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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να εξετάσει τη φύση και το ρόλο των 

χειρονομιών, καθώς και τη σχέση τους με τον προφορικό λόγο και άλλες σημειωτικές 

αναπαραστάσεις, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της κατανόησης γεωμετρικών εννοιών στη 

νηπιοσχολική ηλικία. Επίσης, εξετάστηκαν πώς οι διαφορετικές συνθήκες παραγωγής 

χειρονομιών, σχετικών με τη γεωμετρία, στη διδασκαλία μπορούν να συμβάλουν στην 

ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης των παιδιών. 

  Για την ικανοποίηση του σκοπού είχαν διεξαχθεί συστηματικές συνεχείς 

παρατηρήσεις (running record) σε τρεις διαφορετικές τάξεις νηπιαγωγείου. Αυτές οι 

ομάδες παιδιών παρατηρήθηκαν σε τρεις ξεχωριστές χρονικές περιόδους, με 4 μήνες 

διαφορά. Για την τρίτη φάση της παρατήρησης αναπτύχθηκε ένα παρεμβατικό πρόγραμμα 

με σκοπό την κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος και των γεωμετρικών 

μετασχηματισμών. Στο πλαίσιο του παρεμβατικού προγράμματος, αναπτύχθηκαν δύο είδη 

χειρονομιών που κρίθηκαν σημαντικές από μαθηματική και γνωστική σκοπιά. Οι  τρεις 

τάξεις χωρίστηκαν σε δύο πειραματικές ομάδες, πειραματική ομάδα 1 (ΠΟ1), πειραματική 

ομάδα 2 (ΠΟ2) και σε μία ομάδα ελέγχου (ΟΕ). Η ΠΟ 1 ακολούθησε ένα παρεμβατικό 

πρόγραμμα που περιλάμβανε την παρακολούθηση σκόπιμων χειρονομιών από τα παιδιά, 

αλλά και την ενθάρρυνση των παιδιών από την εκπαιδευτικό, για την αναπαραγωγή αυτών 

των χειρονομιών. Οι χειρονομίες ήταν συνδεδεμένες με γεωμετρικούς μετασχηματισμούς. 

Η ΠΟ 2 είχε ακολουθήσει ένα παρόμοιο παρεμβατικό πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του 

οποίου τα παιδιά παρακολουθούσαν τις σκόπιμες χειρονομίες που είχαν προστεθεί και δεν 

ενθαρρύνονταν να τις παράγουν. Η ΟΕ έλαβε τις ίδιες δραστηριότητες με αυτές της 

παρέμβασης, χωρίς ωστόσο να γίνει παραγωγή οποιασδήποτε σκόπιμης χειρονομίας.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι  τόσο η διαφοροποίηση των σχέσεων 

των χειρονομιών με τον προφορικό λόγο και τις άλλες σημειωτικές πηγές, όσο και η 

διαφοροποίηση του γεωμετρικού περιεχομένου των χειρονομιών αποτελούν σημαντικές 

ενδείξεις για την παρακολούθηση της γεωμετρικής σκέψης των παιδιών και την εξαγωγή 

σημαντικών συμπερασμάτων.     

Επιπλέον, οι τρεις διαφοροποιημένες συνθήκες παρέμβασης ενίσχυσαν το 

γεωμετρικό συλλογισμό των παιδιών, όπως αυτός αποτυπώθηκε μέσα από τον προφορικό 
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λόγο των παιδιών, τις χειρονομίες και τα γεωμετρικά τους έργα. Το αποτέλεσμα αυτό 

κάνει πια φανερό την ανάγκη για εμπλουτισμό των διδασκαλιών της γεωμετρίας στην 

προσχολική ηλικία, με έργα που να μην σχετίζονται μόνο με τη βοτανιστική προσέγγιση 

της διδασκαλίας.  

Παρόλα αυτά, αξιοσημείωτη είναι και η υπεροχή του παρεμβατικού προγράμματος 

που εφαρμόστηκε στην Πειραματική Ομάδα 1, στην τρίτη φάση της παρατήρησης, σε 

σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες παρατήρησης. Το πρόγραμμα αυτό οδήγησε  στην 

παραγωγή μαθηματικού λόγου, λεκτικής σύλληψης εννοιών σχετικών με τη γεωμετρία, 

κάτι που δεν εντοπίστηκε σε καμία από τις υπόλοιπες ομάδες.  

Συνεπώς, η παρούσα μελέτη φανερώνει ότι τα νήπια είναι ικανά να κατακτήσουν 

πολύπλοκες γεωμετρικές ιδέες, όταν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας χρησιμοποιούνται 

τα κατάλληλα σημειωτικά μέσα, όπως είναι η παραγωγή χειρονομιών.  
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ABSTRACT 

 

The present research study aimed to examine the nature, the role and the variation of 

gestures, speech and other semiotic resources, that undergo in communicating and building 

understanding of geometrical concepts at a kindergarten level. Moreover, it examined 

whether different contexts of gestures production in geometry teaching can contribute to 

the development of young children’s geometrical figure apprehension.  

In order to address the research aims, systematic observations into three different 

kindergarten classrooms were carried out.  These groups of children have been observed 

within three distinct periods of time, having four months between one another. At the third 

phase of observation, an experimental program focused on geometrical apprehension and 

geometrical transformations was developed. In the term of experimental program two 

types of gestures that could be significant from a mathematical and a cognitive point of 

view, have been added in the intervention. The three kindergarten classes were divided in 

two experimental groups -Experimental group 1 (E-Group 1) and Experimental group 2 

(E-Group 2) - and one control group(C-Group). E-Group 1 has followed an intervention 

program that involved the children’s observation of the specific gestures linked to 

geometrical transformations, and also children’s encouragement by the teacher for 

producing these gestures. E-Group 2 has followed a similar intervention program in which 

the children have only watched the added gestures but haven’t been encouraged to produce 

them. C-Group   has received the same learning activities as those included in the 

intervention but without any intentional gesture use.  

The results of the study showed that the variation of that gestures, speech and other 

semiotic resources can be considered as important aspects for observing kindergarten’s 

geometric reasoning and drawing important conclusions.  

Also, the three different intervention experimental conditions were found to enhance 

children geometric figure apprehension, as it was revealed through children oral speech 

and its relationships with other semiotic resources, like gestures and their geometric 

graphics. This result stresses up the need to enrich geometric teaching content at 

kindergarten level with geometric concepts beyond the perceptual apprehension, named as 

a botanist approach. ΚΥ
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At the third phase, it is noteworthy to refer that Experimental group 1 was 

identified to use more frequently a formal mathematical language (verbal catchment) than 

the other groups.  

Consequently, the proposed study suggests that kindergartners are able to acquire 

geometric complex ideas when geometric teaching enhances the use of multiple and 

efficient semiotic resources, such as production of gestures. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

 

 

Εισαγωγή 

 

Στις σημερινές αίθουσες διδασκαλίας του νηπιαγωγείου ελάχιστη είναι η προσοχή που 

δίνεται στο γεωμετρικό και χωρικό συλλογισμό (Uttal & Cohen 2012). Πράγματι, ο 

γεωμετρικός και χωρικός συλλογισμός σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως είναι για 

παράδειγμα η Βόρεια Αμερική, δεν επιδέχονται την απαραίτητη προσοχή στη διδακτέα 

ύλη των μαθηματικών(Bruce, Moss & Ross, 2012∙ Clements & Sarama, 2011). Ωστόσο, 

υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι αυτή η κατάσταση μπορεί 

και θα αλλάξει. Ο πρώτος λόγος σχετίζεται με το εκτεταμένο εύρος μελετών που έχει 

διεξαχθεί τα τελευταία είκοσι χρόνια και που τονίζει τον ισχυρό δεσμό των χωρικών 

ικανοτήτων και της επιτυχίας στα μαθηματικά και την επιστήμη (Newcombe, 2010). 

Όμοια, δεδομένα που προέρχονται από τον χώρο της ψυχολογίας παρουσιάζουν τους 

ανθρώπους που έχουν καλές επιδόσεις στις μετρήσεις της χωρικής ικανότητας να έχουν 

καλές επιδόσεις στις μετρήσεις της γενικής μαθηματικής ικανότητας (Gathercole & 

Pickering, 2000) επιτυχία στο STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, 

Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) και στις επιστήμες (Wai, Lubinski, & 

Benbow, 2009).  

Επιπλέον, πληθώρα ερευνητικών δεδομένων από τη ψυχολογία και τα μαθηματικά 

δείχνουν ότι τα παιδιά έρχονται στο σχολείο με αρκετές άτυπες ιδέες που σχετίζονται με 

το χωρικό συλλογισμό(Bryant, 2008). Ωστόσο, οι ιδέες τους αυτές δεν ενισχύονται από το 

επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, λόγω της έντονης κυριαρχίας του αριθμητικού και 

αλγεβρικού συλλογισμού στις αίθουσες διδασκαλίας. Για παράδειγμα, από την ηλικία των 

τεσσάρων ετών τα παιδιά έρχονται σε επαφή, στα σχολικά πλαίσια, με άτυπες 

μαθηματικές ιδέες για τις παράλληλες σχέσεις ευθειών. Η επαφή αυτή συσχετίζεται 

πολλές φορές με  την αναγνώριση και περιγραφή των δυσδιάστατων σχημάτων. Ωστόσο, 

οι ιδέες αυτές δεν επισημοποιούνται μέσα από κάποια διδασκαλία μέχρι το 
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δημοτικό(Sinclair & Bruce,2013). Παρόλα αυτά, έρευνες έχουν δείξει ότι η κατάλληλη 

εμπλοκή των παιδιών σε μαθησιακά περιβάλλοντα μέχρι τα δύο τους χρόνια, μπορεί 

πραγματικά να αναπτύξει σημαντικά την κατανόηση τους στις παράλληλες ευθείες  

(Sinclair, de Freitas & Ferrara, 2013).  

Η γεωμετρία δεν είναι μόνο καθεαυτή μια περιοχή- κλειδί, αλλά ενισχύει τη 

μάθηση άλλων μαθηματικών περιοχών, όπως είναι οι αριθμοί και τα μοτίβα.  Η ανάπτυξη 

γεωμετρικού συλλογισμού, προχωρώντας από τον οπτικό στον περιγραφικό και αναλυτικό 

συλλογισμό, μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη της ικανότητας δημιουργίας εννοιών και 

σ’ άλλες περιοχές στα μαθηματικά (Levenson, Tirosh & Tsamir,2011). Μια κοινή θέση 

που δημοσιεύτηκε από το NCTM και το NAEYC τονίζει ότι η ψηλή ποιότητα, η 

πρόκληση και η προσβασιμότητα στην μαθηματική εκπαίδευση για παιδιά από 3-6 ετών 

είναι ζωτικής σημασίας για την μελλοντική μάθηση των μαθηματικών (NAYEC 

&NCTM,2002). Αρκετές είναι οι χώρες που προχώρησαν στη συμπερίληψη γεωμετρικών 

εννοιών στα αναλυτικά τους προγράμματα στην προσχολική ηλικία. Ανάμεσα τους η 

Αγγλία, όπου μέσα από το θεσμικό της πλαίσιο για τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης 

(Statutory Framework for the Early Years Foundation Stage,2008) διατύπωσε ακριβείς 

στόχους σχετικούς με τις γεωμετρικές έννοιες. Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

μέσα από τα  Principles και Standards (NCTM, 2000) υπογράμμισαν ότι όλα τα διδακτικά 

προγράμματα από το νηπιαγωγείο μέχρι τη Β τάξη θα πρέπει να ενισχύουν όλους τους 

μαθητές, ώστε να είναι ικανοί  «να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν, να χτίζουν, να 

ζωγραφίζουν, να συγκρίνουν και να ταξινομούν δυσδιάστατα και τρισδιάστατα σχήματα, 

να περιγράφουν ιδιότητες τους, να εξερευνούν και να διατυπώνουν προβλέψεις για 

σύνθεση και ανάλυση δυσδιάστατων και τρισδιάστατων σχημάτων».  

Η συμπερίληψη του σώματος στην κατάκτηση της γνώσης αποτελεί μια πρόσφατη 

επιστημολογική τάση που μπορεί να αναχθεί στο έργο των κοινωνικών, επιστημολογικών 

και φαινομενολογικών θεωριών, όπως αυτές των Husserl (1931), Gelhen (1988), και 

Merleau-Ponty (1945). Αν και οι θεωρητικές τους προσεγγίσεις διαφέρουν σε σημαντικά 

στοιχεία, συμφωνούν σε ένα σημείο: η γνώση είναι κάτι πολύ περισσότερο από το 

αποτέλεσμα ενός τυπικού αφηρημένου επαγωγικού μηχανισμού.  Η παραγωγή της γνώσης 

είναι μια προσωπική εμπειρία και είναι γεγονός ότι αυτή η εμπειρία μεταβιβάζεται από το 

ίδιο το σώμα του ατόμου. Κατά τη δράση μας για απόκτηση της γνώσης διάφοροι 

αισθητηριακοί τρόποι –αφή, αντίληψη, κιναισθητικοί κ.α. – γίνονται αναπόσπαστα μέρη 
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των γνωστικών μας διαδικασιών. Αυτό είναι που ονομάζεται πολυτροπική φύση της 

γνώσης (Radford, Edwards & Arzarello,2009).  

Οι κινήσεις των χεριών ή οι χειρονομίες(gestures), ως μέρος των σωματικών 

εκφράσεων, έχουν χαρακτηριστεί από πληθώρα ερευνητών ως γνήσιο συστατικό της 

σκέψης  (Roth &Thom, 2009). Άλλοι επιδίωξαν να τους αποδώσουν ονομασίες, όπως  

«συνιστώσα της σκέψης» και  «σημαντική πηγή …. της αφηρημένης σκέψης» (Radford,2009, 

σ. 113). Ταυτόχρονα, σημαντικά ερευνητικά ευρήματα υπογράμμισαν την ικανότητα 

συνδυασμού των χειρονομιών, της ομιλίας και των εγγραφών (inscriptions). Ο 

συνδυασμός τους ενισχύει τις διαδικασίες της σκέψης των μαθητών με ένα ενιαίο τρόπο 

(Arzarello, Domingo, Ornella, &Sabena, 2009). 

Ο Roth (2001) τόνισε την ανάγκη για συγκεκριμενοποίηση της φύσης της 

μαθηματικής γνώσης των μαθητών που εκφράζεται τόσο μέσα από τις  λέξεις, όσο και 

μέσα από τις κινήσεις των χεριών. Επιπλέον, αναφέρθηκε και στην ανάγκη εντοπισμού 

περισσότερων συνδέσεων ανάμεσα σε αυτές τις δύο πηγές, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν 

αφηρημένες έννοιες των μαθηματικών στο σχολείο. Παρά το μεγάλο αριθμό πειραματικών 

μελετών που έχουν διεξαχθεί για το ρόλο των χειρονομιών στην κατανόηση εννοιών σε 

διάφορες μαθηματικές περιοχές, όπως είναι η άλγεβρα  (π.χ.Radford 2011) και η ισότητα 

(Singer & Goldin-Meadow 2005), σε διαφορετικά ηλικιακά επίπεδα, η εξέταση των 

κινήσεων των χεριών των παιδιών και των δυναμικών τους με τη γλώσσα και η συμβολή 

τους στην εξέλιξη της γεωμετρικής σκέψης έχει λάβει περιορισμένη προσοχή. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα εμφανές σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.   

Η έννοια της εμπλοκής του σώματος στη μάθηση και στις διαδικασίες 

συλλογισμού έχει σχολιαστεί αρκετά και σε εκπαιδευτικές συζητήσεις, ειδικότερα, μετά 

την ανάδειξη των θεωριών που προαναφέρθηκαν. Παρ’ όλα αυτά, οι εκπαιδευτικές 

πρακτικές στην τάξη συνεχίζουν να παραμένουν σε παραδοσιακές, μετα-φυσικές 

(metaphysical approach) προσεγγίσεις, απορρίπτοντας το γεγονός ότι η σκέψη εξαρτάται 

από το σώμα που είναι ένα φυσικό στοιχείο (Κim, Roth & Thom, 2011).  Αν θεωρήσουμε 

ότι η διδασκαλία και η μάθηση είναι δραστηριότητες μετάδοσης και λήψης της γνώσης, 

αρκετοί διδάσκοντες των μαθηματικών επικεντρώνονται σημαντικά στον γραπτό και στον 

προφορικό λόγο, τους οποίους χρησιμοποιούν και ως ενδείξεις των διδακτικών και 

μαθησιακών επιτευγμάτων των μαθητών τους. Οι σωματικές εκφράσεις των μαθητών και 

οι ενέργειες τους παραμένουν μια υπο-αναγνωρισμένη πτυχή. Με αυτή την τάση 
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απορρίπτονται οι σωματικές διαστάσεις στη γνώση και στη μάθηση, τόσο στην επιστήμη, 

όσο και στα μαθηματικά  (Rasmussen, Nemirovsky, Olszewski, Dost & Johnson, 2004). 

Υπό-αναγνωρισμένη πτυχή παραμένει και η εξέταση των χειρονομιών σε 

δραστηριότητες γεωμετρικής κατανόησης του σχήματος. Παρ’ όλες τις  ερευνητικές 

προσπάθειες που έχουν γίνει στην περιοχή του χωρικού και γεωμετρικού συλλογισμού 

στην προσχολική εκπαίδευση (π.χ. Valenzeno, Alibali, και Klatzky, 2003; Ehrlich, Levine, 

& Goldin-Meadow, 2006), αναπάντητα παραμένουν πολλά ερευνητικά ερωτήματα για τη 

σχέση των χειρονομιών με την εννοιολογική σύλληψη του γεωμετρικού σχήματος, στα 

πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης.  

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να βελτιώσει την κατανόηση στα πιο πάνω θέματα. 

Συγκεκριμένα, σκοπεύει να εξετάσει τη φύση, το ρόλο των χειρονομιών και τη σχέση τους 

με τον προφορικό λόγο και άλλες σημειωτικές αναπαραστάσεις, καθώς τα παιδιά της 

νηπιοσχολικής ηλικίας οικοδομούν και κατανοούν γεωμετρικές έννοιες. Επίσης, 

επιδιώκεται να εξεταστεί πώς η παραγωγή χειρονομιών, σχετικών με τη γεωμετρία, στη 

διδασκαλία, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης των παιδιών. 
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Διατύπωση του Προβλήματος 

 

 

Η γεωμετρία είναι η μελέτη των σχημάτων και του χώρου και παρέχει ένα ισχυρό 

σύστημα για την αναπαράσταση, την περιγραφή και την κατανόηση του χώρου και των 

αντικειμένων που βρίσκονται γύρω μας.  Η μελέτη της γεωμετρίας υποστηρίζει την 

ανάπτυξη των μαθηματικών ικανοτήτων των παιδιών (National Research Council, 2009). 

Σε μια γνωστική ανάλυση της γεωμετρικής σκέψης, ο Duval (1995, 1999) διέκρινε 

τέσσερις τύπους της σύλληψης «της γεωμετρικής μορφής»: την αντιληπτική, τη 

διαδικαστική, τη λεκτική και τη λειτουργική. Στο νηπιαγωγείο είναι περισσότερο εφικτό 

να γίνει διδασκαλία για τους δύο βασικούς τύπους σύλληψης της γεωμετρικής μορφής: την 

αντιληπτική κατανόηση, δηλαδή την αναγνώριση και την ονομασία των γεωμετρικών 

μορφών, και τη λειτουργική κατανόηση με έμφαση στην αναδιοργάνωση, δηλαδή τη 

διερεύνηση και την πρόβλεψη του αποτελέσματος της σύνθεσης και της ανάλυσης 

γεωμετρικών σχημάτων.  Αυτό οφείλεται στο ότι η λεκτική και η διαδικαστική σύλληψη  

προϋποθέτουν μια πιο θεωρητική και αφηρημένη προσέγγιση για την έννοια του 

σχήματος. Ωστόσο, συχνά η διδασκαλία της γεωμετρίας στα πρώτα χρόνια είναι πολύ 

φτωχή σε ποιότητα και δίνει έμφαση σε αυτά που ήδη γνωρίζουν τα παιδιά, δηλαδή, στην 

αντιληπτική κατανόηση των σχημάτων συμπεριλαμβανομένου της αναγνώριση ή της 

ονομασία σχημάτων (Sarama & Clements, 2009). Η προσέγγιση αυτή ονομάζεται  από το 

Duval (2005, σ. 5) «ως βοτανιστική προσέγγιση της μάθησης των γεωμετρικών σχημάτων». 

Οι άλλοι τύποι εννοιολογικής σύλληψης του γεωμετρικού σχήματος τείνουν ν’ 

αποκλείονται από τις εκπαιδευτικές εμπειρίες στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης.   

Ένα αναπόσπαστο κομμάτι της μαθηματικής κατανόησης, συμπεριλαμβανομένης 

και της κατανόησης στη γεωμετρία, όπως φαίνεται και από τη σχετική γνωστική ανάλυση 

του Duval(2006), είναι η χρήση πολλαπλών σημειωτικών αναπαραστάσεων.  Οι 

αναπαραστάσεις, όμως, δεν είναι μόνο τα γραπτά σύμβολα, η γλώσσα ή τα γραφήματα, 

αλλά επίσης οι σωματικές κινήσεις, οι κινήσεις των χεριών (χειρονομίες) και άλλου τύπου 

σημεία (Radford, 2009). Οι χειρονομίες παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που τα 

παιδιά γνωρίζουν, αλλά δεν μπορούν να διατυπώσουν λεκτικά. Συνεπώς, μπορούν να 

λειτουργήσουν σαν ένα επιπλέον παράθυρο για το μυαλό των παιδιών, για να 

παρακολουθήσουμε την ανάπτυξή τους. Ο Radford (2009) αντιλαμβάνεται τις χειρονομίες 

ως ένα απαραίτητο συστατικό της σκέψης και ως μια σημαντική πτυχή της αφηρημένης 
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σκέψης. Επιπλέον, οι χειρονομίες μπορεί να εμπλέκονται στη διαδικασία γνωστικής 

αλλαγής καθεαυτής  (Goldin-Meadow, 2000).  Οι χειρονομίες διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο, όχι μόνο στη μάθηση και στην επικοινωνία των παιδιών, αλλά και στην επικοινωνία 

και στις πρακτικές των εκπαιδευτικών. Αποτελούν μια σημαντική πτυχή του σημειωτικού 

συστήματος που χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία των 

μαθηματικών (Arzarello, 2006∙ Radford, Edwards, & Arzarello, 2009). Ειδικότερα, οι 

χειρονομίες μπορούν να θεωρηθούν ως μια σημειωτική πηγή που οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν στην οικοδόμηση μαθηματικών ιδεών(π.χ.Arzarello, Paola, Robutti, & 

Sabena, 2009). 

Παρά τη σημαντικότητα των κινήσεων των χεριών στη μάθηση και στη διδασκαλία 

των μαθηματικών, όπως επισημαίνεται από τους Kim, Roth, και Thom (2011), στη 

μαθηματική εκπαίδευση μόνο ένας μικρός αριθμός μελετών εξέτασε τους τρόπους με τους 

οποίους τα παιδιά παράγουν κινήσεις χεριών με στόχο να εκφράσουν την σκέψη τους.  

Όσον αφορά στα γεωμετρικά σχήματα η σχέση τους με τις χειρονομίες δεν είναι τόσο 

ξεκάθαρη. Υπάρχουν μόνο λίγες μελέτες που εξέτασαν την παραγωγή χειρονομιών σε  

δραστηριότητες με γεωμετρικά σχήματα. Παράδειγμα τέτοιας έρευνας είναι η μελέτη των 

Graham και Argyle (1975), που εξέτασαν την ακρίβειας της μεταβίβασης των 

πληροφοριών, όταν επιτρέπεται η επικοινωνία με χειρονομίες. Στην έρευνα αυτή 

χρησιμοποιήθηκαν επιλεγμένα ακανόνιστα δυσδιάστατα σχήματα ως θέμα υλικού για 

επικοινωνία. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι η συμπερίληψη των χειρονομιών στην ομιλία 

ενισχύει την ακρίβεια της πληροφορίας κατά την επικοινωνία σχημάτων. Παρόλα αυτά, 

μόνο πρόσφατοι ερευνητές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση αυτού του θέματος (π.χ. Chen 

& Herbst, 2013∙ Maschietto & Bartolini Bussi, 2009∙ Kim et al., 2011). Για παράδειγμα, 

στη διεξαγωγή ενός πειράματος  με μαθητές ηλικίας 10-11 χρονών, οι Maschietto και 

Bartolini Bussi (2009), εντόπισαν ότι οι χειρονομίες και οι σχέσεις τους με τα γραφικά και 

τα γλωσσικά σημεία επιτρέπουν την εσωτερίκευση ενός μαθηματικού μοντέλου.        

Ανάμεσα στις ηλικίες των 3 και 5 χρονών υπάρχει μια έκρηξη χειρονομιών στα 

παιδιά (McNeill, 2005), καθώς τα γραπτά σύμβολα δεν έχουν ακόμη πρωταρχικό ρόλο στη 

μαθηματική γνώση. Επομένως, η ανάγκη βελτίωσης της γνώσης για την παραγωγή των 

χειρονομιών και των λειτουργιών τους, αλλά και τις διασυνδέσεών τους με τις λεκτικές 

εκφράσεις στη μάθηση των μαθηματικών των μικρών παιδιών είναι πολύ έντονη. Παρά 

την έμφαση που δίνεται στη βιβλιογραφία για τις γεωμετρικές ικανότητες των μικρών 

παιδιών (π.χ., Sarama & Clements, 2009) από τη μια, και πολύ πρόσφατα στην παραγωγή 

των χειρονομιών στη μάθηση των μαθηματικών (π.χ., Radford, 2009) από την άλλη, ο 
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ρόλος των χειρονομιών των παιδιών και των σχέσεων τους με τις λεκτικές εκφράσεις στην  

εξέλιξη της γεωμετρικής τους σκέψης και κατανόησης, στη νηπιοσχολική ηλικία, δέχθηκε 

ελάχιστη προσοχή.  

Ειδικότερα, για τη σχέση της χωρικής κατανόησης και της παραγωγής χειρονομιών 

στο ηλικιακό εύρος 3 μέχρι 5 ετών, έχει εντοπιστεί μόνο μία έρευνα, η οποία διερευνά τις 

στρατηγικές που χρησιμοποίησαν παιδιά ηλικίας 5 ετών για την επίλυση έργου με 

χωρικούς μετασχηματισμούς (Ehrlich, Levine, & Goldin-Meadow, 2006). Τα 

αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα παιδιά παράγουν συχνά χειρονομίες όπου το 

νόημα που μεταβιβάζουν δεν εντοπίζεται απαραίτητα στην ομιλία, με την οποία 

συνοδεύουν την χειρονομία. Τα παιδιά που αναφέρονταν στην κίνηση των χωρικών 

μετασχηματισμών στις χειρονομίες τους, αλλά όχι στην ομιλία τους, είχαν πολύ καλύτερα 

αποτελέσματα. Αυτά τα ευρήματα μπορούν να θεωρηθούν μια ένδειξη ότι οι χειρονομίες 

έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν τις χωρικές ικανότητες των παιδιών.  

Όσον αφορά στην κατανόηση του σχήματος και στην παραγωγή χειρονομιών δεν 

έχει εντοπιστεί καμία μελέτη που να εξετάζει τα παιδιά στις ηλικίες των 3 εώς 5 ετών. Ως 

εκ τούτου, μια ενδιαφέρουσα μελέτη είναι αυτή που αναπτύχθηκε από την Kim και τους 

συνεργάτες της (2011) με παιδιά δευτέρας τάξης. Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές οι 

οποίοι παρατήρησαν τις χειρονομίες των παιδιών, ενώ αντιμετώπιζαν σύνθετες ιδέες 

γεωμετρίας, παρουσίασαν τον αναπόσπαστο ρόλο των χειρονομιών στη μάθηση της 

γεωμετρίας και πώς οι χειρονομίες των παιδιών ενθαρρύνουν την επικοινωνία 

μαθηματικών ιδεών με τους συνομιλητές τους.  

Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι χειρονομίες στις αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού-

παιδιού (Roth, 2001) και στις αλληλεπιδράσεις παιδιού-παιδιού (Kim et al., 2011) στα 

πρώτα χρόνια της μάθησης γεωμετρικών εννοιών είναι, επίσης, σημαντικός, αλλά 

παραμένει μια ερευνητική περιοχή που δεν έχει εξεταστεί ικανοποιητικά. Mια άλλη 

σημαντική ερευνητική περιοχή που δεν εξετάστηκε επαρκώς είναι η πειραματική εξέταση 

των επιδράσεων των χειρονομιών του εκπαιδευτικού στη μάθηση των παιδιών σε 

διδακτικά πλαίσια (Alibali, Nathan, Church, Wolfgram, Kim & Knuth, 2013). Επιπλέον, 

καμία συστηματική προσπάθεια δεν έχει γίνει ακόμη για τη βελτίωση της γεωμετρικής 

κατανόησης παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσα από τη σκόπιμη παραγωγή χειρονομιών 

στη διδασκαλία.  

Προηγούμενη έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά είναι ικανά, όχι μόνο να παράγουν 

χειρονομίες, αλλά να δίνουν προσοχή στις χειρονομίες που βλέπουν και από αυτές ν’ 

αντλούν πληροφορίες (Ping & Goldin-Meadow, 2008). Υπάρχουν αποτελέσματα που 
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υποστηρίζουν ότι, πέρα από την παραγωγή χειρονομιών, η παρακολούθηση χειρονομιών 

του συνομιλητή μπορεί να ενισχύει τη μάθηση των παιδιών (π.χ., Garber, Alibali & 

Goldin-Meadow, 1998). Αυτό φαίνεται να εφαρμόζεται, επίσης, για τη χωρική γνώση, 

εφόσον η παρακολούθηση χειρονομιών των συνομιλητών έχει εντοπιστεί να έχει θετική 

επίδραση στην κατανόηση χωρικών πληροφοριών που εμπερικλείονται στην ομιλία 

(Alibali, 2005). Επιπλέον, στην έρευνα των Valenzeno, Alibali και Klatzky (2003) τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας που έλαβαν διδασκαλία στη συμμετρία είχαν καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα, όταν η διδασκαλία περιλάμβανε ομιλία και χειρονομίες, παρά 

όταν περιλάμβανε μόνο ομιλία. Ακόμη, έχει διαπιστωθεί ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας  

μπορούσαν, όχι μόνο να παρατηρήσουν, αλλά και να μιμηθούν μη λεκτικές συμπεριφορές 

που αναπαριστούν γεωμετρικές ιδέες από ένα ερευνητή, σε συνθήκες πειράματος (Elia 

Gagatsis  & Van Heuvel Panhuizen,  2014).  

Παρόλο, που αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η παραγωγή χειρονομιών από 

τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία είναι δυνατό να ενισχύει τη μάθηση μέσω της 

ενθάρρυνσης για αναπαραγωγή χειρονομιών από τα ίδια τα παιδιά, παραμένει αναπάντητο 

το ερώτημα κατά πόσο η σκόπιμη και συστηματική ενθάρρυνση για παραγωγή 

χειρονομιών γεωμετρικής φύσης, τις οποίες παρακολουθούν τα παιδιά στη διδασκαλία, 

επηρεάζει τη μάθησή τους στη γεωμετρία. 

 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας  

 

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να εξετάσει τη φύση, το ρόλο των 

χειρονομιών και τη σχέση τους με τον προφορικό λόγο και άλλες σημειωτικές 

αναπαραστάσεις, καθώς τα παιδιά αναπτύσσουν και οικοδομούν γεωμετρικές έννοιες στη 

νηπιοσχολική ηλικία. Επίσης, επιδιώκεται να εξεταστεί πώς οι διαφορετικές συνθήκες 

παραγωγής χειρονομιών σχετικών με τη γεωμετρία στη διδασκαλία, μπορούν να 

συμβάλουν στην ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης των παιδιών. 

Πιο αναλυτικά, η εργασία σκοπεύει: 

1. να περιγράψει τη διαφορετικότητα των κινήσεων των χεριών που παράγουν τα 

παιδιά σε μια τάξη νηπιαγωγείου με θέμα διδασκαλίας τη γεωμετρία, 

χρησιμοποιώντας ως πλαίσιο την εικονική, τη δεικτική και τη μεταφορική 

διάσταση των χειρονομιών. 
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2. να προσδιορίσει το γεωμετρικό περιεχόμενο των χειρονομιών που παράγουν τα 

παιδιά, όπως φαίνεται από τη μορφή, τις ιδιότητες των κινήσεων των χεριών και 

από το πλαίσιο ομιλίας, αλλά και τις συνδέσεις του περιεχομένου αυτού με τις 

διάφορες διαστάσεις των χειρονομιών.  

3. να διερευνήσει τις σχέσεις των χειρονομιών με την προφορική ομιλία, καθώς και 

μ’ άλλα σημειωτικά συστήματα, με τα οποία οι μαθητές αλληλεπιδρούν την ίδια 

στιγμή, π.χ. διαγράμματα, εικόνες, πραγματικά αντικείμενα, για τη μετάδοση και 

παραγωγή γεωμετρικών νοημάτων. 

4. να εξετάσει πώς οι χειρονομίες και οι διασυνδέσεις τους με την προφορική ομιλία 

και άλλες σημειωτικές πηγές διαφοροποιούνται, καθώς εξελίσσεται η γεωμετρική 

σκέψη στα παιδιά. 

5. να διερευνήσει πώς οι χειρονομίες των εκπαιδευτικών στο νηπιαγωγείο 

χρησιμοποιούνται ως πηγή από τα παιδιά στη διαδικασία κατάκτησης γεωμετρικών 

εννοιών. 

6. να διερευνήσει τυχόν αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα παιδιά σχετικά με την  

παραγωγή χειρονομιών και ομιλίας σε γεωμετρικές δραστηριότητες. 

7. να εξετάσει πώς παρεμβατικά προγράμματα, τα οποία εστιάζονται στη λειτουργική 

κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος και προωθούν την παρακολούθηση μόνο ή 

την παρακολούθηση και την παραγωγή συγκεκριμένων χειρονομιών, που είναι 

μαθηματικά συνδεδεμένες με γεωμετρικούς μετασχηματισμούς (μετατόπιση και 

περιστροφή), διαφοροποιούν την παραγωγή χειρονομιών, την προφορική ομιλία, 

το χειρισμό πραγματικών αντικειμένων και διαγραμμάτων από τα παιδιά, στο 

πλαίσιο της παραγωγής και επικοινωνίας γεωμετρικών εννοιών. 

8. να περιγράψει πώς τα παρεμβατικά προγράμματα, τα οποία εστιάζονται στη 

λειτουργική κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος και προωθούν μόνο την 

παρακολούθηση ή την παρακολούθηση και την παραγωγή συγκεκριμένων 

χειρονομιών που είναι μαθηματικά συνδεδεμένες με γεωμετρικούς 

μετασχηματισμούς (μετατόπιση και περιστροφή), συμβάλλουν στη μάθηση  ή στη 

διαδικασία ανάπτυξης της γεωμετρικής σκέψης και κατανόησης, των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας.   

 

Με βάση το σκοπό της εργασίας προκύπτουν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:  
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1. Ποιες είναι οι διαστάσεις (εικονική, μεταφορική και δεικτική) που 

εντοπίζονται στις κινήσεις των χεριών των παιδιών προσχολικής ηλικίας, 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας γεωμετρικών εννοιών; 

2. Ποιες γεωμετρικές έννοιες αναπαριστούν οι χειρονομίες που παράγουν τα 

παιδιά και ποια η σχέση τους με τις διάφορες διαστάσεις των χειρονομιών; 

3. Ποια είναι η σχέση των χειρονομιών με την προφορική ομιλία  και με άλλα 

σημειωτικά συστήματα, με τα οποία τα παιδιά αλληλεπιδρούν σε μια 

γεωμετρική δραστηριότητα; 

4. Ποιες αλλαγές επέρχονται στις χειρονομίες των παιδιών και στις 

αλληλεπιδράσεις τους με την προφορική ομιλία και με άλλες σημειωτικές 

πηγές, καθώς διαφοροποιείται η γεωμετρική σκέψη τους; 

5. Με ποιους τρόπους τα παιδιά αξιοποιούν τις χειρονομίες των 

εκπαιδευτικών στο νηπιαγωγείο για να κατανοήσουν γεωμετρικές έννοιες; 

6. Πώς συνδέονται οι  χειρονομίες και ο προφορικός λόγος των παιδιών με τις 

χειρονομίες και την ομιλία που παράγουν οι συνομήλικοι τους; 

7. Με ποιους τρόπους τα παρεμβατικά προγράμματα που εστιάζονται στη 

λειτουργική κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος και προωθούν μόνο την 

παρακολούθηση ή την παρακολούθηση και την παραγωγή σκόπιμων 

μαθηματικών χειρονομιών (σχετικές με γεωμετρικούς μετασχηματισμούς)  

διαφοροποιούν την παραγωγή χειρονομιών από τα παιδιά, την προφορική 

ομιλία και το χειρισμό άλλων σημειωτικών πηγών, κατά την ανάπτυξη και 

επικοινωνία γεωμετρικών εννοιών; 

8. Πώς παρεμβατικά προγράμματα, τα οποία εστιάζονται στη λειτουργική 

κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος και προωθούν μόνο την 

παρακολούθηση ή την παρακολούθηση και την παραγωγή συγκεκριμένων 

χειρονομιών που είναι μαθηματικά συνδεδεμένες με γεωμετρικούς 

μετασχηματισμούς (μετατόπιση και περιστροφή), συμβάλλουν στη μάθηση  

και στη διαδικασία ανάπτυξης της γεωμετρικής σκέψης και κατανόησης 

παιδιών προσχολικής ηλικίας;  
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Σημαντικότητα και Πρωτοτυπία της Εργασίας 

 

Η σημαντικότητα της παρούσας διδακτορικής εργασίας θα μπορούσε να θεωρηθεί τριπλής 

φύσεως, εφόσον η προτεινόμενη έρευνα συμβάλλει σημαντικά τόσο σε θεωρητικό και 

πρακτικό επίπεδο, όσο και σε μεθοδολογικό.   

Πρόσφατα, έχει αναδειχθεί η σημαντικότητα της διδασκαλίας των μαθηματικών στην 

προσχολική ηλικία, αλλά και συγκεκριμένα, της διδασκαλίας γεωμετρικών εννοιών σε 

αυτή την ηλικία (Levenson,Tirosh & Tsamir,2011). Οι ερευνητές έχουν δείξει ότι τα μικρά 

παιδιά, όχι μόνο, μπορούν να μάθουν μαθηματικά, αλλά και ότι η μαθηματική τους γνώση 

και ο μαθηματικός τους συλλογισμός μπορεί να ενεργοποιηθεί από πολύ νωρίς (Clements 

& Sarama, 2007). Ειδικότερα, η γεωμετρία δεν είναι μόνο μια περιοχή κλειδί, αλλά 

αποτελεί ένα ενισχυτικό παράγοντα για άλλες μαθηματικές περιοχές, όπως είναι οι αριθμοί 

και τα μοτίβα. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, δεν προκαλεί εντύπωση η έντονη ερευνητική 

ανάγκη για βελτίωση της μαθηματικής εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία, 

συμπεριλαμβανομένου της μάθησης των γεωμετρικών εννοιών.  Ανταποκρινόμενη σε 

αυτή την ανάγκη, η παρούσα έρευνα επιδίωξε να συμβάλει  και να εμπλουτίσει σε 

θεωρητικό επίπεδο τη μάθηση και τη διδασκαλία της γεωμετρίας, στην προσχολική ηλικία 

. 

Η ισχυροποίηση, ωστόσο, των γεωμετρικών εννοιών και ειδικότερα, των 

γεωμετρικών μετασχηματισμών μπορεί να επιτευχθεί, όπως πολλοί υποστηρίζουν, μέσα 

από την κιναισθητική δραστηριότητα και αυτό που αποκαλείται ενσωματωμένη σκέψη. 

Συγκεκριμένα, οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι οι νοεροί γεωμετρικοί μετασχηματισμοί 

μπορούν να ενισχυθούν από συμβατές κινήσεις χεριών (Frick, Daum, Wilson,&Wilkening, 

2009). Ο προσδιορισμός των  σχέσεων των κινήσεων των χεριών και της ομιλίας, αλλά και 

άλλων σημειωτικών πηγών που εμπλέκονται σε γεωμετρικές δραστηριότητες, θα 

αποτελέσει μια ακόμη συμβολή της εργασίας αυτής σε θεωρητικό επίπεδο. Είναι γεγονός 

ότι ένας μεγάλος αριθμός επιστημόνων (ψυχολόγοι, ανθρωπολόγοι και γνωστικοί 

γλωσσολόγοι) έχει δείξει την καθοριστική σημασία των χειρονομιών όχι μόνο στην 

επικοινωνία, αλλά ακόμη και στην παραγωγή γνώσης (Sabena,2008). Πολύ πρόσφατα, η  

Kim και οι συνεργάτες της(2011) τόνισαν ότι στη Μαθηματική Παιδεία μόνο ένας μικρός 

αριθμός μελετών διερεύνησε τόσο στενά τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά 

χρησιμοποιούν τις χειρονομίες για να εκφράσουν την σκέψη τους.  Σύμφωνα με αυτές τις 

απόψεις και με την πιο πάνω βιβλιογραφία, η διερεύνηση των χειρονομιών των παιδιών 
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και των δυναμικών τους με τις λεκτικές εκφράσεις και άλλες σημειωτικές πηγές, καθώς η 

γεωμετρική τους κατανόησης υπόκειται σε αλλαγές δεν έχει δεχθεί επαρκή προσοχή. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα αληθές για τα παιδιά των προσχολικών τάξεων (Elia, Gagatsis, & Van den 

Heuvel-Panhuizen, 2014). Ακολουθώντας την πρόταση του Kendon(2004), ο οποίος 

τονίζει ότι  η ερμηνεία των χειρονομιών και των λεκτικών εκφράσεων θα πρέπει να είναι 

ενταγμένη σε ένα πλαίσιο, σε αυτή την μελέτη επιδιώκεται να δοθεί έμφαση στις σχέσεις 

και στις διαφοροποιήσεις από τις οποίες διαπερνούν οι χειρονομίες και οι σχέσεις τους με 

τη χρήση άλλων σημειωτικών πηγών, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας γεωμετρικών 

εννοιών σε επίπεδο νηπιαγωγείου τόσο σε μικρό χρονικό διάστημα (π.χ. σε μια 

γεωμετρική δραστηριότητα ή ένα μάθημα), όσο και σε μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. 

