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Σν ηαίξηαζκα γύξσ από ηελ αξπεδόλε ππό ηε ζθηά ηνπ Ππζαγόξα,
ζηεξέσζε ηα βήκαηά καο
Γεσξγία Μαξαγθνύ, θαζεγήηξηα Μαζεκαηηθώλ
geomar1712@yahoo.gr
Περίληψη
Με επηηαθηηθή ηελ αλάγθε παξνρήο γλώζεο ζηνπο καζεηέο παξ' όιν όηη
θαηαθιύδνληαη από πιεξνθόξεζε θαζεκεξηλά, ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη
νπζηαζηηθή θαη ηαπηόρξνλα ειθπζηηθή. ηελ επξύηεξε πξνζπάζεηα ηεο εξεπλεηηθήο
εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο λα ακβιπλζεί ε ζρέζε κεηαμύ Μαζεκαηηθώλ θαη Σέρλεο κε
ελαιιαθηηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο , ζην 1ν Γπκλάζην θάιαο Ωξσπνύ
Αηηηθήο παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο έζηεζα θαη έλα Μαζεκαηηθό
Δξγαζηήξη , ζην νπνίν κε ηνπο καζεηέο ζρεδηάδακε θαη θαηαζθεπάδακε γηα κήλεο
δηάθνξα αληηθείκελα εκπλεπζκέλα από ηα Μαζεκαηηθά ηα νπνία εθηόο από πινύην
γεσκεηξηθώλ δνκώλ, είραλ θαη αμηνζεκείσην αηζζεηηθό ελδηαθέξνλ. Έγηλε
πξνζπάζεηα γηα εκβάζπλζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηελ ακθίδξνκε
ζρέζε Μαζεκαηηθώλ θαη Σέρλεο θαη ελεξγνπνηήζεθε ην ελδηαθέξνλ θαη ε
δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο. Σειηθά νη καζεηέο κέζα από ηελ νκνξθηά ηεο Σέρλεο θαη ηελ
απζηεξόηεηα ησλ Μαζεκαηηθώλ
είραλ ηελ επθαηξία λα θαιιηεξγήζνπλ ηε
δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλόηεηα θαη θπξίσο λα απνδερηνύλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ
Μαζεκαηηθώλ θαη ηδηαίηεξα ηεο Γεσκεηξίαο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.
Λέξεις-Κλειδιά
Μαζεκαηηθό Δξγαζηήξη, Δθζέζεηο Μαζεκαηηθώλ, Μαζεκαηηθά θαη Σέρλε.
Αbstract
Being pressed by the need to provide knowledge to the students, although they
are overwhelmed by daily information, education has to be effective but at the same
time attractive as well. Being aware of the wider attempt of the research education
community to show the relationship between Mathematics and Art through
alternative teaching methods, at the 1st High School of Skala Oropou Attikis teaching
the courses, it was also settled by me as a professor , a Laboratory of Mathematics,
where me and my students designed and constructed for months several objects
inspired by mathematics that apart from wealthy geometric structures they had also
a remarkable, significant aesthetic interest. There was a great attempt for providing
the students with a deeper knowledge of the interrelationship of Mathematics and Art
, having then as a wonderful result their alive interest and creativity. Eventually the
students , through the beauty of Art and the rigor of Mathematics, they had the
opportunity to cultivate their ability to create and above all to accept the usefulness of
Mathematics and especially of Geometry in their daily life.
Keywords
Maths lab, Maths’ Exhibitions, Maths and Art.
Ειζαγωγή
Σηο έμη πξνεγνύκελεο ζρνιηθέο ρξνληέο, ζην 1ν Γπκλάζην ηεο θάιαο Ωξσπνύ
Aηηηθήο , παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζηήζεθε κε δηθή κνπ
πξσηνβνπιία σο θαζεγήηξηαο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη έλα Μαζεκαηηθό Δξγαζηήξη. ε
απηό νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζή κνπ ζρεδίαζαλ θαη ζηε ζπλέρεηα
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θαηαζθεύαζαλ δηάθνξα αληηθείκελα εκπλεπζκέλα από ηα Μαζεκαηηθά ηα νπνία θαη
παξνπζίαζαλ νη ίδηνη ζαλ κηθξνί εξεπλεηέο επηζηήκνλεο, ζηηο έμη ΔΚΘΔΔΙ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ, πνπ έιαβαλ ρώξα κε ηελ θνηλή παξαδνρή ησλ θαζ’ ύιελ
αξκνδίσλ επηζθεπηώλ πσο νη δξάζεηο απηέο ήηαλ νινθάλεξν πσο ζα είραλ κεγάιε
ππεξαμία γηα ην κέιινλ ησλ καζεηώλ απηώλ. Γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηα έξγα ηνπο νη
καζεηέο όια απηά ηα ρξόληα , άληιεζαλ ηδέεο από ηηο δηάθνξεο ελόηεηεο ησλ
Μαζεκαηηθώλ πνπ δηδάρζεθαλ αιιά θαη από ηηο γεληθόηεξεο ζπδεηήζεηο γηα ηα
Μαζεκαηηθά ζηελ ηάμε κε αθνξκή ηα ηζηνξηθά ζεκεηώκαηα ή ηηο εθαξκνγέο ηνπο
ζηε θύζε θαη ζηελ Σέρλε.
