηση της σκέψης των µαθητών του. Η 

οργάνωση που έχει η σκέψη των µαθητών του πρέπει να ενδιαφέρει το 

δάσκαλο περισσότερο από τις δεξιότητες που µπορεί να διαθέτουν. Κάτι τέτοιο 

βέβαια δεν είναι εύκολο να εφαρµοστεί στη διδακτική πράξη. Τα ίδια τα 

διδακτικά βιβλία  των µαθηµατικών στηρίζονται στην υπόθεση ότι υπάρχει 

πλήρης αντιστοιχία µεταξύ της εξωτερικής συµπεριφοράς και της οργάνωσης 

της σκέψης των µαθητών. Γι’ αυτό και υποδεικνύουν στους µαθητές 

στρατηγικές που αντιστοιχούν  σε προοδευτικά ανώτερα επίπεδα κατανόησης 

και δεν τους αφήνουν τα περιθώρια να εκφράσουν τις δικές τους στρατηγικές. 

Η επικοινωνία των µαθητών , τα λάθη τους αλλά και τα προβλήµατα που ο 

δάσκαλος θέτει στην τάξη του , αποτελούν τα µέσα που ο δάσκαλος µπορεί να 

αξιοποιεί και να µαθαίνει πώς σκέφτονται οι µαθητές του. 
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Αντίθετα από την παραδοσιακή τάξη ο δάσκαλος δεν λειτουργεί ως ο 

µοναδικός αξιολογητής της συζήτησης µέσα στην τάξη και έτσι οι µαθητές 

µπορούν µε τη βοήθειά του να συµµετάσχουν σε ένα γνήσιο µαθηµατικό 

διάλογο και να λειτουργήσουν µαζί του σαν µια κοινότητα αξιολογητών. Στην 

περίπτωση αυτή ο τρόπος που οι µαθητές ερµηνεύουν τα διάφορα µαθηµατικά 

προβλήµατα καθώς και οι στρατηγικές που αναπτύσσουν, αποτελούν το κύριο 

περιεχόµενο της συζήτησης. Καθώς οι µαθητές είναι υποχρεωµένοι να εξηγούν 

και να δικαιολογούν τις λύσεις τους , να προσπαθούν να κατανοήσουν τις 

εξηγήσεις που δίνουν οι συµµαθητές τους και να εκφράζουν τις διαφωνίες 

τους, όταν οι ερµηνείες τους συγκρούονται, ο δάσκαλος έχει την ευκαιρία να 

γνωρίσει τον τρόπο που  αυτοί σκέφτονται. Έτσι είναι σε θέση, αφενός να 

νοµιµοποιεί τις προσφορές των µαθητών που µπορούν να εξυπηρετήσουν τη 

µελλοντική τους µάθηση και αφετέρου αναδιατυπώνοντας τις εξηγήσεις των 

παιδιών µε τρόπους που µπορούν να γίνουν αποδεκτοί από τα παιδιά και να τις 

φέρει πιο κοντά στις µαθηµατικές γνώσεις της ευρύτερης κοινωνίας. Τα λάθη 

των µαθητών έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Αποτελούν χρήσιµη πηγή 

πληροφοριών όχι µόνο για να γνωρίσει πώς σκέφτονται οι µαθητές του, αλλά 

και για να προσαρµόσει τις ερωτήσεις και τις δραστηριότητες του µαθήµατος 

στις ανάγκες τους. Οι µαθητές κάνουν λάθη επειδή έχουν οργανώσει τις 

γνώσεις τους µε ένα συγκεκριµένο τρόπο και γι’ αυτό δύσκολα τα 

εγκαταλείπουν. Ο δάσκαλος που συστηµατικά αποφεύγει να γνωρίσει τα λάθη 

των µαθητών του κάτω από το φόβο µήπως τα υιοθετήσουν και µαθητές που 

δεν τα σκέφτηκαν, θυσιάζει πολύτιµες ευκαιρίες για να βοηθήσει τους µαθητές 

του να αναδιοργανώσουν τις γνώσεις τους και να κατανοήσουν µε διαφορετικό 

τρόπο. 

Ο τρόπος που οι µαθητές προσεγγίζουν ένα πρόβληµα εξαρτάται όχι 

µόνο από τις δυνατότητές τους, αλλά και από τα χαρακτηριστικά που έχει το 

πρόβληµα. Προβλήµατα που επιδέχονται λύση σε διαφορετικά επίπεδα και που 

το πλαίσιό τους συνδέεται µε τις εµπειρίες των µαθητών, µπορούν να 

διευκολύνουν σηµαντικά την κατασκευαστική τους δραστηριότητα. Το πλαίσιο 

των προβληµάτων δεν είναι απλά το περιτύλιγµα, αλλά είναι εκείνο που 

επιτρέπει στους µαθητές να χρησιµοποιήσουν τις άτυπες γνώσεις που ήδη 
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έχουν και προοδευτικά µέσα από τη µαθηµατικοποίηση των ενεργειών τους να 

φτάσουν στις µαθηµατικές γνώσεις της ευρύτερης κοινωνίας.  

Η διαδικασία της µέτρησης περιλαµβάνει τη χρήση αρχών που 

αναφέρονται και σαν σταθερές µέτρησης. Οι Piaget, Inhelder and Szeminska  

(1960) προσδιορίζουν το θέµα των αρχών της µέτρησης ως εξής: « Η µέτρηση 

(στην Ευκλείδειο Γεωµετρία), συνίσταται στο να πάρουµε ένα στοιχείο από 

ένα σύνολο και να το θωρήσουµε ως µονάδα και κατόπιν να το µεταφέρουµε 

στο υπόλοιπο του συνόλου. Η µέτρηση συνεπώς, είναι ένας συνδυασµός 

υποδιαίρεσης και αλλαγής θέσης». Αυτή η αλλαγή θέσης προϋποθέτει την 

κατανόηση  ότι : (α) Το µέγεθος της µονάδας διατηρείται και (β) η µονάδα 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί επαναληπτικά.  

Από τη σκοπιά του Piaget η κατανόηση των αρχών της µέτρησης πρέπει 

να επιτευχθεί πριν τα παιδιά καταλάβουν τους έτοιµους τρόπους που θα τους 

προσφερθούν από το πολιτιστικό τους περιβάλλον.  

Σύµφωνα µε τον Heround (1987) , η τυποποίηση της µέτρησης στα συµβατικά 

συστήµατα , αποτελεί  ένα επιπλέον βήµα στην κατανόηση της µέτρησης. 

Αντίθετα , µια κοινωνικοπολιτιστική θεωρία ανάπτυξης, θεωρεί ότι η µέτρηση 

είναι ένας τρόπος αναπαράστασης αντικειµένων προς σύγκριση , όταν άµεσα 

αντιληπτικές συγκρίσεις είναι αναποτελεσµατικές.  

Οι τρόποι µέτρησης έχουν  µεγαλύτερη αξία όταν τα προβλήµατα που 

περιλαµβάνουν µέτρηση  δεν µπορούν να λυθούν µέσω άµεσων αντιληπτικών 

συγκρίσεων. Οι απλοί τρόποι µέτρησης περιλαµβάνουν τρεις βασικές 

προϋποθέσεις: 

(α) Πρώτο πρέπει να βρεθεί µια µονάδα µέτρησης η οποία να 

διατηρείται στο χώρο και το χρόνο. 

(β) Πρέπει να µπορεί να εφαρµοστεί επιτυχώς στο αντικείµενο όταν 

είναι µεγαλύτερο της µονάδας. 

(γ) Πρέπει να µπορεί να υποδιαιρεθεί συστηµατικά όταν δεν υπάρχει 

ολόκληρος αριθµός που να µπορεί να καλύψει πλήρως το αντικείµενο που 

µετράται. 
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2. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 
 

 Α ν και το εµβαδόν µπορεί να µετρηθεί µε µονάδες εµβαδού, αυτή η 

διαδικασία σπανίως χρησιµοποιείται στη σχολική πρακτική. Είναι 

πιθανόν παιδιά τα οποία καταλαβαίνουν τη διαδικασία της µέτρησης,  να µη 

µάθουν αυτόµατα τις συµβατικές πρακτικές µέτρησης που διδάσκονται στο 

σχολείο. Η δυσκολία τους δεν µπορεί να εξηγηθεί µε όρους «απουσίας της 

έννοιας του εµβαδού» ή έλλειψη στην κατανόηση των λειτουργιών µέτρησης». 

Αντίθετα, µάλλον συσχετίζεται µε την πολύπλοκη σχέση ανάµεσα στο 

εµβαδόν και στη διαδικασία µέτρησης που περιλαµβάνονται στη λύση 

πολλαπλασιασµού µήκος Χ  πλάτος. 

Η εµπειρία µας λέει  ότι πολλά παιδιά τα οποία αποτυγχάνουν να 

λύσουν προβλήµατα σύγκρισης εµβαδού βασιζόµενα στις µετρήσεις µήκους, 

µπορούν να βρουν σωστές εναλλακτικές λύσεις χρησιµοποιώντας µονάδες 

εµβαδού. 

Υποθέτουµε, ότι οι ακολουθούµενοι από το πολιτιστικό περιβάλλον του 

µαθητή τρόποι µέτρησης, θα διευκολύνουν τις δραστηριότητες λύσης 

προβληµάτων, όταν υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στις µονάδες που 

χρησιµοποιούνται και τη µέτρηση του µεγέθους (όπως στο µήκος). 

Επιπλέον,  η χρήση µονάδων εµβαδού για τις µετρήσεις του εµβαδού 

αποτελεί µια πιο άµεση αναπαράσταση της µέτρησης του µεγέθους και 

συνεπώς πιθανότατα διευκολύνει περισσότερο τη διαδικασία µέτρησης από τη 

συµβατική πρακτική. 