ανάμεσα σε διακριτές περιόδους, που απέχουν μερικούς μήνες μεταξύ τους, μέσα σε μία 

σχολική χρονιά).  

Η επιλογή της θεματικής περιοχής της γεωμετρίας για εξέταση των χειρονομιών 

και των σχέσεων της με άλλες σημειωτικές πηγές, συγχρονικά και διαχρονικά  αποτελεί 

την πρώτη καινοτομία της διατριβής και μία ακόμη συμβολή της στην ερευνητική 

κοινότητα σε θεωρητικό επίπεδο. Η σχέση της κατανόησης των γεωμετρικών σχημάτων  

με τις χειρονομίες δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Ελάχιστες είναι οι μελέτες που διερεύνησαν 

την παραγωγή χειρονομιών σε  δραστηριότητες για γεωμετρικά σχήματα. Συγκεκριμένα 

μόλις  πρόσφατα κάποιοι ερευνητές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση αυτού του θέματος 

(π.χ., Chen & Herbst, 2013∙ Maschietto & Bartolini Bussi, 2009 ∙ Kim et al., 2010). Για 

παράδειγμα, οι  Maschietto και Bartolini Bussi (2009) τόνισαν ότι οι χειρονομίες και οι 

σχέσεις τους με γραφικά και γλωσσικά σημεία επιτρέπουν την εσωτερίκευση ενός 

μαθηματικού μοντέλου. Παρόλα αυτά, δεν έχει εντοπιστεί καμία μελέτη που να εξετάζει 

τη σχέση αυτή σε παιδιά στην ηλικία 3 έως 5 ετών, παρά μόνο μία, που αναφέρεται στη 

σχέση της χωρικής κατανόησης και της παραγωγή χειρονομιών ( Ehrlich, Levine, & 

Goldin-Meadow, 2006).  

Όπως έχει προαναφερθεί σε προηγούμενα τμήματα της μελέτης, ένας ακόμη 

στόχος ήταν η εξέταση των επιδράσεων των χειρονομιών των εκπαιδευτικών στις 

διαδικασίες γεωμετρικής κατανόησης των παιδιών με έμφαση στην παραγωγή 

χειρονομιών σε σχέση με άλλα σημειωτικά συστήματα. Ελάχιστες είναι οι έρευνες που 

εξέτασαν τις χειρονομίες των εκπαιδευτικών στη μάθηση σε διδακτικά πλαίσια. Οι 

περισσότερες από αυτές αποκάλυψαν ότι οι μαθητές εμφάνιζαν καλύτερες επιδόσεις στη 

μάθηση, όταν το μάθημα περιλάμβανε χειρονομίες, παρά σε μαθήματα, τα οποία δεν είχαν 
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(π.χ., Valenzeno et al. 2003).  Για παράδειγμα, οι Church, Ayman-Nolley και Mahootian 

(2004) παρουσίασαν σε έρευνα τους που αφορούσε στη διατήρηση, όπως τη σχολιάζει ο 

Piaget, ότι τα παιδιά είχαν καλύτερα αποτελέσματα στη μάθηση, όταν το μάθημα 

περιλάμβανε χειρονομίες. Λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία για τις χειρονομίες και 

την κατανόηση της γλώσσας, αλλά και το ρόλο των χειρονομιών στη μάθηση, μπορούμε 

να εισηγηθούμε ότι οι χειρονομίες των εκπαιδευτικών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην κατανόηση της διδακτέας ύλης από τους μαθητές και συνεπώς, στην ίδια τους τη 

μάθηση. Την πτυχή αυτή επιδίωξε να εξετάσει η παρούσα έρευνα και αποτέλεσε μια 

ακόμη συμβολή της σε θεωρητικό επίπεδο.  

Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα είναι αποδεκτό ότι ο συνδυασμός παρακολούθησης 

χειρονομιών και παραγωγής αυτών μπορεί να συμβάλει στην σταθερότητα της μάθησης, 

διαχρονικά (Cook, Yip, &Goldin-Meadow, 2010∙ Cook et al., 2008). Σε μια μελέτη τα 

παιδιά που έβλεπαν και παρακολουθούσαν χειρονομίες, ενώ μάθαινα μαθηματικές 

ισότητες έδειξαν θετικά αποτελέσματα στη μάθηση, σε αντίθεση με τα παιδιά που δεν 

είχαν καμία επαφή με χειρονομίες. Άγνωστο παραμένει, ως εκ τούτου, το ερώτημα  εάν  η 

παρακολούθηση χειρονομιών, χωρίς ενθάρρυνση για αναπαραγωγή, μπορεί να έχει την 

ίδια συμβολή (Cook,Duffy & Fenn,2013). Το ερώτημα αυτό κλήθηκε να απαντήσει η 

παρούσα έρευνα μέσα από τα δύο διαφορετικά παρεμβατικά προγράμματα με  

διαφοροποιημένες συνθήκες διδασκαλίας γεωμετρίας με την παρακολούθηση ή/και την 

παραγωγή χειρονομιών. Συνεπώς, ο εντοπισμός των επιδράσεων των διαφοροποιημένων 

συνθηκών προσθήκης χειρονομιών αποτέλεσε ναι μεν μια συμβολή σε θεωρητικό επίπεδο, 

αλλά και μία ακόμη καινοτομία. 

Όσον αφορά στη συμβολή της εργασίας σε μεθοδολογικό πλαίσιο, η συμβολή αυτή 

διακρίθηκε σε δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση, ακολουθώντας την εισήγηση ότι οι 

εκπαιδευτικές εμπειρίες, ειδικότερα σε έννοιες των γεωμετρικών σχημάτων, ξεκινούν την 

ανάπτυξη τους στα προσχολικά χρόνια και σταθεροποιούνται στην ηλικία των 6 χρόνων  

(Gagatsis & Patronis, 1990), η παρούσα εργασία είχε ως στόχο να αναπτύξει διδακτικό 

υλικό με την προσθήκη σκόπιμων χειρονομιών, σχετικών με γεωμετρικές έννοιες, σε 

διαφορετικές μορφές παρέμβασης (παρακολούθηση ή/και αναπαραγωγή χειρονομιών) για 

την ενίσχυση της γεωμετρικής σκέψης. Ωστόσο, παραμένοντας σε συμφωνία με τη  

διατύπωση του NCTM’s Principals and Standards for School Mathematics (2000), ότι       

«τα διδακτικά προγράμματα από το Νηπιαγωγείο και σε όλα τα 12 επίπεδα θα πρέπει να 

ενισχύουν τους μαθητές να εφαρμόζουν μετασχηματισμούς και να χρησιμοποιούν συμμετρία 

για να αναλύουν μαθηματικές καταστάσεις» (σ.41), το διδακτικό υλικό που αναπτύχθηκε 
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επικεντρώθηκε στους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, με στόχο την ενίσχυση της 

εννοιολογικής σύλληψης του γεωμετρικού σχήματος. 

Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας των Valenzeno, Alibali, και Klatzky 

(2003) που ανέδειξαν τον ευεργετικό ρόλο των χειρονομιών των διδασκόντων στη μάθηση 

της συμμετρίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, αλλά και τις εισηγήσεις άλλων ερευνών 

(π.χ. Hostetter, et al.,2006∙Alibali, et.al.,2012), σύμφωνα με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να τροποποιήσουν τις χειρονομίες τους εάν λάβουν διδασκαλία για τη 

σημαντικότητα των χειρονομιών στη διδασκαλία,  η παρούσα εργασία στόχευσε στην 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για την ανάπτυξη μαθηματικών 

χειρονομιών, συνδεδεμένων με τη διδασκαλία των γεωμετρικών μετασχηματισμών της 

μετατόπισης και της περιστροφής. Κατ’ επέκταση η ανάπτυξη των σκόπιμων αυτών 

χειρονομιών αποτελεί μία ακόμη συμβολή της έρευνας σε μεθοδολογικό πλαίσιο.  

Από πρακτικής απόψεως, η παρούσα διατριβή ενίσχυσε με εισηγήσεις τους δύο 

βασικούς της άξονες, εκπαιδευτικό και μαθητή, αλλά και γενικά όλη την ερευνητική 

προσπάθεια που καταβάλλεται, τόσο σε σχέση με την διερεύνηση της μάθησης και της 

διδασκαλίας της γεωμετρίας στην προσχολική ηλικία καθεαυτή, όσο και τη σχέση τους με 

την παραγωγή χειρονομιών. Επίσης, τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης των 

δεδομένων συνεισφέρουν σημαντικά στη χάραξη νέων προτάσεων διδασκαλίας της 

γεωμετρίας στην προσχολική ηλικία. Τέλος, η παρούσα διατριβή είναι σε θέση να 

προτείνει νέες προτάσεις για την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και το 

σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων για τα μαθηματικά στην προσχολική ηλικία.   

 

 

Παραδοχές της εργασίας  

Θεωρητικές 

Με τον όρο μαθηματική γνώση εννοούμε κάτι περισσότερο από την ενασχόληση με 

αφηρημένες μαθηματικές ιδέες. Περιλαμβάνει τη χρήση της ομιλίας, τα σύμβολα, τις 

εικόνες, τις χειρονομίες και τις δράσεις με πραγματικά αντικείμενα, όπως είναι τα σημεία 

και τα αντικείμενα. Όταν ασχολούμαστε με μαθηματικές ιδέες είναι σημαντικό να 

λάβουμε υπόψη «το εύρος των γνωστικών, φυσικών και αντιληπτικών πηγών»  (Radford, 

Edwards & Arzarello, 2009, σ. 91) που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και πώς σχετίζονται 

μεταξύ τους. Αυτές οι πηγές ενσωματώνουν τόσο τον προφορικό λόγο (ομιλία) και τις 
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γραπτές συμβολικές μορφές αναπαράστασης (μαθηματικά σύμβολα, γραπτή γλώσσα), όσο 

και τις εικόνες, τις χειρονομίες, τις ενέργειες σε φυσικά και ηλεκτρονικά αντικείμενα και 

τα διαφορετικά είδη σωματικής κίνησης.   

Τα παιδιά παράγουν χειρονομίες που σχετίζονται με μαθηματικές έννοιες και 

διαδικασίες κατά τη διάρκεια γεωμετρικών δραστηριοτήτων. Αυτή η παραδοχή απορρέει 

από ευρήματα ερευνών (π.χ. Ehrlich, Levine, & Goldin-Meadow, 2006 ∙ Εlia , Gagatsis & 

Van den Heuvel-Panhuizen,2014 ∙ Kim et al,2011) που παρουσίασαν παιδιά από διάφορα 

ηλικιακά επίπεδα να παράγουν χειρονομίες, κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης τους με 

χωρικές και γεωμετρικές έννοιες.  

Μεθοδολογικές 

Οι εκπαιδευτικοί θεωρήθηκε ότι θα ακολουθούσαν πιστά τις οδηγίες για την εφαρμογή 

των παρεμβατικών προγραμμάτων. Επίσης, αναμενόταν ότι τα παιδιά της Πειραματικής 

Ομάδας 1 θα παρακολουθούσαν και θα παρήγαγαν τις χειρονομίες  των  παρεμβατικών 

προγραμμάτων, όπου ενθαρρύνονταν να το κάνουν. Ωστόσο, λόγω του νεαρού της ηλικίας 

των παιδιών δεν έλειπαν και οι στιγμές που τα παιδιά ένιωθαν κουρασμένα και αγνοούσαν 

τις οδηγίες.  

Επίσης, όπως αναλύεται σε κάθε σχέδιο μαθήματος, σε κάποιες από τις 

διδασκαλίες, υπήρχαν απουσίες από κάποια από τα παιδιά της ομάδας εστίασης της 

παρατήρησης. Λόγω του αυστηρού χρονικού περιθωρίου δεν μπορούσαν να αναβληθούν 

οι παρατηρήσεις, εξαιτίας των απουσιών των παιδιών.    

 

 

Περιορισμοί της εργασίας 

 

Η μελέτη των αποτελεσμάτων της παρούσας διατριβής είναι σημαντικό να λάβει υπόψη 

της τους περιορισμούς στους οποίους υπόκειται.  

Η επιλογή των υποκειμένων της έρευνας δεν έχει γίνει με τη χρήση τυχαίων μεθόδων 

δειγματοληψίας, αλλά έχει γίνει μέσα από τη δειγματοληψία κριτηρίου με βασικά κριτήρια 

την τοποθεσία,  μέγεθος σχολείου, είδος Νηπιαγωγείου (Δημόσιο, Ιδιωτικό, Κοινοτικό), 

είδος τάξης (Α τύπου, Β τύπου) και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο παιδιών. Για το λόγο 
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αυτό, τα αποτελέσματα της εργασίας  αφορούν τους μαθητές που  συμμετέχουν στην 

έρευνα και δεν  μπορούν να γενικευθούν για όλους τους μαθητές της Κύπρου. 

Αν και όλες οι διδασκαλίες των παρεμβατικών προγραμμάτων έχουν βιντεοσκοπηθεί,  

είναι αδύνατος ο αυστηρός έλεγχος της εφαρμογής των σχεδίων μαθημάτων που έχουν 

αναπτυχθεί στα πλαίσια των  παρεμβατικών προγραμμάτων. Παρόλο που δόθηκαν 

λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή των σχεδίων μαθημάτων για τα παρεμβατικά 

προγράμματα, όλες οι  εκπαιδευτικοί δεν έχουν εφαρμόσει με πλήρη λεπτομέρεια και με 

πανομοιότυπο τρόπο τα σχέδια μαθημάτων.  

Επίσης, ένας άλλος σημαντικός περιορισμός οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω των 

τριών φάσεων της παρατήρησης σε κάποια διδασκαλία κάποιας φάσης της παρατήρησης 

υπήρχε απώλεια δείγματος, λόγω απουσίας κάποιου παιδιού από την ομάδα εστίασης της 

παρατήρησης.  

Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας στηρίζονται σε παρατηρήσιμες συμπεριφορές 

των παιδιών, όπως αυτές εκδηλώθηκαν μέσα από εξωτερικές αναπαραστάσεις. 

Αναπόφευκτα, οποιαδήποτε ιδέα των παιδιών δεν εκδηλώθηκε με κάποιου είδους 

συμπεριφορά, για να βιντεοσκοπηθεί ή να γίνει αντιληπτή από την ερευνήτρια, δεν έχει 

αναλυθεί.  

 

Δομή της εργασίας 

Η προτεινόμενη διδακτορική διατριβή απαρτίζεται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται μια εισαγωγική προσέγγιση για το θέμα που ασχολείται η παρούσα έρευνα και 

διατυπώνει το πρόβλημα, το σκοπό της εργασίας και τα ερευνητικά της ερωτήματα. 

Επίσης, τονίζονται και αναπτύσσονται οι λόγοι που καθιστούν την εργασία αυτή 

σημαντική και καινοτόμα στο τομέα της κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος και στη 

συμβολή των χειρονομιών στη Μαθηματική Παιδεία.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η σχετική βιβλιογραφία που υπάρχει τόσο στον 

τομέα των χειρονομιών από τη σκοπιά της σημειωτικής προσέγγισης, όσο και στον τομέα 

της κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος. Το κεφάλαιο αυτό αρχίζει με αναφορά στη 

σημειωτική προσέγγιση και πώς οι χειρονομίες εντάσσονται στην προσέγγιση αυτή. 

Ακολούθως, η ανασκόπηση στρέφεται στις χειρονομίες καθαυτές και στο ρόλο τους στη 

μάθηση και διδασκαλία των μαθηματικών. Επίσης, επικεντρώνεται σε έρευνες που 

αναπτυχθήκαν και διερεύνησαν το ρόλο των χειρονομιών και της γλώσσας. Παράλληλα, 
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παρουσιάζεται η βιβλιογραφία στην οποία στηρίζεται η προτεινόμενη διατριβή όσον 

αφορά στην κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος και τέλος, γίνεται συζήτηση των 

ερευνητικών δεδομένων που παρουσιάζουν και τονίζουν το ρόλο των χειρονομιών στην 

κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος.  

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της εργασίας.  Ειδικότερα, 

παρουσιάζονται τα υποκείμενα της έρευνας, τα παρεμβατικά προγράμματα που 

αναπτύχθηκαν, το χρονοδιάγραμμα των διαχρονικών παρατηρήσεων και των 

παρεμβάσεων, η διαδικασία συλλογής των ποιοτικών δεδομένων και οι μέθοδοι ανάλυσης 

των ποιοτικών δεδομένων.  

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσα από τη 

συγχρονική και διαχρονική μέθοδος ανάλυσης, όπως επίσης και τη συζήτηση των 

αποτελεσμάτων.  

Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα της έρευνας, εκπαιδευτικές 

εφαρμογές και εισηγήσεις για μελλοντικές έρευνες.  

 

Εννοιολογικοί ορισμοί 

Εννοιολογική Σύλληψη Γεωμετρικού Σχήματος 

Στην παρούσα εργασία, με τον όρο εννοιολογική σύλληψη αναφερόμαστε στους δύο 

βασικότερους τύπους γνωστικής σύλληψης του Duval(1998), που παρατηρούνται στο 

Νηπιαγωγείο, την αντιληπτική και λειτουργική σύλληψη, εφόσον οι άλλες δύο 

προϋποθέτουν μια πιο θεωρητική και αφηρημένη προσέγγιση για την έννοια του 

σχήματος. 

Ειδικότερα, η αντιληπτική σύλληψη σχετίζεται με την αναγνώριση του σχήματος 

με την πρώτη ματιά. Συνίσταται στην κατανόηση της συνολικής μορφής του σχήματος και 

στη διάκριση των υποσχημάτων του, με τρόπο, όμως, που δεν επιτρέπει περαιτέρω 

επεξεργασία του. Συμπεριλαμβάνει δεξιότητες ονομασίας του σχήματος και αναγνώρισης 

των υποσχημάτων του σχήματος.  

Η λειτουργική σύλληψη είναι αυτή που καθιστά δυνατή την πρόσβαση στη λύση 

του προβλήματος. Η λειτουργική σύλληψη στηρίζεται στους διάφορους τρόπους 

τροποποίησης του σχήματος: τη μερεολογική τροποποίηση, την οπτική και την αλλαγή 

θέσης. Η μερεολογική τροποποίηση αναφέρεται στη διαίρεση του σχήματος σε μέρη από 
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διαφορετικά σχήματα και στο συνδυασμό τους για τη δημιουργία ενός άλλου σχήματος ή 

υποσχημάτων (αναδιοργάνωση). Η οπτική αναφέρεται στη μεγέθυνση ή σμίκρυνση του 

σχήματος, ενώ η αλλαγή θέσης σχετίζεται με τη θέση και το διαφορετικό 

προσανατολισμό. Κάθε μια από αυτές τις διαφορετικές τροποποιήσεις μπορεί να 

παρουσιαστεί νοερά ή φυσικά μέσα από διάφορες λειτουργίες. Αυτές οι λειτουργίες 

αποτελούν μια συγκεκριμένη σχηματική επεξεργασία που παρέχει στοιχεία με μια 

ευρετική λειτουργία  σε ένα πρόβλημα γεωμετρίας.  Μία ή περισσότερες λειτουργίες 

μπορούν να υπογραμμίσουν την τροποποίηση του σχήματος που δίνει πρόσβαση στη λύση 

του προβλήματος.   

Σημειωτική Πηγή 

Με τον όρο σημείο ή σημειωτική πηγή αναφερόμαστε σε οτιδήποτε βρίσκεται στη θέση 

κάποιου άλλου, σε κάποιο βαθμό ή σε κάποια ικανότητα. (Peirce,1931/1958). Λόγω των 

ισχυρών περιορισμών που θέτουν στη Μαθηματική Εκπαίδευση οι κλασικές σημειωτικές 

προσεγγίσεις, οι χειρονομίες και άλλες παραγλωσσικές μορφές έκφρασης δεν ικανοποιούν 

όλους αυτούς τους περιορισμούς, αλλά εμφανίζονται ως βασικά στοιχεία σημειωτικών 

δραστηριοτήτων, τα οποία μπορεί κανείς να δει σε μια αίθουσα διδασκαλίας.  

Συνεπώς, για να γίνει εφικτή η πλαισίωσή τους γίνεται χρήση μιας ευρύτερης έννοια των 

σημειωτικών συστημάτων, της σημειωτικής δέσμης (Arzarello,2006). 

Σημειωτική δέσμη 

Η σημειωτική δέσμη(semiotic bundle) είναι το θεωρητικό μοντέλο που επιτρέπει τη 

σημειωτική ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται σε μια πολυμορφική προσέγγιση. 

Μια σημειωτική δέσμη είναι ένα σύστημα σημείων, σύμφωνα με τον περιεκτικό ορισμό 

του σημείου, που παράγεται από ένα ή περισσότερα άτομα που αλληλεπιδρούν και 

συμμετέχουν την ίδια στιγμή. Τυπικά, η σημειωτική δέσμη αποτελείται από σημεία που 

παράγονται από ένα μαθητή ή από μια ομάδα μαθητών, καθώς επιλύουν ένα πρόβλημα 

και/ή συζητούν ένα μαθηματικό ερώτημα. Πιθανόν, ο εκπαιδευτικός να συμμετέχει σε 

αυτή την παραγωγή και έτσι, η σημειωτική δέσμη, ενδεχομένως, να περιλαμβάνει σημεία 

που παράγονται από τον εκπαιδευτικό.  

Κινήσεις των χεριών ή Χειρονομίες 

Με τον όρο χειρονομίες αναφερόμαστε στις κινήσεις των χεριών και των μπράτσων που 

παράγονται σε μια γνωστική δραστηριότητα, όπως είναι η ομιλία ή η επίλυση 

προβλήματος. (Alibali, 2005∙McNeill, 1992). Οι Parrill και Sweetser (2004) προσδιόρισαν 
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την έννοια των χειρονομιών ως «μια σχέση ανάμεσα στο πώς τα χέρια κινούνται 

παράγοντας μια χειρονομία και στην οποιαδήποτε νοερή αναπαράσταση που κρύβεται πίσω 

από αυτή την κίνηση, καθώς προκύπτει μέσα από τη χειρονομία και την ομιλία που τη 

συνοδεύει»  (σ.197). Στην προτεινόμενη διατριβή ακολουθούμε την κατηγοριοποίηση που 

πρότεινε ο McNeill (2005) όσον αφορά στις χειρονομίες με αναφορά στη σημασία τους: 1) 

τις δεικτικές χειρονομίες, οι οποίες δείχνουν με την κίνηση υπάρχοντα ή πραγματικά 

αντικείμενα και ενέργειες στο χώρο, 2) τις εικονικές χειρονομίες, που είναι στενά 

συνδεδεμένες με το σημασιολογικό περιεχόμενο της ομιλίας, δηλαδή αναπαριστούν 

οπτικά το περιεχόμενο πραγματικών οντοτήτων και ενεργειών, 3) τις μεταφορικές 

χειρονομίες, που αναπαριστούν μια εικόνα ενός αφηρημένου αντικειμένου ή ιδέας και  4) 

τις επαναλαμβανόμενες χειρονομίες, που χρησιμοποιούνται για να δοθεί έμφαση. 

 

Λειτουργία χειρονομίας ως δείκτης  

Σύμφωνα με τη θεωρία της Krause(2015), η χειρονομία λειτουργεί ως δείκτης, όταν το 

μήνυμα που επικοινωνεί προέρχεται από το ίδιο το αντικείμενο, για το οποίο αναφέρεται 

και υποδεικνύει η χειρονομία. 

Ενσωμάτωση χειρονομίας σε υπάρχουσα σημειωτική αναπαράσταση 

Όπως αναφέρει η Krause(2015), οι χειρονομίες συχνά ενσωματώνονται σε μια ήδη 

υπάρχουσα σημειωτική αναπαράσταση. Δηλαδή, το μήνυμα, το οποίο επικοινωνούν 

γίνεται αντιληπτό σε συνδυασμό μία άλλη σημειωτική αναπαράσταση που πλαισιώνει τη 

δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό, για την ερμηνεία των χειρονομιών σε αυτό το επίπεδο 

απαιτείται το ίδιο το υλικό ή το σημειωτικό πλαίσιο της συγκεκριμένης σημειωτικής 

αναπαράστασης.  

Σχέση γλώσσας και χειρονομίας 

Όσον αφορά στη σχέση γλώσσας και χειρονομιών, η έρευνα έδειξε ότι οι χειρονομίες 

μπορούν να μεταβιβάζουν την ίδια πληροφορία που μεταβιβάζει η ομιλία (Arzarello, & 

Edwards, 2005), δημιουργώντας το φαινόμενο αντιστοίχισης και συγχρονισμού 

χειρονομίας και γλώσσας. Επιπλέον, οι χειρονομίες συχνά μεταβιβάζουν πληροφορίες που  

έρχονται σε σύγκρουση με αυτές της ομιλίας ή  εμπλουτίζουν την ομιλία, προσφέροντας 

επιπρόσθετες πληροφορίες. Η απουσία του λόγου και η παραγωγή των χειρονομιών στη 

θέση της γλώσσας, στην παρούσα εργασία ορίζεται ως σχέση αντικατάστασης γλώσσας 

από χειρονομία (Cook & Goldin-Meadow, 2006).   
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Aξονικό Σημείο(Pivot Sign) 

Οι  Maffia και Sabena (2015) τονίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί, στην προσπάθεια τους να 

στρέψουν ένα πραγματικό αντικείμενο σε μαθηματικό αντικείμενο, τείνουν να 

χρησιμοποιούν πολλά διαφορετικά σημεία. Όλα αυτά τα σημεία χρησιμοποιούνται με 

σκοπό να λειτουργήσουν ως αξονικά σημεία (pivot signs). Ανάμεσα σε αυτά τα σημεία 

είναι και η χειρονομία.  

Φαινόμενο Σύλληψης(catchment) 

Σύμφωνα με το φαινόμενο σύλληψης κάποια είδη χαρακτηριστικών χειρονομιών 

επαναλαμβάνονται (όχι απαραίτητα σε συνεχή χρονικά διαστήματα, McNeill 2005), με 

στόχο τη διατήρηση της συνοχής της συζήτησης. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην 

επανεμφάνιση ίδιων οπτικοχωρικών εικόνων στην σκέψη του ομιλητή 

Πολυτροπική προσέγγιση της μάθησης των μαθηματικών (Multimodal approach to 

learning mathematics) 

Στην παρούσα έρευνα ακολουθούμε την πολυτροπική προσέγγιση για ανάλυση της 

μάθησης. Η πολυτροπική προσέγγιση τονίζει ότι, όταν εργαζόμαστε με μαθηματικές ιδέες 

είναι σημαντικό να παρατηρούμε «την έκταση των γνωστικών, φυσικών και αντιληπτικών 

πηγών» (Radford et al., 2009, σ. 91) που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και τον τρόπο που 

αυτές αλληλο-σχετίζονται. Η προσέγγιση αυτή, ενισχύει τη θεωρητική τοποθέτηση του 

Duval(2006), ο οποίος υπογραμμίζει ότι ο συντονισμός των πολλαπλών σημειωτικών 

συστημάτων είναι ο μοναδικός τρόπος για να γίνουν σαφείς οι μαθηματικές ιδιότητες και 

οι σχέσεις που περιλαμβάνονται σε μια μαθηματική περιοχή. Συνεπώς, οι μαθητές έχουν 

ανάγκη να χρησιμοποιούν πολλαπλά σημειωτικά συστήματα (λέξεις, μαθηματικά 

σύμβολα, γραφήματα, χειρονομίες κ.ο.κ.) και πραγματικά αντικείμενα έτσι ώστε να 

αντικειμενοποιήσουν τη μαθηματική γνώση (Radford, Bardini, & Sabena, 2007). Μέσα 

από την εξέλιξη της μαθηματικής τους σκέψη αναδιοργανώνονται όλες οι σημειωτικές 

πηγές που χρησιμοποιούν. Η ωρίμανση αυτή απομακρύνει όλα τα μη απαραίτητα στοιχεία 

για την εξέλιξη της μαθηματικής εμπειρίας, με στόχο να κάνει φανερά τα πιο σημαντικά 

σημεία που την απαρτίζουν (Radford, 2008). Έτσι, η σημειωτική αυτή ωρίμανση, πιθανόν, 

να επιφέρει μείωση στην παραγωγή των χειρονομιών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Εισαγωγή 

 

Δώδεκα χρόνια πριν, ο Wolff-Michael Roth (2002) τόνιζε ότι «υπάρχει ελάχιστο 

ερευνητικό ενδιαφέρον στην εκπαίδευση για το ρόλο των χειρονομιών στη μάθηση και στη 

διδασκαλία και ειδικότερα σε θέματα που έχουν χαρακτηριστεί ότι αντιμετωπίζουν 

αφηρημένες έννοιες όπως είναι η επιστήμη και τα μαθηματικά»(σ. 365). Στα χρόνια που 

ακολούθησαν, ωστόσο, υπήρξε μία έκρηξη ενδιαφέροντος για το ρόλο των χειρονομιών 

στη μάθηση και στη διδασκαλία. Πολλές έρευνες έδειξαν ότι οι χειρονομίες είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι επικοινωνίας των μαθητών σε διδακτικές συνθήκες (π.χ.Goldin-

Meadow & Singer, 2003∙ Kim Roth, & Thom, 2011∙ Radford, 2009).  

Είναι αρκετά περίεργο, όμως, το ότι υπάρχει ελάχιστη εκπαιδευτική έρευνα 

σχετική με το ρόλο των χειρονομιών στη μάθηση και διδασκαλία, ειδικότερα σε περιοχές 

που έχουν χαρακτηριστεί ότι ασχολούνται με αφηρημένες έννοιες, όπως είναι η επιστήμη 

και τα μαθηματικά. Αυτές οι ελάχιστες έρευνες που επικεντρώνονται στην παραγωγή 

χειρονομιών σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο πολλές φορές παρουσιάζονται σε επιστημονικά 

περιοδικά που ο αρχικός τους στόχος δεν είναι η εκπαιδευτική έρευνα. Έτσι, η έρευνα για 

ενίσχυση της κατανόησης του ρόλου των χειρονομιών στη γνώση και στη μάθηση της 

επιστήμης και των μαθηματικών, είναι τεράστιας σημασίας (π.χ.Crowder & Newman, 

1993).  

Σε συνθήκες διδασκαλίας, οι χειρονομίες και οι λεκτικές εκφράσεις έχουν τη 

δυνατότητα να παρουσιάσουν με μια πολυτροπική αναπαράσταση τις σκέψεις των παιδιών 

(Kelly, Singer, Hicks, & Goldin-Meadow, 2002∙ McNeill, 1998).  Το πιο σημαντικό είναι 

ότι οι χειρονομίες μπορούν να αποτελέσουν μέρος των επεξηγήσεων και της επικοινωνίας 

των μαθητών, ειδικότερα όταν οι ιδέες τους ή οι έννοιες τους δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί 

επαρκώς (Goldin-Meadow & Singer, 2003∙ Roth & Lawless,2002a∙Roth & Welzel, 2001). 

Μεγάλος αριθμός μελετών στην περιοχή των επιστημών και των μαθηματικών 

προτείνει ότι οι χειρονομίες είναι τρόποι εκφράσεως εικονικών σκέψεων των μαθητών και 

χωρικών ιδεών (Cook & Goldin-Meadow,2006∙ Nemirovsky & Noble, 1997∙ 

Nemirovsky& Tierney, 2001∙ Nemirovsky, Tierney, & Wright, 1998 ∙Noble, Nemirovsky, 

Wagoner, Solomon, & Cook, 1996∙ Roth & Lawless, 2002b∙ Roth & Welzel, 2001).  
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Χρησιμοποιώντας τις λεκτικές εκφράσεις και τις κινήσεις των χεριών, οι μαθητές μπορούν 

να οπτικοποιούν γεωμετρικά διαγράμματα με περισσότερη σαφήνεια (Presmeg, 2001). 

          Παρόλα αυτά, μόνο ένα σημαντικό ερευνητικό κομμάτι έχει εξετάσει το ρόλο των 

χειρονομιών στην ανάπτυξη των γεωμετρικών εννοιών στα μικρά παιδιά. Ειδικότερα, σε 

σχέση με τη χωρική κατανόηση και την παραγωγή χειρονομιών, στο ηλικιακό εύρος 3 

μέχρι 5 ετών, έχει εντοπιστεί μόνο μία έρευνα η οποία να διερευνά τις στρατηγικές που 

χρησιμοποίησαν παιδιά ηλικίας 5 ετών για την επίλυση έργου με χωρικούς 

μετασχηματισμούς  (Ehrlich, Levine, & Goldin-Meadow, 2006).  Μια πρώτη γεύση για τη 

σημαντικότητα των χειρονομιών στην κατανόηση των γεωμετρικών μετασχηματισμών 

πρόσφερε και η ερευνητική δράση των Valenzeno, Alibali, και  Klatzky(2003) με δείγμα 

25 παιδιά προσχολικής ηλικίας, οι οποίοι μελέτησαν το ρόλο των χειρονομιών στην 

κατανόηση γεωμετρικών μετασχηματισμών και συγκεκριμένα της συμμετρίας. Ωστόσο,  

καμία ερευνητική προσπάθεια δεν έχει γίνει για να διερευνήσει το ρόλο των χειρονομιών 

στη γεωμετρική κατανόηση του σχήματος, στην προσχολική ηλικία.  

 Το κεφάλαιο αυτό της διδακτορικής εργασίας διακρίνεται σε τέσσερα βασικά 

μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται όλη η βιβλιογραφία που σχετίζεται με τη θεωρία 

της σημειωτικής προσέγγισης, της ενσωματωμένης γνώσης(embodiment knowledge) και 

της πολυτροπικής προσέγγισης (multimodal approach), στις οποίες στηρίζεται η εν λόγω 

εργασία. Έπειτα, γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση της φύσης και των λειτουργιών των 

χειρονομιών, όπως έχει παρουσιαστεί μέχρι τώρα στη βιβλιογραφία. Επίσης, τονίζεται ο 

ρόλος των χειρονομιών στη μάθηση και ως διδακτικό επικοινωνιακό εργαλείο στα χέρια 

των εκπαιδευτικών και  η σχέσης τους με τη γλώσσα. Στο τρίτο μέρος του κεφαλαίου 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που έχει δώσει η ανασκόπηση σε σχέση με το 

ερευνητικό έργο στο χώρο της γεωμετρίας και ειδικότερα, στην κατανόηση του 

γεωμετρικού σχήματος, των γεωμετρικών μετασχηματισμών και στη διδασκαλία της 

γεωμετρίας, στην προσχολική εκπαίδευση. Επιπλέον, παρουσιάζονται όλες οι θεωρίες που 

έχουν αναπτυχθεί σε σχέση με τη χωρική σκέψη.  Τέλος, στο τελευταίο μέρος του 

κεφαλαίου, γίνεται μια συγχώνευση και παρουσιάζονται όλες οι ερευνητικές 

δραστηριότητες που αφορούν στο ρόλο των χειρονομιών στη χωρική και γεωμετρική 

σκέψη, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ερευνητικές προσπάθειες που έχουν γίνει για τη 

διερεύνηση του ρόλου των χειρονομιών στη γεωμετρική κατανόηση στην προσχολική 

ηλικία.  
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Διάγραμμα 2.1 : Δομή Κεφαλαίου 2- Ανασκόπησης Βιβλιογραφίας 

 

Σημειωτική Προσέγγιση 

 

Θεωρητικές 
προσεγγίσεις της 

μάθησης των 
μαθηματικών 

Σημειωτική 
Προσέγγιση 

Πολυτροπική 
Προσέγγιση  

Χειρονομίες, μάθηση, 
διδασκαλία και 

επικοινωνία 

Χειρονομίες 
(ορισμοί, 

κατηγοριοποίηση, 
σχέσεις με άλλες 

σημειωτικές 
πηγές ) 

Χειρονομίες και 
Μάθηση 

Χειρονομίες-
διδακτικό και 

επικοινωνιακό 
εργαλείο 

εκπαιδευτικών 

Γεωμετρική σκέψη, 
μάθηση και διδασκαλία 

Γεωμετρία  

Κατανόηση 
Γεωμετρικού 

Σχήματος  

Εννοιολογική 
σύλληψη 

γεωμετρικού 
σχήματος στην 

προσχολική 
ηλικία -

Παρεμβατικά 
Προγράμματα 

Η σχέση των χειρονομιών με τη 

γεωμετρική σκέψη, μάθηση και 

διδασκαλία 
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Η φαινομενολογία των μαθησιακών διαδικασιών σε μια τάξη μαθηματικών αναδεικνύει 

διάφορες ενέργειες και προϊόντα που ενεργοποιούνται από τους μαθητές και  τους 

εκπαιδευτικούς, καθώς χρησιμοποιούν διάφορες σημειωτικές πηγές: λέξεις (προφορικού ή  

γραπτού τύπου), παρα-γλωσσικού τύπου εκφράσεις (χειρονομίες, νεύματα.), διαφορετικού 

τύπου αναπαραστάσεις (ζωγραφιές, σκίτσα, γραφήματα, κ.α.),πληθώρα οργάνων (από το 

μολύβι στο πιο ανώτερο τεχνολογικό μέσο επικοινωνίας και πληροφοριών), κ.ο.κ. Είναι 

γεγονός ότι οι μαθηματικές δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν μόνο μέσα από μια  

πληθώρα χειροπιαστών εγγραφών που σχετίζονται με νοερά αντικείμενα : 

 «την προφορική εγγραφή, την εγγραφή επεξεργασίας (που περιλαμβάνει όλα τα 

γραφικά υλικά και γραπτά προϊόντα), την εγγραφή της χειρονομίας και τέλος, την εγγραφή 

που μπορούμε να αποκαλέσουμε γενικής υλικότητας, λόγω έλλειψης καλύτερης έννοιας, 

δηλαδή την εγγραφή όλων των φαινομενικών αντικειμένων που δεν ανήκουν σε κάποια από 

τις πιο πάνω εγγραφές ( Bosch & Chevallard,1999, σελ.96). 

Τέτοιες σημειωτικές πηγές χρησιμοποιούνται με μεγάλη ευελιξία, εφόσον τα ίδια 

πρόσωπα αξιοποιούν πολλές από αυτές, ταυτόχρονα. Πολλές φορές, τα ανταλλάζουν με 

τους συμμαθητές τους (και πιθανόν με τον εκπαιδευτικό τους) και τα χρησιμοποιούν σαν 

επικοινωνιακά ή αναστοχαστικά εργαλεία. Όλες αυτές οι πηγές με τις ενέργειες και τα 

προϊόντα που τα συνοδεύουν είναι σημαντικά για την κατάκτηση μιας μαθηματικής ιδέας. 

Στην πραγματικότητα βοηθούν στο να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην καθημερινή 

άτυπη εμπειρία και στα πιο επίσημα μαθηματικά (Αrzarello, Paola, Robutti & 

Sabena,2009). 

Με τον όρο σημείο ή σημειωτική πηγή αναφερόμαστε σε οτιδήποτε βρίσκεται στη 

θέση κάποιου άλλου, σε κάποιο βαθμό ή σε κάποια ικανότητα. (Peirce,1931/1958).  

Τα σημεία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: θεσμικά (institutional),(μαθηματικές) ή 

προσωπικά. Ένα σημείο θεωρείται θεσμικό εάν εγκαθιδρύεται από ένα θεσμό (π.χ. το 

σχολείο). Είναι προσωπικό εφόσον παράγεται από την ιδιοσυγκρασία του ατόμου 

(Bartonlini Bussi & Mariotti,2008). Συχνά, τα προσωπικά σημεία είναι ικανά να 

μετατραπούν σε θεσμικά σημεία, μέσα από την απόκτηση κοινών κανόνων επεξεργασίας. 

Είναι φανερό, ότι οι κλασσικές σημειωτικές προσεγγίσεις που έχουν παρουσιαστεί στη 

μαθηματική εκπαίδευση θέτουν ισχυρούς περιορισμούς στη δομή των σημειωτικών 

πηγών. Για παράδειγμα, ο Ernest(2006) δίνει τον ακόλουθο ορισμό για την έννοια του 

σημειωτικού συστήματος: 
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«Ο όρος σημειωτικό σύστημα χρησιμοποιείται εδώ για να περιλάβει τρία αναγκαία 

συστατικά. Πρώτο, υπάρχει ένα σύνολο σημείων όπου το καθένα μπορεί πιθανόν να 

εκφραστεί, να παραχθεί λεκτικά, γραπτά, να ζωγραφιστεί ή να κωδικοποιηθεί ηλεκτρονικά. 

Δεύτερο, υπάρχει ένα σύνολο από κανόνες για την παραγωγή σημείων, για να παραχθεί ή να 

εκφραστεί τόσο ατομικά (μόνο του), όσο και μοριακά (συνδυασμένο). Τρίτο υπάρχει ένα 

σύνολο από σχέσεις μεταξύ των σημείων και των εννοιών που ενσωματώνονται στη δομή 

μιας έννοιας»(Ernest, 2006, σελ. 69) 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο των σημειωτικών συστημάτων είναι οι σημειωτικές 

λειτουργίες που μπορούν να διακριθούν σε μετασχηματιστικές ή συμβολικές(Duval,2002 ∙ 

2006∙ Arzarello, Bazzini & Chiappini, 1994). Η μετασχηματιστική λειτουργία αποτελείται 

από τη δυνατότητα μετασχηματισμού των σημείων, μέσα σε ένα καθορισμένο σύστημα ή 

από ένα σύστημα σε άλλο, σύμφωνα με ακριβείς νόμους. Η συμβολική λειτουργία 

αναφέρεται στην δυνατότητα ερμηνείας ενός σημείου μέσα σε μια εγγραφή με 

διαφορετικούς τρόπους, αλλά χωρίς κάποια υλική επεξεργασία ή μετατροπή.  