Περιγραθή ηων δράζεων
ην Μαζεκαηηθό καο Δξγαζηήξη νη καζεηέο κέζα από ηελ νκνξθηά ηεο Σέρλεο
θαη ηελ απζηεξόηεηα ησλ Μαζεκαηηθώλ είραλ ηελ επθαηξία λα επνπηεύζνπλ λα
δηαρεηξηζηνύλ, λα θξίλνπλ θαη λα ζεκειηώζνπλ έλλνηεο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη
πξντόλ δηθήο ηνπο δεκηνπξγίαο. . H Σέρλε θαη ηα Μαζεκαηηθά αλαδεηθλύνπλ ηε
ζπκπιεξσκαηηθόηεηα θαη δπαδηθόηεηα ηεο αλζξώπηλεο θύζεο πνπ ππαγνξεύεηαη από
ηελ αλάγθε γηα έθθξαζε θαη ηελ αλάγθε γηα πξόβιεςε θαη θαηαλόεζε, ζπλζέηνληαο
από θνηλνύ δπν θύξηεο πλεπκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ»,
(Μαπξνκκάηεο, 2014). Με ηηο θαηαζθεπέο ηνπο νη καζεηέο κπνξνύζαλ λα
απνδεηθλύνπλ κπξνζηά ζην θνηλό πνπ ηνπο παξαθνινπζνύζε, καζεκαηηθέο
πξνηάζεηο πνπ είραλ δηδαρζεί θαζώο θαη λα απαληνύλ ζε αζθήζεηο ηνπ ζρνιηθνύ
βηβιίνπ. Δθηόο απηώλ, εθαξκόδνληαο άιιεο πξνηάζεηο θαηέιεγαλ λα παξνπζηάζνπλ
θαηαζθεπέο πνπ εθηόο από πινύην γεσκεηξηθώλ δνκώλ πνπ έθξπβαλ είραλ θαη
αμηνζεκείσην αηζζεηηθό ελδηαθέξνλ, απνθαιύπηνληαο έηζη θαη ζηνπο
παξεπξηζθόκελνπο θξπκκέλεο νκνξθηέο ησλ Μαζεκαηηθώλ. Η αμηνπνίεζε θαη ε
παξαγσγή εηθαζηηθώλ έξγσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δίλεη ηελ επθαηξία ζηα
παηδηά λα μεπεξάζνπλ ηελ νξζόηεηα θαη λα ελδηαθεξζνύλ όρη κόλν γη απηό πνπ
ππάξρεη γύξσ ηνπο αιιά ηδηαίηεξα γηα απηό πνπ πξόθεηηαη λα πξνθύςεη. (Eisner,
2002).Σα Μαζεκαηηθά δηεγείξνπλ ην θξηηηθό πλεύκα. Σα Μαζεκαηηθά αλαπηύζζνπλ
ηελ παξαηεξεηηθόηεηα, ηελ πξνζνρή, ηε δύλακε απηνζπγθέληξσζεο, ηελ επηκνλή,
ηελ πξσηνβνπιία, ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία, ηελ πεηζαξρεκέλε ζθέςε θαη
ζπκπεξηθνξά, θαιιηεξγνύλ θαη ην αίζζεκα ηνπ εζηθνύ. Δθηόο όκσο από ην αίζζεκα
ηνπ εζηθνύ, θαιιηεξγείηαη θαη ην αίζζεκα ηνπ σξαίνπ. Σνλ Μάην ινηπόλ ηνπ 2012
κεηά ηελ εηήζηα θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ηεο δηδάζθνπζαο νη καζεηέο θαη νη
καζήηξηεο παξνπζίαζαλ ηελ πξσηόηππε όπσο ραξαθηεξίζηεθε από ηελ Διιεληθή
Μαζεκαηηθή Δηαηξεία , 1ε Έθζεζε καο Μαζεκαηηθώλ θαη ζηελ νπνία είρα δώζεη ηνλ
ηίηιν : «Με ην ςεθί, κε ην ξηγιί, κε ην καξγαξηηάξη». Οη καζεηέο απνθάιππηαλ ζηνπο
παξεπξηζθόκελνπο θξπκκέλεο νκνξθηέο ησλ Μαζεκαηηθώλ , δίλνληαο κάιηζηα έηζη
ζηα Μαζεκαηηθά κηα δηαθνξεηηθή, πην ελδηαθέξνπζα δηάζηαζε. Σελ Άλνημε ηνπ 2013
ην 1ν Γπκλάζην θάιαο Ωξσπνύ επαλήιζε κε ηε 2ε ΔΚΘΔΗ ε νπνία έηεηλε ρέξη
θηιίαο πξνο πνιινύο άιινπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, ζπλδένληαο ηα
Μαζεκαηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή, ηε ρεκεία αιιά θαη ηε κνπζηθή, ηε δσγξαθηθή,
ηελ μπινγιππηηθή, ηε ραξηνθνπηηθή, ηε ραξαθηηθή. Απηό επηηεύρζεθε κε δεμηνηερληθό
θαη αξηζηνηερληθό ηξόπν, αθνύ νη καζεηέο ζρεδίαζαλ θαη θαηαζθεύαζαλ ηα
πιαησληθά ζηεξεά, ηα αξρηκήδεηα ζηεξεά ,ηα ζηεξεά εθ πεξηζηξνθήο, πξίζκαηα,
αληηπξίζκαηα, ππξακίδεο, αξζξσηά ζρήκαηα θαη πνιιά αθόκε. Οη καζεηέο αθνύ
πξώηα κειέηεζαλ ην ζέκα ηνπο θαη έγξαςαλ ηα ζρεηηθά θείκελα, ζηε ζπλέρεηα
ζρεδίαζαλ θαη θαηαζθεύαζαλ κε πνιύ θέθη θαη κεξάθη ηα εθζέκαηα, βάδνληαο ην
πξνζσπηθό ηνπο γνύζην. ηελ 2ε απηή Έθζεζή καο είρα δώζεη ηνλ ηίηιν: « …
ζηάιεο Μαζεκαηηθώλ ζην λνπ, πιεκκύξα σξαίνπ ζηελ ςπρή ». Καζώο ηα
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Μαζεκαηηθά κε ηελ αξκνλία θαη ηελ νξζόηεηά ηνπο απνδίδνπλ πηζηά ηνπο θαλόλεο
ηεο θύζεο ,κπνξνύζε ν επηζθέπηεο λα δεη γύξσ λα πιαλάηαη ην γλσζηό εξώηεκα:
«Δκείο θαη ε θύζε. Τζηεξνύκε; ή πξνεγνύκαζηε;». Οη καζεηέο ζηα εγθαίληα ηεο 2εο
καο Έθζεζεο παξνπζίαζαλ θαη πάιη ζηνπο παξεπξηζθόκελνπο νη ίδηνη ηα έξγα ηνπο,