Περιµένουµε ότι τόσο η κατανόηση των αρχών της µέτρησης  όσο και ο 

τρόπος αναπαράστασης µε τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα έχουν άµεσα 

αποτελέσµατα στη επίδοση των µαθητών σε εργασίες σύγκρισης επιφανειών. 

Συνεπώς περιµένουµε διαφορές στη λειτουργία της διαδικασίας της µέτρησης 

µεταξύ παιδιών της ίδιας ηλικίας οι οποίες θα συνίστανται τόσο στη χρήση 

διαφορετικών υλικών για τη µέτρηση, όσο και στην αιτιολόγησή τους. 

Υποθέτουµε ότι οι συµβατικοί τρόποι µέτρησης θα διευκολύνουν τη 

δραστηριότητα λύσης προβληµάτων, όταν οι χρησιµοποιούµενες µονάδες 

σχετίζονται καθαρά µε το µετρούµενο µέγεθος ( π.χ. µήκος).  
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Υποθέτουµε επίσης, ότι οι συµβατικές πρακτικές είναι δύσχρηστες και 

δυσκολεύουν τη κατάσταση, όταν οι µονάδες που χρησιµοποιούνται δεν 

σχετίζονται άµεσα µε το µέγεθος που µετριέται ( όπως στις επιφάνειες).  

Για παράδειγµα, το ίδιο όργανο, ο χάρακας είναι πολύ χρήσιµος για τη 

µέτρηση του µήκους αλλά µπορεί να δυσκολέψει τα πράγµατα για τα παιδιά 

όταν χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση του εµβαδού. 

Με λίγα λόγια πιστεύουµε ότι η ικανότητα να κάνουν µετρήσεις οι 

µαθητές δεν µπορεί να οριστεί χωρίς αναφορά στο υλικό που έχουν στη 

διάθεσή τους και µε την ίδια λογική η χρησιµότητα ενός υλικού δεν µπορεί να 

οριστεί χωρίς αναφορά στο γιατί θα χρησιµοποιηθεί. 

Στην περίπτωση της µέτρησης του µήκους τα πράγµατα είναι απλά γιατί 

ο χάρακας το σχοινάκι κλπ αντιπροσωπεύουν µήκος. Αντίθετα, στην 

περίπτωση του εµβαδού η µέτρηση είναι πολύ διαφορετική από τη συµβατική  

διαδικασία που διδάσκεται στο σχολείο όπου το εµβαδόν υπολογίζεται 

πολλαπλασιάζοντας τις διαστάσεις. 

Θεωρούµε ότι ο υπολογισµός του εµβαδού µε τη συµβατική διαδικασία 

του πολλαπλασιασµού βρίσκεται ξεκάθαρα σε µεγάλη απόσταση από το τι 

αντιπροσωπεύει και συνεπώς, όσο συστηµατικά και αν προσπαθήσουµε να το 

διδάξουµε πιθανότατα θα είναι πιο δύσκολο να κατανοηθεί από τα παιδιά σε 

σχέση µε ένα µη συµβατικό τρόπο µέτρησης. 
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 

 Ο ι διαδικασίες-εργαλεία που βοηθούν στην επίτευξη του µαθησιακού 

αποτελέσµατος είναι οι ερωτήσεις που τίθενται στους µαθητές, η 

συνεργασία σε οµάδες, ο διάλογος στην τάξη, η βιντεοσκόπηση και η χρήση 

νέων τεχνολογιών. 

 

3.1 Οι ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις απευθύνονται σε όλους τους µαθητές και έχουν σαν στόχους και 

λειτουργίες όπως: 

 Την ανάδειξη της προσωπικής και αυθεντικής γνώµης κάθε µαθητή. 

 ∆εν στοχεύουν στη δικαίωση της αποµνηµόνευσης αλλά στην αποκάλυψη 

του «βαθύτερου» πιστεύω κάθε µαθητή. 

 ∆εν προέρχονται από την κυριαρχία του δασκάλου στις δραστηριότητες τα 

τάξης, αλλά είναι µια προέκταση της φάσης του προσανατολισµού που έχει 

προηγηθεί. 

 ∆εν εισάγονται µε τα γνωστά «πώς» και «γιατί». ∆οµούνται συντακτικά 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τονίζεται το προσωπικό στοιχείο, η έκφραση 

γνώµης και το κλίµα ελευθερίας µέσα στο οποίο θα γίνει στη συνέχεια η 

συζήτηση. Οι διατυπώσεις «νοµίζεις», «ερµηνεύεις», «µπορεί να εξηγηθεί», 

δίνουν ένα µήνυµα ελευθερίας της έκφρασης και τονίζουν την άµεση 

εµπλοκή του µαθητή(«εσύ»). 

Όσο και αν φαίνεται εύκολο να απαντήσουν οι µαθητές ελεύθερα σε 

τέτοιες ερωτήσεις , το συµβολικό φορτίο που έχει γι’ αυτούς το σχολείο, ο 

δάσκαλος και το µάθηµα εµποδίζουν την αυθεντικότητα και τον αυθορµητισµό 

στις απαντήσεις τους. Χρειάζεται υποµονή και πειστικές για τα παιδιά 

αποδείξεις ότι µπορούν να απαντούν ελεύθερα και άφοβα – όχι µόνο γιατί ο 

δάσκαλος έχει από µόνος του συµβολική λειτουργία κριτή και αξιολογητή, 

αλλά και γιατί ολόκληρα πλέγµατα νόµων και εγκυκλίων του την επιβάλλουν, 

και αυτό είναι σε επίγνωση των µαθητών. 
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3.2 Συνεργασία σε οµάδες 
Οι απαντήσεις που θα προκύψουν από τους µαθητές όταν επιτύχουµε 

πραγµατικά την ανάδειξη των ιδεών τους, παρουσιάζουν από πρώτη άποψη 

µεγάλη ποικιλία ώστε να φαίνεται αδύνατο να τεθούν σε συζήτηση. 

Γνωρίζοντας ότι η ποικιλοµορφία είναι επιφανειακή µπορούµε να τη 

µειώσουµε αν οι µαθητές συζητήσουν για τις απαντήσεις τους σε µικρές 

οµάδες. Έτσι τους δίνουµε τη δυνατότητα να συγκρίνουν, να οµαδοποιήσουν  

να συζητήσουν και να τροποποιήσουν τις ιδέες τους όταν οι διαφορές είναι 

µικρές.  

Επίσης κατά τη διάρκεια της εργασίας των µαθητών σε οµάδες 3-4 

ατόµων αναπτύσσονται διάφορες λύσεις µε συνεργασία και διαρκή ανταλλαγή 

απόψεων. Συγχρόνως ο δάσκαλος όταν κρίνεται αναγκαίο παρεµβαίνει και 

κάνει παρατηρήσεις που αφορούν τις διάφορες προσπάθειες των παιδιών. Αν 

και άµεσος στόχος είναι η µείωση της ποικιλοµορφίας, οι έµµεσοι στόχοι είναι 

σηµαντικότεροι. Συγκεκριµένα οι µαθητές υλοποιούν επιστηµονικές 

διαδικασίες (σύγκριση, οµαδοποίηση, επικοινωνία), συνειδητοποιούν την 

ύπαρξη και άλλων απόψεων, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η επαγρύπνησή τους 

για τη δική τους άποψη και συνεργάζονται µε οµότιµους που έχουν 

διαφορετική γνώµη για ένα κοινό στόχο. 

 

3.3 Η συζήτηση στην τάξη   
Η συζήτηση στην τάξη γίνεται όταν οι οµάδες ολοκληρώσουν  την εργασία 

τους  και αυτό φυσικά µπορεί να γίνει και σε επόµενη διδακτική περίοδο όταν 

ο χρόνος δεν επαρκεί για την πλήρη επεξεργασία τους. 

Στη φάση αυτή οι απαντήσεις των οµάδων παρουσιάζονται διαδοχικά 

και γίνεται διάλογος κατά τον οποίο γίνονται ερωτήσεις, κρίσεις και σχόλια 

από τους µαθητές. 

Ο δάσκαλος τους βοηθάει να ξεκαθαρίσουν τις εξηγήσεις τους και να 

διατυπώσουν τις σκέψεις τους και τους ενθαρρύνει να παρουσιάσουν 

εναλλακτικές λύσεις. Βέβαια, δεν ανακοινώνει τις σωστές ή λάθος λύσεις αλλά 

τους ενθαρρύνει να σκεφτούν πάνω σ’ αυτές τις λύσεις και µετά να 

συµφωνήσουν ή να διαφωνήσουν. Φροντίζει να τονιστούν οι διαφορές και οι 
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οµοιότητες που έχουν παρουσιαστεί και επικεντρώνει την προσοχή των 

µαθητών σ’ αυτές.  

 

3.4 Η βιντεοσκόπηση της διαδικασίας 
Όσο και αν η επίλυση προβληµάτων παραπέµπει λόγω των εµπειριών µας ως 

µαθητές ή ως δάσκαλοι, σε καλά προσδιορισµένο σύνολο διαδικασιών, στα 

πλαίσια της εποικοδοµητικής άποψης η επίλυση προβληµάτων έχει σηµαντικά 

διαφορετική σηµασία και λειτουργία. Σύµφωνα µε αυτή τη προσέγγιση οι 

µαθητές που προσπαθούν να λύσουν κάποιο πρόβληµα αναπτύσσουν τη δική 

τους λογική πορεία επίλυσης και κατά τη διαδικασία αυτή, αναπτύσσουν 

έννοιες και στρατηγικές οι οποίες στη συνέχεια λειτουργούν ως υπόβαθρο για 

τη γρήγορη προώθησή τους στη µελέτη των µαθηµατικών. 