Οι χειρονομίες, τα νεύματα, οι ζωγραφιές και οι παραγλωσσικές μορφές έκφρασης 

δεν ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις αυτών των ορισμών, αλλά εμφανίζονται ως βασικά 

στοιχεία σημειωτικών δραστηριοτήτων, τα οποία μπορεί κανείς να δει σε μια αίθουσα 

διδασκαλίας. Για να τα πλαισιώσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα σε μια σημειωτική 

προσέγγιση είναι αναγκαίο να διευρύνουμε το εύρος των σημείων που σχετίζεται με τις 

διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας. Τις τελευταίες δεκαετίες μερικοί ερευνητές το 

έχουν ήδη κάνει(Arzarello &Edwards,2005∙ Radford,2006 ∙ Arzarello,2006∙ Robutti,2006 ∙ 

Roth,2001). Ακολουθώντας αυτή την τάση χρησιμοποιούμε μια ευρύτερη έννοια των 

σημειωτικών συστημάτων, τη σημειωτική δέσμη(Arzarello,2006). 

Η σημειωτική δέσμη περικλείει τις κλασσικές σημειωτικές εγγραφές σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις. Συνεπώς, δεν εναντιώνεται στη σημειωτική ανάλυση, αλλά 

χρησιμοποιεί τέτοια εργαλεία που μας επιτρέπουν να πλαισιώσουμε ένα μεγαλύτερο εύρος 

σημειωτικών δραστηριοτήτων που συμβαίνουν σε μια τάξη και που μπορεί, σαφέστατα, να 

μην ληφθούν υπόψη σε σημειωτικά συστήματα και εγγραφές, που βρίσκονται κάτω από 

την σκιά των πιο πάνω ορισμών (Arzarello,2006). 

Μια σημειωτική δέσμη είναι ένα σύστημα σημείων –σύμφωνα με τον περιεκτικό 

ορισμό του σημείου- που παράγεται από ένα ή περισσότερα άτομα, τα οποία 

αλληλεπιδρούν και συμμετέχουν την ίδια στιγμή. Η σημειωτική δέσμη απαρτίζεται από 

σημεία που παράγονται από ένα μαθητή ή από μια ομάδα μαθητών, καθώς επιλύνουν ένα 
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πρόβλημα και/ή συζητούν ένα μαθηματικό ερώτημα. Ενδεχομένως, ο εκπαιδευτικός να 

συμμετέχει σε αυτή την παραγωγή, με αποτέλεσμα η σημειωτική δέσμη να περιλαμβάνει 

σημεία που παράγονται από τον ίδιο(Arzarello,2006).  

Η σημειωτική δέσμη είναι μια δυναμική δομή (τα σημεία και η σχέση της) που 

μπορεί να μεταβάλλεται από στιγμή σε στιγμή, λόγω των σημειωτικών δραστηριοτήτων 

των υποκειμένων. Η μεταξύ τους σχέση μπορεί να έχει διαφορετικούς τύπους. Ο πρώτος 

τύπος αναφέρεται στα σημεία που παράγονται την ίδια στιγμή, όπως είναι το να παράγει 

χειρονομίες ένα άτομο και να ομιλεί ταυτόχρονα. Μια άλλη σχέση αναφέρεται στα σημεία 

που παράγονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές (κοντινές ή μακρινές),για παράδειγμα, 

τα σημεία που μετασχηματίζονται σε άλλα σημεία. Δύο διαφορετικά παραδείγματα είναι: 

α) οι μετατροπές των αναπαραστάσεων σε διαφορετικές εγγραφές και β) η μετατροπή της 

χειρονομίας σε ένα γραπτό σημείο(Arzarello, 2006).  

Η καινοτομία της σημειωτικής δέσμης, σε σχέση με άλλα σημειωτικά πλαίσια που 

παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία, μας επιτρέπει να περιγράψουμε την πολυμορφική 

σημειωτική δραστηριότητα των υποκειμένων με ένα ολιστικό τρόπο, όπως είναι η 

δυναμική παραγωγή και ο μετασχηματισμός διάφορων σημείων και οι μεταξύ τους 

σχέσεις. Η σημειωτική δέσμη επιτρέπει, επίσης, την παραγωγή χειρονομιών ανάμεικτου 

χαρακτήρα, όπου μία χειρονομία συμπυκνώνει και αναμειγνύει πολλά μαθηματικά 

νοήματα. Εάν λάβουμε υπόψη τη σημειωτική δέσμη ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα, ο 

συμπυκνωμένος ή ανάμεικτος χαρακτήρας της σημειωτικής δέσμης είναι χαρακτηριστικό 

της ίδιας της σημειωτικής δραστηριότητας και του ρόλου των χειρονομιών. Ο πολύ-

σημειωτικός χαρακτήρας της σημειωτικής δέσμης μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε σε 

διάφορα στοιχεία των μαθηματικών αντικειμένων που εμπλέκονται σε μια δραστηριότητα 

μ’ ένα ολοκληρωμένο τρόπο(Sabena,2008).   

Ένα φαινόμενο με αρκετό ενδιαφέρον που έχει εντοπιστεί μέσα σε αυτή την 

προσέγγιση είναι το σημειωτικό παιχνίδι(Arzarello,2006). Ένα σημειωτικό παιχνίδι 

προκύπτει κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού και μαθητή, όταν ο 

εκπαιδευτικός εναρμονίζεται με τις σημειωτικές πηγές των μαθητών του και τις 

χρησιμοποιεί για να καθοδηγήσει την εξέλιξη των μαθηματικών εννοιών.  Συγκεκριμένα, 

επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να είναι εναρμονισμένος κατάλληλα με τη γλώσσα των 

μαθητών του και αντίστροφα, επιτρέπει στους μαθητές να συντονιστούν με τη γλώσσα του 

εκπαιδευτικού και κατ’ επέκταση, με την επίσημη γνώση. Για να γίνουν αυτές οι ευκαιρίες 

πραγματικά αντιληπτές, ο εκπαιδευτικός πρέπει να δίνει προσοχή στο ρόλο των 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

27 

 

πολυμορφικών και σημειωτικών παιχνιδιών που αναπτύσσονται σε μια διδασκαλία, για να 

προσαρμόζει τις διδακτικές του πρακτικές. Μια τέτοια προσαρμογή ενισχύει τις θετικές 

εμπειρίες για μάθηση (Arzarello,2006). 

Πρόσφατα, ο  Radford (2003) υπογράμμισε μερικά κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα 

στις χειρονομίες και άλλα σημεία: τα σημειωτικά μέσα της αντικειμενοποίησης.  

Σημειωτικά μέσα της αντικειμενοποίησης ονομάζουμε όλο τον εξοπλισμό των σκόπιμων 

πηγών που το άτομο κινητοποιεί για να επιτύχει μια δραστηριότητα. Τα σημειωτικά μέσα 

της αντικειμενοποίησης εμφανίζονται ενσωματωμένα σε κοινωνικο-ψυχολογικές, 

σημειωτικές διαδικασίες, πλαισιωμένες από τις πολιτισμικές διαδικασίες της γνώσης, που 

ενισχύουν και θεσμοθετούν συγκεκριμένες μορφές σημείων και εργαλείων. 

(Radford,2003). Τα σημειωτικά μέσα αντικειμενοποίησης αποτελούν διαφορετικούς 

τύπους σημείων  (π.χ. χειρονομίες, αναγραφές, λέξεις κ.α.). Παράγουν αυτό που αποκαλεί 

ο Radford πλαισιωμένη γενίκευση(contextual generalization), δηλαδή, τη  γενίκευση που 

αναφέρεται ισχυρά στις ενέργειες του ατόμου σε χρόνο, σε χώρο και σε ακριβή πλαίσιο, 

ακόμη κι αν αυτός/αυτή που τα χρησιμοποιεί έχει γενικεύσει την έννοια. Στην 

πλαισιωμένη γενίκευση τα σημεία έχουν διττή σημειωτική φύση: γίνονται σύμβολα, αλλά 

και δείκτες. Οι έννοιες αυτές έχουν την προέλευση τους στους όρους του Peirce(1955): 

ένας δείκτης δίνει μια ένδειξη ή υπαινίσσεται ένα αντικείμενο. 

 

Πολυτροπική προσέγγιση της Μάθησης 

Η σημειωτική δέσμη επιτρέπει τη σημειωτική ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται 

σε μια πολυτροπική προσέγγιση. Η πολυτροπική προσέγγιση της μάθησης, υπογραμμίζει 

ότι όταν εργαζόμαστε με μαθηματικές ιδέες είναι σημαντικό να παρατηρούμε «την έκταση 

των γνωστικών, φυσικών και αντιληπτικών πηγών» (Radford et al., 2009, σ. 91) που 

χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και τον τρόπο που αυτές αλληλο-σχετίζονται. Επίσης, 

υποστηρίζει την άποψη του Duval(2006) ότι, δηλαδή, ο συντονισμός των πολλαπλών 

σημειωτικών συστημάτων είναι ο μοναδικός τρόπος για να γίνουν ξεκάθαρες οι 

μαθηματικές ιδιότητες και οι σχέσεις που υπάρχουν σε μια μαθηματική έννοια. Έτσι, οι 

μαθητές τείνουν να χρησιμοποιούν πολλαπλά σημειωτικά συστήματα (λέξεις, μαθηματικά 

σύμβολα, γραφήματα, χειρονομίες κ.ο.κ.) και πραγματικά αντικείμενα για να είναι ικανοί 

ν’ αντικειμενοποιήσουν τη μαθηματική γνώση (Radford, Bardini, & Sabena, 2007). 

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Radford(2008), καθώς εξελίσσεται η μαθηματική σκέψη των 
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παιδιών, όλα τα σημεία που χρησιμοποιούν αναδιοργανώνονται, δημιουργώντας με αυτό 

τον τρόπο, το φαινόμενο της σημειωτικής ωρίμανσης.  

Οι δυναμικές της πολυτροπικής προσέγγισης εστιάζονται σε στοιχεία που 

συμμετέχουν ταυτόχρονα στις διαδικασίες αντικειμενοποίησης σε μια μαθησιακή 

κατάσταση, όπως είναι η ομιλία, οι χειρονομίες, ο γραπτός λόγος και τα μαθηματικά 

σημεία, με  στόχο να κατανοήσει το παιδί ένα έργο (Arzarello et al., 2005).  

Ακολουθώντας την παράλληλη διαδικασία αντικειμενοποίησης (Parallel Process of 

Objectification, PPO), σε μια τέτοια προσέγγιση αναλύονται όλα τα στοιχεία που 

αναπτύσσονται συγχρονικά, όπως για παράδειγμα, όταν ένας μαθητής μιλά και παράγει 

χειρονομία ταυτόχρονα (Arzarello & Edwards,2005, σ. 129). 

Η παρούσα έρευνα στηρίζεται στην πολυτροπική προσέγγιση για ν’ αναλύσει τις 

διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο 

ρόλος των χειρονομιών γίνεται σημαντικός, όχι μόνο, επειδή συνδέεται με τη γλώσσα, 

αλλά και με άλλες μορφές (ενέργειες στην τεχνολογία, γραπτές αναπαραστάσεις, κ.ο.κ.). Η 

πολυτροπική προσέγγιση και ειδικότερα η ανάλυση των χειρονομιών (π.χ. πώς η γλώσσα, 

οι χειρονομίες και τα σημεία συνδέονται μεταξύ τους) εντείνει την ανάγκη για μια 

λεπτομερή ανάλυση των πηγών, δηλαδή, σε κλίμακα χρόνου σε μερικά δέκατα του 

δευτερολέπτου. Συνεπώς, απαιτούνται κατάλληλα εργαλεία συλλογής δεδομένων. Ένα 

τυπικό μέσο είναι η βιντεοσκόπηση της δραστηριότητας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας  

 

Χειρονομίες 

Οι χειρονομίες είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους, ένα φαινόμενο για τους ομιλητές 

(Schegloff, 1984), εφόσον υπάρχουν αρκετές έρευνες που επικεντρώνονται στο ρόλο των 

χειρονομιών, κατά τη διάρκεια αλληλεπιδράσεων των ομιλητών (π.χ., Bavelas & Chovil, 

2000 ∙ Goodwin, 1996 ∙  Koschmann & LeBaron, 2001). Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα 

αυξανόμενο και έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον στη Μαθηματική Παιδεία, σε σχέση με τις 

χειρονομίες, σε πλαίσια μαθηματικών καταστάσεων και σε πραγματικές συνθήκες 

διδασκαλίας (Goldin-Meadow, 2004∙ Cook & Goldin-Meadow, 2006). 

Οι χειρονομίες μπορούν να αποτελέσουν ένα αναπαραστατικό εργαλείο για 

διάφορες μαθηματικές ιδέες, μέσα από τις οποίες τα παιδιά μπορούν να φτάσουν σ’ ένα 

βαθύτερο επίπεδο γνώσης της έννοιας. Ο ενσωματωμένος χαρακτήρας των χειρονομιών 

μπορεί να διευκολύνει τις διαδικασίες κατάκτησης αφηρημένων εννοιών μέσα από την 

οπτική και πραγματική μορφή των χειρονομιών.  Όπως ο McNeill (2005, σ. 56) τονίζει, 
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για να γίνει μια χειρονομία απαιτείται από το άτομο «να υλικοποιησει εικονικά μια έννοια 

χωρικής μορφής και μια μορφή ενέργειας». Συνεπώς, οι μαθητές μπορούν να 

επικοινωνήσουν μαθηματικές έννοιες πιο εύκολα μέσω των χειρονομιών (Gallese & 

Lakoff, 2005 ∙  Nemirovsky & Ferrara, 2009).  

Οι χειρονομίες πολλές φορές αναφέρονται σε κάθε κίνηση των χεριών που κάνουν 

οι άνθρωποι καθώς μιλούν, συμπεριλαμβανομένου τις κινήσεις των χεριών και των 

μπράτσων, την προσαρμογή της θέσης του σώματος, την αυτοπροσαρμογή (π.χ. άγγιγμα 

στα μαλλιά) και τις λειτουργικές ενέργειες(π.χ. ανασήκωση κάποιου αντικειμένου) ή 

νευρικές (σπασμωδικές κινήσεις),(Sabena, 2008). Είναι ξεκάθαρο ότι δεν διαδραματίζουν 

όλες οι χειρονομίες σημαντικό ρόλο στη μάθηση και έτσι, είναι λογικό να υπάρχει 

ενδιαφέρον για την απόδοση κάποιου ορισμού που θα διακρίνει αυτές που κατέχουν 

σημαντικό ρόλο. Σε έρευνα του ο Kendon(1988), έχει αποδώσει στις χειρονομίες μια 

γενική έννοια, η οποία αναπαρίσταται σε ένα συνεχές, το οποίο στο ένα του άκρο 

περιλαμβάνει τις αυθόρμητες κινήσεις χεριών, τις «χειρονομίες» (gesticulation) και στο 

άλλο άκρο το σημείο «γλώσσα». Στο κέντρο του συνεχούς εντοπίζονται  οι παντομίμες. Οι 

χειρονομίες είναι  οι σημαντικές κινήσεις χεριών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

συγκεκριμένη τυπική μορφή και χρησιμοποιούνται με σκόπιμο τρόπο για την επικοινωνία 

εννοιών, με ακρίβεια.  

Ο McNeill (2000) αναλύει αυτή τη διάκριση με αναφορά στη σχέση τους με τις 

γλωσσικές ιδιότητες, τις συμβάσεις και τα χαρακτηριστικά της σημειωτικής προσέγγισης. 

Οι παντομίμες περιγράφονται σαν να είναι μη σκόπιμες και να μην υπακούν σε κάποιο 

σύστημα με περιορισμούς. Έτσι, διακρίνονται από ελλείψεις στις γλωσσικές τους 

ιδιότητες. Από την άλλη το σημείο γλώσσα είναι ένα ολοκληρωμένο γλωσσικό σύστημα 

με πλούσιους περιορισμούς. Τα σύμβολα είναι ανάμεσα τους, εφόσον, ενώ έχουν πολλούς 

φανερούς περιορισμούς, δεν υπακούν στο γλωσσικό σύστημα.  Ο McNeill καταλήγει ότι 

«τίποτα που να αφορά την οπτικό-κινητική μορφή καθεαυτή δεν είναι ασύμβατη με την 

παρουσία γλωσσικών ιδιοτήτων» (McNeill, 2000, σ. 4). 

 Επιπλέον, ενώ όλες οι χειρονομίες είναι κινήσεις χεριών, δεν σημαίνει αυτόματα 

ότι όλες οι κινήσεις χεριών είναι χειρονομίες. Οι χειρονομίες μπορούν να διακριθούν από 

άλλες κινήσεις από τέσσερα χαρακτηριστικά (Kendon, 1980, 1996). Αρχικά οι χειρονομίες 

ξεκινούν από μια θέση ηρεμίας και κινούνται μακριά από αυτή τη θέση και έπειτα 

επιστρέφουν στην θέση ηρεμίας. Δεύτερο, οι χειρονομίες έχουν τη στιγμή της κορύφωσης, 

κατά την οποία η κίνηση γίνεται πιο έντονη για να υποδηλώσει την έννοια. Τρίτο, τη φάση 

της κορύφωσης  προηγείται η φάση της προετοιμασίας και την διαδέχεται η φάση της 
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ηρεμίας, όπου το χέρι επιστρέφει στη θέση ηρεμίας. Συνεπώς, οι χειρονομίες έχουν 

ξεκάθαρη αρχή και τέλος. Τέλος, οι χειρονομίες είναι συχνά συμμετρικές.  

Σύμφωνα με τον McNeil(σ.594-595), οι χειρονομίες διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην γνώση –όχι μόνο στην επικοινωνία- εφόσον εμπλέκονται στον εννοιολογικό 

σχεδιασμό των μηνυμάτων. Σημαντικό ρόλο κατέχουν και στην παραγωγή ομιλίας, 

εφόσον συμμετέχουν στην διαδικασία την εννοιολογικοποίησης (conceptualization) 

(Αrzarello,2006). Οι χειρονομίες βοηθούν τους ομιλητές να οργανώνουν πλούσιες χωρικο-

κινητικές πληροφορίες, σε πακέτα κατάλληλα για την ομιλία. Οι χειρονομίες παρέχουν ένα 

εναλλακτικό τρόπο οργάνωσης της πληροφορίας που δεν είναι ακόμη προσβάσιμος για 

την ίδια την ομιλία (Kita,2000).  

Αναλύοντας τις συνθήκες ομιλίας, ο  McNeill (1992) προσδιόρισε τις χειρονομίες 

ως «κινήσεις των χεριών που τις παρατηρούμε, καθώς οι άνθρωποι συνομιλούν» (McNeill, 

1992,σ. 1). Αυτή την προσέγγιση υιοθετούν οι έρευνες της ψυχολογίας, όπου οι 

χειρονομίες λαμβάνονται υπόψη ως ξεχωριστές οντότητες, αλλά συνδεδεμένες με λεκτικές 

εκφράσεις. Πραγματικά, στο πλαίσιο των μαθηματικών δραστηριοτήτων στην τάξη όπου ο 

στόχος δεν είναι μόνο η επικοινωνία αλλά και ο σχηματισμός της γνώσης, οι  χειρονομίες 

συχνά συνοδεύουν ενέργειες πέρα από την ομιλία, όπως είναι ο χειρισμός 

εργαλείων(δράση πάνω στα πραγματικά αντικείμενα) ή απλά ο σιωπηρός συλλογισμός 

(Sabena, 2008).  

Με τον όρο χειρονομίες αναφερόμαστε στις κινήσεις των χεριών και των 

μπράτσων που παράγονται σε μια γνωστική δραστηριότητα, όπως είναι η ομιλία ή η 

επίλυση προβλήματος (Alibali, 2005; McNeill, 1992). Οι Parrill και Sweetser (2004) 

προσδιόρισαν την έννοια των χειρονομιών ως « μια σχέση ανάμεσα στο πώς τα χέρια 

κινούνται, παράγοντας μια χειρονομία και στην οποιαδήποτε νοερή αναπαράσταση που 

κρύβεται πίσω από αυτή την κίνηση, καθώς προκύπτει μέσα από τη χειρονομία και την 

ομιλία που τη συνοδεύει» (σ. 197). Ένας λειτουργικός ορισμός, που είναι κατάλληλος για 

τις χειρονομίες σε συνθήκες μάθησης μαθηματικών, αναφέρει τις χειρονομίες ως «όλες τις 

κινήσεις των χεριών και των μπράτσων που τα υποκείμενα (μαθητές και εκπαιδευτικός) 

παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια μαθηματικών δραστηριοτήτων και δεν αποτελούν σημαντικό 

μέρος κάποιας άλλης ενέργειας (π.χ. γραφή, χρήση εργαλείου…)» (Sabena, 2008, σελ. 21). 

Πολλοί ερευνητές ανέπτυξαν διάφορες κατηγοριοποιήσεις των χειρονομιών (π.χ., 

Efron, 1941/ 1972 ∙ Ekman & Friesen, 1969 ∙ Kendon, 1988∙ McNeill, 1992 ∙ Rimé & 

Schiaratura, 1991 ∙ Wundt, 1973). Αυτές οι κατηγοριοποιήσεις των χειρονομιών 

στηρίζονται σε συγκεκριμένες λειτουργίες τους ή σε μοντέλα παραγωγής τους (π.χ. 
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Bavelas & Chovil, 1995 ∙ Butterworth & Beattie, 1978 ∙  Feyereisen, 1987∙ Hadar & 

Butterworth, 1997 ∙  Krauss & Hadar, 1999 ∙ McNeill, 1985). Οι περισσότερες έρευνες και 

ειδικότερα, εκείνες που σχετίζονται με την εκπαίδευση στηρίζονται στην ταξινόμηση του 

Hand and Mind: What Gestures Reveal About Thought (McNeill, 1992). 

  Ο McNeill (1992) πρότεινε τέσσερις κατηγορίες χειρονομιών με αναφορά στη 

σημασία τους:  

1. τις δεικτικές χειρονομίες, οι οποίες δείχνουν με την κίνηση υπάρχοντα ή 

πραγματικά αντικείμενα και ενέργειες στο χώρο. Η υπόδειξη ενός πραγματικού 

αντικειμένου είναι η πρώτη χειρονομία που αναπτύσσεται και παρουσιάζεται στην 

ηλικία των 10 μηνών (Bates, 1976). Τα μικρά παιδιά ξεκινούν να παράγουν 

κινήσεις χεριών ανοίγοντας τα χέρια τους, προσεγγίζοντας και υποδεικνύοντας τα 

αντικείμενα με τα χέρια τους (Masur, 1983). Αυτές οι χειρονομίες είναι 

εξαρτημένες από το πλαίσιο. Χρησιμοποιούνται στις αρχικές φάσεις της ανάπτυξης 

της γλώσσας σε συνδυασμό με την ομιλία, για να ονομάσουν αντικείμενα, 

δείχνοντας ενδείξεις για μια πρώιμη ανταπόκριση της γλώσσας και  των 

χειρονομιών, η οποία, ωστόσο, εξελίσσεται (Goldin-Meadow, 1998). Στην ηλικία 

των 10 χρονών τα παιδιά είναι ικανά να υποδείξουν κάτι αφηρημένο ή να 

αναφερθούν σε κάτι που δεν είναι παρόν εκείνη τη δεδομένη στιγμή (McNeill, 

1992). 

2.  τις εικονικές χειρονομίες, που είναι στενά συνδεδεμένες με το σημασιολογικό 

περιεχόμενο της ομιλίας, δηλαδή αναπαριστούν οπτικά το περιεχόμενο 

πραγματικών οντοτήτων και ενεργειών. Οι εικονικές χειρονομίες, οι οποίες συχνά 

αναφέρονται και ως αναπαραστατικές χειρονομίες  (Kendon, 1988), καλύπτονται 

από λεξικές χειρονομίες  (Krauss & Hadar 1999). Δηλαδή, περιλαμβάνουν τις 

κινήσεις χεριών που φέρνουν μια αντιληπτική σχέση ανάμεσα σε πραγματικές 

οντότητες και ενέργειες. Αντλούν την επικοινωνιακή τους δύναμη από την 

ομοιότητα τους με το φαινόμενο για το οποίο γίνεται η συζήτηση (McNeill, 1985). 

Οι εικονικές χειρονομίες έχουν μια ξεκάθαρη σχέση με την ιδέα την οποία 

μεταβιβάζουν (McNeill, 1992).  

3. τις μεταφορικές χειρονομίες , που αναπαριστούν μια εικόνα ενός αφηρημένου 

αντικειμένου ή ιδέας. Οι μεταφορικές χειρονομίες είναι όμοιες με τις εικονικές 

χειρονομίες, εφόσον αναφέρονται σε μια οπτική εικόνα. Παρόλα αυτά, διαφέρουν 

από τις εικονικές χειρονομίες γιατί αναφέρονται σε μια αφηρημένη έννοια. Έτσι, η 

αφηρημένη έννοια παίρνει τη μορφή ενός οπτικού αντικειμένου, χώρου, κίνησης 
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κ.ο.κ.. Για παράδειγμα, ένας μαθηματικός που κρατάει σταθερό το ένα του χέρι 

ενώ κινεί προς την κατεύθυνση του το άλλο μέχρι οι δύο παλάμες να συναντηθούν, 

ενώ συζητά την έννοια της προσέγγισης του ορίου(McNeill, 1992), χρησιμοποιεί 

μεταφορική χειρονομία, καθώς οι μαθητές μοντελοποιούν ένα μαθηματικό 

πρόβλημα ταχύτητας χρησιμοποιώντας τα χέρια του(Hall, 1996). Αυτή η μορφή 

χειρονομιών εμφανίζεται συχνά σε συζητήσεις που περιλαμβάνουν αφηρημένες 

έννοιες, ειδικότερα στις περιοχές των μαθηματικών ή φυσικών επιστημών (Roth & 

Welzel, 2001).  

4. τις επαναλαμβανόμενες χειρονομίες, που χρησιμοποιούνται για να δοθεί έμφαση. 

Οι επαναλαμβανόμενες χειρονομίες που αναφέρονται και ως batons (Efron, 1972) 

ή speech primacy movement (Freedman, 1977), είναι χειρονομίες που δεν 

συνεισφέρουν στο περιεχόμενο της πρότασης που διατυπώνεται και απλά παρέχουν 

μια χρονική ή εμφατική δομή στην επικοινωνία. Τυπικά οι μεταφορικές 

χειρονομίες είναι απλές, μη εικονικές που περιλαμβάνουν την άνω και την κάτω 

κίνηση του χεριού, ή την κίνηση του κτυπήματος για να δοθεί έμφαση στην 

έκφραση. Λειτουργούν ως αλληλεπιδραστικές χειρονομίες και ως ρυθμιστές στο 

συντονισμό της ομιλίας, στην επιδίωξη της απάντησης ή στην αναγνώριση της 

κατανόησης (Bavelas et al., 1995). 

Κάθε είδος χειρονομίας χρησιμοποιεί το σύστημα χειρονομίας με διαφορετικό τρόπο, 

π.χ. οι εικονικές είναι περισσότερο σε ένα κεντρικό μέρος, ενώ οι δεικτικές είναι 

περισσότερο περιφερειακές περιοχές, καθώς η κάθε κατηγορία έχει το δικό της ρυθμό 

ανάπτυξης στα παιδιά. Ως εκ τούτου, η ίδια χειρονομία μπορεί να δείξει χαρακτηριστικά 

που να την κατατάξουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες. Η ερμηνεία των χειρονομιών 

είναι, ως εκ τούτου, εξαρτημένη του πλαισίου και χρειάζεται πληροφορίες σχετικά με τις 

ενέργειες του συστήματος που προέρχονται, από τις ενέργειες που ασκούνται στα 

αντικείμενα του πλαισίου (Cassel, 1998). 

Αρκετή από τη βιβλιογραφία για τις χειρονομίες έχει επικεντρωθεί σε δύο βασικές 

τάξεις χειρονομιών. Η μία είναι οι αναπαραστατικές χειρονομίες, που ορίζονται ως οι 

χειρονομίες που μεταβιβάζουν σημασιολογικό περιεχόμενο για την ύπαρξη σχήματος, 

θέση ή την πορεία κίνησης (π.χ. σχηματίζουν ένα τρίγωνο στον αέρα για την έννοια 

τριγώνου, δείχνουν στα δεξιά για την έννοια δεξιά). Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: τις 

χειρονομίες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως εικονικές, μεταφορικές και δεικτικές από τον 

McNeill (1992), αυτές που ορίστηκαν λεξικές κινήσεις από τον Krauss και τους 

συνεργάτες του (Krauss, Chen, & Chawla,1996), και αυτών που ορίστηκαν απεικονίσεις 
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από τους Ekman και Friesen (1969). Η δεύτερη κύρια κατηγορία είναι οι ρυθμικές                      

(beat) χειρονομίες που ορίζονται ως απλές κινητικές χειρονομίες που δεν απεικονίζουν ένα 

σημασιολογικό περιεχόμενο σχετικό με την ομιλία. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις 

χειρονομίες που ορίστηκαν ως batons από τους Ekman και Friesen (1969) και κινητικές 

(motor movements) από τον Krauss και τους συνεργάτες του(Krauss et al., 1996).  

Στην παρούσα έρευνα, αν και υπήρχε ο σκοπός να εντοπιστούν οι διάφορες 

διαστάσεις της παραγωγής χειρονομιών σε μια τάξη νηπιαγωγείου με θέμα διδασκαλίας 

της γεωμετρία, ο κυριότερος σκοπός σε σχέση με το φαινόμενο των χειρονομιών ήταν η 

έννοια και η λειτουργία των χειρονομιών στη μάθηση της γεωμετρίας. Για την ερμηνεία 

των χειρονομιών, ο McNeill (2005) θεωρεί τις διαστάσεις των χειρονομιών όχι τόσο 

σημαντικές, όσο η μορφή των χειρονομιών, η εξέλιξη τους στο χώρο, στο χρόνο και στο 

πλαίσιο ομιλίας όπου παράγονται. Εν τούτοις, ακολουθώντας την προσέγγιση του  

McNeill (2005), συγκεκριμένα στοιχεία των χειρονομιών έχουν ληφθεί υπόψη, δηλαδή, η 

έννοια και η λειτουργία των χειρονομιών εξετάστηκε στη βάση της μορφής και των 

ιδιοτήτων των χειρονομιών (π.χ. σχήμα, κίνηση), σε πλαισιο ομιλίας.   

Από μια άλλη σκοπιά οι χειρονομίες μπορούν να θεωρηθούν ως ένα σημείο, όπως 

τονίστηκε και από τον Vygotsky(1997:133): 

 «Η χειρονομία ειδικότερα είναι αρχικά ένα οπτικό σημείο μέσα στο οποίο 

περικλείεται η μελλοντική γραφή του παιδιού, όπως περικλείεται ο μελλοντικός δρυς σε ένα 

σπόρο. Η χειρονομία είναι γραφή στον αέρα και το γραπτό σημείο είναι, συχνά, απλά μια 

καθορισμένη χειρονομία» 

             Οι χειρονομίες θεωρούνται ένα σημαντικό στοιχείο στο επικοινωνιακό σύστημα, 

εφόσον λειτουργούν ως ένα εργαλείο μεταβίβασης πληροφοριών (Goldin-Meadow, 2000  ∙   

McNeill, 1992). Ο Goldin-Meadow (2000, σ. 231) επεξηγεί την άποψη αυτή σε σχέση με 

τα παιδιά, ως ακολούθως : «οι χειρονομίες έχουν  το προνόμιο να δίνουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες που τα παιδιά γνωρίζουν και δεν μπορούν να προφέρουν. Συνεπώς, μπορούν 

να θεωρηθούν ως ένα επιπλέον παράθυρο στο μυαλό για την ανάπτυξη του παιδιού, το οποίο 

μόνο οι ερευνητές έχουν αρχίσει να το αναγνωρίζουν». 

            Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα στις 

χειρονομίες και στην μάθηση των μαθηματικών έδειξε ότι οι χειρονομίες αποτελούν 

μορφές συλλογισμού και επίλυσης προβλήματος και όχι  μόνο ένα επικοινωνιακό 

εργαλείο(Roth, 2001). Πέρα από τις λέξεις (Sfard, 2001), οι χειρονομίες είναι ακόμη ένας 

τρόπος επικοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την έκφραση ιδεών, αλλά 
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και την παραγωγή ιδεών (Núñez, 2004). Πριν και χωρίς την ομιλία, τα παιδιά 

εμφανίζονται να κατέχουν διαδικασίες σκέψης που είναι προγλωσσικές  (Sheets-

Johnstone, 2009). Έτσι, οι χειρονομίες μπορεί να είναι μια ακόμη πιθανή «τοποθεσία» 

μέσα στην οποία παράγεται η μαθηματική σκέψη των παιδιών και συνεπώς η γεωμετρική 

γνώση.  Όπως έχει δείξει η μελέτη των Chen και Herbst (2013), η χρήση των χειρονομιών 

βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν και να επικοινωνήσουν περιγραφές και επεξηγήσεις 

γεωμετρικών αντικειμένων και διαδικασιών, προτού αυτές οι έννοιες 

εννοιολογικοποιηθούν επίσημα και χωρίς την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί επίσημη 

μαθηματική γλώσσα.  Αυτό το πλεονέκτημα της παραγωγής χειρονομιών είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για τα μικρά παιδιά, των οποίων η μαθηματική σκέψη δεν έχει παραχθεί και 

εκφραστεί, επαρκώς, σε λεκτική μορφή. Έτσι, το σώμα τους δρα ως μια αρχική πηγή και 

σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών (Kim, Roth, & Thom, 2011).  

Παρόλα αυτά, οι χειρονομίες έχουν τη δυνατότητα να αναλυθούν και να 

κατανοηθούν μόνο σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης με άλλους τρόπους έκφρασης 

(Radford, 2009) και πρωτίστως, με τη γλώσσα.   

Το Information Packaging Hypothesis διευρύνει την ιδέα ότι «οι χειρονομίες μαζί 

με την γλώσσα βοηθούν στη διαμόρφωση της σκέψης» ( McNeil,1992, σ.245). 

 «Σύμφωνα με τον McNeil, η σκέψη ξεκινά σαν μια εικόνα που είναι ιδιοσυγκρασιακή. Όταν 

μιλούμε αυτή η εικόνα μετασχηματίζεται σε γλωσσική μορφή και μορφή χειρονομίας […..]. 

O ομιλητής αντιλαμβάνεται την έννοια του στην τελική στιγμή της σύνθεσης, όταν ο 

γραμμικός – τμηματικός και αναλύσιμος αναπαραστατικός χαρακτήρας της ομιλίας ενώνεται 

με τον καθολικό - συνθετικό και ολιστικό αναπαραστατικό χαρακτήρα της χειρονομίας. Η 

σύνθεση δεν υπάρχει σαν μια ενιαία νοερή αναπαράσταση για τον ομιλητή, μέχρι αυτοί οι 

δύο τύποι αναπαράστασης να ενωθούν. Η ενέργεια της επικοινωνίας είναι, εν τέλει, μια 

ενέργεια συλλογισμού. … είναι με αυτή την έννοια που οι χειρονομίες σχηματίζουν τη 

σκέψη»(Goldin –Meadow,2003 σελ.178).  

  Αυτή η άποψη υποστηρίζει, όχι μόνο το γεγονός, ότι οι χειρονομίες πρέπει να 

εξετάζονται πάντα σε συνδυασμό με άλλες μορφές αναπαράστασης, για να κατανοήσουμε 

τη μαθηματική σκέψη, αλλά επίσης και ότι η συμβολή των χειρονομιών στη μαθηματική 

κατανόηση, που σχεδόν πάντοτε απαιτεί τόσο αναλυτική σκέψη όσο και οπτική, διαφέρει 

από το ρόλο άλλων αναπαραστάσεων. 
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Σχέσεις Χειρονομιών με Γλώσσα και Άλλες Σημειωτικές Πηγές 

Όπως προαναφέρθηκε, η σημειωτική δέσμη είναι μία δυναμική δομή, η οποία αποτελείται 

από διάφορα σημειωτικά σύνολα (π.χ ομιλία, εγγραφές και χειρονομίες), αλλά και τις 

μεταξύ τους σχέσεις (Arzarello, 2006).  Η μελέτη των σχέσεων αυτών μπορεί να 

αποτυπωθεί  μέσα από την περιγραφή  των σχέσεων των χειρονομιών με την ομιλία, αλλά 

και των σχέσεων των χειρονομιών με άλλες εγγραφές (Krause, 2015). Σημαντική μπορεί 

να θεωρηθεί η μελέτη αυτή, εφόσον ο συντονισμός των χειρονομιών με όλες τις 

σημειωτικές πηγές που λαμβάνουν μέρος σε μία μαθηματική δραστηριότητα μπορεί να 

θεωρηθεί ένα σημαντικό βήμα για τη διαδικασία της εξέλιξης της γνώσης (Sabena, 2007).  

Ο ακριβής ρόλος της σχέσης των χειρονομιών  με τη γλώσσα παραμένει ακόμη ένα 

πρόβλημα για τους ψυχολόγους και τους γλωσσολόγους. Μερικοί ερευνητές θεωρούν τις 

χειρονομίες ως βοηθητικό παράγοντα για τη λεκτική έκφραση (Freedman, 1977). Οι 

υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης αναφέρουν ότι οι άνθρωποι παράγουν χειρονομίες, 

ως αποτέλεσμα της αναζήτησής τους για την κατάλληλη λεκτική έκφραση. Όπως 

εισηγούνται οι  Goldin-Meadow, Nusbaum, Kelly και Wagner (2001), η παραγωγή 

χειρονομιών μπορεί να προσφέρει πρόσβαση στον ομιλητή σε προσωρινά μη προσβάσιμα 

λεξικά στοιχεία και συνεπώς, διευκολύνει τη διαδικασία της ομιλίας. Γι’ άλλους οι 

χειρονομίες και η ομιλία είναι μέρος της ίδιας γνωστικής πηγής, εφόσον οι χειρονομίες 

μπορούν να κάνουν φανερά στοιχεία νοερού περιεχομένου. Ο McNeil εισηγείται ότι μέσα 

από τις χειρονομίες «οι άνθρωποι ασυναίσθητα παρουσιάζουν τις εσωτερικές τους σκέψεις 

και τους τρόπους κατανόησης των φαινομένων που υπάρχουν γύρω στον κόσμο»  (McNeill 

1992, σ. 12). 

 Ο Kita (2000) παρουσιάζει μια διαφορετική προοπτική. Υπογραμμίζει ότι οι 

χειρονομίες και η ομιλία δεν είναι μέρος της ίδιας γνωστικής πηγής και συμφωνεί στο ότι 

οι χειρονομίες προέρχονται από πραγματικές ενέργειες, οι οποίες δημιουργούνται από τον 

ομιλητή σε ένα πραγματικό χώρο δράσης των αντικείμενων της συνομιλίας.   

Όσον αφορά στη σχέση γλώσσας και χειρονομιών, η έρευνα έδειξε από τη μια ότι 

οι χειρονομίες μπορούν να μεταβιβάζουν την ίδια πληροφορία που μεταβιβάζει η ομιλία 

(Arzarello, & Edwards, 2005), ενισχύοντας έτσι τον αγωγό επικοινωνίας της ομιλίας 

(Göksun, Hirsh-Paseka, & Golinkoff, 2010). Από την άλλη, οι χειρονομίες και η ομιλία 

μπορούν να επικοινωνούν διαφορετικές πληροφορίες.  Συγκεκριμένα, οι χειρονομίες είναι 

δυνατό να μεταβιβάζουν πληροφορίες που να έρχονται σε σύγκρουση με αυτές της 

ομιλίας, να εμπλουτίζουν ή να αντικαθιστούν την ομιλία, προσφέροντας επιπρόσθετες 
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πληροφορίες. Η  αναντιστοιχία αυτή είναι ένδειξη του μεταβατικού σταδίου που βρίσκεται 

ο μαθητής στη γνωστική του ανάπτυξη ή στην αντιμετώπιση ενός έργου(Alibali, Kita, & 

Young, 2000 ∙ Goldin-Meadow, 2003). Παράλληλα, μπορεί να θεωρηθεί δείκτης 

ετοιμότητας για μάθηση μιας νέας έννοιας. (Alibali et al. 2000 ∙ Church & Goldin-

Meadow 1986 ∙  Goldin-Meadow 2003). Από την άλλη η συμπληρωματική μορφή που 

παίρνει η χειρονομία, χρησιμοποιείται από τον ομιλητή για ενίσχυση της σκέψης και της 

επίλυσης προβλήματος(Arzarello 2006 ∙ Goldin-Meadow 2003 ∙  Kita 2000 ∙  McNeill 

2005 ∙  Radford 2003). 

Παρόλα αυτά ,τα εμπειρικά δεδομένα για τις σχέσεις λεκτικών ικανοτήτων και 

παραγωγής χειρονομιών είναι ανάμεικτα. Οι Baxter, Winters και Hammer (1968) 

μέτρησαν τις λεκτικές ικανότητες των συμμετεχόντων της έρευνάς τους με ένα λεκτικό 

τεστ διαφοροποιημένων κατηγοριών, στο οποίο οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

ταξινομήσουν κοινά επαγγέλματα σε διάφορες σημασιολογικές κατηγορίες και ρόλους. 

Εντόπισαν μια αντίθετη σχέση ανάμεσα στις λεκτικές ικανότητες και στις 

αναπαραστατικές χειρονομίες, μόνο όταν οι ομιλητές μιλούσαν για μη οικεία θέματα. 

Όταν όμως μιλούσαν για οικεία θέματα, οι ομιλητές με ισχυρές λεκτικές ικανότητες 

παρήγαγαν πραγματικά περισσότερες χειρονομίες από αυτούς με φτωχές λεκτικές 

ικανότητες. Αυτό το αποτέλεσμα εμφανίστηκε να είναι ακόμη πιο δυνατό με το 

προβλεπόμενο μοτίβο να εμφανίζεται και για μη οικεία θέματα. Όμοια και οι Frick-

Horbury και Guttentag (1998), ενώ προέβλεψαν ότι τα άτομα με χαμηλές λεκτικές 

ικανότητες στο  SAT θα χρησιμοποιούσαν περισσότερες αναπαραστατικές χειρονομίες 

στην διατύπωση μιας δύσκολης λέξης σε σχέση με τα άτομα με ψηλά λεκτικά σκορ, τα 

αποτελέσματα της έρευνας τους κατάρριψαν τις υποθέσεις τους. 