κε ζνβαξόηεηα θαη ππεπζπλόηεηα . Σελ έθζεζε ηελ επηκειήζεθα από ηελ αξρή σο ην
ηέινο κε ηε βνήζεηα ησλ καζεηώλ κνπ θαη πήξα ηε κεγαιύηεξε ραξά λα ηνπο βιέπσ
λα ραίξνληαη! Η έθζεζε απνηέιεζε θαη παξάδεηγκα δηαζεκαηηθόηεηαο βξίζθνληαο
ην απόγεηό ηεο ζην «πάληξεκα» ησλ Μαζεκαηηθώλ κε ηε δσληαλή κνπζηθή πνπ
απέδσζαλ ηξεηο καζήηξηεο κε αξκόλην, ειεθηξηθή θηζάξα θαη ηξαγνύδη, έρνληαο
αλαιάβεη ηελ παξνπζίαζε κε ζέκα « Η κνπζηθή θαη ηα θιάζκαηα ». Με ηελ 3 ε
ΔΚΘΔΗ ηώξα ζην 1ν Γπκλάζην θάιαο Ωξσπνύ θαη ζηελ νπνία έδσζα ηνλ ηίηιν:
«ηξνβηιίζκαηα ζηνλ ήιην ησλ αξξήησλ, ζπιιέγνληαο θαξπνύο από ην δέληξν ηνπ
Ππζαγόξα» είδαλ όινη λα κεηακνξθώλεηαη ν όξνο Μαζεκαηηθά ,ζε έλα κεγάιν θήπν
από ηα «ΓΔΝΣΡΑ ηνπ ΠΤΘΑΓΟΡΑ» αθνύ είρα εξγαζηεί εληαηηθά κε ηνπο καζεηέο
κνπ γηα ηελ θαηαζθεπή εθζεκάησλ εκπλεόκελνη από ην fractal «Γέληξν ηνπ
Ππζαγόξα» ζηηο δύν θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. Ό,ηη δηαδξακαηίζηεθε ζε ηνύηε ηελ 3ε
θαηά ζεηξά Έθζεζε καο ήηαλ εκπινπηηζκέλν κε δσληαλή κνπζηθή, βηληενπξνβνιέο
θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη άιιεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κνπ κε αξρεία θηηαγκέλα κε
δπλακηθά ινγηζκηθά γεσκεηξίαο όπσο the Geometer’s Sketchpad 5 αγγιηθή version
θαη Geogebra , αλαπαξαζηάζεηο, κεηακθηέζεηο θ.ι.π . Σνλίζηεθε από καζήηξηεο ηεο
Β΄ ηάμεο, πσο ηα Μαζεκαηηθά ζηελ αξραηόηεηα είραλ έληνλν ην άξσκα γπλαίθαο. Αλ
θαη απηέο είραλ ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο, σζηόζν είραλ βπζηζηεί ζηε
ιήζε ηεο Ιζηνξίαο αιιά ζηελ Έθζεζε απηή «αλαζηήζεθαλ»! Γύν καζεηέο αθξηβώο
γηα απηό ην ιόγν είραλ αλαιάβεη λα θνζκήζνπλ ην ιαηκό ηεο Αξηγλώηεο κε έλα
ππέξνρν, πεξίηερλν πεξηδέξαην πνπ έθηηαμαλ κε ζύξκα εκπλεόκελνη από ην «Γέληξν
Σνπ Ππζαγόξα», θαη κάιηζηα πξνζπάζεζαλ δύν θνξέο θαη έθηηαμαλ δύν αθνύ πνηέ
δελ πείζηεθαλ πσο ην έθηηαμαλ θαιά ώζηε λα ηεο αμίδεη. Η θαζεγήηξηά ηνπο ηνπο
επραξίζηεζε θαη αθνύ έβαια ζε απηά ηηο ηειεπηαίεο ηερληθέο πηλειηέο, ηα αλέδεημα
θάλνληαο ηειηθά ηνπο καζεηέο κνπ πεξήθαλνπο γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή. Καη
ηέινο έρνληαο θαηξό πξηλ απνθαιύςεη ζηνπο καζεηέο κνπ ηα «Mπζηηθά ηεο
Αξπεδόλεο» , ηνπο απόιαπζα λα ηα απνθαιύπηνπλ θη απηνί ζηνπο επηζθέπηεο ηεο
Έθζεζεο βξίζθνληαο ην ηαίξη ηνπο γύξσ από απηή , θαζώο θαη λα παξαζύξνπλ ζε
απηό ην «παηρλίδη» καδί ηνπο, ην Γηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ, γνλείο θαη θεδεκόλεο .
Δίδαλ νη επηζθέπηεο ινηπόλ ηε δηδάζθνπζα λα «παίδεη» κε ηνπο καζεηέο ηεο γύξσ
από ηελ θιεηζηή Aξπεδόλε θαη λα εηζάγεη ηνπο καζεηέο απηνύο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ
θάιαο Ωξσπνύ ζε καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ηδέεο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ αξγόηεξα ζην
Λύθεην. Έηζη βγήθε αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα από όινπο κηθξνύο θαη κεγάινπο πνπ
παξαθνινύζεζαλ ηελ παξνπζίαζε ηεο Έθζεζεο, πσο ε αξπεδόλε δελ ήηαλ απιά έλα
θαηαζθεπαζηηθό εξγαιείν, αιιά έλα θαηαπιεθηηθό παλάξραην εθπαηδεπηηθό παηρλίδη
ζηα ρέξηα ησλ αξπεδνλαπηώλ, πνπ απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο δελ ήηαλ κόλν
θαηαζθεπαζηέο ηεο νξζήο γσλίαο αιιά ηεξνθάληεο ηεο γεσκεηξίαο θάησ από ην
ηεξαηείν ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο Βαβπιώλαο αξθεηνύο αηώλεο ίζσο πξηλ ηνλ
επηζηεκνληθό ζεκειησηή ηεο κε ηα «ηνηρεία» ηνπ. Έηζη ην παηρλίδη σζηόζν πνπ
είλαη πην απνδεθηό από ηε θύζε ηνπ παηδηνύ, πέξαλ ηνπ όηη θαιιηεξγεί ηελ ςπρή,
δηαζέηνληάο ηνπ ηε ραξά ,όηαλ απηό ην παηρλίδη είλαη ηαπηόρξνλα εθπαηδεπηηθό κε ηελ