Τα προβλήµατα τα επεξεργάζονται οι µαθητές οµαδικά, οι απόψεις τους 

συζητούνται στην οµάδα και στην τάξη. Οι λύσεις που προτείνονται είναι 

συνήθως περισσότερες από µία και τίθενται σε συζήτηση και πειραµατικό 

έλεγχο. Η λύση που θα οικοδοµηθεί από τους ίδιους τους µαθητές  µε έµµεσες 

και καταλυτικές παρεµβάσεις του δασκάλου µπορεί να προσεγγίσει εκείνη που 

είναι επιστηµονικά δεκτή. 

Η βιντεοσκόπηση θα βοηθήσει το δάσκαλο να αναλύσει τα στάδια 

επίλυσης, να γνωρίσει πώς σκέφτονται οι µαθητές του, να πληροφορηθεί για τα 

λάθη τους (και τα δικά του) και στο µέλλον να προσαρµόσει τις ερωτήσεις και 

δραστηριότητες στις ανάγκες τους. 

 

3.5 Χρήση Η/Υ 
Η µείωση του κόστους της τεχνικής  της «εικονικής πραγµατικότητας» ανοίγει 

νέες προοπτικές στη διδασκαλία,  όπου ο µαθητής µπορεί να βιώνει εµπειρίες 

σε χώρους και χρόνους που είναι απρόσιτοι για τις αισθήσεις του. Η χρήση του 

Η/Υ είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για αναπαράσταση καταστάσεων που έλαβαν 

χώρα σε προηγούµενη διδακτική περίοδο και κρίνεται αναγκαίο να 

ανακληθούν στη µνήµη των µαθητών.   
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4.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

 Σ το Αναλυτικό Πρόγραµµα, όσον αφορά τις µετρήσεις και τα εµβαδά 

αναφέρονται τα εξής: 

 

Α’ τάξη: Απλές µετρήσεις µε τη βοήθεια αυθαίρετων µονάδων µέτρησης. 

∆ιαισθητική έννοια της αυθαίρετης µονάδας µέτρησης. 

 

Β’ τάξη: Απλές µετρήσεις µε κοινά αποδεκτές µονάδες µέτρησης. 

 

Γ’ τάξη: Η µέτρηση ως επανάληψη µια µονάδας µέτρου πάνω σε διάφορα 

µεγέθη. Εδώ τα παιδιά καλούνται να προσεγγίσουν στο δυνατό την έννοια 

αυτής της µονάδας µέτρησης µε σχετικές κατασκευές της. 

 

∆’ τάξη: Να αναπτύξουν τη δεξιότητα µέτρησης του χώρου. 

 

Ε’ τάξη: Υπολογισµός περιµέτρου. 

       (Με µεγάλο κενό χρονικά)  - Πληρέστερη κατανόηση της έννοιας του 

εµβαδού  

(Ο.Ε.∆.Β. , 1987) 

 Εδώ παρατηρούµε ότι όσον αφορά τις επιφάνειες οι µαθητές καλούνται 

να τις µετρήσουν στην αρχή διαισθητικά και αργότερα να τις υπολογίσουν 

µαθηµατικά. Το αναλυτικό πρόγραµµα προσπαθεί να «µπάσει» τους µαθητές 

στην έννοια του εµβαδού χωρίς να τους αφήσει να «παίξουν» µε τις 

επιφάνειες, να καταλάβουν τα «χαρακτηριστικά» τους να τις συγκρίνουν 

διαισθητικά. 
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5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

 Η  σύγκριση επιφανειών µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: 

 

 Μέτρηση σε µιλιµετρέ (Επίθεση τους σχήµατος σε χαρτί µιλιµετρέ και 

µέτρηση. Είναι η περισσότερο ακριβής µέθοδος) 

 Τριγωνοποίηση (Χωρισµός του σχήµατος σε τρίγωνα και εύρεση 

εµβαδού µε τη χρήση κυρίως Η/Υ. Η πιο εύκολη µέθοδος που απαιτεί 

το λιγότερο χρόνο). 

 Σχεδιασµός γνωστών σχηµάτων (Αναγωγή του σχήµατος σε γνωστά και 

εύρεση των εµβαδόν τους) 

 Επίθεση σχηµάτων (Στηρίζεται στη διατήρηση της επιφάνειας χωρίς 

µέτρηση). 

 Φυσικό µέγεθος (π.χ. γέµισµα των σχηµάτων µε πλαστελίνη και εύρεση 

του όγκου της πλαστελίνης µετά ή γέµισµα των σχηµάτων µε επιφάνειες 

πλαστικές και ζυγίζοντάς τες). 

 Μέτρηση περιµέτρου (Ισχύει µόνο σε σύγκριση τετραγώνων, µιας και 

τετράγωνα µε µεγαλύτερα εµβαδά έχουν και µεγαλύτερη περίµετρο και 

το αντίθετο). 

(Παραδόσεις ∆.Πόταρη ∆ιδασκαλείο ∆.Ε. Πατρών – 2002) 

 

 Έχοντας κατά νου αυτού του είδους τη σύγκριση προσπαθήσαµε να 

διερευνήσουµε τις ενέργειες των µαθητών στα πλαίσια του µαθήµατος 

«∆ιδακτικές προσεγγίσεις στις θετικές επιστήµες» που γίνεται στο 

∆ιδασκαλείο ∆.Ε του Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών µε καθηγήτρια την 

κ. Πόταρη ∆έσποινα. 
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6. ΕΡΕΥΝΑ 
 
6.1  Στόχος της έρευνας 
 

 Ν α δούµε τις ιδέες των µαθητών για τη χρήση διαφόρων υλικών σπάνω 

στο πρόβληµα σύγκρισης επιφανειών καθώς και κατά πόσο η ίδια η 

σύγκριση επηρεάζει τη γνώση των µαθητών απέναντι στις έννοιες που 

συνδέονται µε τα σχήµατα και τις επιφάνειες. 

 Επίσης θέλουµε να διερευνήσουµε κατά πόσο η ίδια η προσφορά 

εργαλείων στους µαθητές επηρεάζει τη στάση τους απέναντι σε κάποιες 

γεωµετρικές έννοιες όπως αυτές της περιµέτρου και του εµβαδού. 

 

6.2 Ταυτότητα της έρευνας 
 
Η έρευνα έγινε στα τέλη Νοεµβρίου αρχές ∆εκεµβρίου του 2002, στην Ε’ τάξη 

του 38ου ∆ηµοτικού σχολείου Πατρών. Οι τάξη είχε 10 µαθητές του ίδιου 

περίπου επιπέδου. Χωρίστηκαν για τις ανάγκες της έρευνας και για καθαρά 

πρακτικούς λόγους (για να µπορούν να ελεγχθούν καλύτερα) σε τρεις οµάδες 

των 3, 3 και 4 ατόµων. 

Σε κάθε οµάδα υπήρχε ένας εκπαιδευτικός ο οποίος κατέγραφε τις 

ενέργειες των παιδιών καθώς και τις σκέψεις τους από µίνι επιτόπιες 

συνεντεύξεις. Ο τέταρτος εκπαιδευτικός λειτουργούσε επικουρικά. 

Οι ενέργειες των οµάδων φωτογραφίζονταν. 
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Σύγκριση Επιφανειών 
Αλεξόπουλος Χ., Γούτσος Χ., Σκαλτσάς Α., Τάσιος ∆. 

 
6.3   Πρόβληµα 
 

Ο ∆ήµος για να φτιάξει µια παιδική χαρά πρέπει να συγκρίνει δύο 

οικόπεδα. 

Εσείς ποιο θα προτείνατε ως µεγαλύτερο, για να έχετε και 

περισσότερο χώρο να παίζετε; 

 
Ζητήθηκε από τα παιδιά γίνουν όσο το δυνατό λιγότεροι µαθηµατικοί 

υπολογισµοί και να προσπαθήσουν να συγκρίνουν τα σχήµατα 

χρησιµοποιώντας δοσµένα υλικά (5.5). 

Ως οικόπεδα στο παραπάνω πρόβληµα δόθηκαν στα παιδιά τρία 

ζευγάρια σχηµάτων: 

 

Στο 1ο επίπεδο δύο γνωστά σχήµατα, ένα τρίγωνο και ένα τετράγωνο µε 

ίδιο εµβαδόν και διαφορετική περίµετρο. 
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Στο 2ο επίπεδο δύο κλειστά σχήµατα των οποίων οι πλευρές είναι 

ευθύγραµµα τµήµατα, µε ίδια περίµετρο και διαφορετικό εµβαδόν.  
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Στο 3ο επίπεδο δύο κλειστές καµπύλες µε διαφορετική περίµετρο και 

διαφορετικό εµβαδόν. 
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Σύγκριση Επιφανειών 
Αλεξόπουλος Χ., Γούτσος Χ., Σκαλτσάς Α., Τάσιος ∆. 

 
 

 

6.4  Γνωστικό επίπεδο 
Οι  µαθητές τη χρονική αυτή στιγµή γνωρίζουν: 

 Την χρησιµοποίηση κοινά αποδεκτών µονάδων µέτρησης. 

 Τις έννοιες της περιµέτρου και του εµβαδού. 

 Πως να βρίσκουν το εµβαδόν του τετραγώνου και του ορθογωνίου, όχι 

όµως και του τριγώνου. 

  

 

 

6.5 Υλικά 

Τα υλικά που προσφέρθηκαν στα παιδιά, θα µπορούσαµε να τα κατατάξουµε 

σε δύο κατηγορίες:  

 

Φυσικά υλικά: φακές, µακαρόνια, οδοντογλυφίδες, αφρώδες πλαστικό 

καρφίτσες, σχοινάκι. 