Αναφορικά με τη σχέση των χειρονομιών και των υπόλοιπων σημειωτικών 

αναπαραστάσεων η Krause (2015) διέκρινε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο θεωρείται το 

πραγματικό επίπεδο, όπου η χειρονομία αναφέρεται άμεσα σε κάτι που ήδη υπάρχει. Σε 

αυτό το επίπεδο, η χειρονομία λειτουργεί ως δείκτης, όπου το μήνυμα που επικοινωνεί 

προέρχεται από το ίδιο το αντικείμενο, για το οποίο αναφέρεται και υποδεικνύει. Στο 

δεύτερο επίπεδο, το δυνητικό επίπεδο, οι χειρονομίες ενσωματώνονται σε μια ήδη 

υπάρχουσα σημειωτική αναπαράσταση. Δηλαδή, το μήνυμα το οποίο επικοινωνεί γίνεται 

ορατό μέσα από την υπάρχουσα σημειωτική αναπαράσταση. Για τον λόγο αυτό, για την 

ερμηνεία των χειρονομιών σε αυτό το επίπεδο απαιτείται το ίδιο το υλικό ή το σημειωτικό 

πλαίσιο της συγκεκριμένης σημειωτικής αναπαράστασης. Τέλος, το τρίτο επίπεδο 

περιλαμβάνει τις χειρονομίες που είναι αποσυνδεδεμένες από οποιαδήποτε εγγραφή. Η 
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αποσύνδεση αυτή από τα πραγματικά αντικείμενα φανερώνει ένα στάδιο σύλληψης της 

μαθηματικής ιδέας.  

 

Χειρονομίες και Μάθηση 

Άνθρωποι όλων των ηλικιών και πολιτισμών κινούν αυθόρμητα τα χέρια τους όταν 

συνομιλούν  (Feyereisen & DeLannoy, 1991). Ακόμη και τα τυφλά άτομα, που δεν έχουν 

δει ποτέ τους μια χειρονομία κινούν τα χέρια τους, καθώς μιλούν (Iverson & Goldin-

Meadow, 1998). Επιπλέον, οι χειρονομίες που παράγουν οι μαθητές όταν επεξηγούν ένα 

έργο αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα, για το εάν θα μπορέσουν πραγματικά να 

αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο έργο (Church & Goldin-Meadow, 1986 ∙  Perry, Church, 

& Goldin-Meadow, 1988 ∙  Pine, Lufkin, & Messer, 2004). Παράλληλα,  οι μαθητές που 

παράγουν χειρονομίες τείνουν να ανακαλούν πιο εύκολα ότι έχουν μάθει για ένα έργο σε 

σχέση με αυτούς που δεν παρήγαγαν χειρονομίες(Alibali & Goldin-Meadow, 1993  ∙   

Cook & Goldin-Meadow, 2006). Αυτά τα ευρήματα προτείνουν ότι η παραγωγή 

χειρονομιών είναι ικανή να προωθήσει τη μάθηση. Και πραγματικά η διδασκαλία που 

εμπερικλείει χειρονομίες έχει εντοπιστεί να διευκολύνει την μάθηση (Church, Ayman-

Nolley, & Mahootian, 2004 ∙ Singer & Goldin-Meadow, 2005 ∙ Valenzeno, Alibali, & 

Klatzky,2003). 

Παράλληλα, υπάρχουν ευρήματα που τονίζουν ότι οι χειρονομίες μπορούν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση νέας γνώσης. Έρευνες έδειξαν ότι οι 

χειρονομίες παράγονται όταν οι ομιλητές αυθόρμητα οικοδομούν προτάσεις, παρά όταν 

απαγγέλουν επαναλαμβανόμενες προτάσεις (Chawla &Krauss, 1994). Επίσης, οι 

χειρονομίες είναι πιο συχνές, όταν οι ομιλητές επιχειρηματολογούν για ένα σύνολο 

αντικειμένων, παρά όταν διδάσκονται να περιγράψουν αυτά τα αντικείμενα  (Alibali, Kita, 

& Young, 2000). Ενδιαφέρον προκαλεί, το γεγονός ότι έχει αποδειχθεί ότι οι χειρονομίες 

είναι σημαντικές στην πρόσβαση αποθηκευμένης γνώσης. Τα παιδιά που η διδασκαλία 

τους περιλαμβάνει χειρονομίες, ενώ ανακαλούν ένα γεγονός, αναφέρουν περισσότερες 

λεπτομέρειες σε σχέση με το γεγονός αυτό, παρά τα παιδιά που η διδασκαλία τους δεν 

περιλαμβάνει χειρονομίες (Stevanoni & Salmon, 2005). 

Το αποτέλεσμα αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με ευρήματα άλλων ερευνητών    

(π.χ. Cook, Mitchell &  Goldin-Meadow, 2008) όπου σε έρευνα τους με θέμα τη 

διδασκαλία μιας καινούριας μαθηματικής έννοιας εντόπισαν ότι, όταν οι μαθητές 

ενθαρρύνονται να παράγουν χειρονομίες ανακαλούν ευκολότερα αυτά που έχουν διδαχτεί. 
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Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι η χρήση του σώματος ως μέσο αναπαράστασης 

ιδεών μπορεί να αποτελέσει ένα ξεχωριστό βοηθητικό εργαλείο στην οικοδόμηση και 

ανάκληση μιας νέας γνώσης. Πραγματικά, η διατύπωση πληροφοριών μέσω ομιλίας και 

χειρονομίας έχει δείξει ότι προκαλεί λιγότερες απαιτήσεις στην εργαζόμενη μνήμη, παρά η 

διατύπωση της ίδιας πληροφορίας μόνο σε ομιλία (Goldin-Meadow, Nussbaum, Kelly, & 

Wagner, 2001 ∙  Wagner, Nussbaum, &Goldin-Meadow, 2004). Κατ’ επέκταση η 

αναπαράσταση πληροφορίας με τρόπο που ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις στην εργαζόμενη 

μνήμη είναι συνδεδεμένη με την ίδια τη μάθηση (Brunken,Steinbacher, Plass, & Leutner, 

2002 ∙ Mayer & Moreno, 1998). 

Παράλληλα, άλλες έρευνες έδειξαν ότι οι χειρονομίες διαδραματίζουν ενεργό ρόλο 

στις διαδικασίες μάθησης (Broaders, Cook, Mitchell ,& Goldin-Meadow 2007∙ Cook, 

Mitchell, & Goldin-Meadow, 2008 ∙ Goldin-Meadow,Cook, & Mitchell, 2009). Για 

παράδειγμα, τα παιδιά που ενθαρρύνονται να παράγουν χειρονομίες, κατά τη διάρκεια 

επεξηγήσεων των μαθηματικών προβλημάτων, τείνουν να επωφελούνται από τη 

συγκεκριμένη διδασκαλία και επιλύουν περισσότερα προβλήματα σωστά σε μετα-

διαγνωστικά δοκίμια που μετρούν τη βελτίωσή τους, σε σύγκριση με παιδιά που δεν 

ενθαρρύνονται να παράγουν χειρονομίες (Broaders et al., 2007).  

Για την συμβολή των χειρονομιών σε μια μαθηματική δραστηριότητα αναφέρθηκε 

και η Sabena(2008)  μέσα από την προβολή της σχέσης των χειρονομιών με άλλα 

σημειωτικά συστήματα. Όπως φάνηκε σε έρευνα της με παιδιά από Γ΄ γυμνασίου μέχρι Β΄ 

λυκείου (grade 9-11),  οι χειρονομίες στηρίζουν με ένα περίεργο τρόπο τη διαδικασία 

παραγωγής της γνώσης, μέσα από την αναγνώριση των διαστάσεων του πλαισίου,  στο 

οποίο ξετυλίγεται η μαθηματική δραστηριότητα, αλλά και μέσα από την αποσύνδεση από 

αυτό, με την παραγωγή ενός καθαρά γενικευμένου χαρακτήρα. Σε αυτή τη μετάβαση,  η 

χωρική θέση των χειρονομιών, σε σχέση με το σώμα του υποκειμένου και τις φυσικές 

διευθετήσεις των πηγών, διαδραματίζει ξεχωριστό ρόλο.  Η μετάβαση αυτή σχετίζεται με 

το στόχο της σημειωτικής διαδικασίας: εάν οι χειρονομίες σχετίζονται με το πλαισιωμένο 

χαρακτήρα της δραστηριότητας, εμφανίζουν δεικτικά χαρακτηριστικά και συχνά, 

αναφέρονται σε ένα γραπτό σημειωτικό σύστημα. Ενώ, όταν ο στόχο της δραστηριότητας  

περιλαμβάνει την οπτικοποίηση ή τη γενίκευση στη συνομιλία, οι χειρονομίες είναι 

αποσυνδεδεμένες από τον υλικό κόσμο και παράγονται στον αέρα, έχοντας ένα εικονικό ή 

μεταφορικό χαρακτήρα.  
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Χειρονομίες-διδακτικό και επικοινωνιακό εργαλείο εκπαιδευτικών 

Οι μαθητές δεν κατανοούν πάντα τι προσπαθούν οι εκπαιδευτικοί να τους πουν. Ποιοι 

είναι όμως οι παράγοντες που επηρεάζουν στην ικανότητα των μαθητών να κατανοήσουν 

και να μάθουν από τη διδακτική συζήτηση; Οι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό 

κατανόησης των μαθητών σε μια διδακτική συζήτηση μοιάζουν να είναι οι ίδιοι 

παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό κατανόησης της προφορικής γλώσσας  

συνομιλητών (Valenzeno, Alibali & Klatzky, 2003). Προηγούμενες  έρευνες έδειξαν ότι οι 

χειρονομίες των ομιλητών διευκολύνουν την κατανόηση των ακροατών για την ομιλία που 

παράγεται, ειδικότερα, όταν το λεκτικό μήνυμα είναι ασαφές (Thompson & Massaro, 

1986), πολύ σύνθετο (Graham & Heywood,1976 ∙ McNeil, Alibali, & Evans, 2000), ή 

εκφράζεται χαμηλόφωνα (Berger& Popelka, 1971). 

Ένα μέρος των ερευνών που ασχολήθηκαν με τις χειρονομίες τόνισαν τη 

σημαντικότητα που τις διακρίνει στην επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητών. Άλλες 

έρευνες έδειξαν ότι οι χειρονομίες είναι σημαντικές στην επικοινωνία εκπαιδευτικών (π.χ. 

Flevares & Perry2001 ∙  Richland, Zur,& Holyoak, 2007). 

 Τι ρόλο όμως διαδραματίζουν οι χειρονομίες στην επικοινωνία εκπαιδευτικού και 

μαθητών; Πολλοί ερευνητές συμφωνούν ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν χειρονομίες 

για να καθοδηγήσουν την προσοχή των μαθητών σε στοιχεία σχετικά με τα μαθηματικά  

(π.χ. Alibali, Nathan & Fujimori, 2011).  Άλλοι τονίζουν ότι οι χειρονομίες είναι στοιχείο 

κλειδί στο σημειωτικό σύστημα που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, σε 

μια αίθουσα διδασκαλίας των μαθηματικών (Radford et al. 2009 ∙Arzarello 2006).  

Ειδικότερα, οι χειρονομίες μπορούν να θεωρηθούν ως σημειωτική πηγή που οι 

εκπαιδευτικοί (και οι μαθητές) χρησιμοποιούν στην ανάπτυξη και επεξεργασία ιδεών (π.χ. 

Rasmussen et al. 2004 ∙  Arzarello et al. 2009). Για παράδειγμα, ο Arzarello και οι 

συνεργάτες του (2009) έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνουν και επαναλαμβάνουν 

χειρονομίες των παιδιών ως μέρος του σημειωτικού παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια του 

σημειωτικού παιχνιδιού οι εκπαιδευτικοί διορθώνουν ή επαναδιατυπώνουν τη γλώσσα των 

μαθητών και καθοδηγούν τους μαθητές σε κατάλληλες μαθηματικές ιδέες και ενέργειες. 

Πειραματικές μελέτες που εξέτασαν τον ρόλο των χειρονομιών στη γλωσσική κατανόηση 

παρουσίασαν σημαντικά αποτελέσματα. Οι ακροατές κατανοούσαν περισσότερο την 

ομιλία, όταν αυτή συνοδευόταν με χειρονομίες, τις οποίες αναπαρήγαγαν και οι ίδιοι (π.χ. 

Goldin-Meadow, Wein,, & Chang 1992 ∙  McNeil, Alibali, & Evans. 2000).  Πραγματικά, 

μια πρόσφατη μετα-ανάλυση 63 ερευνών (Hostetter, 2011) αποκάλυψε μία σημαντική 
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ευεργετική επίδραση της χειρονομίας στην κατανόησης της ομιλίας. Παρόλα αυτά, το 

μέγεθος επίδρασης ήταν μεγαλύτερο στις μελέτες με ακροατές μικρής ηλικίας, παρά με 

ενήλικές, κάτι που φανερώνει ότι οι χειρονομίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε 

παιδιά σχολικής ηλικίας.  

Ελάχιστες είναι οι έρευνες που εξέτασαν τις χειρονομίες των εκπαιδευτικών στη 

μάθηση, σε διδακτικά πλαίσια. Οι περισσότερες από αυτές αποκάλυψαν ότι οι μαθητές 

εμφάνιζαν καλύτερες επιδόσεις στη μάθηση, όταν το μάθημα περιλάμβανε χειρονομίες, 

παρά όταν δεν είχε (π.χ. Valenzeno et al. 2003).  Για παράδειγμα, σε έρευνά τους οι 

Church, Ayman-Nolley και Mahootian (2004) παρουσίασαν σε παιδιά δύο 

βιντεοσκοπημένα μαθήματα, με θέμα την Πιαζετιανή διατήρηση. Τα παιδιά εμφανίστηκαν 

να έχουν καλύτερα αποτελέσματα στη μάθηση, όταν το μάθημα περιλάμβανε χειρονομίες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία για τις χειρονομίες και την κατανόηση της γλώσσας, 

αλλά και το ρόλο των χειρονομιών στη μάθηση μπορούμε να εισηγηθούμε ότι οι 

χειρονομίες των εκπαιδευτικών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των 

μαθητών για τη διδακτέα ύλη και συνεπώς, στην ίδια τους τη μάθηση.  

Όμοια, οι Cook και Goldin-Meadow (2006), σε έρευνα τους με παιδιά πρώτης, 

τρίτης και τετάρτης τάξης εντόπισαν ότι τα παιδιά που αναπαρήγαγαν τις χειρονομίες των 

εκπαιδευτικών τους, κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, είχαν καλύτερα 

αποτελέσματα, από τα παιδιά που έλαβαν την ίδια διδασκαλία και δεν μιμήθηκαν τις 

χειρονομίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι η παραγωγή χειρονομιών από 

τον εκπαιδευτικό και η αναπαραγωγή τους από τα παιδιά μπορεί να συμβάλει στην 

βελτίωση της κατανόησης.  

Επιπλέον, ο Goldin-Meadow και οι συνεργάτες του (2009) παρατήρησαν σε παιδιά 

δευτέρας, τρίτης και τετάρτης τάξης, ότι η ομάδα παιδιών που κλήθηκε να αναπαράγει τις 

χειρονομίες του εκπαιδευτικού της, παρουσιάστηκε να είναι πιο ικανή στο να εκφράσει 

λεκτικά το μαθηματικό της συλλογισμό, ακόμη και όταν ο συλλογισμός αυτός δεν είχε 

εκφραστεί λεκτικά από τον διδάσκοντα. Συνεπώς, είναι φανερό ότι τα παιδιά μοιάζουν να 

αποκτούν μια εννοιολογική γνώση από τις χειρονομίες, τις οποίες αναπαράγουν.  

 Οι Valenzeno, Alibali, και Klatzky (2003) εντόπισαν ότι παιδιά προσχολικής 

ηλικίας που παρακολουθούσαν τον διδάσκοντά τους να παράγει ουσιαστικές χειρονομίες, 

ενώ μάθαιναν συμμετρία, είχαν καλύτερες επιδόσεις από τα παιδιά που δεν 

παρακολουθούσαν καμία χειρονομία. Σχετικές έρευνες έδειξαν ότι η παρακολούθηση 

χειρονομιών διευκολύνει τη μάθηση με διάφορα παραδείγματα (π.χ. Perry, Berch, & 

Singleton, 1995 ∙  Richland & McDonough,2010 ∙ Singer & Goldin-Meadow, 2005). Είναι 
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αποδεκτό, ότι ο συνδυασμός παρακολούθησης χειρονομιών και παραγωγής μπορεί να 

συμβάλει στη σταθερότητα της μάθησης, διαχρονικά  (Cook, Yip, &Goldin-Meadow, 

2010 ∙ Cook et al., 2008). Ωστόσο, δεν είναι γνωστό εάν μόνο η παρακολούθηση 

χειρονομιών μπορεί να έχει την ίδια συμβολή. 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα κάνουν λόγο και για επίδραση των χειρονομιών στη 

μονιμότητα της γνώσης. Συγκεκριμένα, σε μια μελέτη των Cook και των συνεργατών του, 

(2008), τα παιδιά που έβλεπαν και παρακολουθούσαν χειρονομίες, ενώ μάθαινα 

μαθηματικές ισότητες, έδειξαν σταθερότητα στη μάθηση τους, ακόμη και 4 μήνες μετά. Σε 

αντίθεση με αυτά, στα παιδιά που δεν είχαν καμία επαφή με χειρονομίες υπήρξε μείωση 

στην επίδοσή τους στο τεστ που τους χορηγήθηκε 4 μήνες μετά.  

 Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει, όπως έχουμε δει μερικές λεπτομερείς αναλύσεις των 

χειρονομιών των εκπαιδευτικών σε διδακτικές συνθήκες  (π.χ.Núñez, 2005). Παρόλα αυτά, 

δεν είναι ακόμη γνωστό εάν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις χειρονομίες 

προσαρμοστικά σε μια προσπάθεια τους να προωθήσουν την κατανόηση των μαθητών σε 

στιγμές που η παρέμβαση είναι απαραίτητη. Οι Flevares και Perry (2001) και οι Alibali 

και Nathan (2007) παρουσίασαν μερικές εισηγήσεις μέσα από τα αποτελέσματα τους, 

όπου τόνισαν την ανάγκη για εστίαση της προσοχής σε αυτό το ερώτημα. 

 Παλαιότερες έρευνες έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τροποποιήσουν τις 

χειρονομίες τους εάν λάβουν διδασκαλία για τη συμβολή των χειρονομιών στη διδασκαλία  

(Hostetter Bieda, Alibali, Nathan,  & Knuth, 2006 ∙ Alibali  &Nathan,2012). Για 

παράδειγμα, ο Hostetter και οι συνεργάτες του (2006) κάλεσαν τους εκπαιδευτικούς να 

διδάξουν ένα μάθημα μαθηματικών δύο φορές. Μετά το πρώτο μάθημα, οι εκπαιδευτικοί 

έλαβαν μια λεπτομερή επιμόρφωση για το πώς να συνδέουν ιδέες με χειρονομίες. Έπειτα, 

κλήθηκαν να διδάξουν το μάθημα για δεύτερη φορά, ενσωματώνοντας αρκετές 

χειρονομίες όπου ήταν δυνατό στο μάθημα τους . Όπως ήταν αναμενόμενο, οι 

εκπαιδευτικοί παρήγαγαν περισσότερες χειρονομίες στο δεύτερο μάθημα, παρά στο πρώτο 

μάθημα που δεν έτυχαν κάποιας συγκεκριμένης επιμόρφωσης για τις χειρονομίες. Πέρα, 

λοιπόν, από αυτά τα δεδομένα, καμία άλλη έρευνα δεν επιδίωξε να ενθαρρύνει τους 

εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν χειρονομίες, ως παρεμβατικό εργαλείο σε 

προβληματικά σημεία στις συζητήσεις, μέσα στην τάξη, παρά μόνο οι Alibali, Nathan, 

Church , Wolfgram, Kim και Knuth (2013). Αυτοί οι ερευνητές εξέτασαν πώς οι 

εκπαιδευτικοί  χρησιμοποιούν τις χειρονομίες με την ομιλία για να αντιμετωπίσουν 

προβληματικές στιγμές σε μία ενότητα των μαθηματικών. Όπως ανέμεναν,  οι 
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εκπαιδευτικοί παρουσίαζαν αύξηση στην παραγωγή των χειρονομιών σε προβληματικές 

στιγμές, όταν οι μαθητές παρουσίαζαν κενά στην κατανόησή τους.  

Πρόσφατα, οι Arzarello και Sabena (2014) ανέδειξα τη σημασία της ανάπτυξης του 

φαινομένου σύλληψης από τους εκπαιδευτικούς, καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν έννοιες. 

Συγκεκριμένα, ο όρος αυτός αναπτύσσεται, όταν κάποια είδη χαρακτηριστικών 

χειρονομιών επαναλαμβάνονται(όχι απαραίτητα σε συνεχή χρονικά διαστήματα, McNeill 

2005). Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, το φαινόμενο σύλληψης διατηρεί τη συνοχή της 

συζήτησης,  λόγω της επανεμφάνισης ίδιων οπτικοχωρικών εικόνων στη σκέψη του 

ομιλητή.  Για παράδειγμα, οι Radford και Sabena (2015) έδειξαν πρόσφατα ότι το 

φαινόμενο αυτό επιτρέπει στους μαθητές να μεταβούν από τα πραγματικά αντικείμενα που 

αναπαριστούν μαθηματικές έννοιες, σε νοερά μαθηματικά αντικείμενα.  

 Παράλληλα, οι Μaffia και Sabena  (2015) κατέδειξαν ένα ακόμη ρόλο στον τρόπο 

που οι εκπαιδευτικοί χειρίζονται τις χειρονομίες στη διδασκαλία. Συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευτικοί στην προσπάθεια τους να στρέψουν ένα πραγματικό αντικείμενο σε 

μαθηματικό αντικείμενο τείνουν να χρησιμοποιούν πολλά διαφορετικά σημεία. Όλα αυτά 

τα σημεία χρησιμοποιούνται με σκοπό να λειτουργήσουν ως αξονικά σημεία. Οι ίδιοι 

ερευνητές περιγράφουν σε έρευνά τους τον τρόπο με τον οποίο οι χειρονομίες σε μία 

διδασκαλία με θέμα το ύψος τους τριγώνου, λειτούργησαν ως αξονικά σημεία. Στη 

διδασκαλία αυτή, οι χειρονομίες λειτούργησαν ως γέφυρα ανάμεσα στις εκφράσεις που 

δημιουργήθηκαν για να περιγράψουν τα ύψη των πραγματικών αντικειμένων και του 

αναμενόμενου μαθηματικού όρου για το ύψος του τριγώνου.  

. 

Γεωμετρία 

Η γεωμετρία βρίσκεται στην καρδιά, ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, όπως είναι τα 

μαθηματικά, η φυσική, η βιολογία, η χημεία, η γεωγραφία, η τέχνη, η αρχιτεκτονική κ.α. 

(Sarama & Clements, 2009). Σύμφωνα με τον Usiskin (1997) η γεωμετρία είναι μια 

περιοχή που συνδέει τα μαθηματικά με τον πραγματικό, φυσικό κόσμο. Η ανάγκη για 

διδασκαλία της από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης είναι επιτακτική. Ο γεωμετρικός 

συλλογισμός είναι στενά συνδεδεμένος με το μαθηματικό συλλογισμό. Η εξέλιξή του 

συσχετίστηκε με την ανάπτυξη των μαθηματικών ικανοτήτων και άλλων γνωστικών 

ικανοτήτων, όπως είναι η ευφυΐα. (Clements & Battista, 1992 ∙ Clements & Sarama, 2007). 

Επιπλέον, η γεωμετρία ενίσχυσε την ικανότητα του ανθρώπου για να κατανοήσει το χώρο 

που βρίσκεται γύρω του (Τρούλης, 1992). Όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, η γεωμετρία 
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αναπτύχθηκε ως εργαλείο για τη μέτρηση της γης και την οριοθέτηση των αγρών, όταν 

αποσύρονταν τα νερά του Νείλου (Φιλίππου & Χρίστου, 2002).  

Συχνά, η γεωμετρία χαρακτηρίζεται ως «τα μαθηματικά του χώρου» και θεωρείται 

ένας τρόπος σύνδεσης των μαθηματικών με τον πραγματικό κόσμο (Bishop, 1983 ∙  

Clements, 1998). Περισσότερο από άλλες περιοχές των μαθηματικών, η γεωμετρία μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την ανακάλυψη και την ανάπτυξη διαφόρων τρόπων σκέψης 

(Duval, 1998). Για τους λόγους αυτούς, τα σύγχρονα προγράμματα των μαθηματικών 

τονίζουν τη σπουδαιότητα της γεωμετρίας, τόσο ως αυτόνομου θέματος, όσο και ως μέσου 

για την ανάπτυξη άλλων μαθηματικών εννοιών (NCTM, 2000). 

 

Κατανόηση Γεωμετρικού Σχήματος  

Μια βασική περιοχή της γεωμετρίας είναι η κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος, η 

οποία αποτελεί καθοριστική δομή στη γνωστική ανάπτυξη (Sarama & Clements, 2009).  

Ο Fischbein (1993) αναφέρεται στη διπλή φύση του γεωμετρικού σχήματος, 

επισημαίνοντας ότι κάθε γεωμετρικό σχήμα έχει ταυτόχρονα εννοιολογικές και 

σχηματικές ιδιότητες. Η πτυχή των σχημάτων αφορά στο γεγονός πως οι γεωμετρικές 

έννοιες αναφέρονται στο χώρο, ενώ η εννοιολογική πτυχή αναφέρεται στη σύνοψη και στη 

θεωρητική φύση που οι γεωμετρικές έννοιες μοιράζονται με όλες τις άλλες έννοιες. Τη 

διττή λειτουργία των γεωμετρικών σχημάτων επισημαίνουν αρκετοί ερευνητές (Parzyzs, 

1988 ∙ Duval, 1988 ∙ Laborde, 1994).  Η Mesquita (1998) αναφέρει ότι τα γεωμετρικά 

σχήματα είναι αναπαραστάσεις με διπλή υπόσταση. Από τη μια είναι το σχήμα, στην 

ιδανική του αντικειμενικότητα, απαλλαγμένο από υλικούς περιορισμούς που 

χαρακτηρίζουν μια εξωτερική αναπαράσταση και από την άλλη είναι η ποικιλία 

πεπερασμένων μορφών.  

Ο Lemonidis (1997) επισημαίνει ότι σχεδιάζοντας ένα γεωμετρικό σχήμα ώστε να 

εξεταστούν ή να εφαρμοστούν κάποιες ιδιότητες, είναι γνωστό ότι δε γίνεται αναφορά στο 

συγκεκριμένο σχήμα, αλλά σε μια τάξη απείρων σχημάτων που υπακούουν στον ορισμό 

του. Στην Ευκλείδεια γεωμετρία τα χαρακτηριστικά των σχημάτων δεν εξαρτώνται από τη 

θέση ή τον προσανατολισμό με τον οποίο σχεδιάζονται. Επιπλέον, τα σχήματα 

παραμένουν αναλλοίωτα με το μετασχηματισμό της ομοιότητας.  ΚΥ
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Θεωρία Van Hiele 

Για τη γεωμετρική σκέψη αναφέρθηκαν και οι Van Hiele (Van Hiele, 1986). Οι 

συγκεκριμένοι ερευνητές πρότειναν ένα μοντέλο γεωμετρικής ανάπτυξης με 5 επίπεδα 

κατανόησης. Το μοντέλο αυτό αναλύεται ως εξής: 

Το επίπεδο 0 (επίπεδο σφαιρικής ή ολικής αντίληψης), κατά το οποίο τα παιδιά 

αναγνωρίζουν το σχήμα ως ολότητα. Αρχικά, τα παιδιά αδυνατούν να αναγνωρίσουν τα 

μέρη και τα χαρακτηριστικά γνωστών σχημάτων. Στο στάδιο αυτό, αναγνωρίζουν τα 

σχήματα σύμφωνα με την εμφάνισή τους, αναγνωρίζοντας τα οπτικά, χρησιμοποιώντας 

οπτικά πρότυπα.  

Στο επόμενο επίπεδο 1 (επίπεδο ανάλυσης) μέσω της παρατήρησης και του 

πειραματισμού, οι μαθητές αρχίζουν να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των σχημάτων. Τα 

παιδιά αντιλαμβάνονται τάξεις σχημάτων και ότι ένα σχήμα δεν κρίνεται πλέον από την 

εμφάνισή του, αλλά από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά  του. 

Στο επίπεδο 2 (επίπεδο άτυπης παραγωγικής σκέψης) τα χαρακτηριστικά των 

σχημάτων τοποθετούνται σε λογική σειρά. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές είναι ικανοί να 

δώσουν ορισμούς για τα σχήματα.  

Στο επίπεδο 3 (επίπεδο παραγωγικής σκέψης) εγκαθιδρύεται μια γεωμετρική 

θεωρία εντός ενός συστήματος αξιωμάτων. Σε αυτό το επίπεδο το παιδί μπορεί να 

«αναπτύξει» αποδείξεις με διάφορους τρόπους και όχι, απλά, να απομνημονεύσει.  

Στο τελευταίο επίπεδο 4 (αυστηρό επίπεδο) το παιδί μπορεί να εργάζεται σε 

διάφορα αξιωματικά επίπεδα και να τα συγκρίνει, όπως για παράδειγμα η Ευκλείδεια 

γεωμετρία. 

Σύμφωνα με τη θεωρία των Van Hiele (1986) κάθε επίπεδο έχει τα δικά του 

γλωσσικά σύμβολα και το δικό του σύστημα σχέσεων σύνδεσης, αυτών των συμβόλων. 

Μια σχέση, η οποία είναι «σωστή σε ένα επίπεδο» μπορεί να είναι λανθασμένη σε κάποιο 

άλλο. Δύο άνθρωποι που σκέφτονται σε διαφορετικά επίπεδα είναι πολύ, πιθανόν, να μην 

μπορούν να επικοινωνήσουν. Η δομή της γλώσσας είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τη 

μετακίνηση διαμέσου των επιπέδων.  

Οι Clements, Swaminathan, Hannibal και Sarama(1999) τόνισαν ότι  πριν από το 

επίπεδο 0 υπάρχει ακόμη ένα επίπεδο, το προ-αναγνωριστικό επίπεδο(pre-recognition 

level). Σε αυτό το επίπεδο, τα παιδιά δεν μπορούν ξεχωρίσουν τους κύκλους, τα τρίγωνα 

και τα τετράγωνα σχήματα από αντιπαραδείγματα των σχημάτων αυτών. Καθώς 

αναπτύσσονται, αρχίζουν να αναπτύσσουν και «πρωτοτυπικές μορφές» (prototypes) των 

σχημάτων. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το συγκριτικό επίπεδο, ο Clements και οι συνεργάτες 
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του (Clements, et al.,1999) θεωρούν ότι η γνώση σε αυτό το επίπεδο συνδυάζει λεκτικές 

δηλωτικές γνώσεις και οπτικές γνώσεις. Υπάρχει μια γενική αντίληψη των σχημάτων, 

χωρίς ανάλυση των επιμέρους στοιχείων και ιδιοτήτων. Σε αυτό το στάδιο, το παιδί μπορεί 

να δηλώσει γιατί ένα σχήμα δεν είναι για παράδειγμα ορθογώνιο, αφού το συγκρίνει με το 

οπτικό πρωτότυπο. Επιπλέον, μπορεί να δίνει απαντήσεις, οι οποίες είναι είτε οπτικές, είτε 

αναφέρονται σε ιδιότητες (π.χ. μοιάζει, χοντρό, λεπτό, δεν έχει πλευρές, αριθμός πλευρών, 

αριθμός γωνιών). Έπειτα, σε ένα τρίτο επίπεδο, το περιγραφικό επίπεδο, τα παιδιά 

αναγνωρίζουν τα σχήματα με βάση τις ιδιότητες τους.  

Θεωρία Sinclair & Moss 

 Οι Sinclair και Moss (2012), έχοντας ως σημείο έναρξης το μοντέλο των Van Hiele 

(1986), διατυπώνουν μια νέα προσέγγιση, στηριζόμενοι στις βασικές ιδέες του μοντέλου 

για τη γεωμετρική σκέψη και τα κύρια χαρακτηριστικά των επιπέδων του. Σύμφωνα με 

τους συγκεκριμένους ερευνητές, η σκέψη γίνεται επικοινωνία, όταν τα επίπεδα σκέψης 

γίνονται επίπεδα ομιλίας. Η επικοινωνιακή προσέγγιση υπονοεί μια συμμετοχική στάση σε 

θέματα πηγών και φύσης της γεωμετρικής σκέψης, κάτι που έρχεται σε αντιπαράθεση με 

τις ιδέες των Van Hiele. Σύμφωνα με τους Sinclair και Moss (2012), η σκέψη αναδύεται 

μέσα από την αλληλεπίδραση του ατόμου με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, σε μια 

δραστηριότητα.  

Τα επίπεδα Γεωμετρικής Επικοινωνίας αναλύονται και περιγράφονται ως εξής:  

1. Επικοινωνία για βασικά περιγραφικά αντικείμενα (ανταποκρίνεται στο πρώτο 

επίπεδο Van Hiele). Στο πρώτο επίπεδο, το παιδί ταυτίζει διαφορετικές εικόνες 

τριγώνου με τον ίδιο τρόπο που αναγνωρίζει διαφορετικές εικόνες ίδιου ατόμου. 

Για παράδειγμα, εάν ένα τρίγωνο υποστεί μια ελαφρά φυσική παραμόρφωση, η 

οποία ωστόσο να μην είναι ακραία, διατηρεί την ταυτότητά του, ως τρίγωνο. Αυτός 

ο μετασχηματισμός ταυτοποίησης κυριαρχεί στα παιδιά εκ φύσεως και τους 

επιτρέπει να βλέπουν τον κόσμο να χαρακτηρίζεται από μόνιμα αντικείμενα. Σε 

αυτό το βασικό επίπεδο, η λέξη τρίγωνο χρησιμοποιείται ως αναφορά σε ένα 

πραγματικό αντικείμενο. Στο επίπεδο αυτό, ένα αντικείμενο δεν μπορεί να έχει δύο 

ονομασίες, όπως για παράδειγμα ένα τετράγωνο δεν μπορεί να ονομαστεί και 

ορθογώνιο.  

2. Δεύτερο Επίπεδο γεωμετρικού λόγου: Επικοινωνία για συγκεκριμένα περιγραφικά 

αντικείμενα (ανταποκρίνεται στο δεύτερο επίπεδο Van Hiele).  
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Στο δεύτερο επίπεδο λόγου, ο κόσμος των παιδιών για τα γεωμετρικά σχήματα 

γίνεται πιο πλούσιος. Για παράδειγμα, η λέξη τρίγωνο χρησιμοποιείται ως 

ονομασία οικογένειας σχημάτων. Παρόλα αυτά, ένα αντικείμενο δεν μπορεί να έχει 

δύο διαφορετικές ονομασίες, όπως για παράδειγμα, ένα τετράγωνο δεν μπορεί να 

είναι ρόμβος.  Η αισθητή διαφορά ανάμεσα στα σχήματα που έχουν το ίδιο όνομα 

αυξάνει την αξιοσημείωτη θέση των ιδιοτήτων και την ανάγκη περί συζήτησής 

τους. Εκφράσεις που ακούγονται ως ορισμοί κάνουν την παρουσία τους, αλλά δεν 

χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρουτίνα 

εντοπισμού ενός γεωμετρικού σχήματος. Οι ιδιότητες των σχημάτων αποτελούν 

μια αναγκαία συνθήκη που είναι τόσο αναγκαία και επαρκή για να αποκαλέσει ένα 

παιδί ένα γεωμετρικό σχήμα με το όνομά του.  

3. Τρίτο επίπεδο γεωμετρικού λόγου: λόγος για αφηρημένα αντικείμενα(αντιστοιχεί 

στο 3
ο
 επίπεδο Van Hiele).  

Στο επίπεδο 3, η αναγνώριση ενός γεωμετρικού αντικειμένου στηρίζεται σε 

λεκτικές διαδικασίες. Έτσι, για πρώτη φορά ο γεωμετρικός λόγος σχετίζεται με 

αφηρημένα αντικείμενα (Sfard, 2008). Σε αυτό το σημείο, η ρουτίνα ταυτοποίησης 

ενός γεωμετρικού σχήματος σταματάει να στηρίζεται αποκλειστικά στην άμεση 

οπτική αναγνώριση και γίνεται μέσω του λόγου: αν και οι διαδικασίες εντοπισμού 

ενός γεωμετρικού σχήματος, αρχικά, στηρίζονται στην οπτική αναγνώριση, μία 

καθορισμένη λεκτική διαδικασία είναι το απόλυτο κριτήριο ονομασίας του. Ο 

λεκτικός κανόνας, που δίνεται ως ορισμός, εμπεριέχει ιδιότητες που θεωρούνται 

αναγκαίες και επαρκείς για να αποκαλέσουμε ένα σχήμα με ένα όνομα. Εφόσον, 

μία συνθήκη (μαθηματικός ορισμός) μπορεί να είναι μία επέκταση για τη συνθήκη 

κάποιου άλλου γεωμετρικού σχήματος, ένα σχήμα μπορεί να έχει δύο ονόματα. 

Έτσι, ο κόσμος των γεωμετρικών σχημάτων οργανώνεται σε μία ιεραρχική δομή.  

Θεωρία Duval 

Ο Duval (1995, 1999) διέκρινε τέσσερις τύπους σύλληψης  του γεωμετρικού σχήματος: 

την αντιληπτική, τη διαδικαστική, τη λεκτική και τη λειτουργική. Για να θεωρηθεί ως 

γεωμετρική μορφή ένα σχέδιο θα πρέπει να ικανοποιεί την αντιληπτική σύλληψη και 

τουλάχιστον ένα από τους υπόλοιπους τρεις τύπους σύλληψης. Ο κάθε τύπος έχει τους 

δικούς του συγκεκριμένους νόμους οργάνωσης και επεξεργασίας μια σειράς οπτικών 

ερεθισμάτων. Ειδικότερα, η αντιληπτική σύλληψη σχετίζεται με την αναγνώριση του 

γεωμετρικού σχήματος στο χώρο ή στο βάθος. Δείχνει την ικανότητα του ατόμου να 
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ονομάζει το γεωμετρικό σχήμα, αλλά και την ικανότητα αναγνώρισης των υποσχημάτων. 

Η διαδικαστική ή σειριακή σύλληψη απαιτείται κατά την κατασκευή του σχήματος ή κατά 

την περιγραφή του τρόπου κατασκευής του σχήματος. Η οργάνωση των σημείων δεν 

εξαρτάται από αντιληπτικούς νόμους, αλλά βασίζεται σε κατασκευαστικούς περιορισμούς 

και σε μαθηματικές ιδιότητες. Η λεκτική σύλληψη σχετίζεται με το γεγονός ότι οι 

μαθηματικές σχέσεις ενός σχήματος δεν μπορούν να προσδιοριστούν μόνο από την 

αντιληπτική σύλληψή του, αλλά απαιτείται και η λεκτική σύλληψη. Σε οποιαδήποτε 

γεωμετρική αναπαράσταση, η αντιληπτική αναγνώριση των γεωμετρικών ιδιοτήτων 

πρέπει να παραμένει κάτω από τον έλεγχο των δηλώσεων (π.χ. ονομασία, ορισμό, αρχικές 

εντολές σε ένα μενού). Ως εκ τούτου, η λειτουργική σύλληψη είναι αυτή που καθιστά 

δυνατή την πρόσβαση στη λύση ενός προβλήματος. Εξαρτάται από τους διάφορους 

τρόπους τροποποίησης του σχήματος: τη μερεολογική τροποποίηση, την οπτική και την 

αλλαγή θέσης. Η μερεολογική τροποποίηση αναφέρεται στη διαίρεση του σχήματος σε 

μέρη από διαφορετικά σχήματα και στο συνδυασμό τους για άλλο σχήμα ή υποσχήματα 

(αναδιοργάνωση), όπως φαίνεται και πιο κάτω. 

 

 

 

Εικόνα 2.1 Μερεολογική τροποποίηση σχήματος  

 

Η οπτική αναφέρεται στη μεγέθυνση ή στη σμίκρυνση του σχήματος, ενώ η 

αλλαγή θέσης σχετίζεται με τη θέση και το διαφορετικό προσανατολισμό. 

Κάθε μια από αυτές τις διαφορετικές τροποποιήσεις μπορεί να παρουσιαστεί νοερά ή 

φυσικά μέσα από διάφορες λειτουργίες. Αυτές οι λειτουργίες αποτελούν μια συγκεκριμένη 

σχηματική επεξεργασία, η οποία παρέχει στοιχεία με μια ευρετική λειτουργία σε ένα 

πρόβλημα γεωμετρίας. Μία ή περισσότερες λειτουργίες μπορούν να υπογραμμίσουν την 

τροποποίηση του σχήματος που δίνει πρόσβαση στη λύση του προβλήματος. Όπως 

προαναφέρθηκε, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι πιο εφικτό να έρθουν σε επαφή στο 

νηπιαγωγείο με τα δύο βασικά είδη σύλληψης, την αντιληπτική και τη λειτουργική 

σύλληψη.  

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι οι Sarama και Clements (2009) κάνουν αναφορά 

για μία ακόμη πτυχή της αντιληπτικής σύλληψης, η οποία σχετίζεται με την ικανότητα του 
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ατόμου να εντοπίζει σχήματα σε γεωμετρικές συνθέσεις. Η ικανότητα αυτή διακρίνεται σε 

δύο άλλες υποκατηγορίες, τις οποίες οι ίδιοι ερευνητές διαχωρίζουν ως προς το βαθμό 

δυσκολίας. Συγκεκριμένα, η μία υποκατηγορία αναφέρεται στην αναγνώριση σχήματος σε 

γεωμετρική σύνθεση, όπου η επιφάνεια του σχήματος δεν διαπερνάται από άλλα 

ευθύγραμμα τμήματα και η άλλη στην αναγνώριση σχήματος που η επιφάνειά του 

διαπερνάται από ευθύγραμμα τμήματα κάποιας άλλης δομής της σύνθεσης.   