έλλνηα ,όηη ζπλδέεη ην παηδί κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ ,ηόηε πξαγκαηηθά θαη νη δύν
ληώζνπλ ηε ραξά ηεο Γεκηνπξγίαο. Ο παηδεκόο ζηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ην κπαιό θαη
ην ζώκα ηνπ παηδηνύ κέζα από ην πξόβιεκα, ηελ άζθεζε, ηελ εξγαζία, εθπαηδεύνπλ
ην παηδί ,ώζηε λα κάζεη λα αληηκεησπίδεη παξόκνηεο θαηαζηάζεηο . Η παίδηα
(παηδεκόο) θαη ε παηδηά (παηρλίδη) αιιεινζπκπιεξώζεθαλ εθείλε ηελ αλνημηάηηθε
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κέξα ζην 1ν Γ/ζην θάιαο Ωξσπνύ Αηηηθήο, θαη όινη ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ
εθπαηδεπηηθή αμία ηεο παλάξραηαο Αξπεδόλεο. Tέινο κηα καζήηξηα έδεημε κε κία
θνύπα ηνπ Ππζαγόξα ή αιιηώο « θνύπα ηνπ Γηθαίνπ» θαη ιίγν θξαζί ,πσο ν άπιεζηνο
ηηκσξείηαη θαη πξνέηξεςε ηνπο παξόληεο ελήιηθεο λα απνιακβάλνπλ ηνλ νίλνλ ζηελ
θνύπα ηνπο αληιώληαο ηε κέγηζηε σθέιεηα, όπσο δίδαζθε θαη ν κεγάινο κύζηεο
Ππζαγόξαο. To όηη νη Αηγύπηηνη αμηνπνηνύζαλ ην Ππζαγόξεην Θεώξεκα γηα λα
μαλαβξίζθνπλ ηα όξηα ησλ ρσξαθηώλ ηνπο όηαλ ηα λεξά από ηηο πιεκκύξεο ηνπ
Νείινπ ππνρσξνύζαλ, αιιά θαη πσο δελ ην είραλ πνηέ εθθξάζεη σο ρξήζηκε ζεσξία,
θαζώο θαη γηα ην ηη ήηαλ ε Αξπεδόλε, ηα παξνπζίαζε καζήηξηα κεηακθηεζκέλε θη
απηή ζε αξραία Αηγππηία θαη ήηαλ απηή πνπ πξνέηξεςε ζην ηέινο ηνπο ζπκκαζεηέο
ηεο : « εκείο ηεο Αξπεδόλεο καο αο ςάμνπκε λα βξνύκε ηαίξη!» Η 4 ε Έθζεζε
Μαζεκαηηθώλ ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ θάιαο Ωξσπνύ κε ηνλ επξεκαηηθό όπσο
ραξαθηεξίζηεθε ηίηιν πνπ έδσζα « Με έλα κόλν άγγηγκα ζην ρξπζάθη ησλ
αλαινγηώλ »,αλαθεξόηαλ ζε έλα θνκκάηη δύζθνιν ζηα Μαζεκαηηθά, ηηο αλαινγίεο.
Οη αλαινγίεο είλαη κέζα ζηε δσή καο ,είλαη θαζεηί πνπ βιέπνπκε δίπια καο , απηό ην
κηθξό πνπ ην θάλνπκε κεγάιν γηα λα ην κειεηήζνπκε , απηό ην κεγάιν πνπ ην
θάλνπκε κηθξό γηα λα ην ρσξέζνπκε . Δθηόο από ηελ παξνπζία ηεο ζρνιηθήο
ζπκβνύινπ ησλ Μαζεκαηηθώλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ε παξνπζία ζηελ 4ε Έθζεζε
δύν εμόρσο δξαζηήξησλ κειώλ ηεο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο επηζθξάγηζε ηε
ζπνπδαηόηεηα θαη ηε κεγάιε ζεκαζία απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο κνπ ε νπνία
ζπλερίζηεθε γηα 4ε ζρνιηθή ρξνληά.. Με ηελ είζνδό ηνπο ζηελ Έθζεζε είπαλ : «
Αληηιακβαλόκαζηε εδώ ηνλ θόπν θαη ζηα πξαθηηθά θνκκάηηα γηαηί είλαη δύζθνιεο νη
θαηαζθεπέο αιιά θαη ζην γλσζηηθό θνκκάηη γηαηί απηά πνπ καο πεξηβάιινπλ
απαζρνινύλ όρη κόλν ηα ζρνιηθά βηβιία, όρη κόλν ηε Μαζεκαηηθή Γλώζε αιιά θαη
ύγρξνλεο Μεζόδνπο Γηδαζθαιίαο θαη Λνγηθέο Έξεπλαο». Δλίζρπζαλ επίζεο ηα
παηδηά εζηθά, ςπρνινγηθά θαη έδηλαλ σο παηδαγσγνί πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζε θάζε
Μαζεκαηηθό ζέκα πνπ νη καζεηέο είραλ αλαιάβεη λα ζρεδηάζνπλ ,λα παξνπζηάζνπλ
θαη ζην ηέινο ηα ζπλεράξεζαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Πξόζζεζαλ πσο εθεί ζην
ζρνιείν καο είδαλ ηέρλε, δηδαζθαιία, πεηζώ. Γελ είδακε άηνκα , είδακε νκάδα είπαλ
θαη καζεηέο πνπ δνύιεςαλ γηα ηελ νκάδα κε ηνπο εαπηνύο ηνπο. Οη καζεηέο ηνπ 1 νπ
Γπκλαζίνπ θάιαο Ωξσπνύ, πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην δύζθνιν ζέκα ησλ αλαινγηώλ
ην έθαλαλ κε ηέηνην ηξόπν πνπ κπνξνύζε θαλείο λα δεη ακέζσο ζηηο θαηαζθεπέο ηνπο
ηελ Σέρλε κέζα ζηα Μαζεκαηηθά ή ηα Μαζεκαηηθά κέζα ζηελ Σέρλε. Με απιά θαη
επηειή πιηθά θαηάθεξαλ λα παξνπζηάζνπλ θαηαζθεπέο πνιύπινθεο θαη
εληππσζηαθέο νη νπνίεο όκσο ήηαλ πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο. Οη θαηαζθεπέο ησλ
καζεηώλ αθνξνύζαλ θπξίσο ην ηξίγσλν ηνπ Pascal, ην ηξίγσλν Sierpinski, ηε ρξπζή