Συµβατικά υλικά1: χάρακας, διαβήτης, χαρτί µιλιµετρέ, διαφανές χαρτί, 

ψαλίδι, πλαστελίνη, χαρτόνια. 
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1  Ως συµβατικά θεωρούµε τα υλικά που ο µαθητής κουβαλάει συνήθως στη τσάντα του και 
χρησιµοποιεί ποιο συχνά. 
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Αλεξόπουλος Χ., Γούτσος Χ., Σκαλτσάς Α., Τάσιος ∆. 

 
 

6.6   Α’  Φάση2 
 

6.6.1 Ενέργειες των µαθητών στο 1ο επίπεδο: 
 

 Μέτρησαν τις πλευρές των σχηµάτων και βρήκαν την περίµετρό τους 

αλλά αφού κουβέντιασαν αποφάσισαν ότι δεν είναι ίδιο µε την επιφάνεια που 

ζητούσαν να βρουν. (οµάδα Α) 

 Όλοι µετρούν µε χάρακα την περίµετρο και πρώτος ο Μπάµπης 

αποφάνθηκε ότι το τετράγωνο είναι µεγαλύτερο. Ακολούθησε η Χριστίνα, 

µετρώντας την περίµετρο µε οδοντογλυφίδες (για επαλήθευση). Με 

παρότρυνση υπήρξε σύγκριση µε την προϋπάρχουσα αντίληψη και τελικά 

είπαν ότι «δεν σηµαίνει ότι αν έχει µεγαλύτερη περίµετρο θα χωράει και πιο 

πολλά πράγµατα» (οµάδα Β & Γ) 

 Με τα µακαρόνια προσπαθούν να γεµίσουν το ένα σχήµα. Ο Χρήστος 

προσπαθεί να το κάνει αυτό µε φακές. Και στις δύο περιπτώσεις τους 

γλιστρούν και αυτό τους εκνευρίζει. Βάζουν πλαστελίνη στο περίγραµµα. 

Απογοητεύονται και αρχίζουν να κόβουν τα σχήµατα. (οµάδα Α ) 
 Καταφέρνουν να γεµίζουν το ένα σχήµα φακές και µεταφέροντάς τες στο 

άλλο βλέπουν ότι χωράνε το ίδιο. (οµάδα Β & Γ) 

 Ο Μπάµπης αποτυπώνει τα σχήµατα στο µιλιµετρέ και µετράει τα 

τετράγωνα. Έχουν τα ίδια (81) άρα είναι ίσα. (οµάδα Β) 

 Η Ιωάννα κόβει το τρίγωνο αφού πρώτα έχει πάρει ένα διαφανές χαρτί 

µε αποτυπωµένο το τρίγωνο πάνω του και µε επίθεση βλέπει ότι µπορεί να τα 

συγκρίνει. Μετά ξανακόβει το τρίγωνο µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει 

εντελώς το τετράγωνο και λέει µε σιγουριά ότι είναι ίσα. (οµάδα Α) 

 

Παραθέτουµε φωτογραφίες από τις ενέργειες των µαθητών: 
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2 Τα αποτελέσµατα αυτής της φάσης παρουσιάστηκαν στους δασκάλους του 1ου έτους του 
∆ιδασκαλείου ∆.Ε. του Π.Τ.∆.Ε του Πανεπιστηµίου Πατρών, το Νοέµβριο του 2002. 
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Αλεξόπουλος Χ., Γούτσος Χ., Σκαλτσάς Α., Τάσιος ∆. 

 
 

6.6.2  Ενέργειες των µαθητών στο 2ο επίπεδο: 
 

 Κάνουν µε πλαστελίνη τα περιγράµµατα των σχηµάτων και τα γεµίζουν 

διαδοχικά µε τις ίδιες φακές. Με το χάρακα τις στρώνουν ώστε να µην είναι η 

µια πάνω στην άλλη. Τελειώνοντας διαπιστώνουν ότι οι φακές δε φτάνουν για 

να καλύψουν το δεύτερο σχήµα. (ΟΜΑ∆Α Α, Β, Γ) 

 Χρησιµοποιούν οδοντογλυφίδες για να καλύψουν όλο το σχήµα. 

Βλέπουν ότι χρειάζονται πολύ χρόνο και εγκαταλείπουν. (ΟΜΑ∆Α Α, Β) 

 Παίρνουν τα σχήµατα τα βάζουν πάνω στο αφρώδες πλαστικό και 

καρφώνουν καρφίτσες στις κορυφές. Βάζουν σχοινί γύρω γύρω και µετρούν 

περίµετρο. (ΟΜΑ∆Α Α) 

 Ο Χρήστος χρησιµοποιεί το χάρακά του και χαράζει γραµµές χωρίζοντας 

τα σχήµατα. Χρησιµοποιεί δηλαδή το χάρακα ως µονάδα µέτρησης. (ΟΜΑ∆Α 

Α) 

 Έφτιαξαν δικά τους κοµµάτια (αυθαίρετες µονάδες µέτρησης) µε 

πλαστελίνη, τα έβαλαν διαδοχικά στα σχήµατα και είδαν ότι το δεύτερο είναι 

µεγαλύτερο. (ΟΜΑ∆Α Β, Γ) 
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6.6.3  Ενέργειες των µαθητών στο 3ο επίπεδο: 
 

 Ίδια διαδικασία µε το δεύτερο επίπεδο. (Γέµισµα µε φακές, 

µακαρόνια και πλαστελίνη) (ΟΜΑ∆Α Α, Β, Γ) 

 Έφτιαξαν δική τους µονάδα µέτρησης µε χαρτόνι και χώρισαν τα 

σχήµατα σε αυτή. (ΟΜΑ∆Α Α) 

 Χρησιµοποίησαν το µιλιµετρέ στο οποίο προσπάθησαν να 

αποτυπώσουν τα σχήµατα. Τελικά τους δόθηκε σε φωτοτυπία (ΟΜΑ∆ΕΣ 

Α,Β,Γ) 

 Μερικοί συνέχισαν να µετράνε την περίµετρο µε σχοινί. Έβαλαν 

γύρω γύρω από τα σχήµατα καρφίτσες και πέρασαν ανάµεσα (ζικ ζακ) το 

σχοινί, για να πετύχουν το σχήµα) (ΟΜΑ∆Α Γ) Τελικά όπως έβγαλαν τα 

δυο σχοινιά σχηµατίστηκαν και «µικρά» σχήµατα και κατάλαβαν ότι κάτι 

δεν πάει καλά. 
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6.6.4  Συµπεράσµατα από την Α’ φάση 
 

• Για τη χρησιµοποίηση των υλικών  

 Το µιλιµετρέ δε χρησιµοποιήθηκε παρ’ όλο που έγιναν 

παρεµβάσεις για αυτό. Ήταν άγνωστο στους µαθητές. 

 Το σχοινάκι πιθανόν να µπέρδεψε τα παιδιά βάζοντάς τα να 

µετρήσουν την περίµετρο. 

 Οι φακές και τα µακαρόνια αποδείχτηκαν δύσχρηστα. 

 Ο διαβήτης, το αφρώδες πλαστικό και οι οδοντογλυφίδες 

παρέµειναν αχρησιµοποίητα. 

 

• Για τις ενέργειες των µαθητών  

 Μέτρησαν και σύγκριναν περίµετρο.  

 Έκαναν µετασχηµατισµός σε τυχαία σχήµατα – σύγκριση µε 

επίθεση 

 Έκαναν µετασχηµατισµούς σε ίδιο είδος σχήµατος 

 Επιχείρησαν εισαγωγή αυθαίρετης (προσωπικής µονάδας) 

µέτρησης (κοινής) Σύγκριση µέτρων 

 Σύγκριναν σχήµατα χωρίζοντάς τα σε ορθογώνια διαφορετικών 

µεγεθών των οποίων τα εµβαδά υπολογίζοντας µε τους γνωστούς 

τύπους. 

 Μέτρησαν όγκο 

 Ο σχεδιασµός γνωστών σχηµάτων δούλεψε στο α’ και λίγο στο 

β’ επίπεδο. 

 Η τριγωνοποίηση δεν επιχειρήθηκε καθόλου. 

 Η διαδικασία της επίθεσης ολόκληρων σχηµάτων δύσκολα 

χρησιµοποιήθηκε. Χρησιµοποιήθηκε όµως προσαρµοσµένη 

επίθεση (µετατροπή του ενός σχήµατος ώστε να «µπει µέσα» στο 

άλλο). 
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6.7   Β’ Φάση 
 

Τ α παιδιά κλήθηκαν σε ατοµικές συνεντεύξεις µια εβδοµάδα αργότερα.. 

Σε αυτή τη φάση χρησιµοποιήθηκαν Η/Υ, βιντεοκάµερα, κασετόφωνο. 

Σε κάθε µαθητή αρχικά δείχνονταν στο Η/Υ οι δικές του ενέργειες καθώς και 

των συµµαθητών του από την Α’ φάση. 

Από τους µαθητές ζητούνταν: 

1. Να περιγράψουν τον τρόπο σκέψης τους, σύµφωνα µε τον οποίο 

ενήργησαν. 

2. Να περιγράψουν τις ενέργειες που έκαναν για να λύσουν το πρόβληµα, 

σαν να µιλούσαν σε φίλο τους στο τηλέφωνο (χωρίς να τους βλέπει). 

3. Να σχολιάσουν, να συµπληρώσουν ή να αλλάξουν τις ενέργειες 

συµµαθητών τους. 

4. Να κρίνουν τα υλικά που είχαν στη διάθεσή τους 

5. Να πουν πως θα έλυναν το πρόβληµα αν δεν είχαν στη διάθεσή τους 

υλικά. 