Πρόσφατα, οι Deliyianni, Elia, Gagatsis, Monoyiou και Panaoura (2009), έχουν 

επιβεβαιώσει ένα ιεραρχικό μοντέλο τριών επιπέδων για το ρόλο της αντιληπτικής 

(perceptual), λεκτικής  (discursive) και λειτουργικής(operative) σύλληψης στη γεωμετρική 

κατανόηση των σχημάτων. Η προαναφερθείσα θεωρία επιβεβαιώθηκε, επίσης, στη Μέση 

Εκπαίδευση, δίνοντας ένα μοντέλο δευτέρας τάξης (Michael,2013). Το συγκεκριμένο 

μοντέλο αποτελείται από τέσσερις παράγοντες πρώτης τάξεως και ένα παράγοντα 

δευτέρας τάξεως. Οι πρώτης τάξεως παράγοντες αντιστοιχούν στην αντιληπτική, 

λειτουργική, διαδικαστική και λεκτική σύλληψη. Και οι τέσσερις παράγοντες σχετίζονται 

με τον παράγοντα δευτέρας τάξεως που αναπαριστά την κατανόηση του γεωμετρικού 

σχήματος. 

Επιπλέον, ο Duval (2005) μίλησε για δύο τρόπους οπτικοποίησης που είναι 

γνωστικά και επιστημολογικά απολύτως διαφορετικοί. Ο ένας τρόπος οπτικοποίησης 

στηρίζεται στην αντίληψη και πώς γίνεται αντιληπτό το σχήμα μέσα από νοερές εικόνες. 

Αποτελεί, δηλαδή, την αντιληπτική αναγνώριση του δυσδιάστατου ή τρισδιάστατου 

σχήματος ως γεωμετρικού σχήματος. Ο άλλος τρόπος οπτικοποίησης στηρίζεται στην  

ανάλυση του γεωμετρικού σχήματος σε απλούστερες μονάδες, δηλαδή, στη μαθηματική 

αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων.   

 

Εννοιολογική σύλληψη γεωμετρικού σχήματος στην προσχολική ηλικία -Παρεμβατικά 

Προγράμματα 

Ένα από τα ελάχιστα παρεμβατικά προγράμματα που αναπτύχθηκαν ήταν το πρόγραμμα  

Agam(1984), που στόχο είχε την ανάπτυξη της οπτικής γλώσσας σε ηλικίες 3 μέχρι 7 

χρόνων (Εylon & Rosenfeld,1990). Το πρόγραμμα Agam χρησιμοποιούσε δραστηριότητες 

που ξεκινούσαν με τη δημιουργία ενός οπτικού αλφάβητου. Για παράδειγμα, οι 

δραστηριότητες δίδασκαν αποσπασματικά τις οριζόντιες γραμμές. Μετά, δίδασκαν 

σχέσεις, όπως είναι οι παράλληλες ευθείες. Με τον ίδιο τρόπο παρουσίαζαν κύκλους, 

ομόκεντρους κύκλους και μετά την οριζόντια γραμμή που τέμνει τον κύκλο. Το 
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συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέπτυξε, επίσης, την οπτική γλώσσα, αλλά ακολουθώντας 

πάντα την οπτική διδασκαλία. Ο συνδυασμός κανόνων που περιλάμβαναν οπτικό 

αλφάβητο και ιδέες (μεγάλο, μεσαίο και μικρό) βοηθούσαν στην παραγωγή σύνθετων 

σχημάτων. Όπως συνδύαζαν λέξεις για να φτιάξουν προτάσεις, έτσι συνδύαζαν και 

στοιχεία του οπτικού αλφαβήτου για να φτιάξουν ένα σύνθετο μοτίβο και συμμετρικές 

μορφές. Το Agam είναι ένα δομημένο πρόγραμμα, όπου η διδασκαλία του προχωρά από 

την παθητική αναγνώριση στη μνήμη, στην ενεργή ανακάλυψη, αρχικά σε μια απλή μορφή 

και έπειτα σε έργα που απαιτούν οπτική ανάλυση. Το πρόγραμμα επαναλαμβάνει τις ιδέες 

του σε μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων με πολλές μορφές αναπαράστασης, όπως είναι η 

χρήση του σώματος, οι ομαδικές δραστηριότητες και η ακουστική αντίληψη. Τα 

αποτελέσματα της χρήσης του προγράμματος για αρκετά συνεχόμενα χρόνια ήταν θετικά. 

Τα παιδιά ενίσχυσαν τις γεωμετρικές και τις χωρικές τους δεξιότητες και παρουσίασαν 

πλεονεκτήματα σε περιοχές της αριθμητικής και γραπτής ετοιμότητας (Razel & Eylon, 

1990). Τα αποτελέσματα αυτά ενίσχυσαν για αρκετό καιρό τη διδασκαλία στην περιοχή 

του γεωμετρικού και χωρικού συλλογισμού, στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης (Razel & 

Eylon, 1990). Τα παιδιά εμφανίζονται να είναι καλύτερα προετοιμασμένα για τα σχολικά 

έργα, όταν αποκτούν εργαλεία σκέψης και ικανότητες αναπαράστασης σε γεωμετρικές και 

χωρικές έννοιες (Sarama & Clements,2009).  

Ακόμη δύο μελέτες, οι οποίες χρησιμοποίησαν πάζλ για την ενίσχυση της 

ικανότητας σύνθεσης σχημάτων στην προσχολική ηλικία, παρουσίασαν θετική επίδραση 

του υλικού σε αυτή την ικανότητα των παιδιών (Casey, Erkuts,Ceder & Young,2008). Η 

παρέμβαση του προγράμματος στηριζόταν στη χρήση μιας ιστορίας. Τα κορίτσια που 

συμμετείχαν στην έρευνα παρουσίασαν μεγαλύτερη επιτυχία στο μεταδιαγνωστικό 

δοκίμιο που χορηγήθηκε, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, σε αντίθεση με τα αγόρια. Στη 

δεύτερη μελέτη, μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν τα παιδιά που προέρχονταν από 

χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Ωστόσο, η βελτίωση που παρουσίασε η 

συγκεκριμένη ομάδα παιδιών αφορούσε μόνο έργα που ήταν πλαισιωμένα από ιστορίες, 

όπως αυτές που χρησιμοποιούσαν στην παρέμβαση. Και πάλι, τα κορίτσια εμφανίστηκαν 

να επωφελούνται περισσότερο από τα αγόρια από την παρέμβαση. 

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα αυτά οι Sarama & Clements(2009)ανέπτυξαν 

το πρόγραμμα  Building Blocks. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά της προσχολικής 

ηλικίας, που χρησιμοποιούσαν το πρόγραμμα Building Blocks, ανέπτυξαν μεγαλύτερες 

ικανότητες σύνθεσης σχημάτων, σε σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου που δεν το 
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χρησιμοποίησαν. Σε μια μεγαλύτερη μελέτη που ανέπτυξαν οι ίδιοι οι ερευνητές (Sarama 

& Clements,2007), με 36 τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης, εντόπισαν ότι η πειραματική 

ομάδα που χρησιμοποιούσε το πρόγραμμα Building Blocks είχε τη μεγαλύτερη 

ουσιαστική βελτίωση σε ικανότητες λειτουργικής σύλληψης, σε σχέση με τη δεύτερη 

πειραματική ομάδα της έρευνας που χρησιμοποιούσε το πρόγραμμα Pre-K-Mathematics 

Curriculum (Klein & Starkey, 2002), αλλά και την ίδια ομάδα ελέγχου. Αν και το Pre-K-

Mathematics Curriculum (Klein et al. 2002) χρησιμοποιούσε δραστηριότητες σύνθεσης 

σχημάτων, η υπεροχή του προγράμματος Building Blocks μπορεί να αποδοθεί στην άμεση 

χρήση των δραστηριοτήτων, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, αλλά και 

στην ίδια τη γνώση των εκπαιδευτικών γύρω από το πρόγραμμα, ο οποίος αποτέλεσε ένα 

από τους κυριότερους σκοπούς.  

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι η σύνθεση και ανάλυση σχημάτων είναι αρκετά σχετικές 

δεξιότητες, οι Sarama & Clements (2009) παρουσίασαν επίπεδα ανάπτυξης των εννοιών 

αυτών, όπως επίσης και τις νοερές διαδικασίες που εμφανίζονται σε κάθε επίπεδο.  

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις διαδικασίες αυτές που σχετίζονται με την προσχολική 

ηλικία.  

Ηλικία Επίπεδο 

0-3 χρονών Προ-Συνθετικό στάδιο: χειρίζονται τα αντικείμενα ως 

ξεχωριστές οντότητες και είναι ανίκανα να τα 

συνδυάσουν για να συνθέσουν ένα μεγαλύτερο σχήμα. 

Προ-Αναλτυικό Στάδιο: αναλύουν σχήματα με τη 

χρήση της στρατηγικής δοκιμής-λάθους.  

4 χρονών Συναρμολόγησης κομματιών: φτιάχνουν μια εικόνα, 

στην οποία κάθε κομμάτι αναπαριστά ένα ξεχωριστό 

ρόλο και τα σχήματα έχουν μια απλή επαφή. Μπορούν 

να συμπληρώσουν ένα πάζλ σχημάτων, 

χρησιμοποιώντας τη στρατηγική δοκιμής- λάθους.  

5 χρονών Σύνθεσης εικόνας: τοποθετούν μερικά σχήματα μαζί για 

να φτιάξουν ένα μέρος της εικόνας. Χρησιμοποιούν τη 

στρατηγική δοκιμής-λάθους και δεν μπορούν να 

διατυπώσουν προβλέψεις για τη δημιουργία ενός νέου 
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γεωμετρικού σχήματος. Επιλέγουν σχήματα, 

χρησιμοποιώντας ένα «γενικό σχήμα» ή το μήκος του 

σχήματος. Συμπληρώνουν εύκολα ένα πάζλ και μπορούν 

να προβλέψουν για τη θέση ενός σχήματος.  

Απλή Ανάλυση: αναλύουν απλά σχήματα που έχουν 

φανερές οπτικές νύξεις για την ανάλυσή τους.  

Σύνθεση σχήματος: συνθέτουν σχήματα με προσοχή. 

Επιλέγουν σχήματα, χρησιμοποιώντας τις γωνιές τόσο 

καλά, όσο και τις πλευρές. Η περιστροφή και η 

ανάκλαση χρησιμοποιούνται άμεσα για την επιλογή και 

την τοποθέτηση του σχήματος.  

6 χρονών Αντικατάσταση σύνθεσης (Substitution 

Composer):δημιουργούν νέο σχήμα από μικρότερα 

σχήματα, χρησιμοποιούν τη στρατηγική δοκιμής - 

λάθους για να αντικαταστήσουν μια ομάδα σχημάτων με 

άλλα σχήματα και για να δημιουργήσουν νέα σχήματα 

με διαφορετικούς τρόπους.  

Ανάλυση Σχημάτων: αναλύουν σχήματα 

χρησιμοποιώντας την οπτικοποίηση που ενισχύεται από 

το έργο ή το περιβάλλον. 

7 χρονών Επαναλαμβανόμενη σύνθεση σχημάτων: οικοδομούν 

και επαναλαμβάνουν εις διπλούν μονάδες σχημάτων, 

σκόπιμα. Κατανοούν το καθένα ως ένα πολλαπλό μικρό 

σχήμα, αλλά και ως ένα μεγαλύτερο σχήμα.  

Αποσύνθεση σχημάτων με οπτικοποίηση: αναλύουν 

σχήματα με ευελιξία χρησιμοποιώντας την 

οπτικοποίηση. 

8 χρονών  Σύνθεση σχημάτων-μονάδες από μονάδες: συνθέτουν 

και εφαρμόζουν μονάδες από μονάδες. Για παράδειγμα, 

στη δημιουργία ενός χωρικού μοτίβου συνθέτουν μια 

διάταξη με μια νέα μονάδα σχήματος.  
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Ανάλυση σχημάτων με μονάδες από μονάδες: 

αναλύουν σχήματα με ευελιξία, χρησιμοποιώντας την 

παραγωγή οπτικοποίησης και σχεδιάζουν την ανάλυση 

σχημάτων .  

Πίνακας 2.1: Επίπεδα ανάπτυξης Sarama & Clements (2009)  για σύνθεση και ανάλυση 

γεωμετρικών σχημάτων.  

 

Όσον  αφορά στην ανάλυση  δυσδιάστατων σχημάτων υπάρχει περιορισμένος 

αριθμός ερευνών με εκπαιδευτική σημασία. Ωστόσο, τόσο η ανάλυση γεωμετρικών 

σχημάτων, όσο και η σύνθεση είναι απαραίτητη στρατηγική για τα παιδιά, για να 

μπορέσουν να επιλύσουν σύνθετα γεωμετρικά προβλήματα (Sarama & Clements,2009). 

Για παράδειγμα, η επιτυχία στις γεωμετρικές αποδείξεις, συχνά, εξαρτάται από την 

ικανότητα να δει κάποιος ένα γεωμετρικό σχήμα με νέους τρόπους. Συνεπώς, είναι φανερό 

ότι υπάρχουν και άλλα πλεονεκτήματα από την ενίσχυση των διαδικασιών σύνθεσης και 

ανάλυσης γενικότερα και ειδικότερα, κατά την εξέταση μιας γεωμετρικής σύνθεσης. 

Αρκετοί είναι οι ερευνητές που τονίζουν ότι η επιτυχία σε τέτοια έργα είναι άμεσα 

συνδεόμενη με τη γενική επιτυχία των παιδιών στο σχολείο (Ayers et al.,1979, στο Sarama 

& Clements,2009). Έτσι, απαιτείται περισσότερη έρευνα προτού παρθούν κάποιες 

εισηγήσεις για το μέγεθος του διδακτικού χρόνου που αφιερώνεται σε αυτά τα θέματα 

στην προσχολική ηλικία.  

Επιπλέον, η ικανότητα να βλέπει κανείς ένα σχήμα που διαπερνάται από άλλα 

ευθύγραμμα τμήματα με διαφορετικούς τρόπους είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη 

λύση αρκετών γεωμετρικών προβλημάτων, ειδικότερα των αποδείξεων (Sarama & 

Clements,2009). Παρόλα αυτά, είναι μία υπο-εκτιμημένη δεξιότητα (Schoenfeld,2008), 

για την οποία απαιτείται να δοθεί περισσότερη έρευνα για το πότε και πώς μπορεί να 

αναπτυχθεί καλύτερα.  

Τα αρχικά έργα που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι η άμεση εφαρμογή αυτής της δεξιότητας: 

εντοπισμός σχήματος σε μια αυξανόμενη σύνθετη γεωμετρική σύνθεση που περιλαμβάνει 

ενσωματωμένα σχήματα (σχήματα στα οποία η επιφάνειά τους διαπερνάται από αλλά 

ευθύγραμμα τμήματα). Πολλοί ερευνητές προτείνουν ότι θα ήταν καλύτερο να 

ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ενσωματώσουν οι ίδιοι σχήματα, προτού κληθούν να 

εντοπίσουν (Bright,1975). Όσον αφορά στην αναγνώριση ενός σχήματος που είναι 
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ενσωματωμένο σε μια γεωμετρική σύνθεση οι Sarama και Clements (2009), προτείνουν τα 

πιο κάτω εξελικτικά επίπεδα ανάπτυξης της ικανότητας αυτής στην προσχολική ηλικία.  

Ηλικία Επίπεδο 

3 χρονών Προ-αναγνωριστικό στάδιο αναγνώρισης ενσωματωμένων 

γεωμετρικών σχημάτων (Pre-Disembedder): μπορούν να 

ανακαλέσουν και να αναπαράγουν μόνο ένα σχήμα ή μια μικρή 

συλλογή σχημάτων που δεν διαπερνούνται από άλλα 

ευθύγραμμα τμήματα.  

4 χρονών  Απλή αναγνώριση ενσωματωμένων γεωμετρικών σχημάτων 

(Simple Disembedder): εντοπισμός περιγράμματος ενός 

σύνθετου σχήματος. Εντοπίζουν αρκετά σχήματα σε συνθέσεις, 

όπου τα σχήματα επικαλύπτονται από άλλα σχήματα, χωρίς να 

είναι ενσωματωμένα.  

5- 6 χρονών Σχήματα σε Σχήματα ενσωματωμένα(Shapes in shapes 

Disembedder): εντοπισμός γεωμετρικών σχημάτων 

ενσωματωμένων μέσα σε άλλα σχήματα, όπως είναι οι 

ομόκεντροι κύκλοι και ο κύκλος μέσα σε ένα τετράγωνο. 

Εντοπίζουν αρχικές δομές σε μια γεωμετρική σύνθεση. 

7 χρονών Δευτεροβάθμια δομή ενσωμάτωσης (Secondary Structure 

Disembedder): εντοπίζουν ενσωματωμένα σχήματα, ακόμη και 

όταν δεν συμπίπτουν με κάποια αρχική δομή της γεωμετρικής 

σύνθεσης. 

8 χρονών Complete Disembedder: επιτυχής εντοπισμός όλων των 

διάφορων συνθέσεων. 

Πίνακας 2.2: Εξελικτικά επίπεδα Sarama & Clements, (2009), για την αναγνώριση ενός 

σχήματος που είναι ενσωματωμένο σε μια γεωμετρική σύνθεση  

 

Διδασκαλία Γεωμετρίας στην προσχολική Εκπαίδευση 

Συχνά, η διδασκαλία της γεωμετρίας στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης είναι φτωχής 

ποιότητας, εφόσον δίνει έμφαση σε αυτά που ήδη γνωρίζουν τα παιδιά, όπως είναι η 
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αντιληπτική σύλληψη των γεωμετρικών σχημάτων, που περιλαμβάνει την αναγνώριση ή 

την ονομασία των σχημάτων (Sarama & Clements, 2009). Ο Duval (2005,σ.5) ονομάζει 

αυτή την προσέγγιση ως «βοτανιστική προσέγγιση» της μάθησης των γεωμετρικών 

σχημάτων. Οι άλλοι τύποι σύλληψης γεωμετρικού σχήματος, όπως η λειτουργική 

σύλληψη, συχνά αποκλείονται από τις εκπαιδευτικές εμπειρίες στις πρώτες τάξεις. 

H Βοτανιστική προσέγγιση είναι η πιο άμεση και φανερή προσέγγιση. Είναι η 

μάθηση που επικεντρώνεται στην ονομασία των βασικών σχημάτων που 

χρησιμοποιούνται στην επίπεδη γεωμετρία: είδη τριγώνων και ορθογωνίων, συνθέσεις που 

προκύπτουν από διαφορετικές θέσεις δύο ευθύγραμμων τμημάτων σε διαφορετικές θέσεις, 

διάκριση κυκλικών σχημάτων και ελλείψεων, κ.α. (Duval,2005). Οι διακριτές ιδιότητες 

είναι οπτικά χαρακτηριστικά των περιγραμμάτων. Στην πραγματικότητα, αυτό το είδος 

δραστηριότητας δεν είναι γεωμετρική δραστηριότητα. Δεν φαίνεται ότι εμπίπτει στο μέτρο 

και στις αποκαλούμενες ευκλείδειες μορφές.  Αποτελεί μια δραστηριότητα παρατήρησης, 

η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί, για παράδειγμα, στα φύλλα των δέντρων (Duval, 

2005).  

Πολλοί είναι οι ερευνητές που υποστηρίζουν τη σημαντικότητα των εκπαιδευτικών 

εμπειριών στη γεωμετρία. Οι πρώτες εμπειρίες είναι σημαντικές, εφόσον έννοιες σχετικές 

με το γεωμετρικό σχήμα αναπτύσσονται στην προσχολική ηλικία και εδραιώνονται στην 

ηλικία των έξι (Gagatsis & Patronis, 1990). Αυτή η μάθηση πρέπει να ενισχύεται από 

διάφορα οπτικά παραδείγματα του σχήματος που διαφέρουν σχετικά (π.χ. αριθμός 

πλευρών) ή έχουν μη σχετικές ιδιότητες(π.χ. προσανατολισμός, μέγεθος). Επιπλέον, η 

μάθηση αυτή είναι σημαντικό να υποστηρίζεται μέσα από τη συζήτηση και την 

οπτικοποίηση (π.χ. περιγραφή σχήματος ή επεξήγηση γιατί το σχήμα είναι παράδειγμα 

τριγώνου) (Sarama & Clements, 2009), αλλά και την επεξεργασία του σχήματος, νοερά ή 

φυσικά (Duval, 1995). Η χρήση των εποπτικών μεσών μπορεί να είναι ευνοϊκή για την 

ανάπτυξη γεωμετρικής και χωρικής σκέψης (Clements & McMillen, 1996). Η ερευνά έχει 

δείξει ότι η χρήση διάφορων οπτικών μεσών είναι αποτελεσματικότερη από τη χρήση, 

μόνο, των εγχειριδίων για τη μάθηση γεωμετρικών εννοιών (Greabell, 1978). Η χρήση 

εποπτικών μεσών και εργαλείων του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να ενθαρρύνει την 

επίδοση των μικρών παιδιών στους νοερούς μετασχηματισμούς, όπως για παράδειγμα 

στην ανάκλαση και στην περιστροφή, που αποτελούν σύνθετες διαδικασίες για τα παιδιά 

της προσχολικής ηλικίας και του νηπιαγωγείου (Sarama & Clements, 2009).  

Η αποτελεσματική διδασκαλία των μαθηματικών στην πρώιμη ηλικία έχει μεγάλο 

και βαθύ εύρος και δεν είναι μια μερική εξάσκηση στην αρίθμηση και στην πρόσθεση. Η 
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προσχολική ηλικία είναι η κατάλληλη στιγμή για τα παιδιά για να τους προκαλέσουμε το 

ενδιαφέρον να μετρήσουν, να ταξινομήσουν, να δημιουργήσουν σχήματα, να εντοπίσουν 

μοτίβα, να μετρήσουν και να εκτιμήσουν. Τα ποιοτικά μαθηματικά στην προσχολική 

ηλικία δεν είναι η αριθμητική του δημοτικού, αλλά είναι μια πρόσκληση στα παιδιά να 

πειραματιστούν καθώς παίζουν, περιγράφουν και αναστοχάζονται για τον κόσμο τους 

(Clements,2001). Όλα αυτά, σε συνδυασμό με αποτελέσματα πολλών ερευνών που 

τονίζουν ότι η μαθηματική γνώση των παιδιών που αναπτύσσουν στην προσχολική τους 

ηλικία είναι σχετική με τη μαθηματική τους επίδοση στα μετέπειτα σχολικά τους χρόνια 

(Duncan, Dowsett, Classens, Magnuson, Huston,  Klebanov, Pagani, Feinstein, Engel, 

Brooks-Gunn, Sexton, Duckworth & Japel, 2007∙ Sarama & Clements, 2009), προκάλεσε 

σημαντικές αλλαγές στα προγράμματα σπουδών της προσχολικής ηλικίας, σε πληθώρα 

εκπαιδευτικών συστημάτων.  

Συγκεκριμένα, μεγάλος αριθμός προγραμμάτων σπουδών των μαθηματικών, στην 

προσχολική ηλικία, σε διάφορες χώρες, δίνουν έμφαση στους μαθησιακούς τους στόχους 

και στο είδος των επιδιωκόμενων τελικών αποτελεσμάτων και γνώσεων, με στόχο τη 

μάθηση της γεωμετρίας (Levenson, Tirosh & Tsamir,2011). Στην Αγγλία το Statutory 

Framework for the Early Years Foundation Stage- EYFS (2008) υπογράμμισε ότι στο 

τέλος της ηλικίας των 5 ετών το παιδί θα πρέπει να είναι ικανό να χρησιμοποιεί «τη 

μαθηματική γλώσσα για να περιγράφει στερεά(3D) και επίπεδα(2D) σχήματα» (σελ.47). Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών τονίζει την αναγκαιότητα ανάπτυξης έργων με θέμα τη 

διερεύνηση των ιδιοτήτων των αντικειμένων και τη δημιουργία ευκαιριών για περιγραφή, 

σύγκριση σχημάτων.  

Παρόμοιες κατευθυντήριες γραμμές με όμοια έργα προτείνει και το πρόγραμμα 

σπουδών του Ισραήλ (Israel National Mathematics Preschool Curriculum, INMPC,2008). 

Το πρόγραμμα αυτό τονίζει ότι στο τέλος του νηπιαγωγείου, τα παιδιά θα πρέπει να είναι 

ικανά να εντοπίζουν και να ονομάζουν δυσδιάστατα σχήματα, αλλά και να περιγράφουν 

τις ιδιότητες τους, όπως είναι ο αριθμός των πλευρών και των κορυφών ενός πολύγωνου. 

Για παράδειγμα, προτείνουν ότι τα γεωμετρικά σχήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται, με 

σκοπό τη δημιουργία μιας εικόνας. Εισηγούνται στους εκπαιδευτικούς να παρουσιάζουν 

στα παιδιά διάφορες συνθέσεις με γεωμετρικά σχήματα. Η επεξεργασία των γεωμετρικών 

σχημάτων για σύνθεση μιας εικόνας (γεωμετρική σύνθεση) επιτρέπει στα παιδιά να 

χειριστούν και να περιστρέψουν διάφορα σχήματα, επεκτείνοντας με αυτό τον τρόπο την 

εικόνα που έχουν για ένα γεωμετρικό σχήμα, σε διαφορετικούς προσανατολισμούς. 

Επιπλέον, ο εντοπισμός ενός «κρυμμένου» σχήματος σε μια εικόνα βοηθά το παιδί να 
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βελτιώσει την ικανότητα της παρατήρησής του για ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε 

διάφορα σχήματα.  

Σύμφωνα με τα Principals and Standards for School Mathematics (NCTM,2000) 

των ΗΠΑ τα διδακτικά προγράμματα από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Επίπεδο 2 τονίζουν ότι 

τα παιδιά θα πρέπει «να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν, να χτίζουν, να ζωγραφίζουν, να 

συγκρίνουν και να ταξινομούν δυσδιάστατα και τρισδιάστατα σχήματα, να περιγράφουν 

ιδιότητες τους, να εξερευνούν και να διατυπώνουν προβλέψεις για σύνθεση και ανάλυση 

δυσδιάστατων και τρισδιάστατων σχημάτων» (σελ.97). Το πρόγραμμα αυτό προτείνει 

διάφορα έργα στους εκπαιδευτικούς, όπως η δημιουργία τριγώνων στοΝ γεωπίνακα σε 

διαφορετικά μεγέθη. Τονίζει, επίσης, την αναγκαιότητα να επεξηγούν τα παιδιά στους 

φίλους τους σε τι διαφέρουν και σε τι μοιάζουν τα τρίγωνα που φτιάχνουν. Συνεπώς, το 

ΝCTM υπογραμμίζει την επεξήγηση και την επικοινωνία των μαθηματικών ιδεών και 

παράλληλα, προωθεί την άποψη ότι η γεωμετρία είναι κάτι το οποίο κάνω, αλλά και κάτι 

το οποίο συζητώ. 

Όσον αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Κύπρου για τα 

Μαθηματικά, το 2011, στην  Κλίμακα 1 (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2011), 

όπου εντάσσεται και το Νηπιαγωγείο, παρατηρείται να τονίζει τόσο τη σημαντικότητα της 

διερεύνησης των σχημάτων και του χώρου, αλλά και της διερεύνηση των γεωμετρικών 

μετασχηματισμών. Συγκεκριμένα, καλούν για πρώτη φορά τους εκπαιδευτικούς να 

ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν δισδιάστατα σχήματα καθώς και σχήματα του 

περιβάλλοντος, που έχουν έναν άξονα συμμετρίας (κατακόρυφο ή οριζόντιο), να 

κατασκευάζουν συμμετρικά σχήματα, χρησιμοποιώντας υλικά και λογισμικά, να 

διερευνούν μετασχηματισμούς (μεταφορά, περιστροφή, ανάκλαση) δισδιάστατων και 

τρισδιάστατων σχημάτων με τη χρήση υλικών και λογισμικών, να αναγνωρίζουν και 

ομαδοποιούν όμοια δισδιάστατα και τρισδιάστατα σχήματα και αντικείμενα του 

περιβάλλοντος και τέλος, να συνθέτουν και να διαχωρίζουν δισδιάστατα σχήματα σε άλλα 

επιμέρους σχήματα (π.χ. να διαχωρίζουν ένα τραπέζιο σε ένα ορθογώνιο και δύο τρίγωνα). 

Ωστόσο, το 2016 η αναθεώρηση των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας αναμένει από τους 

μαθητές να είναι ικανοί να περιγράφουν και να κατασκευάζουν διάφορα είδη γραμμών 

(ανοιχτές, κλειστές, ευθείες, καμπύλες) και δισδιάστατα σχήματα με διάφορα μέσα και 

λογισμικά, να αναγνωρίζουν, ονομάζουν, περιγράφουν και ταξινομούν δισδιάστατα σχήματα 

(τρίγωνο, ορθογώνιο, παραλληλόγραμμο, τετράγωνο, ρόμβο, κύκλο), ανεξάρτητα από το 

μέγεθος και τον προσανατολισμό (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2016, σελ.15). 
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Τέλος, ο τελευταίος δείκτης επιτυχίας για τα δυσδιάστατα γεωμετρικά αντικείμενα 

σχετίζεται με τη σύνθεση και ανάλυση των σχημάτων σε άλλα επιμέρους σχήματα.   

 

Χωρική Ικανότητα 

Η γεωμετρία είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο το παιδί υπάρχει, ζει, αναπνέει και 

κινείται. Συνεπώς, θα πρέπει να τον γνωρίσει, να τον εξερευνήσει και να τον κατακτήσει 

προκειμένου να ζει, να αναπνέει και να κινείται καλύτερα μέσα σ’ αυτόν (Freudenthal, 

1973 ∙ Newcombe & Huttenlocher, 2000 ∙ Ryu, Chong & Song, 2007). H κατανόηση του 

χώρου, των σχέσεων και του οπτικού χειρισμού των αντικειμένων στο χώρο (Michaelides, 

2003) αποτελούν σημαντικές πτυχές της γεωμετρικής σκέψης. 

 Οι Hegarty και Waller (2005) αναφέρουν ότι η χωρική ικανότητα είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι  ενός μεγάλου αριθμό καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως η μετακίνηση των 

επίπλων σε ένα δωμάτιο, η ετοιμασία των αποσκευών και η μετακίνηση του ατόμου σε μια 

πόλη. Η λέξη «χωρική» έχει προσδιοριστεί ως «η αναφορά στο χώρο ή η ύπαρξη στο 

χώρο» (Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 1992). Οι χωρικές 

ικανότητες είναι γνωστικές λειτουργίες που ενισχύουν την ικανότητα των ανθρώπων να 

αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά χωρικές σχέσεις, οπτικά χωρικά έργα και 

προσανατολισμούς αντικειμένων στο χώρο (Reber, 1985). 

Η χωρική ικανότητα είναι ένα θέμα, το οποίο διέγειρε το ενδιαφέρον διαφορών 

περιοχών, όπως της ψυχολογίας και της μαθηματικής παιδείας.  Για το λόγο αυτό έχει 

δεχθεί διαφορετικές ερμηνείες από κάθε ερευνητή, όσον αφορά στην αποσαφήνιση του 

ορισμού της (Strong και Smith, 2002).  

Ο Miller (1996) υποστηρίζει ότι η χωρική γνώση είναι σαφέστατα μια ανώτερη 

νοητική διαδικασία που ενθαρρύνει την ανάπτυξη χωρικών ικανοτήτων (στους Strong & 

Smith, 2002). Είναι γενικά αποδεκτό ότι η χωρική ικανότητα σχετίζεται με δεξιότητες 

διατήρησης, ανάκτησης και μετασχηματισμού οπτικών πληροφοριών σε ένα χωρικό 

πλαίσιο (Lohman, 1993 ∙ Halpern, 1986). Πρόσφατα, η βιβλιογραφία συμφώνησε ότι η 

χωρική ικανότητα είναι ένας νοερός χειρισμός των αντικειμένων σε δυσδιάστατο και 

τρισδιάστατο χώρο (Kovac, 1989). Οι Connor και Serbin (1985) αναφέρουν ότι  η χωρική 

αντίληψη είναι μία γνωστική δεξιότητα  που σχετίζεται με την αντίληψη των σχέσεων στο 

χώρο και νοητικών χειρισμών οπτικών και μη οπτικών αντικειμένων (στο Michaelides, 

2003). Ο Lohman (1979) ορίζει τη χωρική ικανότητα ως η ικανότητα του ατόμου να 

παράγει, να διατηρεί και να χειρίζεται νοητικές χωρικές εικόνες (Clements, 1981, στους 
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Ryu, Chong & Song, 2007). Άλλοι ερευνητές, όπως οι Lean και Clements (1981), ορίζουν 

την χωρική ικανότητα ως  «την ικανότητα να σχηματοποιούν τις νοερές εικόνες και να 

χειρίζονται αυτές τις εικόνες στο μυαλό τους» (σελ. 267).  

 Από την άλλη, ο  Gorgorió (1998)  αναφέρει ότι η  «ικανότητα χωρικής 

επεξεργασίας», είναι η  ικανότητα που χρειάζεται το άτομο για να εκτελέσει τις νοητικές 

πράξεις που απαιτούνται για την επίλυση ενός χωρικού έργου. Περιλαμβάνει την 

ικανότητα του ατόμου να φαντάζεται χωρικά αντικείμενα, σχέσεις και μετασχηματισμούς, 

την ικανότητα αποκωδικοποίησης των δεδομένων αυτών με οπτικό τρόπο, καθώς και την 

ικανότητα κωδικοποίησής τους με λεκτικούς ή μικτούς τρόπους (Gorgorió, 1998).  

Οι ψυχολόγοι τονίζουν ότι η χωρική ικανότητα απαρτίζεται από διάφορους 

διακριτούς, αλλά αλληλένδετους παράγοντες (Gilmartin και Patton,1984). Παρ’ όλα αυτά, 

υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά στην ύπαρξη δυο παραγόντων: ο παράγοντας της 

εξεικόνισης – οπτικοποίησης του χώρου (spatial visualization) και ο παράγοντας του 

προσανατολισμού (spatial orientation) των σχέσεων στο χώρο (στους Gilmartin & Patton, 

1984). Η χωρική ικανότητα εξεικόνισης του McGee (1979) σχετίζεται με την ικανότητα 

του ατόμου να χειρίζεται, να περιστρέφει, ν’ αλλάζει τη θέση ενός αντικειμένου που 

απεικονίζεται ως εικόνα, νοερά. Ειδικότερα, η έννοια αυτή αναφέρεται στην ικανότητα 

του ατόμου να αναπτύσσει  και να χειρίζεται μία νοητική εικόνα, μέσω της περιστροφής ή 

της ταξινόμησης ή να χειρίζεται ένα απεικονιζόμενο αντικείμενο. 

Οι νοητικές εικόνες (mental images) αποτελούν τα βασικά αντικείμενα για την 

εξεικόνιση του χώρου (spatial visualization). Σύμφωνα με την Presmeg (1986), «νοητική 

εικόνα είναι ένα νοερό σχήμα το οποίο περιγράφει ένα οπτικό ή χωρικό ερέθισμα, χωρίς να 

είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός εξωτερικού οπτικού ερεθίσματος». Συνεπώς, οι μαθητές 

πρέπει να διδάσκονται πώς να κατασκευάζουν, να μετασχηματίζουν και να αναλύουν τις 

νοητικές εικόνες εάν επιθυμούμε να αποκτήσουν άριστες δυνατότητες στην εξεικόνιση του 

χώρου (Gutierrez, 1996). 

Η μέτρηση της χωρικής ικανότητας μέσω των τεστ πάντοτε περιλαμβάνει έργα που 

απαιτούν μετασχηματισμό αντικειμένων, όπως είναι η περιστροφή ή η αλλαγή της θέσης, 

νοερά. Ο Michaelides (2003) ορίζει την περιστροφή ως το μετασχηματισμό που 

περιλαμβάνει τη λογική της «περιστροφής» ενός αντικειμένου και το οπτικοποιεί από 

διαφορετικές προοπτικές. Αποτελεί ένα θεμελιώδη τρόπο μετασχηματισμού και 

συλλογισμού για το χώρο. Τα παιδιά, πριν από την απόκτηση της τυπικής γνώσης για την 

περιστροφή, έρχονται σε επαφή με την έννοια της περιστροφής μέσα από διάφορες άτυπες 
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δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους, δηλαδή με την ανεπίσημη αντίληψη της 

περιστροφής. 

Ένας ελαφρά διαφοροποιημένος ορισμός διατυπώθηκε από τους Kolb και Whishaw 

(1990), οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι η νοερή περιστροφή είναι μια ικανότητα κατάκτησης 

νέων προοπτικών, το να βλέπουν, δηλαδή, την άλλη πλευρά των πραγμάτων.  

Επιπρόσθετα,  οι Kolb και Whishaw (1990) διέκριναν την πτυχή της νοερής περιστροφής 

στο γνωστικό χώρο σε δύο κατηγορίες: οπτικοποίηση και προσανατολισμός. Η 

οπτικοποίηση είναι η ικανότητα χειρισμού ή περιστροφής δυσδιάστατων ή τρισδιάστατων 

εικονικών ερεθισμάτων για πραγματικά αντικείμενα. Ο προσανατολισμός είναι η 

ικανότητα να παραμείνει ανεπηρέαστος από την αλλαγή στον προσανατολισμό στην οποία 

παρουσιάζεται μια χωρική διαρρύθμιση  (Kolb & Whishaw, 1990). 

 

Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί 

 

Η μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία της γεωμετρίας τις τελευταίες δεκαετίες έχει 

τροποποιηθεί από το παραδοσιακό περιεχόμενο που είχε τις βάσεις της στην Ευκλείδεια 

γεωμετρία, εισάγοντας νέους τύπους γεωμετρίας, όπως η μετασχηματιστική γεωμετρία 

(Jones, 2002). Η μετασχηματιστική γεωμετρία αναφέρεται στους νοερούς ή φυσικούς 

μετασχηματισμούς των σχημάτων. Οι πιο κοινοί τύποι γεωμετρικών μετασχηματισμών 

στη βιβλιογραφία και στα διδακτικά εγχειρίδια του δημοτικού είναι η μετατόπιση, η 

αξονική ανάκλαση και η περιστροφή από σημείο.  Σύμφωνα με το NCTM’s Principals 

and Standards for School Mathematics (2000), «τα διδακτικά προγράμματα από το 

Νηπιαγωγείο και σε όλα τα 12 επίπεδα θα πρέπει να ενισχύουν τους μαθητές να εφαρμόζουν 

μετασχηματισμούς και να χρησιμοποιούν συμμετρία για να αναλύουν μαθηματικές 

καταστάσεις» (σ.41). Η μετασχηματιστική γεωμετρία θεωρείται σημαντική για την 

ανάπτυξη του γεωμετρικού και χωρικού συλλογισμού (Hollebrands, 2003). Επιπλέον, 

σχετίζεται με διάφορες δραστηριότητες της ακαδημαϊκής και της καθημερινής ζωής, όπως 

είναι οι γεωμετρικές συνθέσεις, η τέχνη, η αρχιτεκτονική, η ξυλουργική, τα ηλεκτρονικά, 

μηχανικά, η γεωγραφία και η πλοήγηση  (Boulter & Kirby, 1994).  

Σύμφωνα με τους Piaget και Inhelder (1971) τα παιδιά μαθαίνουν 

μετασχηματισμούς με την ακόλουθη σειρά: μετατόπιση, ανάκλαση και περιστροφή. Οι  

Kidder (1976), Lesh (1976), Moyer (1978) και Schultz (1978), σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, 
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εναντιώθηκαν στην υπόθεση ότι η μαθηματική δομή είναι πάντα σύμφωνη με τη γνωστική 

δομή των παιδιών. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει, απόλυτα, ότι τα παιδιά 

κατανοούν τους μετασχηματισμούς με τη συγκεκριμένη μαθηματική έννοια, μετατόπιση, 

ανάκλαση και περιστροφή. Είναι πιθανόν ότι χρησιμοποιούν κάποιο εντελώς διαφορετικό 

σύστημα σχέσεων για να περιγράψουν τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς (Lesh, 

1976). Αυτό μπορεί να επεξηγήσει όλη αυτή τη διαφωνία που παρουσιάζεται για τα 

επίπεδα δυσκολίας στη μάθηση των γεωμετρικών μετασχηματισμών. Ο Moyer 

(1978)προτείνει ότι η μετατόπιση είναι το ίδιο εύκολη με την ανάκλαση. Οι Schultz και 

Austin (1983) προτείνουν ότι οι μετατοπίσεις είναι το ίδιο εύκολες με όλους τους 

μετασχηματισμούς για τους μαθητές. Αυτό που, όπως τονίζει, αυξάνει τις δυσκολίες είναι 

οι ίδιες συνθέσεις στις οποίες γίνεται εφαρμογή των μεταχηματισμών. Ο Moyer (1978) 

υπογραμμίζει ότι μια σημαντική παράμετρος σχετίζεται με την κατεύθυνση του 

μετασχηματισμού, δηλαδή, πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά. Ο Kidder (1976) προσθέτει 

στις παραμέτρους τον προσανατολισμό, και ειδικότερα τη διεύθυνση (κάθετη, οριζόντια 

και διαγώνια).  