ηνκή ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ζην αλζξώπηλν ζώκα. Σελ εκέξα ηεο παξνπζίαζεο ηεο
έθζεζεο νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην Δξγαζηήξη ησλ Μαζεκαηηθώλ κε
πξνζήισζε αιιά θαη άλεζε παίξλνληαο ζην ρέξη ηελ θηκσιία θαη ηα γεσκεηξηθά
όξγαλα ζρεδίαζαλ ζηνλ πίλαθα, από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο, ηελ θάζε κηα
θαηαζθεπή θαη παξνπζίαζαλ αλαιπηηθά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κειέηεζαλ,
κέηξεζαλ θαη ππνιόγηζαλ ό,ηη ρξεηάζηεθε ώζηε λα μεθηλήζνπλ θαη λα θέξνπλ εηο
πέξαο ηελ θαηαζθεπή πνπ είραλ αλαιάβεη. Λίγν πξηλ ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο ηεο
4εο Έθζεζεο, δήηεζα από ηνπο παξεπξηζθόκελνπο λα αθήζνπλ ηελ αίζνπζα θαη λα
αθνινπζήζνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κνπ ηεο Β1 ηάμεο, νη νπνίνη ζην
δάπεδν ηνπ πξναπιίνπ είραλ ζρεκαηίζεη ην fractal ηξίγσλν Sierpinski. Ήηαλ όια ηα
θνκκάηηα ηνπ ζρεδηαζκέλα θαη κπνγηαηηζκέλα από ηα ίδηα ηα παηδηά, ζε πξνζρέδηα
πνπ είρα θξνληίζεη λα ηνπο εηνηκάζσ θαη κε απηό ηνπο ην έξγν άθεζαλ έθπιεθηνπο
ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο θαζώο θαη ηνπο άιινπο εθιεθηνύο επηζθέπηεο καο. Σε
Γεπηέξα ζηηο 11 Μαΐνπ 2016 ην1ν Γπκλάζην θάιαο Ωξσπνύ επαλήιζε κε ηελ
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5ε Δθζεζε Μαζεκαηηθώλ. Δπεηδή ζηε ιατθή καο ηέρλε ε εθαξκνγή ησλ
Μαζεκαηηθώλ θαη εηδηθόηεξα ηεο Γεσκεηξίαο είλαη πεξηζζόηεξν αλαγλσξίζηκε θαη
πξνζηηή νη καζεηέο ηε ζρνιηθή ρξνληά 2015-16 επηρείξεζαλ λα «ζθύςνπλ» πάλσ
ζηελ ηέρλε ηνπ ιατθνύ κάζηνξε γη’απηό θαη ν ηίηινο ηεο 5εο Δθζεζεο ήηαλ : «… ζηε
ζθηά ηνπ θπξ-κάζηνξε» Έλα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο ιατθήο
αξρηηεθηνληθήο είλαη ηα πιαθόζηξσηα δάπεδα πνπ ηα βξίζθνπκε παληνύ ζηηο απιέο,
ζηηο πιαηείεο, ζηνπο δξόκνπο , ζηηο εθθιεζίεο. Κάζε ηέρλε πςειή ή ηαπεηλή , ιόγηα ή
ιατθή νθείιεη πνιιά ζηνπο αξηζκνύο θαη ηδηαίηεξα ζηε Γεσκεηξία .
Οη καζεηέο νδεγήζεθαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη έλαο κάζηνξεο ηεο ιατθήο
ιεγόκελεο ηέρλεο, όζν θη αλ ιέγεηαη πσο ελεξγεί κε ζπλαίζζεκα θαη θαληαζία ,
σζηόζν ιεηηνπξγεί θαη κε ηε ινγηθή θαη ηε καζεκαηηθή αληίιεςε. Οη καζεηέο
αλαξσηήζεθαλ ζηελ αξρή πσο κπνξεί ν κάζηνξεο λα ράξαδε ην ζρέδην επί ηόπνπ ζε
έλαλ απιόγπξν κηαο εθθιεζηάο γηα λα θηηάμεη ην βνηζαισηό ! Τπνζηεξίρηεθε ε
θαιιηηερληθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ , πξνηάζεθε ε αηνκηθόηεηα θαη κνλαδηθόηεηα
ηνπ θάζε καζεηή , θηλεηνπνηήζεθε ε επηζπκία ηνπο γηα έξεπλα θαη δεκηνπξγία θαη
αλαπηύρζεθαλ νη ηθαλόηεηεο , δεμηόηεηεο θαη γλώζεηο ηνπο. Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνζπάζεηαο απηήο, δηακνξθώζεθαλ γηα κηα αθόκε θνξά αμίεο, ζηάζεηο θαη
ζπκπεξηθνξέο ηνπ θάζε καζεηή ζην Μαζεκαηηθό Δξγαζηήξη.
Tελ Πέκπηε ζηηο 27 Απξηιίνπ 2017 εγθαηληάζηεθε ε 6ε Έθζεζε κε ηίηιν:
«Ιρλειαηώληαο ηα εκπλεπζκέλα κνλνπάηηα ηνπ Μ.C.Escher». Γελ ππάξρεη πεξίπησζε
λα γίλεη ιόγνο γηα «Σέρλε θαη Μαζεκαηηθά» ρσξίο αλαθνξά ζηνλ Escher. Yπήξμε
έλαο από ηνπο επηδξαζηηθόηεξνπο εηθαζηηθνύο θαιιηηέρλεο ηνπ αηώλα πνπ
πέξαζε. Έηζη ινηπόλ θέηνο επηηεύρζεθε νη καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ λα δηαθξίλνπλ
ηε ιαλζάλνπζα καζεκαηηθή ηδηνθπΐα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα έξγα ηνπ Δscher . Καη
απηό κε ην λα « πιεζηάζνπλ » ηα ραξαθηηθά απηνύ ηνπ καέζηξνπ ηνπ παξάδνμνπ θαη
ζηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζνπλ θη εθείλνη ηα δηθά ηνπο έξγα πνπ λα ηνπο κνηάδνπλ!