 

Μετά την αποµαγνητοφώνηση και την επεξεργασία του υλικού 

καταγράφουµε παρακάτω όλες τις απαντήσεις των µαθητών. 
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6.7.1 Σκέψεις – περιγραφές δραστηριοτήτων  
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-13: 

− Έκοψα το τρίγωνο και το έβαλα πάνω στο τετράγωνο. Μετά έκοψα τα 

δυο  κοµµατάκια που περίσσευαν και τα έβαλα στα κενά από το τετράγωνο 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-2: 

− Έβαλα το τετράγωνο πάνω στο κόκκινο χαρτί (µιλιµετρέ) και µέτρησα 

τα τετραγωνάκια. Μετά έβαλα και το τρίγωνο πάνω και έκανα το ίδιο. Και είδα 

ότι ήταν τα ίδια. Στις γωνίες που δεν ήταν ολόκληρα τετράγωνα; Τα µέτραγα 

δύο δύο µαζί. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-3: 

− Πήρα το διαφανές χαρτί και ξεπατίκωσα τα σχήµατα και τα ζωγράφισα 

πάνω στο χαρτί µε τα τετραγωνάκια. Μέτρησα µετά τα µέσα τετραγωνάκια και 

τα σύγκρινα.  

− Ποια τετραγωνάκια µέτρησες, τα µεγάλα ή τα µικρά; 

− Τα µεγάλα µόνο. 

− Αυτά που δεν ήταν ολόκληρα εδώ στο γύρω γύρω γιατί δεν τα 

µέτρησες; 

− Γιατί ήταν µισά. 

− Και αυτά όµως δεν είναι µέσα στο σχήµα; Αν τα βάλουµε και αυτά µαζί 

µε τα µεγάλα µήπως βρούµε κάτι άλλο; 

− Όχι δε νοµίζω γιατί η διαφορά τους στα µεγάλα ήταν µεγάλη. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-4: 

− Έκοψα το τετράγωνο στη µέση και τα δύο τρίγωνα τα έβαλα πάνω στο 

µεγάλο τρίγωνο και είδα ότι ταιριάζανε. 
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3 Η αρίθµηση Β-1,Β-2,… αναφέρεται στις απαντήσεις των παιδιών από τη Β’ φάση. Παρακάτω έχουµε 
αντίστοιχη αρίθµηση Γ-1,Γ-2 …. από την Γ’ φάση. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-5: 

− Έκοψα το µεγάλο και το βάλαµε µέσα στο µικρό το σχήµα και τη γωνία 

που του περίσσευε την ξανακόψαµε και τη βάλαµε µέσα. Το κόψαµε ξανά και 

το ξαναβάλαµε µέσα. 

− Πώς το κατάλαβες ότι ήταν µεγαλύτερο; 

− Περίσσευε το ένα κοµµατάκι και δεν το χρησιµοποιήσαµε. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-6: 

− Πήρα τις φακές τις έβαλα πάνω στο σχήµα και µετά τις ίδιες φακές τις 

έβαλα στο άλλο σχήµα και είδα ότι χωράνε και τα δύο το ίδιο. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-7: 

− Έκανα ένα φράχτη µε την πλαστελίνη και το γέµισα φακές. Πήρα µετά 

την πλαστελίνη και την έβαλα φράχτη στο άλλο σχήµα και έβαλα µέσα τις 

ίδιες φακές. Και βρήκα ότι δεν πιάνει το ίδιο. 

− Τι µέτρησες δηλαδή; 

− Μέτρησα το ύψος που φτάσανε οι φακές. 

− Γιατί έβαλες την ίδια πλαστελίνης στο άλλο σχήµα. 

− Για να έχει το ίδιο ύψος ο φράχτης. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-8: 

− Βάζω τα µακαρόνια µέσα στο ένα σχήµα και µετά έβαλα τα ίδια 

µακαρόνια στο άλλο σχήµα και είδα ότι το ένα χώραγε περισσότερα και είπα 

ότι είναι µεγαλύτερο. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-9: 

− Πήρα την πλαστελίνη και έκαψα κοµµατάκια και τα έβαλα πάνω στο 

ένα σχήµα. Μετά τα έβαλα στο άλλο και είδα ότι  ήθελε περισσότερα. 

− Γιατί έβαλες πλαστελίνη και όχι φακές ή µακαρόνια; 

− Γιατί η πλαστελίνη κόλλαγε καλύτερα και δεν έφευγε. 

− Μόνο γι’ αυτό ; 
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− Και γιατί ήταν µεγαλύτερα τα κοµµάτια που έκοψα από τις φακές και 

τέλειωνα πιο γρήγορα. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-10: 

− Έκοψα το ένα σχήµα σε µικρά κοµµάτια και τα έβαλα πάνω στο άλλο 

σχήµα. Προσπάθησα να µην αφήσω κενά και είδα ότι το ένα είναι µεγαλύτερο 

από πιο άλλο. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-11: 

− Έκοψα τις γωνίες και τις έβαλα πάνω στο τετράγωνο για να συγκρίνω 

τα δύο σχήµατα. Αν δεν περίσσευε τίποτα θα ήταν ίσα. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-12: 

− Σκέφτηκα να γεµίσω το τρίγωνο µε µακαρόνια και µετά να βάλω τα ίδια 

στο τετράγωνο. Αν µου περίσσευαν θα ήταν µεγαλύτερο το πρώτο. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-13: 

− Έβαλα φακές στο ένα και µετά τις έβαλα στο άλλο. Αφού χωράνε τις 

ίδιες  τότε τα σχήµατα είναι ίσα. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-14: 

− Θα του έλεγα να κόψει πρώτα το τετράγωνο, µάλλον να κόψει πρώτα το 

τρίγωνο και να το βάλει πάνω στο τετράγωνο. Αν το κάνει αυτό θα δει ότι του 

περισσεύουν από δω κι από κει οι γωνίες. Θα τις σηµαδέψει µε το µολύβι του 

και αφού τις κόψει να τις βάλει για να συµπληρώσει ότι λείπει από το 

τετράγωνο. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-15: 

− Βάλε σε ένα τρίγωνο µακαρόνια και µετά βάλε τα ίδια στο τετράγωνο 

.Έτσι θα δεις αν είναι ίσα ή αν το ένα είναι µεγαλύτερο από το άλλο. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-16: 

− Πάρε φακές και βάλε στο ένα σχήµα . Μετά βάλε τις ίδιες φακές στο 

άλλο σχήµα. Αν χωράνε τις ίδιες φακές , τότε είναι ίσα. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-17: 

− Σκέφτηκα πώς αν βάλω πλαστελίνη γύρω – γύρω, να φτιάξω ένα 

φράχτη και να βάλω µέσα τις φακές. Το φράχτη τον κάνω για να µην µου 

γλιστρούν οι φακές έξω από το σχήµα.  Για να µην είναι η µια φακή πάνω στην 

άλλη τις είχα σιάξει µε το χάρακά µου. Μετά έβαλα τις ίδιες φακές στο 

δεύτερο σχήµα, αφού πρώτα είχα φτιάξει και σ’ αυτό φράχτη. Είδα ότι µου 

περίσσεψαν φακές, δεν χώρεσαν όλες. Έτσι αφού το δεύτερο χωράει λιγότερες, 

είναι και µικρότερο. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-18:  

− Θα του έλεγα να φτιάξει πρώτα φράχτη µε πλαστελίνη γύρω απ’ τα δύο 

σχήµατα . Να βάλει πρώτα στο ένα σχήµα φακές – προσεχτικά όµως να µην 

είναι η µία πάνω στην άλλη- και µετά τις ίδιες να τις µεταφέρει στο άλλο 

σχήµα. Αν λείπουν φακές θα είναι µεγαλύτερο. Αν περισσεύουν θα είναι 

µικρότερο. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-19: 

− Έβαλα φακές στο ένα σχήµα και µετά έβαλα τις ίδιες στο άλλο σχήµα . 

Πρώτα είχα βάλει πλαστελίνη γύρω από τα σχήµατα . 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-20: 

− Πρέπει να βάλεις γύρω από τα σχήµατα πλαστελίνη. Μετά βάλε στο 

σχήµα 1 φακές και στη συνέχεια βάλε τες στο δεύτερο σχήµα. Θα σου 

περισσέψουν φακές. Αυτό δείχνει ότι είναι µικρότερο. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-21: 

− Έβαλα καρφίτσες στις γωνίες των σχηµάτων και τέντωσα σχοινί γύρω 

τους .Είδα ότι τα σχοινιά είναι ίσα. Αυτό όµως είναι λάθος γιατί βρήκα την 

περίµετρο που δεν είναι ίδια µε το εµβαδόν. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-22: 

− Θα γέµιζα µε µακαρόνια τα δύο σχήµατα πρώτα το ένα και µετά µε τα 

ίδια µακαρόνια το άλλο .  

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-23: 

− Έβαλα πλαστελίνη στο ένα σχήµα και µετά την ίδια την έβαλα στο άλλο 

σχήµα. Αφού µου περίσσεψε πλαστελίνη, άρα το δεύτερο είναι µικρότερο από 

το πρώτο.  Προσέχω όµως η πλαστελίνη να είναι γερά πατηµένη για να µην 

είναι αλλού χοντρή και αλλού λεπτή. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-24: 

− Πάρε πλαστελίνη και πλάσε την καλά .Βάλε στο σχήµα 1 πλαστελίνη 

και πάτησε την καλά για να είναι το ίδιο χοντρή σε όλο το σχήµα. Μετά βάλε 

τη στο άλλο σχήµα. Αν σου περισσέψει τότε είναι µικρότερο. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-25: 

− Χώρισα σε κοµµάτια τα σχήµατα .Σαν µέτρο χρησιµοποίησα τους 

χάρακες µου. Μέτρησα πόσο είναι οι πλευρές τους και τις πολλαπλασίασα. 