Όσον αφορά στα μικρά παιδιά, είναι γεγονός ότι μπορούν να αναπτύξουν αρχικές 

ιδέες για τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένου την ανάκλαση 

(αξονική συμμετρία), τη συμφωνία και την ομοιότητα. Ο εντοπισμός της συμμετρίας είναι 

μια ικανότητα που αναπτύσσεται από τα πρώτα χρόνια (Bornstein & Krinsky, 1985). Τα 

συμμετρικά σχήματα εντοπίζονται ευκολότερα, διακρίνονται με ένα πιο ακριβή τρόπο και 

συχνά ανακαλούνται καλύτερα σε σχέση με τα μη συμμετρικά σχήματα, από τους 

ανθρώπους όλων των ηλικιών (Bornstein, Ferdinandsen, & Gross, 1981). Η συμφωνία 

σχημάτων, εμφανίζεται να είναι πιο σύνθετο έργο ειδικότερα για τα μικρά παιδιά. Για 

παράδειγμα, τα παιδιά κρίνουν τη συμφωνία στηριζόμενοι στο βαθμό ομοιότητας των 

σχημάτων (Vurpillot, 1976).  Ο διαφορετικός προσανατολισμός που εμφανίζουν τα 

σχήματα επιδρούν στην κρίση τους για τη συμφωνία, οδηγώντας τους στο να κρίνουν ως 

όμοια σχήματα, διαφορετικά σχήματα (Rosser, 1994). Ωστόσο, η διδασκαλία μπορεί να 

βοηθήσει τα τετράχρονα παιδιά στο να εφαρμόσουν στρατηγικές για τον εντοπισμό 

ομοίων σχημάτων, όπως είναι για παράδειγμα, η στρατηγική αντιστοίχησης κορυφών 

(edge matching) (Beilin, 1984). Επιπλέον, πληθώρα ερευνητών (π.χ. Elia & Gagatsis,2003) 

τονίζουν ότι τα παιδιά μικρών ηλικιών έχουν την ικανότητα να εφαρμόζουν 

μετασχηματισμούς ομοιότητας σε γεωμετρικά σχήματα. Σε προηγούμενες έρευνες τους οι 

Elia και Gagatsis (2003) και οι Gagatsis, Sriraman, Elia και Modestou (2006), ζήτησαν 

από τα παιδιά να ζωγραφίσουν μια κλίμακα από συγκεκριμένα γεωμετρικά σχήματα, όπως 
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είναι τα ορθογώνια. Ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών εφάρμοσαν αύξηση στις 

διαστάσεις των όμοιων σχημάτων, δείχνοντας  ότι αυτή η  ικανότητά τους μπορεί να τους 

οδηγήσει σε μετασχηματισμούς ομοιότητας. 

Όσον αφορά στην νοερή περιστροφή (νοερή οπτικοποίηση των κινήσεων των 

αντικειμένων) η έρευνα έχει τις ρίζες της στο έργο των Piaget και Inhelder (1971). 

Τονίζουν ότι υπάρχουν πραγματικά εγωκεντρικές και στατικές αναπαραστάσεις μόνο. 

Σύμφωνα με αυτούς τους ερευνητές, γύρω στα 7-10 χρόνια τους τα παιδιά, δηλαδή, στο 

πραγματικό λειτουργικό στάδιο, ξεκινούν να διαφοροποιούν την οπτική τους γωνία και να 

γίνονται ικανότεροι στο να αναπαριστούν κινήσεις των αντικειμένων στο χώρο, να 

επεξεργάζονται νοερές εικόνες και να προβλέπουν τον αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, οι 

μεταγενέστερες έρευνες απέδειξαν ότι αυτές οι ικανότητες μπορούν να αναδυθούν αρκετά 

νωρίτερα από τις ηλικίες που υποστήριξαν οι Piaget και Inhelder και να φανερώσουν 

σημαντική ανάπτυξη στα προσχολικά χρόνια. 

Παράλληλα, σε σχέση με τις ικανότητες στην νοερή περιστροφή, η έρευνα έχει 

αποκαλύψει σημαντικές διαφορές για τις ηλικίες των 3,5 -5,5 χρονών (Frick & 

Newcombe, 2009).  Ειδικότερα, παρουσιάζει κάποια από τα παιδιά να μπορούν να 

εκτελούν νοερή περιστροφή, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα μία οθόνη αφής. Από την 

άλλη, κάποια παιδιά εμφανίζονται να μην είναι ικανά να αναπτύξου το ερέθισμα της 

νοερής περιστροφής. Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν πρόκληση για τα αποτελέσματα 

του Marmor ( 1977), όπου ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα μιας έρευνάς του, εισηγήθηκε 

ότι στην ηλικία των 4-5 χρονών τα παιδιά είναι ικανά να εκτελούν νοερές περιστροφές. 

Ένας αριθμός μελετών απέτυχε στο να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα του Marmor (Dean & 

Harvey, 1979) και εντόπισε μοτίβα στις ηλικιακές ομάδες (Estes, 1998), καταλήγοντας ότι 

μόνο μια μικρή ομάδα τετράχρονων παιδιών μπορεί να εφαρμόσει στρατηγική νοερής 

περιστροφής. Ο Marmor (1977), επίσης, εντόπισε ότι διδάσκοντας τα παιδιά να 

χρησιμοποιούν στρατηγικές νοερής περιστροφής δεν έχει σημαντική επίδραση στη 

μάθησή τους. Ωστόσο, έρευνες απέδειξαν ότι η νοερή περιστροφή συνεχίζεται να 

ενδυναμώνεται μέσα από την προσχολική ηλικία (Estes, 1998 ∙ Levine, Huttenlocher, 

Taylor, & Langrock, 1999). 

 

Η σχέση των χειρονομιών με τη γεωμετρική σκέψη, μάθηση και διδασκαλία 

Οι προηγούμενες έρευνες στη θεματική περιοχή των χειρονομιών και των μαθηματικών 

έχουν εξετάσει διάφορα μαθηματικά έργα συμπεριλαμβανομένου τη διατήρηση του όγκου 
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(Alibali, Kita, & Young, 2000 ∙  Church & Goldin- Meadow,1986), τη μάθηση της 

απαρίθμησης,  (Alibali and DiRusso,1999 ∙ Graham,1999),την επίλυση απλών ισοτήτων  

(Goldin-Meadow,2003 ∙ Perry, Church, & Goldin-Meadow,1988), την επικοινωνία στην 

τάξη (Goldin-Meadow & Singer, 2003 ∙  Goldin-Meadow, Kim, & Singer,1999), την 

κίνηση του γραφήματος ( Nemirovsky Tierney, & Wright, 1998 ∙ Radford, Demers, 

Guzmán, & Cerulli,2003 ∙  Robutti,2006), των προπτυχιακών μαθηματικών (Núñez,2006 

∙Smith,2003), και τη συλλογική επίλυση προβλήματος (Reynolds & Reeve 2002).  Αυτές 

οι έρευνες τονίζουν το ρόλο του σώματος στη μαθηματική σκέψη και μάθηση 

(Nemirovsky et al. 1998 ∙ Núñez 2006 ∙ Robutti 2006).  

Παρ’ όλα αυτά, οι χειρονομίες έχουν θεωρηθεί να είναι κατάλληλες στο να 

μεταβιβάζουν χωρικές πληροφορίες (McNeill, 1992 ∙ Kita & Özyürek, 2003) και συχνά να 

παράγονται όταν μιλούμε για το χώρο (Lavergne & Kimura,1987). Οι χειρονομίες 

παρουσιάζονται πολύ συχνά, όταν οι άνθρωποι προσδιορίζουν χωρικές λέξεις παρά μη 

χωρικές λέξεις (Krauss, 1998) και όταν περιγράφουν πώς κινούνται μέσα στο χώρο 

(Emmorey, Tversky, & Taylor, 2000 ∙ Schaal, Uttall, Levine, & Goldin- Meadow, 2005). 

Επιπλέον, όταν οι ομιλητές χρησιμοποιούν χωρικές λέξεις και εμποδίζονται να παράγουν 

χειρονομίες, η ομιλία τους γίνεται βραδύτερη και περιλαμβάνει δυσκολίες (Rauscher, 

Krauss, & Chen, 1996). Έτσι, υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνητικών δεδομένων που 

συνδέει τις χειρονομίες με τη χωρική σκέψη.  

Αρκετές είναι οι έρευνες που υποστηρίζουν ότι η κιναισθητική δραστηριότητα και 

συγκεκριμένα η ενσωματωμένη σκέψη στα παιδιά, μπορεί να διαδραματίσει ισχυρό ρόλο 

στις ικανότητες τους για  νοερούς μετασχηματισμούς, από το Νηπιαγωγείο μέχρι το 

Δημοτικό Σχολείο. Συγκεκριμένα, οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι οι νοεροί χωρικοί 

μετασχηματισμοί μπορούν να ενισχυθούν από συμβατές κινήσεις χεριών (Frick, Daum, 

Wilson,& Wilkening, 2009). 

Όμως, υπάρχει θεωρητική βάση που να υποστηρίζει ότι οι χειρονομίες μπορούν να 

διαδραματίσουν ρόλο σε μια γνωστική χωρική δραστηριότητα; Πραγματικά, πολλές είναι 

οι θεωρίες της παραγωγής χειρονομιών που διατυπώνουν υποθέσεις για το ρόλο τους στη 

χωρική γνώση. Για παράδειγμα, οι Kita και Özyürek (2003) τονίζουν  ότι οι 

αναπαραστατικές χειρονομίες προέρχονται από τις χωρικές-κιναισθητικές 

αναπαραστάσεις, που περιλαμβάνουν χωρικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικές με 

ενέργειες. Αυτές οι αναπαραστάσεις λειτουργούν σαν μια διασύνδεση ανάμεσα στο 

χωρικό-κινητικό συλλογισμό και των διαδικασιών παραγωγής ομιλίας. Σύμφωνα με αυτή 

τη θεωρία, οι χειρονομίες κωδικοποιούν μη γλωσσικές, χωρικές και κιναισθητικές 
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ιδιότητες για αυτά στα οποία αναφέρονται και οργανώνουν αυτή την πληροφορία με 

τρόπο, που να είναι συμβατή με τις πιθανές επιλογές έκφρασης αυτής της πληροφορίας σε 

γλωσσική μορφή. Έτσι, οι χωρικές κιναισθητικές πληροφορίες αλληλεπιδρούν γραμμικά 

με τις διαδικασίες παραγωγής ομιλία και οι χειρονομίες προέρχονται από αυτή τη 

διασύνδεση (Αlibali,2005). Οι Krauss, Chen και Gottesman (2000), επίσης, 

υπογραμμίζουν ότι οι αναπαραστατικές χειρονομίες προέρχονται από χωρικές 

αναπαραστάσεις εννοιών. Οι ίδιοι ερευνητές ανέπτυξαν ένα θεωρητικό μοντέλο 

στηριζόμενο στο μοντέλο του Levelt (1989) για την παραγωγή ομιλίας, 

συγκεκριμενοποιώντας τις διαδικασίες που εμπερικλείονται στην παραγωγή χειρονομιών. 

Κάθε μία από αυτές τις θεωρίες για την παραγωγή χειρονομιών έχει ως παραδοχή της το 

σημαντικό ρόλο των χειρονομιών για τη χωρική γνώση. Άλλες θεωρίες που δεν 

επικεντρώνονται στις χειρονομίες,  εισηγούνται τις κινήσεις του σώματος σε σύνθετες 

γνωστικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου τη χωρική γνώση. 

Συγκεκριμένα, η ενσωματωμένη προοπτική στη γνώση υπογραμμίζει ότι όλες οι 

γνωστικές δραστηριότητες στηρίζονται εν τέλει, στις κινήσεις του σώματος (π.χ. Barsalou, 

1999 ∙Glenberg, 1997∙ Glenberg & Kaschak, 2002). Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι 

σωματικές ενέργειες μπορούν να συμβάλουν σε μια γνωστική δραστηριότητα που 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Εφόσον, λοιπόν, οι χειρονομίες είναι σωματικές ενέργειες που 

παράγονται, όταν ο ομιλητής μιλά για χωρικές πληροφορίες, η ενσωματωμένη προοπτική 

εισηγείται ότι οι χειρονομίες μπορούν να επηρεάσουν το χωρικό συλλογισμό του ομιλητή 

(Alibali,2005). Έτσι, υπάρχει επαρκώς θεωρητικός λόγος να πιστεύουμε ότι οι χειρονομίες 

μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην χωρική γνώση. Εν τούτοις, ελαχίστη 

έρευνα έχει γίνει στο πεδίο της χωρικής γνώσης, που να επικεντρώνεται άμεσα στις 

χειρονομίες.  

Μία προσέγγιση για να κατανοήσουμε πώς να ενθαρρύνουμε τις χωρικές 

δεξιότητες των παιδιών είναι να διερευνήσουμε πώς οι άνθρωποι επικοινωνούν για το 

χώρο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση, όχι μόνο στις λέξεις τους, αλλά και στις χειρονομίες 

τους (Goldin-Meadow, 2003∙ Kendon, 1980 ∙ McNeill, 1992). Πρόσφατες έρευνες, έδειξαν 

ότι οι κινήσεις των χεριών έχουν ρόλο κλειδί στην επίλυση προβλημάτων νοερής 

περιστροφής τρισδιάστατων σχημάτων (Chu & Kita,2011). Οι περισσότερες από τις 

μελέτες που προηγήθηκαν διερεύνησαν το ρόλο των χειρονομιών στη χωρική 

οπτικοποίηση, εξετάζοντας την παραγωγή χειρονομιών, παράλληλα με την ομιλία, κατά τη 

διάρκεια διατύπωσης λεκτικών επεξηγήσεων για προβλήματα (π.χ. Alibali,Kita,&Young, 

2000 ∙ Ehrlich, Levine,&Goldin-Meadow, 2006 ∙ Goldin-Meadow, Cook, & Mitchell, 2009 
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∙ Kita& Davies, 2009 ∙ Melinger & Kita, 2007 ∙ Trafton, Trickett, Stitzlein, Saner,  Schunn,  

& Kirschenbaum, 2006). Οι άνθρωποι παράγουν χειρονομίες ακόμη και όταν σκέφτονται 

σιωπηλά κατά τη διάρκεια της επίλυσης προβλημάτων χωρικής οπτικοποίησης  (Chu & 

Kita, 2008, 2009 ∙ Hegarty, Mayer, Kriz, & Keehner 2005 ∙ Schwartz & Black, 1996). 

Σε έρευνα τους οι Valenzeno, Alibali και  Klatzky (2003) με δείγμα 25 παιδιά 

προσχολικής ηλικίας ανέδειξαν τον καταλυτικό ρόλο των χειρονομιών στην κατανόηση 

γεωμετρικών μετασχηματισμών και συγκεκριμένα της συμμετρίας. Διερεύνησαν εάν οι 

χειρονομίες των εκπαιδευτικών επηρεάζουν την κατανόηση των μαθητών σε διδακτικές 

συζητήσεις και κατ’ επέκταση τη μάθηση τους. Οι δεικτικές χειρονομίες που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα αυτή συνόδευαν την ομιλία των εκπαιδευτικών, 

συνδέοντας τις αφηρημένες λεκτικές εκφράσεις με το πραγματικό, φυσικό περιβάλλον. 

Όλα τα  παιδιά  παρακολούθησαν βιντεοσκοπημένα μαθήματα για την έννοια της 

συμμετρίας, τα οποία διέφεραν ως προς την παρουσία των χειρονομιών. Συγκεκριμένα, 

μία ομάδα παιδιών παρακολούθησε το μάθημα συμμετρίας με την προσθήκη χειρονομιών 

που παρήγαγε ο εκπαιδευτικός, καθώς επεξηγούσε την έννοια. Οι υπόλοιποι μαθητές δεν 

παρακολούθησαν καμία χειρονομία. Στο μετα-διαγνωστικό δοκίμιο που χορηγήθηκε μετά 

την παρέμβαση παρατηρήθηκαν υψηλότερες επιδόσεις στα παιδιά που παρακολούθησαν 

το μάθημα με την συνοδεία των λεκτικών επεξηγήσεων από χειρονομίες. Τα 

αποτελέσματα αυτά ενισχύουν το σημαντικό ρόλο που διακρίνει τις χειρονομίες στην 

επικοινωνία της διδακτικής πράξης. 

Μία ακόμη έρευνα που ασχολήθηκε με τους χωρικούς μετασχηματισμούς είναι 

αυτή των Ehrlich, Levine και Goldin-Meadow (2006), οι οποίοι είχαν ως στόχο να 

διερευνήσουν τους διάφορους τρόπους βελτίωσης της επίδοσης 80 παιδιών ηλικίας 5 

χρονών στους χωρικούς μετασχηματισμούς και να εξετάσουν τις στρατηγικές επίλυσής 

τους σε έργο χωρικών μετασχηματισμών. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι τα 

περισσότερα παιδιά που παρήγαγαν χειρονομίες για να αναπαραστήσουν τη μετακίνηση 

κομματιών, καθώς επεξηγούσαν τις ενέργειες τους, είχαν καλύτερες επιδόσεις στην 

επίλυση χωρικών έργων. Η υπεροχή αυτή επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι χειρονομίες είναι 

ικανές στο να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις στρατηγικές των παιδιών, 

αυξάνοντας την πιθανότητα ότι ένα παρεμβατικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την 

παραγωγή χειρονομιών μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε δεξιότητες νοερής 
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Πέρα από τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, ελάχιστες είναι οι έρευνες που 

μελέτησαν την παραγωγή χειρονομιών σε μαθηματικές δραστηριότητες με θέμα την 

κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος. Μία από αυτές είναι αυτή των Graham και Argyle 

(1975) οι οποίοι διερεύνησαν την παραγωγή χειρονομιών κατά τη διάρκεια επικοινωνίας 

για ακανόνιστα δυσδιάστατα σχήματα. Επίσης, η Kim και οι συνεργάτες της (2011) 

εξέτασαν πώς οι σωματικές εμπειρίες 24 παιδιών Β΄ τάξης Δημοτικού, στηρίζουν τη 

γνώση και τη μάθηση γεωμετρικών εννοιών, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

τρισδιάστατων σχημάτων και των κινήσεων τους.  Αρχικά, η έρευνα εντόπισε ότι το σώμα 

των παιδιών αποτέλεσε ένα αναπόσπαστο κομμάτι της γνώσης, της σκέψης και της 

ενίσχυσης της μάθησης των συγκεκριμένων εννοιών. Συχνά, τα παιδιά παρήγαγαν 

χειρονομίες χωρίς να μιλούν καθώς διερευνούσαν, επεξεργάζονταν και εξέφραζαν τις ιδέες 

τους. Δεύτερο, οι χειρονομίες που προέρχονταν μέσα από τις αλληλεπιδράσεις των 

παιδιών επέτρεψαν την ανάδειξη και την ενεργοποίηση νέων εννοιών, τόσο από τους 

ίδιους, όσο και από τους υπόλοιπους. 

Σε μια περίπτωση μελέτης οι Εlia , Gagatsis και Van den Heuvel-Panhuizen (2014) 

εξερεύνησαν τις λειτουργίες των χειρονομιών σε μια γεωμετρική δραστηριότητα, σε 

επίπεδο Νηπιαγωγείου. Στη μελέτη αυτή, ένα παιδί παρουσιάστηκε να παράγει εικονικές 

χειρονομίες για να συγκεκριμενοποιήσει χωρικές σχέσεις και στοιχεία του σχήματος,  με 

στόχο την επικοινωνία για την ανάπτυξη μιας γεωμετρικής σύνθεσης. Μαζί με την ομιλία, 

οι χειρονομίες λειτούργησαν ως σημειωτικά μέσα αντικειμενοποίησης, για την επιτυχή 

ολοκλήρωση του έργου. Ωστόσο, οι χειρονομίες του εκπαιδευτικού που συμμετείχε στην 

έρευνα εντοπίστηκαν να επηρεάζουν τις χειρονομίες του παιδιού, καθώς περιέγραφε 

στοιχεία σχήματος και χωρικές σχέσεις μεταξύ των σχημάτων. Αυτή η επίδραση ήταν 

αποτέλεσμα μίμησης ή επέκτασης των χειρονομιών των εκπαιδευτικών.  

Ο σημαντικός ρόλος των χειρονομιών στην ανάπτυξη του χωρικού συλλογισμού 

έγινε φανερός σε μια ακόμη μελέτη περίπτωσης των Elia  και Evangelou (2014), στην 

οποία εξετάστηκαν οι χειρονομίες παιδιών προσχολικής ηλικίας, κατά τη διάρκεια 

διδασκαλίας χωρικών  εννοιών. Η μικρογενετική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε, στην 

εν λόγω έρευνα, έδειξε ότι το παιδί, στο οποίο εστιάστηκε η έρευνα, χρησιμοποιούσε 

χειρονομίες σε όλη τη διδασκαλία, οι οποίες πολλές φορές μεταβίβαζαν περιεχόμενο 

αντίστοιχο της ομιλίας του  και άλλοτε αντίθετο με αυτό. Όπως φάνηκε από τη μελέτη, οι 

χειρονομίες των παιδιών μαζί με την ομιλία χρησιμοποιήθηκαν, όπως και στην 

προηγούμενη έρευνα, ως σημειωτικά μέσα αντικειμενοποίησης χωρικών σχέσεων που δεν 

είχαν κατακτηθεί από την ομιλία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί για τη 

διεκπεραίωση της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η μέθοδος δειγματοληψίας 

που εφαρμόστηκε για την επιλογή των υποκειμένων και γίνεται λεπτομερής αναφορά στις 

παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν στο δείγμα της έρευνας. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι παρουσιάζονται οι θεωρητικές αρχές, στις οποίες στηρίχθηκε η εν λόγω 

έρευνα για την ανάπτυξη της  παρέμβασης και γενικότερα για όλο το ερευνητικό κομμάτι. 

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη μέθοδο παρατήρησης που επιλέχθηκε, αλλά και στη 

μέθοδο ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων.  

 Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να εξετάσει τη φύση, το ρόλο 

των χειρονομιών και τη σχέση τους με τον προφορικό λόγο και άλλες σημειωτικές 

αναπαραστάσεις, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της κατανόησης γεωμετρικών 

εννοιών, στη νηπιοσχολική ηλικία. Επίσης, επιδιώχθηκε να εξεταστεί πώς οι διαφορετικές 

συνθήκες παραγωγής χειρονομιών, σχετικών με τη γεωμετρία στη διδασκαλία, μπορούν να 

συμβάλουν στην ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης των παιδιών. 

Για την ικανοποίηση του σκοπού της εργασίας έχει εξεταστεί στη βιβλιογραφία ο 

ρόλος των χειρονομιών τόσο στη μάθηση των μαθηματικών, όσο και στη γεωμετρική 

κατανόηση και διδασκαλία. Παράλληλα, έχει εξεταστεί η κατανόηση του γεωμετρικού 

σχήματος μέσα από τη βιβλιογραφία αλλά και των γεωμετρικών μετασχηματισμών, όπως 

επίσης και διάφορα αναλυτικά προγράμματα και παρεμβατικά προγράμματα που 

αναπτύχθηκαν για την περιοχή αυτή στη νηπιοσχολική ηλικία. Για να καταστεί δυνατή η 

περιγραφή της διαφορετικότητας των κινήσεων των χεριών που παράγουν τα παιδιά σε μια 

τάξη νηπιαγωγείου με θέμα διδασκαλίας τη γεωμετρία, αλλά και το γεωμετρικό 

περιεχόμενο των χειρονομιών και των συνδέσεων του περιεχομένου αυτού με τις διάφορες 

διαστάσεις των χειρονομιών, έχουν διεξαχθεί συστηματικές συνεχείς παρατηρήσεις 

(running record) σε τρεις διαφορετικές τάξεις νηπιαγωγείου. Οι παρατηρήσεις έχουν 
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εστιάσει την προσοχή τους στις χειρονομίες, σε συνδυασμό με άλλες σημειωτικές 

αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί στις περιγραφές τους 

και στις εξηγήσεις τους, στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού –παιδιού και 

παιδιών-παιδιών, σε γεωμετρικές δραστηριότητες.  Αυτές οι ομάδες παιδιών έχουν 

παρατηρηθεί σε τρεις ξεχωριστές χρονικές περιόδους, με 4 μήνες διαφορά. Η κάθε φάση 

παρατήρησης είχε συνολική διάρκεια 5 διδακτικές περιόδους (5Χ40΄), από το ωρολόγιο 

πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Η παρατήρηση αυτή επέτρεψε να διερευνηθούν οι σχέσεις 

των χειρονομιών με την προφορική ομιλία, καθώς και με άλλα σημειωτικά συστήματα, με 

τα οποία οι μαθητές αλληλεπιδρούν την ίδια στιγμή. Επίσης, μέσω της παρατήρησης, 

εξετάστηκε πώς οι χειρονομίες και οι διασυνδέσεις τους με την προφορική ομιλία και 

άλλες σημειωτικές πηγές διαφοροποιούνται, καθώς μεταβάλλεται η γεωμετρική σκέψη 

στα παιδιά. Παράλληλα, διευκόλυνε τη διερεύνηση του τρόπου,  με τον οποίο οι 

χειρονομίες των εκπαιδευτικών στο νηπιαγωγείο χρησιμοποιούνται ως πηγή από τα 

παιδιά, για να κατανοήσουν διάφορες έννοιες γεωμετρικού περιεχομένου. Τέλος, 

ερμηνεύθηκαν οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα παιδιά, αναφορικά με την παραγωγή 

χειρονομιών, ομιλίας και χειρισμό άλλων σημειωτικών συστημάτων, ανάμεσα στα παιδιά, 

σε γεωμετρικές δραστηριότητες. 

 Για να εντοπιστεί εάν η επίδραση διαφορετικών συνθηκών παραγωγής 

χειρονομιών, σχετικών με τη γεωμετρία στη διδασκαλία, μπορεί να συμβάλει στην 

ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης των παιδιών,  αναπτύχθηκε ένα παρεμβατικό 

πρόγραμμα για την κατανόηση γεωμετρικού σχήματος και γεωμετρικών 

μετασχηματισμών. Στο πλαίσιο του παρεμβατικού προγράμματος, αναπτύχθηκαν και 

εφαρμόστηκαν τα αναγκαία διδακτικά υλικά και οι διδακτικές πηγές. Η παρέμβαση 

στηρίχτηκε στην υπόθεση ότι οι χειρονομίες μπορούν να συμβάλουν στη γεωμετρική 

γνώση, εφόσον παρέχουν μια οπτικοποίηση των γεωμετρικών μετασχηματισμών,  

μετατόπιση και περιστροφή, των οποίων η ύπαρξή τους είναι σημαντική, καθώς  

ασχολούμαστε με τη σύνθεση, ανάλυση και αναδιοργάνωση γεωμετρικών σχημάτων.  

Συνεπώς, αναπτύχθηκαν για την παρέμβαση δύο είδη χειρονομιών που είναι σημαντικές 

από μαθηματική και γνωστική σκοπιά: 1) ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομίες, με 

δυναμικό χαρακτήρα που αναπαριστούν την κίνηση-λειτουργία του γεωμετρικού 

σχήματος, δηλαδή, τη μετατόπιση και την περιστροφή του γεωμετρικού σχήματος και 2) 

ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομίες, με στατικό χαρακτήρα, που αναπαριστούσαν την 

αρχική κατάσταση και την τελική κατάσταση της κίνησης δηλαδή, τις χωρικές σχέσεις του 

σχήματος πριν και μετά την κίνηση, ενωμένα ή απομακρυσμένα σχήματα. Η παρέμβαση 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

68 

 

εφαρμόστηκε σε 2 από τις 3 τάξεις νηπιαγωγείων. Οι τάξεις χωρίστηκαν σε δύο 

πειραματικές ομάδες: η πειραματική ομάδα 1  (ΠΟ 1) και η πειραματική ομάδα 2 (ΠΟ 2). 

Κάθε πειραματική ομάδα έχει ακολουθήσει διαφορετικό είδος παρέμβασης στηριζόμενη 

στον τρόπο παραγωγής των χειρονομιών. Συγκεκριμένα, η ΠΟ 1 περιλάμβανε την 

παρακολούθηση από τα παιδιά συγκεκριμένων χειρονομιών, συνδεδεμένες με 

γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, αλλά και την ενθάρρυνση των παιδιών από την 

εκπαιδευτικό για την παραγωγή αυτών των χειρονομιών. Στην ΠΟ 2 αν και τα παιδιά  

παρακολουθούσαν τις χειρονομίες που είχαν προστεθεί, δεν ενθαρρύνονταν να τις 

παράγουν. Η τρίτη τάξη ανήκε στην ομάδα ελέγχου. Η ΟΕ είχε λάβει τις ίδιες 

δραστηριότητες με αυτές της παρέμβασης, χωρίς ωστόσο να γίνει χρήση οποιασδήποτε 

σκόπιμης χειρονομίας.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του παρεμβατικού προγράμματος είχαν συλλεχθεί δεδομένα 

για την τρίτη φάση της παρατήρησης των μικρών ομάδων παρατήρησης, τα οποία και 

αναλύθηκαν, όπως και αυτά της πρώτης και δεύτερης φάσης της παρατήρησης, μέσα από 

την εφαρμογή της συγχρονικής και διαχρονικής ανάλυσης.  

 

Υποκείμενα 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας έλαβαν μέρος τρεις τάξεις με παιδιά 

προσχολικής ηλικίας (4-5,5 χρονών) από Δημόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία της Κύπρου, 

στις οποίες είχαν διεξαχθεί διαχρονικές παρατηρήσεις. Τα παιδιά προέρχονταν από 

σχολεία της επαρχίας Λευκωσίας και της επαρχίας Λάρνακας. Έγινε προσπάθεια, τα 

υποκείμενα να ανήκουν τόσο σε αστικά σχολεία, όσο και σχολεία της επαρχίας. Για την 

επιλογή των υποκειμένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία κριτηρίου. 

Τέθηκαν ως βασικά κριτήρια η τοποθεσία του σχολείου, το  μέγεθος του σχολείου, το 

είδος Νηπιαγωγείου(Δημόσιο, Ιδιωτικό, Κοινοτικό), είδος τάξης, η μητρική γλώσσα των 

παιδιών και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο τους. Και οι τρεις τάξεις ήταν μεικτού τύπου, 

περιλάμβαναν, δηλαδή ηλικίες 4 μέχρι 5,5 χρονών. Επιπλέον, είχαν ισοδύναμο 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, όπως και ίδια δύναμη στο μέγεθος του σχολείου. Επίσης, 

έγινε έλεγχος, εάν τα ποσοστά των παιδιών που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η 

ελληνική είναι ισοδύναμα μεταξύ των τριών τάξεων. Τέλος, εξετάστηκε το είδος σπουδών 

(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) των διδασκόντων σε κάθε τάξη, έτσι ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα τους. Όλες οι διδάσκουσες είναι 
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κάτοχοι πτυχίου Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Επίσης, όλες συμμετείχαν σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα, που δεν ήταν σχετικά με τη Μαθηματική Παιδεία. 

Από τις τρεις τάξεις, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να επιλέξουν μία ομάδα 4 παιδιών 

με διαφορετική επίδοση στα μαθηματικά, η οποία αποτέλεσε την ομάδα εστίασης των 

διαχρονικών παρατηρήσεων. Οι λόγοι επιλογής παιδιών διαφορετικής επίδοσης για την 

εξέταση των χειρονομιών είναι για να καταστεί εφικτή η μελέτη της σχέσης των 

διαφορετικών μαθηματικών ικανοτήτων με τη φύση, τη λειτουργία, το περιεχόμενο και 

την εξέλιξη των χειρονομιών που παράγουν τα παιδιά. Επιπλέον, τα διαφορετικά 

μαθηματικά επίπεδα, βοήθησαν στη διατύπωση συμπερασμάτων για το πώς επηρεάζουν 

την αλληλεπίδραση των χειρονομιών με άλλα σημειωτικά συστήματα (π.χ. προφορικός 

λόγος, εικονικές αναπαραστάσεις, κ.ά.), σε γεωμετρικές δραστηριότητες. Οι επιλογές των 

εκπαιδευτικών  για την ομάδα εστίασης της παρατήρησης εγκυροποιήθηκαν μέσα από τη 

χορήγηση του ΤΕΜΑ-3 τεστ. Το σταθμισμένο τεστ μαθηματικών ικανοτήτων TEMA - 3 

(Test of Early Mathematics Ability - Third Edition), με προέλευση τις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής, εφαρμόζεται σε παιδιά από τριών μέχρι οκτώ ετών. Η συγγραφική ομάδα 

του τεστ αυτού είναι  Ginsburg και  Baroody (2003). Εξετάζει την αισθητοποίηση των 

αριθμών, την ικανότητα αναγνώρισης και γραφής μαθηματικών συνόλων, απαρίθμησης, 

εκτέλεσης των τεσσάρων πράξεων και επίλυση προβλημάτων. Ο τρόπος χορήγησής του 

είναι συγκεκριμένος, βάσει της ηλικίας του παιδιού. Ο μέσος όρος επίδοση στο τεστ αυτό 

είναι 90 - 110.  Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ένας μαθητής της Πειραματικής Ομάδας 

2 στον οποίο δόθηκε το ψευδώνυμο, Αχιλλέας, αρνήθηκε να συμμετάσχει στη χορήγηση 

του τεστ ΤΕΜΑ. Για σκοπούς ηθικής δεοντολογίας, η άρνηση του παιδιού έγινε αποδεκτή 

και λήφθηκε υπόψη μόνο η αξιολόγηση της εκπαιδευτικού.  

Πιο κάτω, παρουσιάζονται τα παιδιά της κάθε ομάδας παρατήρησης και η μαθηματική 

επίδοση του κάθε παιδιού. Για σκοπούς ηθικής δεοντολογίας οι συμμετέχοντες της 

έρευνας φέρουν ψευδώνυμα.  

 

Όνομα Παιδιού Μαθηματική Επίδοση Μητρική γλώσσα 

Πειραματική Ομάδα 1(ΠΟ1) 

Έλενα Ψηλή (115) Ελληνική 

Λίνα Μέτρια προς ψηλή (110) Ελληνική 
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Νίκη Μέτρια προς ψηλή (108) Ελληνική 

Δημήτρης Μέτρια προς χαμηλή (93) Ελληνική 

Πειραματική Ομάδα 2 (ΠΟ2) 

Αχιλλέας Ψηλή Ελληνική 

Άντρη Μέτρια προς ψηλή(99) Ελληνική 

Στέλλα Μέτρια προς ψηλή (92) Ελληνική 

Αλεξία Χαμηλή (77) Αγγλική 

Ομάδα Ελέγχου (ΟΕ) 

Λούης Ψηλή (115) Ελληνική 

Θάλεια Μέτρια προς ψηλή (105) Ελληνική 

Λάουρα Μέτρια (95) Ελληνική 

Βάσω Χαμηλή (60) Ελληνική 

Πίνακας 3.1.Συμμετέχοντες  για κάθε ομάδα παρατήρησης 

 

Όπως έχει διαφανεί από τον πιο πάνω πίνακα, το δείγμα βασίζεται σε 

συγκεκριμένα κριτήρια και υποκείμενα που γίνονται το αντικείμενο μελέτης της έρευνας 

(Patton,1990). Είναι ανάγκη το δείγμα να είναι ομοιογενές και οι συμμετέχοντες να 

μοιράζονται κοινές εμπειρίες για το φαινόμενο που μελετάται από τον ερευνητή (Cutcliffe, 

1999), όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι μαθηματικές εμπειρίες γύρω από το 

χώρο της γεωμετρίας. Η μοναδική απόκλιση που παρατηρήθηκε στο δείγμα προέρχεται 

από την Αλέξια, η οποία δεν είχε ως μητρική γλώσσα την ελληνική, αλλά την αγγλική 

γλώσσα. Ωστόσο, η συμπερίληψη της στο δείγμα είχε έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον, 

εφόσον θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο την εξέταση της σχέσης της γλώσσας με τη 

χειρονομία  

Συνεπώς και στις τρεις ομάδες έγινε λεπτομερής έλεγχος όλων των γεωμετρικών 

εννοιών που διδαχθήκαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς,  που έχει 

διεξαχθεί η έρευνα (ΕΝΤΥΠΟ 1, Παράρτημα 1).  
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Η επιλογή της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας ως υποκείμενα της έρευνας 

στηρίζεται στο γεγονός ότι ανάμεσα στις ηλικίες των 3 και 5 χρονών υπάρχει μια έκρηξη 

χειρονομιών στα παιδιά (McNeill, 2005), καθώς τα γραπτά σύμβολα δεν έχουν ακόμη 

πρωταρχικό ρόλο στη μαθηματική γνώση. Επομένως, η ανάγκη βελτίωσης της γνώσης για 

τη χρήση των χειρονομιών και τις λειτουργίες τους, αλλά και τις διασυνδέσεις τους με τις 

λεκτικές εκφράσεις στη μάθηση των μαθηματικών των μικρών παιδιών είναι πολύ 

σημαντική. Παρά την έμφαση που δίνεται στη βιβλιογραφία για τις γεωμετρικές 

ικανότητες των μικρών παιδιών (π.χ., Sarama & Clements, 2009), από τη μια, και πολύ 

πρόσφατα στη χρήση των χειρονομιών στη μάθηση των μαθηματικών (π.χ., Radford, 

2009) από την άλλη, οι χειρονομίες των παιδιών και οι σχέσεις τους με τις λεκτικές 

εκφράσεις, για τη μελέτη της εξέλιξης της γεωμετρικής σκέψης και κατανόησης στη 

νηπιοσχολική ηλικία, δέχθηκε ελάχιστη προσοχή. 

 

Διαδικασία Εκτέλεσης της Έρευνας 

Για να είναι εφικτή η ικανοποίηση όλων των ερευνητικών στόχων, η παρούσα έρευνα 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:  

 Πρώτη Φάση: Στην πρώτη φάση της έρευνας έχει μελετηθεί η βιβλιογραφία της 

μαθηματικής εκπαίδευσης, που σχετίζεται με τις χειρονομίες στη μάθηση των 

μαθηματικών και πρωτίστως, στη γεωμετρική κατανόηση και διδασκαλία. 

Αναζητήθηκαν και συζητήθηκαν αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. Επίσης,  

μελετήθηκε η  βιβλιογραφία για την κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος και 

των γεωμετρικών μετασχηματισμών στα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας, αλλά 

και το αναλυτικό πρόγραμμα της Κύπρου για τα μαθηματικά, για τη συγκεκριμένη 

θεματική περιοχή. Επίσης, καταγράφηκαν και μελετήθηκαν άλλα ερευνητικά 

προγράμματα στη συγκεκριμένη περιοχή της γεωμετρίας, στη βαθμίδα της  

προσχολικής εκπαίδευσης. Αυτό βοήθησε για να αναπτυχθούν οι διδακτικές πηγές 

και τα διδακτικά υλικά που ήταν απαραίτητα για την παρέμβαση. 

 Δεύτερη Φάση: Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας  έχουν διεξαχθεί 

συστηματικές συνεχείς παρατηρήσεις (running record) σε τρεις διαφορετικές τάξεις 

νηπιαγωγείου.  Από κάθε τάξη έχει επιλεγεί μια ομάδα 4 παιδιών διαφορετικής 

επίδοσης, η οποία αποτέλεσε την ομάδα εστίασης της παρατήρησης. Δύο τάξεις  

ανήκαν στην πειραματική ομάδα και μία από αυτές στην ομάδα ελέγχου (βλέπε 

τρίτη φάση παρατήρησης). Οι παρατηρήσεις εστίασαν την προσοχή τους στις 
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χειρονομίες σε συνδυασμό με άλλες σημειωτικές αναπαραστάσεις, που 

χρησιμοποιούν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί στις περιγραφές τους και στις 

εξηγήσεις τους, στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού –παιδιού και παιδιών 

–παιδιών σε γεωμετρικές δραστηριότητες.  Αυτές οι ομάδες παιδιών  

παρατηρήθηκαν σε τρεις ξεχωριστές χρονικές περιόδους, με 4 μήνες διαφορά. Η 

κάθε φάση παρατήρησης είχε συνολική διάρκεια 5 διδακτικές περιόδους (5Χ40΄) 

από το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, σε χρονικό διάστημα 1,5 

εβδομάδας. Σε αυτή τη δεύτερη φάση της διαδικασίας εκτέλεσης της έρευνας είχε 

διεξαχθεί η πρώτη φάση της παρατήρησης, η οποία διαφέρει από τη τρίτη φάση 

της παρατήρησης, στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν ελεύθεροι να διδάξουν 

ό,τι οι ίδιοι επιθυμούν από την περιοχή της γεωμετρίας.  Για καλύτερη καταγραφή 

των λεκτικών και μη λεκτικών εκφράσεων των παιδιών είχαν χρησιμοποιηθεί δύο 

βιντεοκάμερες εκ των οποίων, η μία βιντεοσκοπούσε τη συγκεκριμένη ομάδα 

παιδιών, για την οποία διεξαγόταν η παρατήρηση, και η δεύτερη βιντεοκάμερα την 

εκπαιδευτικό της τάξης. Τα δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν μόνο για τους 

σκοπούς της έρευνας και  είναι εμπιστευτικά, έχουν μετασχηματιστεί σε 

QuickTime movie files (.mov) και  κοινοποιήθηκαν για συζήτηση στην ερευνητική 

ομάδα. Έπειτα, απομονώθηκαν σκηνές από τη βιντεοσκόπηση, οι οποίες κρίθηκαν 

χρήσιμες για την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων και  μετασχηματίστηκαν σε 

μορφή jpeg. Σε αυτή τη φάση, αναλύθηκαν τα ποιοτικά δεδομένα που είχαν 

συλλεχθεί από την πρώτη φάση της παρατήρησης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

συγχρονικής και διαχρονικής ανάλυσης (Arzarello et al., 2009).  