Οη καζεηέο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ θάιαο Ωξσπνύ Αηηηθήο ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά
θαζνδεγήζεθαλ ζην λα δεκηνπξγήζνπλ θη απηνί πιαθνζηξώζεηο (tessellations).Υάξηλ
ηεο νηθνδνκηθήο ρξεζηκόηεηάο ηεο ,θαη όρη κόλν, ε γεσκεηξηθή «πιαθόζηξσζε»,
ηόζν ζην επίπεδν όζν θαη ζηνλ ρώξν, έρεη απαζρνιήζεη ηα κεγαιύηεξα πλεύκαηα από
ηελ αξραηόηεηα κέρξη θαη ηε ζύγρξνλε επνρή.Οη καζεηέο θέξλνληαο εηο πέξαο ηόζεο
Δθζέζεηο θαιιηέξγεζαλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλόηεηα, θαη θπξίσο απνδέρηεθαλ ηε
ρξεζηκόηεηα ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηδηαίηεξα ηεο Γεσκεηξίαο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο
δσή. Η πνιύ επηηπρεκέλε παξνπζίαζε ησλ εθζεκάησλ από ηνπο καζεηέο,
επηζθξάγηζε ηε ζπνπδαηόηεηα θαη ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο πξσηνβνπιίαο κνπ λα
ιεηηνπξγήζεη ηα 6 ηειεπηαία ρξόληα ην εξγαζηήξη ησλ Μαζεκαηηθώλ πξνζθέξνληάο
απιόρεξα ζηνπο καζεηέο γλώζε θαη κεζνδνινγία. Όζα έκαζαλ θαη βίσζαλ νη καζεηέο
ζην Δξγαζηήξη καο, έρνπλ κεγάιε ππεξαμία πνπ ζα θαλεί ζην κέιινλ είπαλ ηα κέιε
ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο Δ.Μ.Δ πνπ παξαθνινύζεζαλ. Γνπιεύνληαο νκαδηθά
γλώξηζαλ θαιύηεξα ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο, έκαζαλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, λα δέρνληαη ηελ θξηηηθή ησλ άιισλ, λα αμηνινγνύλ
πιεξνθνξίεο, λα πξνεηνηκάδνπλ παξνπζηάζεηο αλαδεηθλύνληαο ηα θνηλσληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είρε πξνζζέζεη κεηαμύ άιισλ ε ηόηε
αξκόδηα ύκβνπινο ησλ Μαζεκαηηθώλ. Δπηπιένλ ε ζπκκεηνρή ζην Δξγαζηήξη ηνπο
έδσζε πνιιέο αθνξκέο γηα πινύζηεο ζπδεηήζεηο ζε πιεζώξα καζεκαηηθώλ ζεκάησλ,
κε ηηο νπνίεο πξνζέγγηζαλ από πνιιέο πιεπξέο έλλνηεο θαη ζεσξήκαηα. Δλ ηέιεη ζην
«Mαζεκαηηθό Δξγαζηήξη» ηνπ 1ΟΤ Γπκλαζίνπ θάιαο Ωξσπνύ Αηηηθήο, κε ην λα
ππάξμνπλ από ηε δηδάζθνπζα ελαιιαγέο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη κε ην λα
αμηνπνηεζεί ε Σέρλε σο αξσγόο γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο γλώζεο, είρακε ηα ζεακαηηθά
θαη ειπηδνθόξα απνηειέζκαηα αθνύ θαηαδείρηεθε πόζν απαξαίηεηε είλαη πξάγκαηη ε

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 11/08/2020 11:16:29 |

692
ζύλδεζε ησλ Μαζεκαηηθώλ κε ηε δσή θαη ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ησλ καζεηώλ
καο. Σν ηαμίδη καο ζην 1ν Γπκλάζην θάιαο Ωξσπνύ από ηελ Αηζζεηηθή ηεο Σέρλεο
ζηε ινγηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ ζπλερίδεηαη…
Εσρήμαηα
Με όρεκα ηε «γιώζζα» ηεο Σέρλεο θαη ηηο νπηηθέο κεηαθνξέο πνπ απνξξένπλ
από ηηο πνηθίιεο ηεο κνξθέο, θαη κε κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή
εξεπλεηηθή κάζεζε, ηνλ θαηαηγηζκό ηδεώλ , ην παηρλίδη ξόισλ νη καζεηέο κπνξνύλ λα
εθθξαζηνύλ δεκηνπξγηθά , εμνηθεηώλνληαη κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη ζε κεγάιν
βαζκό ηνλώλεηαη ε απηνεθηίκεζή ηνπο. Δπηπξνζζέησο αλ αλαινγηζηνύκε ην
γεληθόηεξν ζηόρν ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ νιόπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο
ησλ καζεηώλ, κέζα από ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θη
αλ ζηεξηρηνύκε παξάιιεια ζηε ζεσξία πνιιαπιήο λνεκνζύλεο ηνπ Gardner
(Gardner, 1993) κπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε πόζν ζεκαληηθή είλαη ε έληαμε ησλ
πνηθίισλ κνξθώλ Σέρλεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνύλ
ηόζν νη γεληθνί όζν θαη νη εηδηθνί ζηόρνη ηεο δηδαζθαιίαο καο αλά ελόηεηα ηνπ
ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ. Οη επηζθέπηεο ηεο Έθζεζεο ζην ζρνιείν καο είπαλ πσο είδαλ
ηέρλε, δηδαζθαιία, πεηζώ θαη δελ είδαλ άηνκα , είδαλ νκάδα είπαλ θαη καζεηέο πνπ
δνύιεςαλ γηα ηελ νκάδα κε ηνπο εαπηνύο ηνπο. Κάζε επηζθέπηεο ησλ Δθζέζεσλ
απηώλ κπνξνύζε λα δεη ακέζσο ζηηο θαηαζθεπέο ησλ καζεηώλ ηελ Σέρλε κέζα ζηα
Μαζεκαηηθά ή ηα Μαζεκαηηθά κέζα ζηελ Σέρλε. Οη καζεηέο κε θαηακεξηζκό έξγνπ
θαη ζε νκάδεο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηε δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο
δηδάζθνπζαο (scaffolding) ώζηε λα αλαιάβνπλ ζηε ζπλέρεηα πξσηνβνπιίεο θαη λα
νηθνδνκήζνπλ θαη λέεο γλώζεηο κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Οη καζεηέο
αληηιήθζεθαλ ην γλσζηηθό αληηθείκελν, αλέπηπμαλ εξεπλεηηθή δηάζεζε,
ελδπλάκσζαλ ηελ παξαηεξεηηθόηεηά ηνπο , θαιιηέξγεζαλ ηε ζηνραζηηθή ηνπο
ηθαλόηεηα, ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε ηνπο θαη εμέιημαλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο
αληίιεςε. ηελ ηειεπηαία θάζε πνπ έρεη νιηζηηθό ραξαθηήξα νη καζεηέο ρσξηζκέλνη
ζε νκάδεο θιήζεθαλ λα παξνπζηάζνπλ απηά γηα ηα νπνία εξγάζηεθαλ αμηνπνηώληαο
ινγηζκηθά θαη ην πξαγκαηνπνίεζαλ επηηπρώο θαη κε ραξά. Αμηνπνηήζεθαλ νη
δπλαηόηεηεο δπλακηθνύ γεσκεηξηθνύ ινγηζκηθνύ θαη νη καζεηέο αζθήζεθαλ ζηε
ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο
, δεκηνπξγώληαο θαιιηηερληθέο ζπλζέζεηο , δίλνληαο θαη δηέμνδν ζηε δεκηνπξγηθή
ηνπο θαληαζία θαη ην θαιιηηερληθό ηνπο έλζηηθην .ηηο πξσηόηππεο θαηαζθεπέο καο
παξ’όιν όηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζεκεξηλά ,επηειή πιηθά σζηόζν απνηππώζεθαλ ζε
απηέο ε δεκηνπξγηθόηεηα , ε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη νη θαιιηηερληθέο δεμηόηεηεο
ησλ καζεηώλ .