Μετά πρόσθεσα όλα τα κοµµάτια και βρήκα ότι το σχήµα 1 είναι µεγαλύτερο . 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-26: 

− Χώρισε µε µια γραµµή το σχήµα, ώστε να βγει ένα µεγάλο ορθογώνιο 

και ένα µικρό. Βρες το εµβαδόν τους πολλαπλασιάζοντας την µία πλευρά µε 

την άλλη. Χώρισε και το άλλο σχήµα σε διάφορα ορθογώνια, βρες το εµβαδόν 

τους και πρόσθεσε τα. Θα βρεις ότι το ένα είναι µεγαλύτερο από το άλλο. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-27: 

− Έκοψα στην αρχή ένα χαρτόνι, βρήκα το εµβαδόν του και το έβαζα και 

σχηµάτιζα σχήµατα σαν και αυτό  πάνω στα σχήµατα. Μου περίσσευαν όµως 

πολλά κοµµάτια και δεν µπορούσα να τα βρω .Έτσι χρησιµοποίησα το 

µελιµετρέ. Στην αρχή µέτρησα τα ολόκληρα τετράγωνα και προσπάθησα να 
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ενώνω µικρότερα για να  κάνω ολόκληρα. Έτσι βρήκα ότι το 1 σχήµα είναι 

µεγαλύτερο από το 2. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-28: 

− Κόψαµε το τετράγωνο διαγώνια στη µέση και στρίψαµε τα 2 τρίγωνα 

που βγήκαν και φτιάξαµε ένα άλλο που το συγκρίναµε µε το τρίγωνο. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-29: 

− Είδα ότι είναι διαφορετικά τα σχήµατα και πήρα την πλαστελίνη και την 

περιτύλιξα γύρω από το σχήµα και µέσα έβαλα φακές και µέτρησα. Βρήκα π.χ. 

50. Μετά έκανα το ίδιο µε το άλλο σχήµα. Είδα ότι χωράνε περισσότερες π.χ. 

80. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-30: 

− Έκοψα στη µέση το τετράγωνο, µετρήσαµε µε το µιλιµετρέ πόσα 

τετράγωνα χώραγε το τετράγωνο ή πόσα το τρίγωνο. Βάλαµε σ’ ένα χαρτί τις 

γωνίες που περίσσεψαν και συγκρίναµε τα σχήµατα. Ό,τι κάναµε µε τις φακές 

το ίδιο κάναµε και µε τα µακαρόνια 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-31: 

− Κόβω τα σχήµατα και συγκρίνω βάζοντας το ένα πάνω στο άλλο. Κόβω 

το ένα σχήµα για να συµπληρώσω το άλλο. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-32: 

− Μας δώσατε ένα ριζόχαρτο που ήταν αποτυπωµένα επάνω τα σχήµατα. 

Βάλαµε το  αποτυπωµένο τετράγωνο πάνω στο τρίγωνο και µετά µετρήσαµε 

τις επιφάνειες που περίσσευαν από κάτω και από πάνω. Κόψαµε αυτές τις 

επιφάνειες και συγκρίναµε. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-33: 

− Κόψαµε το τετράγωνο διαγώνια στη µέση και στρίψαµε τα 2 τρίγωνα 

που βγήκαν και φτιάξαµε ένα άλλο που το συγκρίναµε µε το τρίγωνο. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-34: 

− Βάζουµε οδοντογλυφίδες στο τετράγωνο (ας πούµε 10) και µετά 

βάζουµε άλλες 10 στο τρίγωνο και αν δούµε ότι χωράνε τότε θα είναι ίσα. Με 

φακές θα χάσουµε το λογαριασµό. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-35: 

− Είδα ότι είναι διαφορετικά τα σχήµατα και πήρα την πλαστελίνη και την 

περιτύλιξα γύρω από το σχήµα και µέσα έβαλα φακές και µέτρησα. Βρήκα π.χ. 

50. Μετά έκανα το ίδιο µε το άλλο σχήµα. Είδα ότι χωράνε περισσότερες π.χ. 

80. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-36: 

− Έκοψα στη µέση το τετράγωνο, τα άλλα παιδιά µέτρησαν µε φακές. 

Μετρήσαµε µε το µιλιµετρέ πόσα τετράγωνα χώραγε το τετράγωνο ή πόσα το 

τρίγωνο. Βάλαµε σ’ ένα χαρτί τις γωνίες που περίσσεψαν και συγκρίναµε τα 

σχήµατα. Ό,τι κάναµε µε τις φακές το ίδιο κάναµε και µε τα µακαρόνια 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-37: 

− Κόβω τα σχήµατα και συγκρίνω βάζοντας το ένα πάνω στο άλλο. Κόβω 

το ένα σχήµα για να συµπληρώσω το άλλο. 
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6.7.2  Κρίσεις ενεργειών άλλων 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-38: 

− Εδώ που ο συµµαθητής µου κόβει τα δύο σχήµατα και βάζει το ένα 

πάνω στο άλλο για να τα συγκρίνει, εγώ θα έκοβα το ένα σχήµα σε κοµµάτια 

και θα το έβαζα µέσα στο άλλο. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-39: 

− Εδώ η Πένη µετράει περίµετρο και αυτό είναι λάθος . 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-40: 

− Έβαλαν µακαρόνια στα 2 σχήµατα , τα µέτρησαν και είδαν ότι το πάνω 

είναι το µεγαλύτερο.  

− Για να το βελτιώσουν θα ήταν καλύτερο να τους πω να βάλουν 

πλαστελίνη για να είναι ελαστικό και να µην τους πάρει πολύ χρόνο 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-41: 

− Εδώ που φτιάχνουν κοµµατάκια πλαστελίνης και τα βάζουν πάνω στο 

σχήµα θα έστρωνα όλο το σχήµα µε πλαστελίνη για να µην έχω άδειο χώρο 

ανάµεσα στα κοµµατάκια πλαστελίνης. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-42: 

− Στα παιδιά που χρησιµοποιούν κοµµατάκια πλαστελίνης, είναι σωστό, 

αλλά τους µένει αρκετός χώρος ανάµεσα στα κοµµάτια και θα µπορούσαν να 

κάνουν λάθος αν η διαφορά ανάµεσα στα σχήµατα ήταν µικρότερη. 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-43: 

− Σε αυτόν που προσπαθεί να βάλει το ένα σχήµα πάνω στο άλλο έπρεπε 

να κόψουν το σχήµα σε µικρότερα κοµµάτια και να τα βάλουν πάνω στο άλλο. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-44: 

− Εδώ έβαλε καρφίτσες γύρω γύρω και έβαλε σχοινάκι και το µέτρησε 

αλλά έτσι βρήκε το γύρω γύρω την περίµετρο. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-45: 

− Θα έκανες αυτό που έκανε ο συµµαθητής σου µε το µιλιµετρέ; 

− Όχι. 

− Γιατί; 

− Γιατί  δεν το ήξερα αυτό το χαρτί, δεν το είχα ξαναδεί. 

− Στο βιβλίο σας δεν υπάρχει τέτοιο χαρτί µε τετραγωνάκια; 

− Κάπου πρέπει να υπάρχει αλλά είναι νοµίζω µπλε και δεν το θυµήθηκα. 

Νοµίζω το έχουµε ξαναχρησιµοποιήσει εκεί που φτιάχναµε κάτι σχήµατα ήταν 

όµως µπλε. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-46: 

− Εγώ θα το έκανα µε πλαστελίνη. Θα γέµιζα πρώτα το ένα σχήµα, θα 

πρόσεχα να µην είναι χοντρή η πλαστελίνη, θα την πάταγα (πίεζα )καλά. Μετά 

αν δεν έφτανε θα ήταν µεγαλύτερο, αν περίσσευε θα ήταν µικρότερο . 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-47: 

− Εγώ στη µέτρηση µε τις φακές , θα έβαζα φράχτη από πλαστελίνη γύρω 

– γύρω για να µπορώ να υπολογίσω καλύτερα τις φακές για να µην µου 

φεύγουν. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-48: 

− Στην περίπτωση µε το µελιµετρέ, θα έκοβα το τρίγωνο, µετά θα το 

σχεδίαζα πάνω στο µελιµετρέ και θα υπολόγιζα πόσα τετραγωνάκια έχει µέσα. 

Το ίδιο θα έκανα και µε το τετράγωνο. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-49: 
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− Έβαλαν µακαρόνια στα 2 σχήµατα , τα µέτρησαν και είδαν ότι το πάνω 

είναι το µεγαλύτερο. Για να το βελτιώσουν θα ήταν καλύτερο να τους πω να 

βάλουν πλαστελίνη για να είναι ελαστικό και να µην τους πάρει πολύ χρόνο 

− Η πλαστελίνη όµως δεν έχει σταθερό µέγεθος. 

− Να πάρουµε την πλαστελίνη και να την κάνουµε λωρίδες όπως µε το 

σχοινάκι πάνω στο σχήµα. Να µετρήσουµε µετά κάθε σχοινάκι-πλαστελίνη. 

(Όµως έτσι θα µετρήσουµε περίµετρο.) 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-50: 

− Ένας συµµαθητής το χώρισε σε ορθογώνια τα οποία τοποθέτησε από το 

πρώτο στο β΄.  Έτσι είδε ότι το α΄ σχήµα είναι µεγαλύτερο, γιατί χώραγε τα 

ορθογώνια του α΄ και έµεινε χώρος. Άλλα παιδιά βάζανε γύρω γύρω 

πλαστελίνη ή βάζανε µέσα φακές που τις µετρούσανε. Βάλανε κόλλα στα 

σχήµατα και πάνω έβαλαν φακές. Καλύτερα µε µακαρόνια ή οδοντογλυφίδες. 