 Τρίτη Φάση: Στην τρίτη φάση της έρευνας αναπτύχθηκε παρέμβαση για την 

κατανόηση γεωμετρικού σχήματος και γεωμετρικών μετασχηματισμών, όπως και 

τα αναγκαία διδακτικά υλικά και οι διδακτικές πηγές. Αναπτύχθηκαν για την 

παρέμβαση δύο είδη χειρονομιών που ήταν σημαντικές από μαθηματική και 

γνωστική σκοπιά. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν ανάμεικτου χαρακτήρα 

χειρονομίες με δυναμικό χαρακτήρα, οι οποίες αναπαριστούσαν την κίνηση -

λειτουργία του γεωμετρικού σχήματος, δηλαδή, τη μετατόπιση και την περιστροφή 

και ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομίες, με στατικό χαρακτήρα, οι οποίες 

αναπαριστούσαν την αρχική κατάσταση και την τελική κατάσταση της κίνησης 

δηλαδή, τις χωρικές σχέσεις του σχήματος πριν και μετά την κίνηση, ενωμένα ή 

απομακρυσμένα σχήματα.  Η παρέμβαση έχει εφαρμοστεί σε 2 από τις 3 τάξεις 

νηπιαγωγείων. Οι τάξεις χωρίστηκαν σε δύο πειραματικές ομάδες: η πειραματική 
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ομάδα 1 (ΠΟ 1) και η πειραματική ομάδα 2 (ΠΟ 2). Κάθε πειραματική ομάδα 

ακολούθησε διαφορετικό είδος παρέμβασης, στηριζόμενη στον τρόπο χρήσης των 

χειρονομιών, δηλαδή, την παρατήρηση και την παραγωγή των χειρονομιών που 

προστέθηκαν από τη μια, και μόνο στην παρακολούθηση χειρονομιών, από την 

άλλη. Συγκεκριμένα, η ΠΟ 1 ακολούθησε το παρεμβατικό πρόγραμμα που 

περιλάμβανε την παρακολούθηση συγκεκριμένων χειρονομιών, συνδεδεμένες με 

γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, από τα παιδιά, αλλά και την ενθάρρυνση των 

παιδιών από τον εκπαιδευτικό για την παραγωγή αυτών των χειρονομιών. Η ΠΟ 2 

ακολούθησε ένα παρόμοιο παρεμβατικό πρόγραμμα, στο οποίο τα παιδιά 

παρακολουθούσαν τις χειρονομίες που είχαν προστεθεί και δεν ενθαρρύνονταν να 

τις παράγουν. Η τρίτη τάξη ανήκε στην ομάδα ελέγχου. Η ΟΕ είχε λάβει τις ίδιες 

δραστηριότητες με αυτές της παρέμβασης, χωρίς ωστόσο να γίνει χρήση 

οποιασδήποτε σκόπιμης χειρονομίας. Επιπλέον, στη φάση αυτή διεκπεραιώθηκε το 

δεύτερο στάδιο παρατήρησης των τριών μικρών ομάδων. Επίσης, είχε διεξαχθεί 

μια διατμηματική διαχρονική ανάλυση των δεδομένων που είχαν συλλεχθεί από τις 

δύο πρώτες παρατηρήσεις, με σκοπό να εντοπιστούν οι αλλαγές στις διαδικασίες 

κατανόησης γεωμετρικών εννοιών, με επίκεντρο τις δράσεις χειρονομιών και 

ομιλίας με την πάροδο του χρόνο, σε τυπικές συνθήκες διδασκαλίας.  

 Τέταρτη Φάση: Στην τέταρτη φάση, τα παρεμβατικά προγράμματα εφαρμόστηκαν 

από τους εκπαιδευτικούς στις πειραματικές ομάδες και στην ομάδα ελέγχου.   

 Πέμπτη Φάση: Αφού έγινε η διατμηματική συγχρονική ανάλυση, αλλά και 

διαχρονική ανάλυση για μικρές και μέτριου μεγέθους χρονικές περιόδους για τα 

ποιοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν στο τρίτο στάδιο των παρατηρήσεων στις 

τρεις τάξεις, είχε διεξαχθεί μια διατμηματική μακροχρόνια διαχρονική ανάλυση 

των ποιοτικών δεδομένων που συλλέχθηκαν και από τις τρεις φάσεις της 

παρατήρησης, της κάθε μικρής ομάδας των παιδιών, κάθε τάξης.  Αυτή η ανάλυση 

βοήθησε να προσδιοριστεί ο πολυδιάστατος ρόλος των χειρονομιών σε 

διαφορετικά επικοινωνιακά και διδακτικά πλαίσια. Διεξάγοντας μια δια-τμηματική 

διαχρονική ανάλυση είμαστε ικανοί να εντοπίσουμε πώς η χρήση χειρονομιών, 

προφορικής ομιλίας, υλικών και διαγραμμάτων στη διαδικασία μάθησης των 

γεωμετρικών εννοιών στο παρεμβατικό πρόγραμμα διαφέρει από τη χρήση αυτών 

των σημείων,  όταν τα παιδιά λαμβάνουν τυπική διδασκαλία της γεωμετρίας. 

Επίσης, κατέστην δυνατό να εξεταστεί ο ρόλος των χειρονομιών στην κατάκτηση 

και στην ανάπτυξη της γεωμετρικής κατανόησης σε διαφορετικές συνθήκες 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

74 

 

παρέμβασης, όπου ενώ εμπλέκονται τα παιδιά σε δραστηριότητες με επίκεντρο την 

λειτουργική σύλληψη του γεωμετρικού σχήματος, καθεμιά από τις παρεμβάσεις 

προωθεί διαφορετικό είδος χρήσης χειρονομιών.   

 

 

Μέθοδος Παρατήρησης 

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την παρατήρηση των παιδιών είναι η επιτόπια 

παρατήρηση. Συγκεκριμένα, με τη χρήση δύο βιντεοκαμερών, από τις οποίες η μία 

βιντεοσκοπούσε την εκπαιδευτικό και η δεύτερη την ομάδα παιδιών της εστίασης της 

παρατήρησης, καταγραφόταν κάθε ενέργεια κάθε υποκειμένου. Παράλληλα, λαμβάνονταν  

φωτογραφίες, αλλά και αυτούσια όλα τα έργα των παιδιών και γενικότερα κάθε 

σημειωτικής πηγής που συμμετείχε σε κάθε μαθηματική δραστηριότητα. Για να είμαστε 

σίγουροι ότι η συλλογή των δεδομένων γινόταν όσο πιο φυσικά γίνεται, χωρίς να προκαλεί 

οποιαδήποτε ενόχληση ή απόσπαση στην προσοχή των παιδιών, φροντίσαμε να έλθουμε 

σε επαφή με τα παιδιά μία εβδομάδα προτού διεξαχθούν οι παρατηρήσεις, χωρίς τη χρήση 

οποιασδήποτε βιντεοκάμερας.  

Η παρατήρηση έγινε σε τρεις διακριτές χρονικές στιγμές με απόσταση τεσσάρων 

μηνών [Οκτώβριος-Φλεβάρης-Ιούνιος]. Στις δύο πρώτες παρατηρήσεις κλήθηκαν οι 

εκπαιδευτικοί να οργανώσουν πέντε διδασκαλίες (ελεύθερες και δομημένες), με θέμα τη 

γεωμετρία (π.χ. γεωμετρία Ι, γεωμετρία ΙΙ), όπως οι ίδιοι επιθυμούσαν, χωρίς να τους 

προσφερθεί οποιαδήποτε καθοδήγηση. Έγινε προσπάθεια να αναπτυχθούν δύο ή τρεις 

δομημένες διδασκαλίες από τις οποίες, η μία θα ενέπλεκε αφήγηση παραμυθιού με 

μαθηματική σκοπιμότητα και δύο ή τρεις μη δομημένες διδασκαλίες (ελεύθερες ή ήσυχες 

δραστηριότητες). Στην τρίτη φάση της παρατήρησης με τυχαία επιλογή, οι τρεις τάξεις 

διακρίθηκαν σε τρεις διαφορετικές συνθήκες παρέμβασης. Μία από αυτές κλήθηκε να 

εφαρμόσει τις πέντε διδασκαλίες κατανόησης γεωμετρικού σχήματος, με παρακολούθηση 

και αναπαραγωγή σκόπιμων χειρονομιών γεωμετρικού περιεχομένου. Η δεύτερη τάξη 

κλήθηκε να εφαρμόσει τις πέντε  διδασκαλίες κατανόησης γεωμετρικού σχήματος με 

παρακολούθηση σκόπιμων χειρονομιών, χωρίς ωστόσο να αναγκάζονται τα παιδιά να τις 

αναπαράγουν. Τέλος, η τρίτη τάξη κλήθηκε να εφαρμόσει τις πέντε διδασκαλίες, χωρίς να 

γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στις χειρονομίες.  
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 Φάση 

Παρατήρησης Ι 

Φάση 

Παρατήρησης ΙΙ 

Φάση 

Παρατήρησης ΙΙΙ 

Χρονική 

διάρκεια 

κάθε φάσης  

Τάξη 1 –

ΠΟ1 

Πέντε 

διδασκαλίες 

σύμφωνα με το 

σύνηθες 

αναλυτικό 

πρόγραμμα-

τυπική 

διδασκαλία - 

Πέντε 

διδασκαλίες 

σύμφωνα με το 

σύνηθες 

αναλυτικό 

πρόγραμμα-

τυπική 

διδασκαλία 

Παρέμβαση στη 

γεωμετρία με 

παρακολούθηση 

και αναπαραγωγή 

σκόπιμων 

χειρονομιών σε 

πέντε 

διδασκαλίες-

Παράρτημα 2 

1,5 

εβδομάδα 

Τάξη 2-ΠΟ2 Πέντε 

διδασκαλίες 

σύμφωνα με το 

σύνηθες 

αναλυτικό 

πρόγραμμα-

τυπική 

διδασκαλία 

Πέντε 

διδασκαλίες 

σύμφωνα με το 

σύνηθες 

αναλυτικό 

πρόγραμμα-

τυπική 

διδασκαλία 

Παρέμβαση στη 

γεωμετρία με 

παρακολούθηση 

σκόπιμων 

χειρονομιών σε 

πέντε 

διδασκαλίες-

Παράρτημα 3 

1,5 

εβδομάδα 

Τάξη 3-ΟΕ Πέντε 

διδασκαλίες 

σύμφωνα με το 

σύνηθες 

αναλυτικό 

πρόγραμμα-

τυπική 

διδασκαλία 

Πέντε 

διδασκαλίες 

σύμφωνα με το 

σύνηθες 

αναλυτικό 

πρόγραμμα-

τυπική 

διδασκαλία 

Παρέμβαση στη 

γεωμετρία σε 

πέντε διδασκαλίες 

-Παράρτημα 4 

1,5 

εβδομάδα 

Πίνακας 3.2: Ανάλυση Φάσεων Παρατήρησης  

Όλες οι διδασκαλίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια αυτής της φάσης, όπως και 

στις προηγούμενες βιντεοσκοπήθηκαν. Λόγω της ιδιαιτερότητας και της ελευθερίας που 

υπάρχει στην προσχολική εκπαίδευσης στο ωρολόγιο πρόγραμμα τους, όσον αφορά στη 
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συχνότητα διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν σε κάθε φάση 

της παρατήρησης να αναπτύξουν τις διδασκαλίες μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο 1,5 

εβδομάδας. Η επιβολή ενός τέτοιου χρονικού περιθωρίου οδήγησε στο να αποφευχθεί 

πιθανή συσσώρευση διδασκαλιών σε μία τάξη και η αραιή διεξαγωγή διδασκαλιών σε 

άλλες τάξεις.  

 

Σχεδιασμός Παρέμβασης 

 

Το παρεμβατικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση της σχέσης  

χειρονομιών και του γεωμετρικού συλλογισμού στηρίζεται αρχικά, στην πολυτροπική 

προσέγγιση της μάθησης και στην ενίσχυση της γεωμετρικής σκέψης, μέσα από την 

μάθηση και διδασκαλία πτυχών της λειτουργικής κατανόησης.  

Αυτή η παρέμβαση αποτέλεσε ένα βήμα πέρα από την αντίληψη ή τη βοτανιστική 

προσέγγιση της μάθησης και της διδασκαλίας της γεωμετρίας (Duval, 2005).  Προωθεί τη 

λειτουργική σύλληψη του γεωμετρικού σχήματος με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 

πραγματικά υλικά, για παράδειγμα έργα που καλούνται τα παιδιά να απαντήσουν: «Τι 

μπορούμε να φτιάξουμε με τα τρίγωνα; Πώς μπορούμε να το/τα φτιάξουμε;». 

Ακολουθώντας τις εισηγήσεις προηγούμενων παρεμβατικών προγραμμάτων (π.χ. Agam, 

1984 ∙Sarama & Clements, 2009), με στόχο την ενίσχυση της εννοιολογικής σύλληψης του 

γεωμετρικού σχήματος στην προσχολική ηλικία, μέσα από την υποστήριξη ικανοτήτων 

σχετικών με τη λειτουργική σύλληψη (σύνθεση και ανάλυση γεωμετρικών σχημάτων, 

αναδιοργάνωση γεωμετρικής σύνθεσης, αναγνώριση σχημάτων σε γεωμετρική σύνθεση με 

αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας) τα πέντε σχέδια μαθήματος εστιάζουν την προσοχή τους 

στη διδασκαλία των συγκεκριμένων εννοιών. Η επίτευξή τους όμως προϋποθέτει την 

παράλληλη διδασκαλία γεωμετρικών μετασχηματισμών εφόσον, όπως υποστηρίζουν οι 

Sarama & Clements (2009) από την ηλικία των 4 χρόνων, τα ίδια τα παιδιά εφαρμόζουν 

τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, ως στρατηγικές σε έργα σύνθεσης, ανάλυσης και 

αναδιοργάνωσης γεωμετρικών συνθέσεων. Ειδικότερα, το παρεμβατικό πρόγραμμα 

εστιάζει την προσοχή του στην περιστροφή και στη μετατόπιση. Η διδασκαλία της 

περιστροφής (σχέδιο μαθήματος 2) ακολούθησε τη διδασκαλία της μετατόπισης (σχέδιο 

μαθήματος 1), λόγω των ιδιαίτερων δυσκολιών που παρουσιάζει σύμφωνα με πληθώρα 

ερευνητών (Piaget & Inhelder, 1971 ∙ Frick&Newcombe, 2009).  
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Όπως έχει τονιστεί, η παρέμβαση αποσκοπεί σε λειτουργικές πτυχές της 

κατανόησης του σχήματος και για το λόγο αυτό δεν γινόταν αναφορά στην ονομασία 

σχημάτων και δεν επιδιωκόταν η εκμάθηση των ονομασιών τους. Έτσι, κάθε σχήμα που 

χρησιμοποιείτο είχε το Μοναδικό Αριθμό του, για να επιτυγχάνεται η επικοινωνία των 

παιδιών, με εξαίρεση το τελευταίο σχέδιο μαθήματος.  

Επιπλέον, όλα τα σχέδια μαθήματος πραγματεύονται γεωμετρικές συνθέσεις με 

δύο υποσχήματα, με εξαίρεση το τρίτο και τέταρτο σχέδιο μαθήματος (τρίτη και τέταρτη 

δομημένη διδασκαλία), το οποίο εμπλέκει 3 υποσχήματα.  Η ύπαρξη 3 υποσχημάτων 

υποθέσαμε ότι θα αύξανε το βαθμό δυσκολίας, εφόσον σε μια γεωμετρική σύνθεση τα 

παιδιά τείνουν να χειρίζονται κάθε κομμάτι ως ένα ξεχωριστό ρόλο (Sarama & Clements, 

2009), σε αντίθεση με τις γεωμετρικές συνθέσεις με 3 υποσχήματα, όπου υπάρχει 

συνδυασμός υποσχημάτων για ένα ρόλο στη σύνθεση.  Παράλληλα, τα έργα στα σχέδια 

μαθήματος διαφοροποιούνται και ως προς την ύπαρξη εσωτερικών διαχωριστικών 

γραμμών, οι οποίες αποτελούν οπτικές νύξεις για τα παιδιά και ενισχύουν τις αντιληπτικές 

τους ικανότητες (Sarama & Clements, 2009). Συνεπώς, η παρουσία ή η απουσία τους 

διαφοροποιεί το βαθμό δυσκολίας. 

Το πέμπτο σχέδιο μαθήματος (τέταρτη δομημένη διδασκαλία) επεξεργάζεται τη 

μαθηματική αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων. Η ανάπτυξη του στηρίζεται στην θεωρία 

των Sarama και Clements (2009), οι οποίοι κάνουν αναφορά για μία ακόμη πτυχή της 

αντιληπτικής σύλληψης,  σχετική με την ικανότητα του ατόμου να εντοπίζει σχήματα σε 

γεωμετρικές συνθέσεις. Η ικανότητα αυτή διακρίνεται σε δύο άλλες υποκατηγορίες, τις 

οποίες οι ίδιοι ερευνητές διαχωρίζουν ως προς το βαθμό δυσκολίας. Συγκεκριμένα, η μία 

υποκατηγορία αναφέρεται στην αναγνώριση σχήματος σε γεωμετρική σύνθεση, στην 

οποία η επιφάνεια του σχήματος δεν διαπερνάται από άλλα ευθύγραμμα τμήματα και η 

άλλη στην αναγνώριση σχήματος, που η επιφάνειά του διαπερνάται από ευθύγραμμα 

τμήματα κάποιας άλλης δομής της σύνθεσης. Το σχέδιο αυτό επεξεργάζεται σχήματα που 

υπόκεινται και στις δύο κατηγορίες.  

 Η παρέμβαση αυτή στηριζόταν στην υπόθεση ότι οι χειρονομίες μπορούν να 

συμβάλουν σε αυτή την γνώση, εφόσον παρέχουν μια οπτικοποίηση των γεωμετρικών 

μετασχηματισμών, δηλαδή, της μετατόπισης και της περιστροφής, που είναι σημαντικοί 

μετασχηματισμού, όταν ασχολούμαστε με τη σύνθεση, την ανάλυση και την 

αναδιοργάνωση γεωμετρικών σχημάτων. Όσον αφορά την παραγωγή χειρονομιών, 

στηριζόμενη η εργασία αυτή σε ευρήματα που τονίζουν, ότι η διδασκαλία που 
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εμπερικλείει χειρονομίες έχει εντοπιστεί να διευκολύνει την μάθηση (Church, Ayman-

Nolley, & Mahootian, 2004 ∙ Singer & Goldin-Meadow, 2005 ∙ Valenzeno, Alibali, & 

Klatzky,2003)  δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικές συνθήκες εμπλοκής χειρονομιών. 

Παράλληλα, εφόσον έχει αποδειχθεί ο ρόλος της παρακολούθησης και αναπαραγωγής 

χειρονομιών στη μάθηση (Cook, Yip, &Goldin-Meadow, 2010 ∙ Cook et al., 2008), αλλά 

όχι μόνο της παρακολούθησης χειρονομιών, χωρίς την ενθάρρυνση αναπαραγωγής τους 

υπήρξαν δυο διαφορετικές συνθήκες παρέμβασης. Η μια συνθήκη παρέμβασης 

παρουσίαζε τις βιντεοσκοπημένες χειρονομίες και ενθάρρυνε τα παιδιά να τις 

αναπαράγουν, ενώ η άλλη συνθήκη παρέμβασης παρουσίαζε απλά τις βιντεοσκοπημένες 

χειρονομίες, χωρίς ωστόσο να ενθαρρύνει τα παιδιά να τις αναπαράγουν. Η παρέμβαση 

εφαρμόστηκε σε 2 από τις 3 τάξεις νηπιαγωγείων. Οι τάξεις χωρίστηκαν σε δύο 

πειραματικές ομάδες: Η πειραματική ομάδα 1 (ΠΟ 1) και η πειραματική ομάδα 2 (ΠΟ 2). 

Κάθε πειραματική ομάδα ακολούθησε διαφορετικό είδος παρέμβασης στηριζόμενη στον 

τρόπο χρήσης των χειρονομιών, δηλαδή, την παρατήρηση και παραγωγή των χειρονομιών 

που είχαν προστεθεί από τη μια, και μόνο στην παρακολούθηση χειρονομιών από την 

άλλη. Συγκεκριμένα, η ΠΟ 1 ακολούθησε το παρεμβατικό πρόγραμμα που περιλάμβανε 

την παρακολούθηση από τα παιδιά συγκεκριμένων χειρονομιών, συνδεδεμένες με 

γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, αλλά και την ενθάρρυνση των παιδιών από τον 

εκπαιδευτικό για την παραγωγή αυτών των χειρονομιών. Η ΠΟ 2 ακολούθησε ένα 

παρόμοιο παρεμβατικό πρόγραμμα, στο οποίο τα παιδιά παρακολουθούσαν τις χειρονομίες 

που προστέθηκαν και δεν ενθαρρύνονταν να τις παράγουν. Η τρίτη τάξη ανήκε στην 

ομάδα ελέγχου. Η ΟΕ  έλαβε τις ίδιες δραστηριότητες με αυτές της παρέμβασης, χωρίς 

ωστόσο να γίνει χρήση οποιασδήποτε σκόπιμης χειρονομίας. 

Οι χειρονομίες  σχετίζονταν με τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς που 

επεξεργαζόταν το κάθε σχέδιο μαθήματος. Ακολουθούσαν τη διατύπωση προβλέψεων των 

παιδιών και προηγούνταν της ενασχόλησης τους με τα πραγματικά υλικά. Οι χειρονομίες  

παρενέβαιναν ως μέρος του σημειωτικού παιχνιδιού, κατά το οποίο η εκπαιδευτικός 

εναρμονιζόταν με τις σημειωτικές πηγές των παιδιών και τις επέκτεινε με την παραγωγή 

χειρονομιών, τις οποίες παρήγαγε η ίδια και τις προέβαλε και μέσα από βίντεο. Αυτό 

επέτρεπε στην εκπαιδευτικό να είναι εναρμονισμένη κατάλληλα με τη γλώσσα των 

παιδιών και αντίστροφα, επέτρεπε στους μαθητές να πετύχουν τον συντονισμό με τη 

γλώσσα της εκπαιδευτικού και μέσα από αυτό με την επίσημη γνώση (Arzarello, 2006). 

Στην ΟΕ, στην οποία δεν παραγόταν καμία σκόπιμη χειρονομία, αλλά διατυπωνόταν μόνο 
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το λεκτικό περιεχόμενο της, το περιεχόμενο αυτό παραγόταν ακριβώς μετά τη διατύπωση 

προβλέψεων και πριν από την ενασχόληση των παιδιών με υλικά.  

Συγκεκριμένα, οι χειρονομίες ήταν χειρονομίες «ανάμεικτου χαρακτήρα»  και 

συνδύαζαν στατικό και δυναμικό χαρακτήρα. Με τον όρο «ανάμεικτο χαρακτήρα» 

αναφερόμαστε στη συμπύκνωση και την ανάμειξη των γεωμετρικών νοημάτων σε μια 

χειρονομία. Εάν λάβουμε υπόψη τη σημειωτική δέσμη ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα, ο 

συμπυκνωμένος ή ανάμεικτος χαρακτήρας της σημειωτικής δέσμης είναι χαρακτηριστικό 

της ίδιας της σημειωτικής δραστηριότητας, που προέρχεται από το ρόλο των χειρονομιών. 

Ο πολύ-σημειωτικός χαρακτήρας της σημειωτικής δέσμης μας επιτρέπει να 

ανταποκριθούμε σε διάφορα στοιχεία των μαθηματικών αντικειμένων, τα οποία 

εμπλέκονται σε μια δραστηριότητα, με ένα ολοκληρωμένο τρόπο (Sabena,2008). Αρχικά, 

παρουσίαζαν την αρχική γεωμετρική σύνθεση που πραγματευόταν η δραστηριότητα, 

έπειτα αναπαριστούσαν τον ίδιο το γεωμετρικό μετασχηματισμό (εικονική διάσταση) και 

τέλος, απεικόνιζαν το τελικό αποτέλεσμα της γεωμετρικής σύνθεσης, μετά την εφαρμογή 

του γεωμετρικού μετασχηματισμού (εικονική διάσταση χειρονομίας). Όλες οι χειρονομίες 

σε κάθε βίντεο συνοδεύονταν με προφορικό λόγο, ο οποίος ήταν αντίστοιχος του 

γεωμετρικού περιεχομένου των χειρονομιών, όπως έχει προαναφερθεί. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι στην τάξη που δεν προβλήθηκε οποιαδήποτε χειρονομία, η εκπαιδευτικός 

διατύπωνε λεκτικά ότι ακριβώς διατυπωνόταν  προφορικά στις δύο άλλες τάξεις στο 

βίντεο.  

Σχέδιο Μαθήματος Διδακτικοί στόχοι Χειρονομίες 

Σχέδιο Μαθήματος 1-

Δομημένη 

Διδασκαλία 

 Να φτιάχνουν 

γεωμετρικές συνθέσεις 

με 2 υποσχήματα, με και 

χωρίς διαχωριστικές 

γραμμές. 

• Να εφαρμόζουν και να 

περιγράφουν μετατόπιση 

από πάνω προς τα κάτω 

(ή αντίστροφα) ή από 

δεξιά προς τα αριστερά 

(ή αντίστροφα) όταν 

συνθέτουν γεωμετρικά 

Εικονικές χειρονομίες 

μετατόπισης  από πάνω προς 

τα κάτω, δεξιά προς τα 

αριστερά,  καθώς δημιουργούν 

γεωμετρική σύνθεση με 2 

υποσχήματα. 

 

Εικονικές χειρονομίες 

μετατόπισης  από ενωμένα 

προς τα πάνω ( ή κάτω), καθώς 

αναλύουν γεωμετρική σύνθεση 

με 2 υποσχήματα. 
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σχήματα. 

• Να αναλύουν σχήματα 

με και χωρίς 

διαχωριστικές γραμμές. 

• Να εφαρμόζουν και να 

περιγράφουν μετατόπιση 

από ενωμένα προς τα 

πάνω (ή κάτω), όταν 

αναλύουν γεωμετρική 

σύνθεση.  

• Να συμπληρώνουν 

μέρος της επιφάνειας 

γεωμετρικού σχήματος. 

 

Σχέδιο Μαθήματος 2-

Δομημένη διδασκαλία 

• Να φτιάχνουν 

γεωμετρικές συνθέσεις 

με 2 υποσχήματα με και 

χωρίς διαχωριστικές 

γραμμές. 

• Να εφαρμόζουν και να 

περιγράφουν 

περιστροφές προς τα 

δεξιά ή προς τα 

αριστερά, όταν 

συνθέτουν γεωμετρικά 

σχήματα. 

• Να αναλύουν σχήματα 

με και χωρίς 

διαχωριστικές γραμμές. 

• Να εφαρμόζουν και να 

περιγράφουν 

περιστροφή προς τα 

δεξιά ή προς τα 

αριστερά, όταν 

αναλύουν γεωμετρική 

• Εικονικές χειρονομίες 

περιστροφής προς τα 

δεξιά ή προς τα 

αριστερά, καθώς 

δημιουργούν 

γεωμετρικές συνθέσεις 

με 2 υποσχήματα.  

• Εικονικές χειρονομίες 

περιστροφής από 

ενωμένα προς τα δεξιά 

ή προς τα αριστερά, 

καθώς αναλύουν 

γεωμετρικές συνθέσεις 

με 2 υποσχήματα. 
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σύνθεση.  

• Να εκτελούν προφορικές 

οδηγίες για σύνθεση 

σχημάτων  

 

Σχέδιο Μαθήματος 3-

Δομημένη 

Διδασκαλία 

• Να φτιάχνουν 

γεωμετρικές συνθέσεις 

με 3 υποσχήματα,  με 

και χωρίς διαχωριστικές 

γραμμές  

• Να εφαρμόζουν και να 

περιγράφουν 

περιστροφές ή 

μετατοπίσεις, όταν 

συνθέτουν γεωμετρικά 

σχήματα. 

• Να αναλύουν σχήματα 

με και χωρίς 

διαχωριστικές γραμμές. 

 Να εφαρμόζουν και να 

περιγράφουν 

περιστροφή ή 

μετατόπιση, όταν 

αναλύουν γεωμετρική 

σύνθεση. 

• Εικονικές χειρονομίες 

περιστροφής ή/και 

μετατόπισης, καθώς 

συνθέτουν ή αναλύουν  

γεωμετρικές συνθέσεις 

με 3 υποσχήματα. 

Σχέδιο Μαθήματος 4 

–Δομημένη 

διδασκαλία  

• Να αναδιοργανώνουν 

γεωμετρικές συνθέσεις 

με 2 υποσχήματα , 

εφαρμόζοντας 

μετατόπιση. 

• Να αναδιοργανώνουν 

γεωμετρικές συνθέσεις  

με 2 υποσχήματα, 

Εικονικές χειρονομίες 

μετατόπισης ή περιστροφής  

για αναδιοργάνωση 

γεωμετρικών συνθέσεων με 2 

ή 3 υποσχήματα. 
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εφαρμόζοντας 

περιστροφή. 

• Να αναδιοργανώνουν 

γεωμετρικές συνθέσεις 

με 3 υποσχήματα,  

εφαρμόζοντας 

μετατόπιση.   

• Να αναδιοργανώνουν 

γεωμετρικές συνθέσεις 

με 3 υποσχήματα,  

εφαρμόζοντας 

περιστροφή. 

 

 

 

Σχέδιο Μαθήματος 5 

–Δομημένη 

διδασκαλία 

 Να αναγνωρίζουν 

εμφανή και  μη εμφανή 

γεωμετρικά σχήματα σε 

συνθέσεις γεωμετρικών 

σχημάτων. 

 Να κατασκευάζουν 

γεωμετρικές συνθέσεις 

με διάφορους τρόπους. 

 

Δεν παράγεται καμία σκόπιμη 

χειρονομία. 

Πίνακας 3.3 : Γενική Παρουσίαση Στόχων και Περιεχομένου Παρέμβασης 

Επίσης, όλα τα σχέδια μαθήματος ακολουθούν μία συγκεκριμένη πορεία:  

1. Προβολή γεωμετρικής σύνθεσης και υποσχημάτων, πριν από την εφαρμογή 

οποιουδήποτε γεωμετρικού μετασχηματισμού (αρχική γεωμετρική σύνθεση), μέσω 

βιντεοπροβολέα και μετά την εφαρμογή του γεωμετρικού μετασχηματισμού 

(τελική γεωμετρική σύνθεση). 

2. Υποβολή διερευνητικών ερωτήσεων / διατύπωση υποθέσεων. 

3. Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας εκπαιδευτικού - Προβολή βιντεοσκοπημένης 

χειρονομίας, συγχρονισμένη με προφορικό λόγο. [Ισχύει για τις παρεμβάσεις που 

περιλαμβάνουν την παρακολούθηση σκόπιμων χειρονομιών]. 
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4. Αναπαραγωγή χειρονομίας [Ισχύει για τις παρεμβάσεις με αναπαραγωγή σκόπιμων 

χειρονομιών-ΠΟ1]. 

5. Εκτέλεση πρόβλεψης σε ζευγάρια με πραγματικά υλικά. 

6. Συζήτηση στην ολομέλεια 

 Πώς έφτιαξες το σχήμα;  

 Ποιο κομμάτι μετακίνησες; 

 Πώς το μετακίνησες; 

 Ενθάρρυνση αναπαραγωγής σκόπιμης [ισχύει μόνο για ΠΟ1]. 

 Έλεγχος με πραγματικά υλικά στην ολομέλεια από ένα παιδί. 

 Επέκταση. 

Βασικός κανόνας σε κάθε σχέδιο μαθήματος είναι ότι κάθε φορά μετακινείται / 

περιστρέφεται μόνο ένα σχήμα, το οποίο δεν πρέπει να απομακρύνεται από την επιφάνεια 

στην οποία βρίσκεται.  

Όλες οι δραστηριότητες κάνουν χρήση πολλαπλών σημειωτικών πηγών. 

Συγκεκριμένα, πέρα από την ομιλία και την παραγωγή χειρονομιών, που προβάλλονταν 

μέσα από βίντεο, χρησιμοποιήθηκαν  πραγματικά μαθηματικά εποπτικά μέσα (κινέζικο 

τετράγωνο, σχήματα μοτίβου).  Η χρήση των εποπτικών μέσων κρίθηκε ότι μπορεί να έχει 

ευεργετικό ρόλο στην ανάπτυξη του γεωμετρικού και χωρικού συλλογισμού (Clements & 

McMillen, 1996). Η έρευνα έδειξε ότι η χρήση διάφορων εποπτικών μέσων είναι 

περισσότερο αποτελεσματική, παρά μόνο η χρήση διδακτικών εγχειριδίων στη μάθηση 

των γεωμετρικών εννοιών (Greabell, 1978). Η χρήση των εποπτικών μέσων θεωρήθηκε 

ότι μπορεί να ενθαρρύνει την επίδοση των μικρών παιδιών σε νοερούς μετασχηματισμούς 

στο χώρο, όπως είναι  η περιστροφή, η οποία είναι μία από τις πιο σύνθετες διαδικασίες 

για τα νήπια και τα παιδιά της προδημοτικής (Sarama & Clements, 2009). Στηριζόμενη 

στην κύρια θεωρητική τοποθέτηση που υιοθετεί η παρούσα έρευνα, δηλαδή την 

πολυδιάστατη προσέγγιση της μάθησης των μαθηματικών, η πρόταση αυτή υποστήριξε ότι 

η σύνδεση της χρήση των  οπτικών εικόνων, των λεκτικών εκφράσεων  και των φυσικών 

εποπτικών μέσων, με την παραγωγή χειρονομιών, μαθηματικά συνδεδεμένες με 

γεωμετρικές έννοιες, μπορούν να έχουν θετικό ρόλο στη γεωμετρική σκέψη των παιδιών, 

όπως αυτή καταγραφόταν μέσα από την παραγωγή προφορικού λόγου, χειρονομιών και 

γεωμετρικών έργων. Να σημειωθεί ότι, ανάμεσα σε όλες τις σημειωτικές πηγές που 

χρησιμοποιήθηκαν υπάρχει συντονισμός, δηλαδή μεταβιβάζουν ακριβώς την ίδια 

πληροφορία. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο, το οποίο μεταβιβάζεται μέσα από τις 
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ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομίες,  βρίσκεται σε σχέση αντιστοιχίας με το λεκτικό 

περιεχόμενο που συνοδεύει τις χειρονομίες, όπως αυτές έχουν παραχθεί και  

βιντεοσκοπηθεί από την ερευνήτρια. 

Ταυτόχρονα, ακολουθώντας την προσέγγιση των Casey et al.(2008), όλες οι 

γεωμετρικές δραστηριότητες πλαισιώθηκαν από λογοτεχνικό περιεχόμενο παραμυθιών. 

Συγκεκριμένα, όπως έχουν αναφέρει οι προαναφερθέντες ερευνητές, υπάρχουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα, όταν η διδασκαλία γεωμετρικών δεξιοτήτων γίνεται σε ένα πλαίσιο 

αφηγήσεων ιστοριών. Για το λόγο αυτό έχει επιλεχθεί μία σειρά παραμυθιών με όνομα  

«Οδός Χρυσόσκονης» (French, 2009). Τα παραμύθια τροποποιήθηκαν με στόχο την 

προσαρμογή τους στις απαιτήσεις κάθε διδασκαλίας. Κάθε διδασκαλία ξεκινάει με την 

αφήγηση ενός παραμυθιού, η οποία διακόπτεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο και 

ολοκληρώνεται στο τέλος κάθε διδασκαλίας.  

Κάθε σχέδιο μαθήματος κάνει έναρξη με τη χρήση του ρομποτ-μέλισσα(bee-bot), 

το οποίο  εντοπίζει με οδηγίες των παιδιών μια κρυμμένη φιγούρα που αποτελεί τον 

πρωταγωνιστή κάθε σχεδίου μαθήματος. Στόχος ήταν η επανάληψη χωρικών εννοιών, οι 

οποίες ήταν σημαντικές συνιστώσες κατά τη διδασκαλία και τη μάθηση των γεωμετρικών 

μετασχηματισμών.  

 

Περιγραφή Σχεδίου Μαθήματος 1-Σύνθεση και Ανάλυση Γεωμετρικών συνθέσεων με 

2 υποσχήματα-Χρήση Μετατόπισης 

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο μαθήματος 1 κύρια φιγούρα  είναι ο Μάγος Αστρούλης, ο 

οποίος πρέπει να φτιάξει κάποια σχέδια για ομπρέλες. Αν και γνωρίζει τον τελικό στόχο 

κάθε σχεδίου ομπρέλας του, τα σχέδια του δεν έχουν ολοκληρωθεί.  

Το πρώτο σχέδιο μαθήματος, λοιπόν, περιλαμβάνει μία δραστηριότητα δημιουργίας 

γεωμετρικής σύνθεσης  με εσωτερική διαχωριστική γραμμή και δύο υποσχήματα, τα οποία 

δίνονται σε συγκεκριμένη θέση (Πίνακας 3.4). Για τη δημιουργία της συγκεκριμένης 

σύνθεσης απαιτείται μετατόπιση του ενός υποσχήματος προς τα πάνω ή αντίστροφα.  

Πορεία εργασίας ΠΟ1: Αφού τα παιδιά διατυπώσουν τις προβλέψεις τους η 

εκπαιδευτικός συνοψίζει αυτά που λένε τα παιδιά, παράγοντας η ίδια μια ανάμεικτου 

χαρακτήρα χειρονομία, όπου το ένα χέρι διατηρείται σταθερό και μετακινείται το άλλο 

από κάτω προς τα πάνω, μέχρι να ενωθούν. Η χειρονομία συνοδεύεται με την εξής λεκτική 

αναπαράσταση: «βάζουμε το ένα μας χέρι στη θέση του ενός σχήματος και το άλλο χέρι στη 
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θέση του άλλου. Κρατούμε το ένα σχήμα σταθερό και μετακινούμε το άλλο από κάτω προς τα 

πάνω μέχρι να ενωθούν».  Τα παιδιά αφού διατυπώσουν την πρόβλεψή τους για τη 

σύνθεση στον Πίνακα 3.4  παρακολουθούν το συγκεκριμένο βίντεο που εμπεριέχει την 

χειρονομία και αναπαράγουν την χειρονομία. Έπειτα, εργάζονται σε ζευγάρια, έχοντας 

στη διάθεση τους πραγματικά υλικά, για να εφαρμόσουν την πρόβλεψη τους. 

Πορεία εργασίας ΠΟ2: Ακολουθείται η ίδια πορεία και προβάλλεται το ίδιο βίντεο με 

την ομάδα ΠΟ1. Τα παιδιά, αφού διατυπώσουν την πρόβλεψη τους για τη σύνθεση στον 

Πίνακα 3.4, παρακολουθούν το συγκεκριμένο βίντεο, αφού η εκπαιδευτικός τους αναφέρει 

ότι θα δουν κάτι που τους ενδιαφέρει.  Έπειτα, εργάζονται σε ζευγάρια, έχοντας στην 

διάθεση τους πραγματικά υλικά. 

Πορεία εργασίας ΟΕ: Στην τρίτη τάξη, στην οποία δεν προβάλλεται κάποιο βίντεο, 

αφού τα παιδιά διατυπώσουν τις προβλέψεις τους, ως μέρος του σημειωτικού παιχνιδιού, η 

εκπαιδευτικός επεκτείνει τα λεγόμενα των παιδιών, αναφέροντας ότι  δηλαδή, «κρατούμε 

το ένα σχήμα σταθερό και μετακινούμε το άλλο από κάτω προς τα πάνω, μέχρι να ενωθούν». 

Έπειτα, εργάζονται και αυτά σε ζευγάρια, έχοντας στην διάθεση τους πραγματικά υλικά, 

για να εκτελέσουν την πρόβλεψη τους. 

Ως επέκταση, παρουσιάζεται μία γεωμετρική σύνθεση με δύο υποσχήματα, χωρίς 

εσωτερική διαχωριστική γραμμή και στις τρεις ομάδες.  

Δραστηριότητα 1

 

Επέκταση 

 

Πίνακας 3.4: Δραστηριότητα 1 Σχεδίου Μαθήματος 1 

Ως δεύτερη δραστηριότητα, παρουσιάζεται μία τελική γεωμετρική σύνθεση  με δύο 

υποσχήματα και εσωτερική διαχωριστική γραμμή. Στην αρχική γεωμετρική σύνθεση 

παρουσιάζοντα δύο υποσχήματα, στα οποία απαιτείται η μετατόπιση του ενός 

γεωμετρικού σχήματος, προς τα δεξιά ή αντίστροφα(Πίνακας 3.5). 
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Πορεία εργασίας ΠΟ1: Αφού τα παιδιά διατυπώσουν τις προβλέψεις τους για τη 

γεωμετρική σύνθεση του Πίνακα 3.5, η εκπαιδευτικός συνοψίζει αυτά που λένε τα παιδιά 

στα πλαίσια του σημειωτικού παιχνιδιού, παράγοντας η ίδια μια χειρονομία ανάμεικτου 

χαρακτήρα με τα χέρια της σε οριζόντια διεύθυνση, απομακρυσμένο το ένα από το άλλο. 

Το ένα χέρι διατηρείται σταθερό και μετακινείται το δεύτερο προς τα δεξιά μέχρι να 

ενωθεί με το πρώτο. Η χειρονομία αυτή συνοδεύεται με τη λεκτική αναπαράσταση: 

«τοποθετούμε το ένα χέρι στη θέση του ενός σχήματος και το άλλο στη θέση του άλλου 

σχήματος. Κρατούμε το ένα σχήμα σταθερό και μετακινούμε το άλλο προς τα δεξιά μέχρι να 

ενωθούν». Έπειτα, τα παιδιά παρακολουθούν το αντίστοιχο βίντεο που περιλαμβάνει τη 

χειρονομία και ενθαρρύνονται να την αναπαράγουν. Ακολούθως, καλούνται να 

εκτελέσουν τις προβλέψεις τους σε ζευγάρια, έχοντας στη διάθεση τους πραγματικά υλικά.  

Πορεία εργασίας ΠΟ2: Ακολούθησε την ίδια πορεία με την ομάδα ΠΟ1, χωρίς 

ωστόσο να ενθαρρύνονται τα παιδιά να αναπαράγουν τη χειρονομία. Συγκεκριμένα, 

κλήθηκαν να παρακολουθήσουν κάτι που τους ενδιαφέρει.  

Πορεία εργασίας ΟΕ:  Όσον αφορά την τάξη, στην οποία δεν προβάλλεται καμία 

χειρονομία, αφού διατυπώσουν τα παιδιά τις προβλέψεις τους, η εκπαιδευτικός επεκτείνει 

τις σημειωτικές πηγές των παιδιών και αναφέρει ότι δηλαδή  «κρατούμε το ένα σχήμα 

σταθερό και μετακινούμε το άλλο προς τα δεξιά μέχρι να ενωθούν». Έπειτα, εργάζονται σε 

ζευγάρια, έχοντας στην διάθεση τους πραγματικά υλικά.  

Ως επέκταση παρουσιάζεται μία γεωμετρική σύνθεση με δύο υποσχήματα και 

χωρίς κάποια εσωτερική διαχωριστική γραμμή (Πίνακας 3.5).  

Δραστηριότητα 2 

 

 

Επέκταση 
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Πίνακας 3.5 Δραστηριότητα 2 Σχεδίου Μαθήματος 1 

Στην τρίτη δραστηριότητα, η εκπαιδευτικός προβάλλει στα παιδιά δύο υποσχήματα 

στο φανελοπίνακα(Πίνακας 3.6). Τους λέει ότι ο Μάγος Αστρούλης έχει συγχύσει τα 

τελικά σχέδια για τις δύο ομπρέλες που έχει αναλάβει με άλλα σχέδια, τα οποία προβάλλει 

και αυτά στο βιντεοπροβολέα (Πίνακας 3.6, επιλογές).  