σμπεράζμαηα
Δίρακε ινηπόλ Γεσκεηξηθέο έλλνηεο πνπ έγηλαλ νξαηέο, εύιεπηεο, απηέο θαη πην
ειθπζηηθέο ζηα παηδηά . Δλ ηέιεη ζην «Μαζεκαηηθό Δξγαζηήξη» ηνπ 1ΟΤ Γπκλαζίνπ
θάιαο Ωξσπνύ Αηηηθήο , κε ην λα ππάξμνπλ από ηε δηδάζθνπζα ελαιιαγέο ζηε
δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη κε ην λα αμηνπνηεζεί ε Σέρλε σο αξσγόο γηα ηε ζπγθξόηεζε
ηεο γλώζεο, είρακε ηα ζεακαηηθά θαη ειπηδνθόξα απνηειέζκαηα αθνύ θαηαδείρηεθε
πόζν απαξαίηεηε είλαη πξάγκαηη ε ζύλδεζε ησλ Μαζεκαηηθώλ κε ηε δσή θαη ηηο
θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ησλ καζεηώλ καο. Σα παηδηά πξέπεη λα αηζζάλνληαη γηα ηε
Γεσκεηξία όηη θαη νη Αηγύπηηνη πνπ ηελ αλαθάιπςαλ θαη ηε ρξεζηκνπνηνύζαλ
ρηιηάδεο ρξόληα πξηλ ν Δπθιείδεο γξάςεη ηα « ηνηρεία» ηνπ. Σα παηδηά κπνξνύλ λα
κάζνπλ όηαλ δνπλ ηε Γεσκεηξία σο έλα αλζξώπηλν κέζν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. ην
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πιαίζην λα καζαίλνπλ νη καζεηέο κόλν έλλνηεο, ηύπνπο, ζεσξήκαηα θαη κεζνδνινγία
επίιπζεο αζθήζεσλ ,ηνπο απνθόπηνπκε από ην λα γλσξίζνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο
ύπαξμεο ησλ Μαζεκαηηθώλ, ηελ πεξηγξαθή ηεο εμέιημήο ηνπο θαη ηε ρξεζηκόηεηά
ηνπο. Με επηηαθηηθή ινηπόλ ηελ αλάγθε παξνρήο γλώζεο ζηνπο λένπο παξ’ όιν όηη
θαηαθιύδνληαη από πιεξνθόξεζε θαζεκεξηλά, ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη
νπζηαζηηθή θαη ηαπηόρξνλα ειθπζηηθή. Η παηδεπηηθή αμία ησλ Μαζεκαηηθώλ δελ
εμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα ηεο δηδαθηέαο ύιεο αιιά από ηελ πνηόηεηά ηεο θαη ην
βαζκό θαηαλόεζεο ηεο από ηνπο καζεηέο. Άξα κάιινλ ζπληζηάηαη ε εκπινθή ησλ
καζεηώλ ζε κηα πεξηπέηεηα αλαδήηεζεο ,δηεξεύλεζεο θαη αλαθάιπςεο ζρεκάησλ
γύξσ καο .Σα παηδηά είλαη θαιιηηέρλεο ζηελ ςπρή. Η αλαγθαηόηεηα λα δηδάμεη
θάπνηνο Γεσκεηξία κέζσ ηεο Σέρλεο δελ ρξεηάδεηαη επεμήγεζε. Γηα ηα παηδηά ε
νκνξθηά έξρεηαη πξηλ ηε ινγηθή θαη ηηο ζεσξίεο άξα ε Γεσκεηξία σο Σέρλε είλαη κηα
πην θπζηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο . Δπηηεύρζεθε ε ζύλδεζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κε ην αθεξεκέλν ζηάδην ζθέςεο θαη νη καζεηέο νδεγήζεθαλ ζε
θαιύηεξε θαηαλόεζε (Λεκνλίδεο,2006).Οη Δθζέζεηο καο απηέο ήηαλ πξάγκαηη ην
δηθό καο ηαμίδη από ηελ αηζζεηηθή ηεο Σέρλεο ζηε ινγηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ. Σα
Μαζεκαηηθά δελ είλαη ε ξνπηίλα ηνπ ππνινγηζκνύ ελόο αξηζκνύ, αληηζέησο εμεγνύλ
ηηο κεγαιύηεξεο αιήζεηεο ηνπ θόζκνπ, θαη γη’απηό βιέπνληαο θαλείο από θνληά ηηο
πνηθίιεο εξγαζίεο ησλ καζεηώλ ζα αλαθαιύςεη λέα δηάζηαζε ζε απηά. Οη καζεηέο
απηνί είραλ πεηζηεί πηα πσο ηα Μαζεκαηηθά είλαη κηα άιιε γιώζζα πνπ αλ
αθνύζνπκε πξνζεθηηθά ,ζα δνύκε όηη όια γύξσ καο ηε κηιάλε. Σα Μαζεκαηηθά είραλ
γίλεη πηα γηα ηα παηδηά απηά ην θπλήγη κηαο θξπκκέλεο αιήζεηαο!!! Οη έμη απηέο
Δθζέζεηο Μαζεκαηηθώλ απνηέιεζαλ θαη παξάδεηγκα δηαζεκαηηθόηεηαο βξίζθνληαο
ην απόγεηό ηνπο ζην «πάληξεκα» ησλ Μαζεκαηηθώλ κε ηε δσληαλή κνπζηθή πνπ
απέδηδαλ ηξεηο καζήηξηεο κε αξκόλην, ειεθηξηθή θηζάξα θαη ηξαγνύδη. H ιήμε ηεο
παξνπζίαζεο θαη ησλ έμη Δθζέζεσλ όπσο άιισζηε θαη ε έλαξμε γηλόηαλ ππό ην
άθνπζκα δσληαλήο κνπζηθήο πνπ έπαηδαλ καζήηξηεο αθνύ ε ηδέα ηεο ζύλδεζεο ησλ
Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο Μνπζηθήο γελλήζεθε πξηλ από εηθνζηέμη νιόθιεξνπο αηώλεο
ζηελ Αξραία Διιάδα από ηνλ Ππζαγόξα. Οη ίδηεο καζήηξηεο είραλ αλαιύζεη θαη κε
κνπζηθά θνκκάηηα ηε ζύλδεζε ηεο κνπζηθήο κε ηα θιάζκαηα πνπ όλησο ηελ
«θπβεξλνύλ» θαη κέζσ απηήο ειέγρνπλ ηνλ άςπρν θαη έκςπρν θόζκν. Η κνπζηθή
απνηειεί ην πξώην παξάδεηγκα πνζνηηθνπνίεζεο ελόο πνηνηηθνύ θαηλνκέλνπ κέζσ
ησλ Μαζεκαηηθώλ . ην 1ν Γπκλάζην θάιαο Ωξσπνύ ην πξόγξακκα πνπ επέιεμα λα
θέξσ εηο πέξαο κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο κνπ δελ ήηαλ ακηγώο
θαιιηηερληθό, αιιά αληηζέησο ζηξαθήθακε λα δεκηνπξγήζνπκε, ζπλδπάδνληαο ζηηο
θαηαζθεπέο ,ην σξαίν κε ηε καζεκαηηθή ηδέα θαη πξόηαζε. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία
ησλ πέληε απηώλ Δθζέζεσλ, θάλεθαλ ζηελ πξάμε ηα απνηειέζκαηα όζσλ
ππνζηεξίδνληαη θαη πξνηείλνληαη ζηε ζύγρξνλε δηδαθηηθή ζθνπνζεζία γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ. Από ηηο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο άιισζηε πνπ
αλαπηύρζεθαλ θαηά ηνλ 20ν αηώλα, πξνέθπςε ε επηλόεζε δηδαθηηθώλ κεζόδσλ πνπ
βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο απηελέξγεηαο. Η αμηνιόγεζε σο κηα αλαηξνθνδνηηθή
δηαδηθαζία πθίζηαην ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ όινπ
έξγνπ . Η ηειηθή αμηνιόγεζε ησλ δξάζεσλ αθέζεθε ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο.
Δίρακε ινηπόλ εδώ ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε καζεκαηηθώλ θαηαζθεπώλ αιιά ν
ζηόρνο δελ ήηαλ κόλν λα δηαπηζησζεί αλ ηα εθζέκαηα θαηαζθεπάζηεθαλ επηηπρώο θαη
όπσο είραλ αξρηθά ζρεδηαζηεί, αιιά λα αλαπηπρζνύλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο
θξηηήξηα θαη κέζνδνη θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο, ώζηε λα εζηζηνύλ ζε δηαδηθαζίεο
απηνειέγρνπ. Δθηόο από ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ νη ίδηνη νη καζεηέο
θαη από ην λα ραξνύλ κε ηα εθζέκαηα πνπ δεκηνύξγεζαλ, είραλ όια ηα παηδηά απηά
ηελ κεγάιε ηθαλνπνίεζε λα δνπλ ην ζαπκαζκό ζηα κάηηα όζσλ επηζθέθηεθαλ ηηο έμη
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Δθζέζεηο καο αιιά θαη λα δνπλ θάζε ρξνληά ηηο δξάζεηο καο λα δεκνζηεύνληαη ζην
πεξηνδηθό « ΔΤΚΛΔΙΓΗ Α΄ » ηεο Δ. Μ. Δ θαη λα αλαδεηνύληαη κηκεηέο. Σειηθά νη
καζεηέο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ θάιαο Ωξσπνύ κέζα από ηελ νκνξθηά ηεο Σέρλεο θαη
ηελ απζηεξόηεηα ησλ Μαζεκαηηθώλ είραλ ηελ επθαηξία λα επνπηεύζνπλ λα
δηαρεηξηζηνύλ, λα θξίλνπλ θαη λα ζεκειηώζνπλ έλλνηεο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη
πξντόλ δηθήο ηνπο δεκηνπξγίαο. Άιισζηε ε αηζζεηηθή έιμε ησλ Μαζεκαηηθώλ ηόζν
ζηελ παζεηηθή ελαηέληζε όζν θαη ζηελ ελεξγό εξεπλεηηθή επηδίσμε, έρεη βεβαησζεί
από πνιινύο ζπγγξαθείο. Κιαζζηθνί θαη κεζαησληθνί ζπγγξαθείο όπσο ν Kepler
ύκλεζαλ ηε ρξπζή ηνκή. Ο Pνincaré ηζρπξίζηεθε όηη ην θύξην ζηνηρείν ηεο
καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθόηεηαο είλαη κάιινλ ε αηζζεηηθή παξά ε ινγηθή (P.J.DavisR.Hersh,1981). Σν Μαζεκαηηθό Δξγαζηήξη καο όκσο ηειηθά δελ ήηαλ κόλν γηα ηα
Μαζεκαηηθά αιιά έκνηαδε λα πξνπαξαζθεπάδεη ηε δσή!
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