Μπορούσαν µε λωρίδες από πλαστελίνη ή να βάλουνε καρφίτσες µε σχοινάκι 

ζικ ζακ και να µετρήσουν την περίµετρο. Κάποιος άλλος το κόβει σε κοµµάτια 

το ένα σχήµα και τα τοποθετεί πάνω στο άλλο. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-51: 

− Εδώ βάλανε πρώτα το τρίγωνο στο τετράγωνο και έκοψαν τα 2 στη 

µέση και βγήκε τρίγωνο 
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6.7.3 Υλικά 
 
6.7.3.1 Θεωρούµενα ως χρήσιµα 
 

• Μιλιµετρέ  

• Ριζόχαρτο 

• Φακές 

• Πλαστελίνη 

• Μακαρόνια 

• Οδοντογλυφίδες 

• Ψαλίδι 

 

6.7.3.2 Θεωρούµενα ως άχρηστα 
  

• Σχοινάκι 

• Αφρώδες πλαστικό 

• Καρφίτσες 

• ∆ιαβήτης 

• Χάρακας 

 

 

 44



Σύγκριση Επιφανειών 
Αλεξόπουλος Χ., Γούτσος Χ., Σκαλτσάς Α., Τάσιος ∆. 

 
 

6.7.4  Ενέργειες που θα έκαναν χωρίς υλικά 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-52: 

− Θα έκοβα το ένα σχήµα και θα το έβαζα πάνω στο άλλο. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-53: 

− Θα έκοβα το τετράγωνο σε δύο τρίγωνα και θα τα έβαζα στο τρίγωνο. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-54: 

− Αν δεν είχα τίποτα από αυτά, θα χρησιµοποιούσα το ψαλίδι µου. Θα 

έκοβα το ένα σχήµα σε µικρά κοµµάτια και θα το έβαζα πάνω στο άλλο. Αν 

δεν έφταναν να το καλύψουν ολόκληρο τότε αυτό που έκοψα είναι µικρότερο. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-55: 

− Αν δεν είχα τίποτα από αυτά, θα χρησιµοποιούσα το ψαλίδι µου. Θα 

έκοβα το ένα σχήµα σε µικρά κοµµάτια και θα το έβαζα πάνω στο άλλο. Αν 

δεν έφταναν να το καλύψουν ολόκληρο τότε αυτό που έκοψα είναι µικρότερο. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-56: 

− Θα µπορούσα να έχω στην τσάντα µου µελιµετρέ και να το υπολογίσω. 

Αν δεν είχα τότε θα χώριζα µε το χάρακά µου τετράγωνα και ορθογώνια πάνω 

στα σχήµατα και θα υπολόγιζα το εµβαδόν τους. Ότι περίσσευε θα το έκοβα 

και θα το έβαζα το ένα πάνω στο άλλο και έτσι θα το υπολόγιζα. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-57: 

− Μπορούµε να βάλουµε το τετράγωνο πάνω στο τρίγωνο και να δούµε αν 

περισσεύουν κάποια µέρη. Τοποθετούµε τις γωνίες που περισσεύουν στο 

σχήµα του τριγώνου. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-58: 

− Κόβουµε το τρίγωνο σε 2 κοµµάτια, τα ενώνουµε και τα βάζουµε επάνω 

στο τετράγωνο. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-59: 

− Να µετρήσουµε την περίµετρο των 2 σχηµάτων και να τη συγκρίνουµε 

για να δούµε αν είναι οι ίδιες. 

− ( Έτσι µπορούµε να καταλάβουµε αν είναι ίσα τα σχήµατα  ΟΧΙ ΟΜΩΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.)  

− Μπορεί να είναι ίδια (να έχουνε ίδια επιφάνεια ) αφού έχουν ίδια 

περίµετρο γιατί το τρίγωνο µπορεί να είναι µεγάλο, όµως έχει πιο πολύ µήκος 

ενώ το τετράγωνο είναι µικρό, έχει όµως πιο πολύ φάρδος. Άµα τα µετρήσουµε 

αυτά τα 2 εξισορροπούνται και µπορεί να έχουν την ίδια επιφάνεια.  

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β-60: 

− Θα τα σύγκρινα µε το µάτι. 
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6.7.5  Συµπεράσµατα από τη Β’ φάση 
 

 Η χρήση των Η/Υ και η επίδειξη της όλης δραστηριότητας από την Α’ 

φάση, βοήθησε τους µαθητές και να εκφραστούν (τρόπος σκέψης) και 

να κάνουν παρατηρήσεις για τους συµµαθητές τους. 

 Το µιλιµετρέ ήταν άγνωστο και δεν χρησιµοποιήθηκε αρχικά ενώ τώρα 

τους ήταν πιο οικείο και το προτιµούσαν. 

 Οι φακές και τα µακαρόνια ως υλικά αποδείχθηκαν δύσχρηστα. Ήταν 

µικρά και τους ταλαιπωρούσαν. Παρ’ όλα αυτά χρησιµοποιήθηκαν και 

παραµένουν στα επιλεγµένα από τους µαθητές υλικά. (5.6.3). 

 Κάποια υλικά (καρφίτσες, σχοινάκι, διαβήτης, αφρώδες πλαστικό) 

απορρίφθηκαν ως άχρηστα. 

 Έγινε κατανοητή πλέον η διαφορά µεταξύ περιµέτρου και εµβαδού. Οι 

µαθητές που είχαν µπερδέψει στην αρχή την περίµετρο µε το εµβαδόν 

έχοντας τώρα µπροστά τους όλες τις ενέργειες των συµµαθητών τους, 

φάνηκε να έχουν ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία και να κρίνουν ως 

λαθεµένη την αρχική τους άποψη (µεταγνώση). 

 Αν τα σχήµατα είχαν µικρές διαφορές στο εµβαδόν ίσως κατέληγαν στο 

ότι είναι ίσα. Οι µέθοδοι που εφάρµοζαν ακόµα και στο µιλιµετρέ χαρτί 

που µετρούσαν τα µεγάλα µόνο τετράγωνα, δεν µπορούν να θεωρηθούν 

ακριβείς και κυρίως ακανόνιστα  και καµπυλοειδή σχήµατα (2ο & 3ο 

επίπεδο). 

 Η σύγκριση χωρίς υλικά, φάνηκε σε αυτή τη φάση λειτούργησε 

καλύτερα σε όλους τους µαθητές., πράγµα που δείχνει ότι κατανόησαν 

την επίθεση ως τρόπο σύγκρισης επιφανειών, κάτι που στην αρχή 

τουλάχιστον της Α’ φάσης δεν επιχειρήθηκε καν. 
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6.8   Γ’ Φάση 
 

Παράλληλα µε αυτά που ζητήθηκαν από τα παιδιά στην παραπάνω 

φάση, τους ζητήθηκε να λύσουν το πρόβληµα χρησιµοποιώντας ένα νέο υλικό 

το γεωπίνακα και λαστιχάκια. 

 

 

Γεωπίνακας 
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6.8.1  Ενέργειες µαθητών 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ-1: 

Στο 1ο επίπεδο κόβει τα σχήµατα µε το ψαλίδι. Τα εφαρµόζει πάνω στο 

γεωπίνακα και µε λαστιχάκια κάνει τις πλευρές. Πρώτα φτιάχνει το τετράγωνο. 

Μετράει στην αρχή όχι τετραγωνάκια αλλά πασσαλάκια. Τα βρίσκει 9.  Κάνει 

µετά το τρίγωνο και µετράει πάλι πασσαλάκια και τα βρίσκει 9. Μετά από 

συζήτηση µετράει τετραγωνάκια και βρίσκει τα ίδια και στο τρίγωνο και στο 

τετράγωνο. Στο τρίγωνο µετράει πρώτα τα ολόκληρα και µετά υπολογίζει τα 

µισά. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ-2: 

Φτιάχνει τις τέσσερις  πλευρές του τετραγώνου µε τέσσερα (4) 

λαστιχάκια.. Μετά βάζει µέσα ένα λαστιχάκι για διαγώνιο και το χωρίζει σε 

δύο µέρη τα οποία κάνουν το τρίγωνο.  
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ-3: 
Παίρνει το χάρτινο τρίγωνο και το σπάει – διπλώνει σε δυο κοµµάτια.. 

Το αποθέτει στο τετράγωνο του γεωπίνακα και βλέπει ότι είναι το µισό του. 

Κάνει το ίδιο και µε το τετράγωνο. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ-4: 

Στο 2ο επίπεδο κόβει  τα σχήµατα και τα βάζει πάνω στο γεωπίνακα. 

∆υσκολεύεται λίγο να τα αναπαραστήσει. Τελικά τα καταφέρνει και αρχίζει να 

µετράει τετραγωνάκια. Τώρα σ΄ αυτό το επίπεδο βγαίνουν περισσότερα 

τρίγωνα και έτσι δυσκολεύεται περισσότερο. Καταφέρνει να υπολογίσει ποιο 

είναι πιο µεγάλο. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ-5: 
  Στο 3ο επίπεδο κόβει και προσπαθεί να κάνει την απεικόνιση πάνω στο 

γεωπίνακα. Υπάρχει µεγάλη δυσκολία, γιατί τα σχήµατα είναι ακανόνιστα 

καµπυλοειδή. Μετά από αρκετή προσπαθεί και βοήθεια δική µας καταφέρνει 
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να απεικονίσει το σχήµα πάνω στο γεωπίνακα και κατά προσέγγιση φτάνει στο 

αποτέλεσµα. (Εδώ τον βολεύει περισσότερο να υπολογίσει τη σύγκριση 

µετρώντας όχι τετραγωνάκια αλλά πασσαλάκια.). 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ-6: 
Έφτιαξε ένα τρίγωνο µε λαστιχάκια, µετά έκοψε το χάρτινο τετράγωνο 

στη µέση διαγώνια και πήρε τα 2 τρίγωνα που φτιάχτηκαν και τα τοποθέτησε 

πάνω στο σχήµα που έφτιαξε µε τα λαστιχάκια  και είδε ότι είναι ίσα. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ-7:  

Έφτιαξε ένα τετράγωνο µε λαστιχάκια πάνω στο τρίγωνο, και είδε ότι 

περισσεύουν κάποιες γωνίες και µετά µέτρησε τα κολωνάκια. Και βλέπει ότι 

είναι ίσες 

  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ-8: 

Θέλει καλύτερα να έχει δύο γεωπίνακες γιατί µε έναν µπερδεύεται και 

θέλει διαφορετικό χρώµα λαστιχάκια. Κόβει από το 2ο σχήµα στο χαρτί το 

κοµµάτι που προεξέχει και τα 2 κοµµάτια τα τοποθετεί πάνω στο 1ο σχήµα 

στον γεωπίνακα, και βλέπει ότι δεν είναι ίσα.  

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ-9: 

Πήρε τον πίνακα µε τα κολωνάκια και κάρφωσε (πάτησε) πάνω του το 

β΄  σχέδιο. Έτσι βγήκαν έξω τα κολωνάκια στα οποία τοποθέτησε το 

λαστιχάκι. Αυτός ήταν ένας τρόπος για να απεικονίσει το σχέδιο. ∆εν 

ταίριαξαν ακριβώς το λαστιχάκι µε το σχέδιο αλλά έκανε µια προσπάθεια. 
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6.8.2  Συµπεράσµατα από τη Γ’ φάση 
 

 Ο γεωπίνακας εξυπηρετεί ως υλικό για την σύγκριση επιφανειών, µε 

ορισµένες προϋποθέσεις όπως: 

 Τα σχήµατα προς σύγκριση να είναι υπολογισµένα για τον 

γεωπίνακα, ώστε να µπορούν να απεικονιστούν πάνω σε αυτόν µε 

όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια. 

 Τα σχήµατα µε καµπύλες δεν µπορούν να απεικονιστούν πάνω στο 

γεωπίνακα. Σε τέτοιας µορφής σχήµατα οι µαθητές προτίµησαν 

µιλιµετρέ χαρτί όπου χρησιµοποιώντας τα µικρά τετραγωνάκια του 

υπολογίζουν µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Βλέπουµε εδώ λοιπόν ακόµα 

καλύτερη χρήση του µιλιµετρέ. 

 Τα λαστιχάκια του γεωπίνακα δεν αποδείχθηκαν και πολύ εύχρηστα 

στους µαθητές (τους έφευγαν). Αν όµως πρόκειται να 

χρησιµοποιηθούν καλό είναι να χρησιµοποιούνται λαστιχάκια 

διαφόρων χρωµάτων για καλύτερη απεικόνιση των σχηµάτων. 

 Χρειάζεται ένας ή και πολλές φορές δύο γεωπίνακες (για τα 

µεγαλύτερα σχήµατα) για κάθε παιδί. Οι µαθητές θέλουν να έχουν 

µπροστά τους και τα δύο σχήµατα που θέλουν να συγκρίνουν και όχι 

να δουλεύουν εκ περιτροπής στους γεωπίνακες.  

 

 Ο γεωπίνακας αποτελεί πολύ καλό υλικό για το πέρασµα των µαθητών 

από την αυθαίρετη στη συγκεκριµένη µονάδα µέτρησης επιφανειών. 
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7. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Ο
 
λοκληρώνοντας τις τρεις φάσεις της έρευνας και µελετώντας όλες τις 

ενέργειες των µαθητών καταλήγουµε σε µερικά συµπεράσµατα:  

 
7.1 Όσον αφορά την αναγκαιότητα ή µη της χρήσης φυσικών υλικών 
 

 Τα φυσικά υλικά εξυπηρέτησαν τους µαθητές. Η επιλογή τους όµως θα 

πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να είναι και χρηστικά και να 

µην καταναλώνουν πολύ χρόνο στη χρήση τους. Π.χ. οι φακές ήταν ιδιαίτερα 

δύσκολο να χρησιµοποιηθούν από τους µαθητές. 

 Τα  φυσικά υλικά δεν µπορούν να δώσουν αποτελέσµατα µε ακρίβεια, 

άρα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη σύγκριση επιφανειών µε µικρή 

διαφορά. 

 

7.2  Συµπεριφορά των µαθητών απέναντι στα υλικά 
 

 Στη συγκεκριµένη έρευνα φάνηκε καθαρά ότι δεν υπήρχε ευχέρεια από τα 

παιδιά για την χρησιµοποίηση νέων υλικών. Π.χ. το διαφανές χαρτί δεν 

χρησιµοποιήθηκε καθόλου στην αρχή. Ενώ στην αρχή λοιπόν τα νέα υλικά 

ξένισαν τα παιδιά στη συνέχεια τα καλοδέχτηκαν. Καθετί  καινούργιο στην 

τάξη και όταν µάλιστα αυτό ξεφεύγει από τα στενά όρια του «κλασσικού» 

µαθήµατος, οι µαθητές το καλοδέχονται και τους αρέσει να πειραµατίζονται 

πάνω σε αυτό. Αυτό όµως µπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στον  

εκπαιδευτικό, παίρνοντάς του πολύ χρόνο τουλάχιστον όταν 

πρωτοχρησιµοποιεί κάτι. 

 

7.3  Το ρόλο των σωστών υλικών ή τα προβλήµατα των λανθασµένων 
 

 ∆εν πιστεύουµε ότι εξυπηρετεί σε τίποτα να δίνουµε στα παιδιά υλικά τα 

οποία όχι µόνο δεν υπάρχει πιθανότητα να τα χρησιµοποιήσουν αλλά 

αντίθετα θα τους δηµιουργήσουν και προβλήµατα. Οι µαθητές είτε 

πιστεύοντας ότι πρέπει να χρησιµοποιηθεί ό,τι φέρνει ο δάσκαλος είτε για να 
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παίξουν χρησιµοποιούν τα πάντα, οδηγούµενοι πολλές φορές σε λάθος 

συµπεράσµατα.  

Το ερώτηµα είναι εδώ ποια υλικά πρέπει να αποκλειστούν ή µε ποια κριτήρια 

ο δάσκαλος θα επιλέξει κάποια από αυτά; Οι µαθητές µας εκπλήσσουν 

πολλές φορές, ανακαλύπτοντας χρήσεις υλικών, που ούτε καν περνάνε από 

το µυαλό µας. Αυτό πράγµατι αξίζει περαιτέρω έρευνας. 

 

7.4  Αναγκαιότητα της σύγκρισης των επιφανειών – Μεταγνώση 
 

 Μετά από την όλη διαδικασία, πιστεύουµε ότι οι µαθητές κατανόησαν 

απόλυτα την διαφορά µεταξύ περιµέτρου και εµβαδού και ταυτόχρονα 

κατάλαβαν την αναγκαιότητα χρήσης µιας συγκεκριµένης µονάδας 

µέτρησης. Στην αρχή η µονάδα µέτρησης είναι αυθαίρετη (κατασκευαζόµενη 

από τους ίδιους τους µαθητές) όπως εξάλλου προβλέπει και το αναλυτικό 

πρόγραµµα και στη συνέχεια (γεωπίνακας) γίνεται συγκεκριµένη. 
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8.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Κ
 
αταλήγοντας την εργασία αυτή, όσον αφορά την σύγκριση επιφανειών 

και την χρήση των διαφόρων υλικών για τη διδασκαλία γεωµετρικών 

εννοιών και συγκεκριµένα τη διδασκαλία των µονάδων µέτρησης επιφανειών 

έχουµε να κάνουµε τις εξής προτάσεις: 

 
• Ορισµένα υλικά όπως  κάποια κοµµάτια χαρτόνι ή άλλου υλικού θα 

µπορούσαν να υπάρχουν στις µικρές τάξεις για να αποτελέσουν αυθαίρετες 

µονάδες µέτρησης. Φυσικά ακόµα καλύτερο είναι να ανακαλύψουν τα παιδιά 

δικές τους µονάδες. 

• Στην Γ’ τάξη εκεί που αρχίζει να γίνεται διαισθητική προσέγγιση της 

βασικής µονάδας µέτρησης, χρειάζεται µια σειρά ενεργειών οι οποίες θα 

ξεκινούν από καλά επιλεγµένα φυσικά υλικά, θα περνάνε στον γεωπίνακα και 

στο µιλιµετρέ καταλήγοντας στη συγκεκριµένη µονάδα µέτρησης. Έτσι στην 

∆’ τάξη θα µπορέσουµε να περάσουµε στην καλύτερη χρήση των ίδιων υλικών 

(γεωπίνακα, µιλιµετρέ) για να καταλήξουµε στην αριθµητική  µέτρηση του 

εµβαδού. 

 

Όπως είναι φυσικό τα αποτελέσµατα µιας έρευνας θα πρέπει να εξετασθούν 

διαχρονικά. Πρέπει δηλαδή και αργότερα να εξετασθεί αν η συγκεκριµένη 

διδακτική ενέργεια έχει διαχρονικά γνωστικά αποτελέσµατα στους µαθητές.  

Η συγκεκριµένη έρευνα δεν θα µπορούσαµε να πούµε ότι έγινε την 

καταλληλότερη στιγµή για τους µαθητές. ∆εν εντάχθηκε δηλαδή στο σηµείο 

του Αναλυτικού Προγράµµατος που και θα βοηθούσε περισσότερο και θα ήταν 

δυνατή η εξαγωγή καλύτερων συµπερασµάτων.  

Θα θέλαµε όµως να αποτελέσει τη βάση για µια µεγαλύτερη έρευνα  η 

οποία θα γίνει σε µεγαλύτερο βάθος, σε περισσότερες τάξεις και µε 

περισσότερη χρονική διάρκεια.  
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