Πορεία εργασίας ΠΟ1: Στην ομάδα αυτή αναφέρει ότι έχει ένα πολύτιμο βίντεο 

που θα τον βοηθήσει να βρουν ποια σχέδια ανήκουν στα κομμάτια της κάθε ομπρέλας, 

από τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του. To βίντεο αυτό περιγράφει μέσω της 

χειρονομίας και της λεκτικής αναπαράστασης που τη συνοδεύει τον τρόπο μετατόπισης 

των υποσχημάτων. Όσον αφορά στο πρώτο σχέδιο, προβάλλεται μία χειρονομία 

ανάμεικτου χαρακτήρα, όπου το ένα χέρι διατηρείται σταθερό και το άλλο μετακινείται 

προς τα πάνω. Η χειρονομία αυτή συνοδεύεται με το λεκτικό περιεχόμενο: «τοποθετούμε 

το ένα χέρι στη θέση του ενός σχήματος και το άλλο χέρι στη θέση του άλλου σχήματος.  

Κρατούμε το ένα σχήμα σταθερό και μετακινούμε το άλλο σχήμα από πάνω προς τα κάτω». 

Όσον αφορά στο σχέδιο 2, παράγεται μία χειρονομία ανάμεικτου χαρακτήρα, όπου το ένα 

χέρι διατηρείται σταθερό και το άλλο μετακινείται προς τα αριστερά. Η χειρονομία αυτή 

συνοδεύεται με το λεκτικό περιεχόμενο:«τοποθετούμε το ένα χέρι στη θέση του ενός 

σχήματος και το άλλο χέρι στη θέση του άλλου σχήματος. Κρατούμε το ένα σχήμα σταθερό 

και μετακινούμε το άλλο σχήμα από δεξιά προς αριστερά». Και στις δύο περιπτώσεις στην 

ομάδα αυτή τα παιδιά καλούνται να αναπαράγουν τις χειρονομίες και έπειτα, να βρουν την 

σωστή επιλογή.  

Πορεία εργασίας ΠΟ2: Προβάλλονται τα δύο βίντεο και έπειτα η εκπαιδευτικός 

καλεί τα παιδιά να εντοπίσουν τη σωστή επιλογή με βάση το περιεχόμενο του κάθε βίντεο.  

Πορεία εργασίας ΟΕ: Αναφορικά με τη μία τάξη, στην οποία δεν προβλήθηκαν 

τα συγκεκριμένα βίντεο, η εκπαιδευτικός διατυπώνει το λεκτικό περιεχόμενο του βίντεο 

για να βοηθήσει τα παιδιά: Σχέδιο 1: «κρατούμε το ένα σχήμα σταθερό και μετακινούμε το 

άλλο σχήμα από πάνω προς τα κάτω», Σχέδιο 2: «κρατούμε το ένα σχήμα σταθερό και 

μετακινούμε το άλλο σχήμα από δεξιά προς αριστερά». Κάθε φορά, καλεί τα παιδιά να 

εντοπίσουν τη σωστή επιλογή.   
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Σχήμα 1  Σχήμα 2 

  

Επιλογές 

Πίνακας 3.6 Δραστηριότητα 3 Σχεδίου Μαθήματος 1 

Τέταρτη δραστηριότητα, του πρώτου σχεδίου μαθήματος, είναι η ανάλυση μιας 

γεωμετρικής σύνθεσης, με δύο υποσχήματα και εσωτερική διαχωριστική γραμμή (Πίνακας 

3.7). Προβάλλεται στον  βιντεοπροβολέα το σχήμα που πρόκειται να διασπαστεί. Αφού τα 

παιδιά καλούνται να επιλέξουν από επιλογές που τους προτείνονται τα υποσχήματα που θα 

πάρουν μετά από τη διάσπαση της γεωμετρικής σύνθεσης, κόβουν το σχήμα που έχουν σε 

ζευγάρια. Έπειτα, καλούνται να σκεφτούν πώς θα πρέπει να μετακινήσουν τα σχήματα για 

να αντιστοιχεί στην επιλογή τους. Απαραίτητος μετασχηματισμός για τη δραστηριότητα 

αυτή είναι η μετατόπιση από ενωμένα προς τα πάνω ή αντίστροφα. Τα παιδιά 

διατυπώνουν τις προβλέψεις τους.  

Πορεία εργασίας ΠΟ1: Αφού  η εκπαιδευτικός συνοψίζει αυτά που λένε, παράγει 

τη σκόπιμη χειρονομία. Τα χέρια παρουσιάζονται ενωμένα και ενώ το ένα χέρι διατηρείται 

σταθερό, το άλλο μετακινείται προς τα κάτω, λέγοντας ταυτόχρονα «κρατούμε το ένα 

σχήμα σταθερό και μετακινούμε το ένα σχήμα προς τα κάτω». Έπειτα, προβάλλεται το 

αντίστοιχο βίντεο και αφού τα παιδιά αναπαράγουν τη χειρονομία, εκτελούν τις 

προβλέψεις τους σε ζευγάρια, χρησιμοποιώντας πραγματικά υλικά.  
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Πορεία εργασίας ΠΟ2: Ακολούθησαν την ίδια πορεία, χωρίς ωστόσο τα παιδιά να 

ενθαρρυνθούν να αναπαράγουν τη χειρονομία. Όπως και στις προηγούμενες 

δραστηριότητες, έτσι κι εδώ, κλήθηκαν να δουν κάτι που τους ενδιαφέρει.  

 Πορεία εργασίας ΟΕ: Σχετικά με την τάξη που δεν γίνεται οποιαδήποτε νύξη για 

χειρονομία, τα παιδιά ενθαρρύνονται να διατυπώσουν το λεκτικό περιεχόμενο,« κρατούμε 

το ένα σχήμα σταθερό και μετακινούμε το ένα σχήμα προς τα κάτω», αφού διατυπώσουν τις 

προβλέψεις τους. Έπειτα, εργάζονται σε ζευγάρια απομακρύνοντας το ένα κομμάτι προς 

τα κάτω.  

 Ως επέκταση παρουσιάστηκε ανάλυση ενός σχήματος με δύο υποσχήματα χωρίς 

διαχωριστικές γραμμές (Πίνακας 3.7).  

Δραστηριότητα 4  

 

 

 

 

 

 

 

Επέκταση 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.7: Δραστηριότητα 4 Σχεδίου Μαθήματος 1 

Το πρώτο σχέδιο μαθήματος κλείνει με μια δραστηριότητα αναδιοργάνωσης γεωμετρικού 

σχήματος. Τα σχήματα προβάλλονται στο βιντεοπροβολέα, όπως είναι προτού 

διασπαστούν.  Ωστόσο, μέρος της επιφάνειας τους βρίσκεται πάνω σε ένα χαλί και το 

υπόλοιπο μέρος της επιφάνειας σε ένα ζάρι. Κάθε φορά, ένα παιδί ρίχνει το ζάρι και 

καλείται να εντοπίσει στο χαλί το αντίστοιχο μέρος του κομματιού, για να φτιάξει ένα από 

τα σχήματα του βιντεοπροβολέα. Δεν παράγεται καμία σκόπιμη χειρονομία. Η 

δραστηριότητα αυτή γίνεται στην ολομέλεια και είναι πανομοιότυπη και για τις τρεις 

ομάδες.  ΚΥ
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Ανάλυση Δεύτερης διδασκαλίας- Σύνθεση και Ανάλυση Γεωμετρικών συνθέσεων με 

2 υποσχήματα-Χρήση Περιστροφής 

Το δεύτερο σχέδιο μαθήματος έχει πρωταγωνίστρια την Μπέλα Κορδέλα, η οποία φτιάχνει 

κορδέλες. Η διδασκαλία αυτή πραγματεύεται τη σύνθεση και ανάλυση σχήματος, 

χρησιμοποιώντας την περιστροφή σχήματος.  

Στην πρώτη δραστηριότητα, τα παιδιά κλήθηκαν να σκεφτούν με ποιο τρόπο μπορούν να 

φτιάξουν μία γεωμετρική σύνθεση με 2 υποσχήματα και εσωτερική διαχωριστική γραμμή. 

Η Μπέλα Κορδέλα έχει φέρει τα υποσχήματα της σε ένα σημείο μοναδική λύση αποτελεί 

η περιστροφή προς τα αριστερά (Πίνακας 3.8) 

Πορεία εργασίας ΠΟ1:Αφού τα παιδιά διατυπώνουν τις προβλέψεις τους, η 

εκπαιδευτικός συνοψίζει αυτά που λένε, ξεδιπλώνοντας ένα σημειωτικό παιχνίδι. 

Συγκεκριμένα,  παράγει μία χειρονομία που παριστάνει τα δύο χέρια να είναι 

τοποθετημένα, όπως είναι τα δύο υποσχήματα και ενώ διατηρείται το ένα σχήμα σταθερό, 

περιστρέφεται το άλλο σχήμα προς τα αριστερά μέχρι να ενωθούν. Παράλληλα, αναφέρει 

λεκτικά ότι διατηρείται το ένα σχήμα σταθερό, περιστρέφεται το άλλο σχήμα προς τα 

αριστερά, μέχρι να ενωθούν. Έπειτα, τα παιδιά παρακολουθούν το βίντεο με την 

αντίστοιχη χειρονομία, την οποία αναπαράγουν. Ακολούθως, δουλεύοντας σε ζευγάρια, 

εφαρμόζουν τις προβλέψεις τους με πραγματικά υλικά. 

Πορεία εργασίας ΠΟ2: Ακολουθείται η ίδια πορεία, χωρίς ωστόσο να ενθαρρύνονται τα 

παιδιά να αναπαράγουν τη χειρονομία. Και πάλι εδώ τους αναφέρεται ότι θα δουν κάτι 

που τους ενδιαφέρει.  

Πορεία εργασίας ΟΕ: Αφού τα παιδιά διατυπώνουν τις προβλέψεις τους η εκπαιδευτικός 

στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού επεκτείνει αυτά που λένε τα παιδιά, λέγοντας ότι 

διατηρείται το ένα σχήμα σταθερό περιστρέφεται το άλλο σχήμα προς τα αριστερά μέχρι 

να ενωθούν. Ακολούθως, τα παιδιά δουλεύοντας σε ζευγάρια, εφαρμόζουν τις προβλέψεις 

τους με πραγματικά υλικά. 

 Ως επέκταση, προβάλλεται μία γεωμετρική σύνθεση με δύο υποσχήματα, χωρίς 

εσωτερική διαχωριστική γραμμή (Πίνακας 3.8).  
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Δραστηριότητα 1 

 

Επέκταση 

 

Πίνακας 3.8: Δραστηριότητα 1 Σχεδίου Μαθήματος 2 

Η δεύτερη δραστηριότητα ακολουθεί την ίδια δομή με την προηγούμενη, με την 

μόνη διαφορά ότι στη γεωμετρική σύνθεση (Πίνακας 3.9) απαιτείται περιστροφή προς τα 

αριστερά. 

Πορεία εργασίας ΠΟ1: Τα παιδιά διατυπώνουν τις προβλέψεις τους και η 

εκπαιδευτικός στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού παράγει μία χειρονομία 

ανάμεικτου χαρακτήρα, με τα χέρια της να βρίσκονται στη θέση των δύο σχημάτων. 

Διατηρείται το ένα χέρι σταθερό και μετακινείται το άλλο προς τα αριστερά μέχρι να 

ενωθούν. Η χειρονομία συνοδεύεται με το συγκεκριμένο προφορικό λόγο: «τοποθετούμε 

τα δύο χέρια στην θέση των δύο σχημάτων. Κρατούμε το ένα σχήμα σταθερό και 

μετακινούμε το άλλο προς τα αριστερά μέχρι να ενωθούν». Αφού προβληθεί το αντίστοιχο 

βίντεο, τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπαράγουν τη χειρονομία και έπειτα, σε ζευγάρια 

με τη χρήση πραγματικών υλικών, να εφαρμόσουν τις προβλέψεις τους.  

Πορεία εργασίας ΠΟ2: Ακολουθούν την ίδια πορεία με την ΠΟ1, αλλά δεν 

ενθαρρύνονται να αναπαράγουν τη χειρονομία.  

Πορεία εργασίας ΟΕ: Αφού διατυπώσουν τις προβλέψεις τους η εκπαιδευτικός 

στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού προσαρμόζεται και επεκτείνει αυτά που λένε τα 

παιδιά λέγοντας ότι, «κρατούμε το ένα σχήμα σταθερό και μετακινούμε το άλλο προς τα 

αριστερά μέχρι να ενωθούν».  Έπειτα, δουλεύουν σε ζευγάρια για να εφαρμόσουν τις 

προβλέψεις τους με πραγματικά υλικά. ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

92 

 

Για επέκταση προβάλλεται μία γεωμετρική σύνθεση με δύο υποσχήματα, χωρίς 

εσωτερική διαχωριστική γραμμή, στην οποία απαιτείται εφαρμογή περιστροφή προς τα 

αριστερά (Πίνακας 3.9).  

Δραστηριότητα 2 Επέκταση 

 

Πίνακας 3.9: Δραστηριότητα 2 Σχεδίου Μαθήματος 2 

Στην τρίτη δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται να εκτελέσουν οδηγίες για να 

βρουν ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα στις γεωμετρικές συνθέσεις του Πίνακα 3.10, οι 

οποίες προβάλλονται στον φανελοπίνακα. Οι επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους 

προβάλλονται μέσω του βιντεοπροβολέα. Στο πρώτο σύνολο υποσχημάτων, απαιτείται 

εφαρμογή περιστροφής δεξιά προς τα κάτω, ενώ στο δεύτερο σύνολο υποσχημάτων, 

περιστροφή προς τα πάνω αριστερά. 

Πορεία εργασίας ΠΟ1: Στην ομάδα αυτή προβάλλεται για το πρώτο σχήμα μία  

χειρονομία, στην οποία παριστάνονται τα δύο χέρια στη θέση των υποσχημάτων και αφού 

το ένα χέρι διατηρείται σταθερό, περιστρέφεται το άλλο δεξιά προς τα κάτω. Τη 

χειρονομία αυτή συνοδεύει το αντίστοιχο λεκτικό περιεχόμενο, όπου αναφέρει ότι 

κρατούμε το ένα σχήμα σταθερό και περιστρέφουμε το άλλο προς τα δεξιά κάτω. Όμοια 

και στο δεύτερο προβάλλεται μία χειρονομία όπου, αφού τα χέρια αναπαριστούν τη θέση 

των δύο σχημάτων, περιστρέφεται το ένα χέρι προς τα αριστερά πάνω. Η λεκτική οδηγία 

που αντιστοιχεί στη χειρονομία αυτή είναι, ότι κρατούμε το ένα σχήμα σταθερό και 

περιστρέφουμε το άλλο προς τα αριστερά πάνω, μέχρι να ενωθούν. Κάθε φορά τα παιδιά 

αναπαράγουν τη χειρονομία και έπειτα καλούνται να επιλέξουν την επιλογή που 

αντιστοιχεί στο βίντεο. Σε κάθε επιλογή, ένα παιδί εκτελεί στην ολομέλεια την πρόβλεψή 

τους, για έλεγχο.  

Πορεία εργασίας ΠΟ2: Ακολουθούν την ίδια πορεία με την ομάδα ΠΟ1, χωρίς 

ωστόσο να αναπαράγουν τη χειρονομία.  
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Πορεία εργασίας ΟΕ: Για κάθε σχήμα η εκπαιδευτικός λέει λεκτικά την οδηγία, 

χωρίς να παράγεται καμία χειρονομία. Συγκεκριμένα, για το πρώτο σχήμα  αναφέρει ότι 

«κρατούμε το ένα σχήμα σταθερό και περιστρέφουμε το άλλο προς τα δεξιά κάτω», ενώ για 

το δεύτερο σχήμα «κρατούμε το ένα σχήμα σταθερό και περιστρέφουμε το άλλο προς τα 

αριστερά πάνω μέχρι να ενωθούν». Όπως και στις δύο πιο πάνω ομάδες, έτσι κι εδώ, τα 

παιδιά επιλέγουν τη σύνθεση που νομίζουν ότι ταιριάζει στις λεκτικές οδηγίες. Ένα παιδί 

εφαρμόζει στην ολομέλεια την πρόβλεψή τους για έλεγχο.  

 

Σχήμα 1 

 

 

Σχήμα 2 

 

 

 

 

 

 

Επιλογές 

 

Πίνακας 3.10 Δραστηριότητα 3 Σχεδίου Μαθήματος 2 

Ως τέταρτη δραστηριότητα, είναι η ανάλυση μίας γεωμετρικής σύνθεσης με δύο 

υποσχήματα και εσωτερική διαχωριστική γραμμή, εφαρμόζοντας περιστροφή προς τα 

πάνω αριστερά (Πίνακας 3.11). Τα παιδιά επιλέγουν από επιλογές που τους προτείνονται 

ποια κομμάτια θα πάρουν από τη διάσπαση του σχήματος. Κόβουν το σχήμα σε ζευγάρια 
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και έπειτα καλούνται να σκεφτούν, πώς θα πρέπει να μετακινηθεί/περιστραφεί το σχήμα 

για να ταιριάζει στην επιλογή τους.  

Πορεία εργασίας ΠΟ1: Αφού τα παιδιά διατυπώσουν τις προβλέψεις τους, η 

εκπαιδευτικός συνοψίζει αυτά που λένε στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού. Παράγει 

μια χειρονομία ανάμεικτου χαρακτήρα, όπου προβάλλει δύο χέρια ενωμένα, όπως τα δύο 

υποσχήματα, και  ενώ το ένα παραμένει σταθερό, το άλλο χέρι κινείται προς τα αριστερά 

πάνω. Η λεκτική οδηγία που συνοδεύει τη χειρονομία είναι «κρατούμε το ένα σχήμα 

σταθερό και περιστρέφουμε το άλλο σχήμα προς τα πάνω». Έπειτα, τα παιδιά 

παρακολουθούν το βίντεο με την αντίστοιχη χειρονομία και καλούνται να την 

αναπαράγουν. Σε ζευγάρια εφαρμόζουν τον μετασχηματισμό στα πραγματικά τους υλικά.  

Πορεία εργασίας ΠΟ2: Ακολουθούν την ίδια πορεία, χωρίς να ενθαρρύνονται τα 

παιδιά να αναπαράγουν τη χειρονομία.  

Πορεία εργασίας ΟΕ: Αφού τα παιδιά διατυπώσουν τις προβλέψεις του η 

εκπαιδευτικός συνοψίζει αυτά που λένε λέγοντας, ότι «κρατούμε το ένα σχήμα σταθερό και 

περιστρέφουμε το άλλο σχήμα προς τα πάνω». Σε ζευγάρια εφαρμόζουν τον 

μετασχηματισμό. 

Ως επέκταση παρουσιάζεται μία γεωμετρική σύνθεση με δύο υποσχήματα, χωρίς 

ωστόσο να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Τα παιδιά καλούνται να βρουν τα 

υποσχήματα, στα οποία θα καταλήξει η αποσύνθεσή του (Πίνακας 3.11). 

 

Δραστηριότητα 4 

 

 

 

Επέκταση 
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Πίνακας 3.11 Δραστηριότητα 4 Σχεδίου Μαθήματος 2 

Ανάλυση Τρίτης Δομημένης Διδασκαλίας  – Σύνθεση και Ανάλυση Γεωμετρικών 

συνθέσεων με 3 υποσχήματα-Χρήση Περιστροφής και Μετατόπισης 

Το τρίτο σχέδιο μαθήματος έχει πρωταγωνιστή τον κύριο Μπον-Μπον, ο οποίος φτιάχνει 

γλυκά. Η διδασκαλία αυτή πραγματεύεται τη σύνθεση κι ανάλυση σχήματος, 

χρησιμοποιώντας τη μετατόπιση και την περιστροφή σχήματος. 

Στην πρώτη δραστηριότητα, τα παιδιά κλήθηκαν να σκεφτούν με ποιο τρόπο μπορούν να 

φτιάξουν μία γεωμετρική σύνθεση με τρία υποσχήματα και εσωτερική διαχωριστική 

γραμμή. Ο κύριος Μπον Μπον  έχει φέρει τα υποσχήματα της σε ένα σημείο, που η 

μοναδική λύση είναι η περιστροφή προς τα αριστερά και η μετατόπιση προς τα πάνω 

(Πίνακας 3.12). Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να ξεκινήσουν με ένα από τα δύο 

σχήματα που πρέπει να μετασχηματιστεί.  

Πορεία εργασίας ΠΟ1: Τα παιδιά διατυπώνουν τις προβλέψεις τους και η 

εκπαιδευτικός στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού παράγει μία χειρονομία 

ανάμεικτου χαρακτήρα (ανάλογα με το ποιο σχήμα επιλέγουν τα παιδιά), όπου τα χέρια 

της  βρίσκονται στη θέση των δύο σχημάτων. Διατηρείται το ένα χέρι σταθερό και 

μετακινείται το άλλο προς τα πάνω, μέχρι να ενωθούν ή διατηρείται το ένα χέρι σταθερό 

και περιστρέφεται το άλλο προς τα πάνω αριστερά, μέχρι να ενωθούν και τα δύο σχήματα. 

Η χειρονομία συνοδεύεται με το συγκεκριμένο προφορικό λόγο: «τοποθετούμε τα δύο 

χέρια στην θέση των δύο σχημάτων. Κρατούμε το ένα σχήμα σταθερό και μετακινούμε το 

άλλο προς τα πάνω μέχρι να ενωθούν ή κρατούμε το ένα σχήμα σταθερό και περιστρέφουμε 

το άλλο προς τα πάνω αριστερά».  Αφού προβληθεί το αντίστοιχο βίντεο τα παιδιά 

ενθαρρύνονται να αναπαράγουν τη χειρονομία και έπειτα σε ζευγάρια με τη χρήση 

πραγματικών υλικών να εφαρμόσουν τις προβλέψεις τους.  

Πορεία εργασίας ΠΟ2: Ακολουθούν την ίδια πορεία με την ΠΟ1, αλλά δεν 

ενθαρρύνονται να αναπαράγουν τη χειρονομία.  

Πορεία εργασίας ΟΕ: Αφού διατυπώσουν τις προβλέψεις τους η εκπαιδευτικός 

στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού επεκτείνει αυτά που λένε τα παιδιά λέγοντας, 

«τοποθετούμε τα δύο χέρια στην θέση των δύο σχημάτων. Κρατούμε το ένα σχήμα σταθερό 

και μετακινούμε το άλλο προς τα πάνω, μέχρι να ενωθούν ή κρατούμε το ένα σχήμα σταθερό 

και περιστρέφουμε το άλλο προς τα πάνω αριστερά». Έπειτα, δουλεύουν σε ζευγάρια για να 

εφαρμόσουν τις προβλέψεις τους με πραγματικά υλικά. 
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Για επέκταση προβάλλεται μία γεωμετρική σύνθεση με τρία υποσχήματα και 

εσωτερική διαχωριστική γραμμή, στην οποία απαιτείται εφαρμογή περιστροφή προς τα 

δεξιά κάτω και μετατόπιση προς τα αριστερά (Πίνακας 3.12).  

Δραστηριότητα 1 

 

 

Επέκταση 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.12: Δραστηριότητα 1 - Σχέδιο Μαθήματος 3 

Στη δεύτερη δραστηριότητα, όλα τα παιδιά σε όλες τις ομάδες, αφήνονται ελεύθερα να 

φτιάξουν σε ζευγάρια ένα τετράγωνο, χρησιμοποιώντας τέσσερα κομμάτια από το κινέζικο 

τετράγωνο. Αφού γίνει προσπάθεια από όλα τα παιδιά, τοποθετούνται τα σχήματα όπως 

φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα(Πίνακας 3.13). Καλούνται τα παιδιά να αναφέρουν τους 

μετασχηματισμούς που πρέπει να εφαρμοστούν στα σχήματα για να συνθέσουν ένα 

τετράγωνο. Στην ΠΟ1 τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρουσιάζουν τις σκέψεις τους 

χρησιμοποιώντας και χειρονομίες.  
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Δραστηριότητα 2 

 

 

 

 

 

Έλεγχος δραστηριότητας 

 

Πίνακας 3.13: Δραστηριότητα 2 - Σχέδιο Μαθήματος 3 

 

Τρίτη δραστηριότητα είναι η ανάλυση μίας γεωμετρικής σύνθεσης με τρία 

υποσχήματα και εσωτερική διαχωριστική γραμμή. Στη γεωμετρική σύνθεση απαιτείται 

περιστροφή προς τα αριστερά κάτω και μετατόπιση προς τα πάνω σε δύο διαφορετικά 

σχήματα, αντίστοιχα (Πίνακας 3.14). Τα παιδιά επιλέγουν από επιλογές που τους 

προτείνονται ποια κομμάτια θα πάρουν από τη διάσπαση του σχήματος. Κόβουν το σχήμα 

σε ζευγάρια και έπειτα, καλούνται να σκεφτούν πώς θα πρέπει να μετακινηθεί/περιστραφεί 

το σχήμα για να ταιριάζει στην επιλογή τους.  

Πορεία εργασίας ΠΟ1: Αφού τα παιδιά διατυπώσουν τις προβλέψεις τους για το 

κάθε ένα σχήμα, η εκπαιδευτικός συνοψίζει αυτά που λένε στο πλαίσιο του σημειωτικού 

παιχνιδιού. Παράγει μια χειρονομία ανάμεικτου χαρακτήρα όπου προβάλλει δύο χέρια 

ενωμένα όπως και τα υποσχήματα. Ενώ το ένα χέρι παραμένει σταθερό, το άλλο χέρι 

περιστρέφεται προς τα αριστερά κάτω. Για τη μετατόπιση του σχήματος προς τα πάνω 

παρουσιάζει τα δύο χέρια ενωμένα και ενώ το ένα παραμένει σταθερό, το άλλο κινείται 

προς τα πάνω . Η λεκτική οδηγία που συνοδεύει τη χειρονομία είναι «κρατούμε τα σχήματα 

σταθερά και περιστρέφουμε το άλλο σχήμα προς τα αριστερά κάτω» ή «κρατούμε τα σχήματα 

σταθερά και μετακινούμε το ένα προς τα πάνω». Έπειτα, τα παιδιά παρακολουθούν τα 

βίντεο με την αντίστοιχη κάθε φορά χειρονομία και καλούνται να την αναπαράγουν. Σε 

ζευγάρια εφαρμόζουν τον μετασχηματισμό.  

Πορεία εργασίας ΠΟ2: Ακολουθούν την ίδια πορεία, χωρίς να ενθαρρύνονται τα 

παιδιά να αναπαράγουν τη χειρονομία.  
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Πορεία εργασίας ΟΕ: Αφού τα παιδιά διατυπώσουν τις προβλέψεις του η 

εκπαιδευτικός συνοψίζει αυτά που λένε λέγοντας, «κρατούμε τα σχήματα σταθερά και 

περιστρέφουμε το άλλο σχήμα προς τα αριστερά κάτω» ή «κρατούμε τα σχήματα σταθερά και 

μετακινούμε το ένα προς τα πάνω». Σε ζευγάρια εφαρμόζουν τον μετασχηματισμό. 

Ως επέκταση παρουσιάζεται γεωμετρική σύνθεση με τρία υποσχήματα, χωρίς 

ωστόσο να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Τα παιδιά καλούνται να βρουν τα 

υποσχήματα, στα οποία θα καταλήξει η ανάλυσή του (Πίνακας 3.14). 

 

Δραστηριότητα 3 

 

 

 

 

 

Επιλογές 

 

 

Επέκταση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.14: Δραστηριότητα 3 - Σχέδιο Μαθήματος 3 
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Ανάλυση τέταρτης δομημένης διδασκαλίας-Αναδιοργάνωση σχήματος 

Η τέταρτη διδασκαλία επεξεργάζεται την αναδιοργάνωση γεωμετρικών συνθέσεων και 

εφαρμόζει τόσο την μετατόπιση, όσο και την περιστροφή σε γεωμετρικές συνθέσεις, με 

δύο ή και 3 υποσχήματα. Η διδασκαλία αυτή έχει ως κύριο υλικό της τα σχήματα μοτίβου. 

Σαν αφόρμηση η εκπαιδευτικός καλεί ένα παιδί να έρθει στο μαγνητικό πίνακα της τάξης 

και να πάρει δύο συγκεκριμένα σχήματα μοτίβου (οποιαδήποτε επιθυμεί)  και να φτιάξει 

με αυτά οτιδήποτε θέλει (π.χ. ένα ανθρωπάκι). Αφού το φτιάξει, καλούνται τα υπόλοιπα 

παιδιά να το φτιάξουν σε ζευγάρια στα πινακάκια τους. Στη συνέχεια, καλείται το παιδί να 

κάνει μία αλλαγή στη σύνθεσή τους, μετακινώντας μόνο ένα από τα δύο σχήματα, χωρίς 

να σηκώσει κάποιο σχήμα από τον πίνακα και χωρίς να τον δουν τα υπόλοιπα παιδιά. 

Έπειτα, καλείται να επεξηγήσει στα υπόλοιπα παιδιά την αλλαγή για να την κάνουν κι 

αυτά. Τέλος, γίνεται σύγκριση των συνθέσεων των υπολοίπων παιδιών και του ιδίου για 

έλεγχο. Η αφόρμηση είναι πανομοιότυπη και για τις τρεις ομάδες.  

Στην πρώτη γεωμετρική σύνθεση (Πίνακας 3.15) παρουσιάζεται γεωμετρική 

σύνθεση με δύο υποσχήματα (παραλληλόγραμμό και τραπέζιο), την οποία καλούνται τα 

παιδιά να φτιάξουν σε ζευγάρια με πραγματικά υλικά (σχήματα ιδιοτήτων).  

Έπειτα εμφανίζεται διαφοροποιημένη μέσα από την μετατόπιση προς τα πάνω ενός 

υποσχήματος (παραλληλόγραμμο) της, όπως φαίνεται και πιο κάτω (Πίνακας 3.15). 

Πορεία εργασίας ΠΟ1: Τα παιδιά διατυπώνουν τις προβλέψεις τους για την αλλαγή που 

έγινε στη σύνθεση. Στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού η εκπαιδευτικός επεκτείνει τις 

σημειωτικές πηγές των παιδιών,  παράγοντας μία χειρονομία. Συγκεκριμένα τοποθετεί τα 

χέρια της  όπως τα υποσχήματα της γεωμετρικής σύνθεσης και  μετατοπίζει το ένα προς τα 

πάνω.  Το λεκτικό περιεχόμενο που συνοδεύει τη χειρονομία είναι «κρατούμε το κόκκινο 

σχήμα σταθερό και μετακινούμε το μπλε σχήμα προς τα πάνω μέχρι να φτάσει στο τέλος του 

κόκκινου σχήματος». Έπειτα, προβάλλεται το αντίστοιχο βίντεο, τα παιδιά αναπαράγουν 

τη χειρονομία και εφαρμόζουν την πρόβλεψη τους σε ζευγάρια, χρησιμοποιώντας 

πραγματικά υλικά.  

Πορεία εργασίας ΠΟ2: Ακολουθείται η ίδια πορεία με τη διαφορά ότι δεν ενθαρρύνονται 

τα παιδιά να αναπαράγουν τη χειρονομία. 

Πορεία εργασίας ΟΕ: Αφού τα παιδιά διατυπώσουν τις προβλέψεις τους  η εκπαιδευτικός 

στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού συνοψίζει και επεκτείνει αυτό που λένε τα παιδιά 

λέγοντας, ότι  «κρατούμε το κόκκινο σχήμα σταθερό και μετακινούμε το μπλε σχήμα προς τα 
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πάνω μέχρι να φτάσει στο τέλος του κόκκινου σχήματος». Ακολούθως, εφαρμόζουν την 

πρόβλεψη τους σε ζευγάρια στη σύνθεση τους που είχαν φτιάξει νωρίτερα, με πραγματικά 

υλικά. 

Ως επέκταση παρουσιάζεται γεωμετρική σύνθεση με δύο υποσχήματα όπου εφαρμόζεται 

μετατόπιση προς τα δεξιά (Πίνακας 3.15). 

Πρώτη δραστηριότητα  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Επέκταση 

 

 

 

 

  

 

 

Πίνακας 3.15 Δραστηριότητα 1 Σχεδίου Μαθήματος 4 

 

Στη δεύτερη δραστηριότητα  η αναδιοργάνωση που παρουσιάζεται είναι 

αποτέλεσμα εφαρμογής περιστροφής. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται στην ολομέλεια μία 

γεωμετρική σύνθεση (με κόκκινο παραλληλόγραμμή και κίτρινο εξάγωνο), την οποία τα 

παιδιά καλούνται να φτιάξουν και έπειτα να βρουν την αλλαγή που παρουσιάζεται. Η 

αλλαγή οφείλεται στην περιστροφή του παραλληλογράμμου προς τα αριστερά (Πίνακας 

3.16).  

Πορεία εργασίας ΠΟ1: Τα παιδιά διατυπώνουν τις προβλέψεις τους. Η εκπαιδευτικός 

συνοψίζει και επεκτείνει αυτά που λένε τα παιδιά σε ένα σημειωτικό παιχνίδι, παράγοντας 

μια χειρονομία, όπου το ένα χέρι είναι στην θέση του κίτρινου εξαγώνου, που παραμένει 

σταθερό, ενώ το άλλο περιστρέφεται προς τα αριστερά. Το λεκτικό κείμενο που συνοδεύει 

τη χειρονομία αυτή είναι, «αφήνουμε ακίνητο το κίτρινο σχήμα και περιστρέφουμε το 

κόκκινο σχήμα προς τα αριστερά μέχρι να ενωθεί ξανά με το κίτρινο σχήμα». Έπειτα, τα 

παιδιά παρακολουθούν και αναπαράγουν τη χειρονομία που προβάλλεται μέσα από το 
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βίντεο. Τέλος, εφαρμόζουν τις προβλέψεις τους στις συνθέσεις που έφτιαξαν νωρίτερα σε 

ζευγαράκια.  

Πορεία εργασίας ΠΟ2: Ακολουθούν την ίδια πορεία, χωρίς να αναγκάζονται τα παιδιά να 

αναπαράγουν τη χειρονομία.  

Πορεία εργασίας ΟΕ: Αφού τα παιδιά διατυπώνουν τις προβλέψεις τους,  η 

εκπαιδευτικός συνοψίζει και επεκτείνει σε ένα σημειωτικό παιχνίδι, λέγοντας ότι 

«αφήνουμε ακίνητο το κίτρινο σχήμα και περιστρέφουμε το κόκκινο σχήμα προς τα αριστερά 

μέχρι να ενωθεί ξανά με το κίτρινο σχήμα». Έπειτα, τα παιδιά εφαρμόζουν τις προβλέψεις 

τους στις συνθέσεις που έφτιαξαν νωρίτερα σε ζευγαράκια. 

Ως επέκταση, παρουσιάζεται γεωμετρική σύνθεση που υφίσταται αναδιοργάνωση μέσα 

από την εφαρμογή της περιστροφής προς τα δεξιά (Πίνακας 3.16).  

Δραστηριότητα 2 

 

  

 

 

 

Επέκταση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.16 Δραστηριότητα 2 Σχεδίου Μαθήματος 4 

Ως τρίτη δραστηριότητα, παρουσιάστηκε η γεωμετρική σύνθεση με τρία υποσχήματα. 

Προβλέπεται να ακολουθηθεί η ίδια πορεία με τις προηγούμενες δραστηριότητες. Η 

γεωμετρική σύνθεση αποτελείται από ένα πορτοκαλί τετράγωνο, κόκκινο τραπέζιο και 

μπλε παραλληλόγραμμο. Ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται για τη συγκεκριμένη 

αναδιοργάνωση του σχήματος σχετίζεται με την μετατόπιση του τετραγώνου προς τα δεξιά 

(Πίνακας 3.17) 

Πορεία εργασίας ΠΟ1: Αφού τα παιδιά διατυπώσουν τις προβλέψεις τους για την αλλαγή 

στη σύνθεση, η εκπαιδευτικός ως μέρος του σημειωτικού παιχνιδιού παράγει μία  
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χειρονομία, όπου το ένα χέρι είναι τοποθετημένο στη θέση των δύο σχημάτων, ενώ το 

δεύτερο στην θέση του τετραγώνου. Αφού διατηρείται το ένα χέρι σταθερό, μετακινείται 

το δεύτερο στα δεξιά. Παράλληλα, αναφέρει λεκτικά ότι κρατούμε τα δύο σχήματα 

ακίνητα και μετακινούμε το πορτοκαλί σχήμα προς τα δεξιά μέχρι να φύγει ολόκληρο από 

το μπλε σχήμα. Ακολούθως, προβάλλεται το αντίστοιχο βίντεο της χειρονομίας το οποίο 

και αναπαράγουν τα παιδιά. Σε ζευγάρια εφαρμόζουν τις προβλέψεις τους.  

Πορεία εργασίας ΠΟ2: Έχει ακολουθηθεί η ίδια πορεία, χωρίς όμως να ενθαρρύνονται τα 

παιδιά να αναπαράγουν τη χειρονομία. 

Πορεία εργασίας ΟΕ: Τα παιδιά κάνουν προβλέψεις για την αλλαγή στη γεωμετρική 

σύνθεση και η εκπαιδευτικός επεκτείνει τις σημειωτικές πηγές των παιδιών, λέγοντας ότι 

κρατούμε τα δύο σχήματα ακίνητα και μετακινούμε το πορτοκαλί σχήμα προς τα δεξιά 

μέχρι να φύγει ολόκληρο από το μπλε σχήμα. Σε ζευγάρια τα παιδιά εφαρμόζουν τις 

προβλέψεις τους. 

Ως επέκταση, παρουσιάζεται γεωμετρική σύνθεση με αναδιοργάνωση μέσα από 

περιστροφή προς τα αριστερά (Πίνακας 3.17).  

 

Δραστηριότητα 3 
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Πίνακας 3.17  Δραστηριότητα 3 Σχεδίου Μαθήματος 4 

 

Ανάλυση πέμπτης δομημένης διδασκαλίας-Αντιληπτική διάκριση απλών σχημάτων 

Το πέμπτο σχέδιο μαθήματος είναι το μοναδικό σχέδιο μαθήματος που είναι πανομοιότυπο 

και για τις τρεις τάξεις. Το σχέδιο αυτό έχει ως φιγούρα το Μάγο Αστρούλη, ο οποίος 

βάζει κάποιες αποστολές στα παιδιά. Η πρώτη αποστολή αφορά τον εντοπισμό 

τετραγώνων, τριγώνων και ορθογωνίων σε γεωμετρικές συνθέσεις (Πίνακας 3.18).  

 

 

 

 

 

Αναγνώριση τετραγώνων 
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Αναγνώριση ορθογωνίων 
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Πίνακας 3.18 Δραστηριότητα 1 Σχεδίου Μαθήματος 5 

 

Δεύτερη δραστηριότητα 

Τα παιδιά στην δραστηριότητα αυτή είχαν κληθεί να επεξεργαστούν μία γεωμετρική 

σύνθεση με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αρχικά, κλήθηκαν να σκεφτούν, εάν η σύνθεση 

είναι φτιαγμένη με δύο υποσχήματα, ποια μπορεί να είναι αυτά και έπειτα, εάν είναι 

φτιαγμένη με τέσσερα υποσχήματα, ποια μπορεί να είναι αυτά. Στην πρώτη περίπτωση, τα 

παιδιά κλήθηκαν να εμπλακούν σε μια  νοερή αποδόμηση του σχήματος (δισδιάστατο) στα 

ευθύγραμμα τμήματα (μονοδιάστατα) που το αποτελούν, καθώς δέχονταν ισχυρά εμπόδια 

από τα ευθύγραμμα τμήματα, που παρεμβαίνουν στη συνέχεια της επιφάνειας του 

σχήματος (Gestalt theory-continuity). Στη δεύτερη περίπτωση, αναμενόταν από τα παιδιά 

να μην συναντήσουν ιδιαίτερα εμπόδια, εφόσον η επιφάνεια των τεσσάρων σχημάτων, δεν 

διαπερνάται από άλλα ευθύγραμμα τμήματα.  

 

 

Πίνακας 3.19  Δραστηριότητα 2 Σχεδίου Μαθήματος 5 

 

Στην τελευταία δραστηριότητα, τα παιδιά συμμετείχαν σε ένα παιχνίδι τόμπολας. Κάθε 

παιδί είχε στην διάθεση του μία κάρτα τόμπολας με τέσσερις γεωμετρικές συνθέσεις. Η 

εκπαιδευτικός έβγαζε  μέσα από την κληρωτίδα ένα σχήμα, το οποίο καλούνταν να 

εντοπίσουν στις συνθέσεις που έχουν στην διάθεση τους. Το σχήμα θα έπρεπε να είναι στο 

ίδιο μέγεθος και προσανατολισμό όπως αυτό της κληρωτίδας, εφόσον αποτελεί μέρος της 

γεωμετρικής σύνθεσης .   

 

Υλικό Επιμόρφωσης 

Να σημειωθεί ότι, όλες οι  εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν για κάθε σχέδιο μαθήματος αλλά 

και πριν την έναρξη της παρέμβασης. Στην πρώτη επιμόρφωση, οι εκπαιδευτικοί ήρθαν σε 
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επαφή με τις γεωμετρικές έννοιες και με παραδείγματα από κάθε γεωμετρική έννοια. 

Επιπλέον, στις δύο από τις τρεις τάξεις παρουσιάστηκε ο ρόλος των χειρονομιών στην 

διδασκαλία και πώς μπορούν να αναπαραστήσουν γεωμετρικές έννοιες.  

Στις υπόλοιπες πέντε επιμορφώσεις, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι στόχοι κάθε σχεδίου 

μαθήματος, παρόμοιες δραστηριότητες με αυτές του σχεδίου, τις οποίες  καλούνταν να 

λύσουν και οι ίδιες. Τέλος, έρχονταν σε επαφή με κάθε δραστηριότητα του σχεδίου 

μαθήματος.  

 

Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων  

 

Τα ποιοτικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από τις τρεις φάσεις της παρατήρησης 

αναλύθηκαν με δύο διακριτούς και συμπληρωματικούς τρόπους: τη συγχρονική και 

διαχρονική ανάλυση (Arzarello et al., 2009). Η συγχρονική ανάλυση μας επιτρέπει να 

επικεντρωθούμε στις διασυνδέσεις ανάμεσα στις διαφορετικές σημειωτικές πηγές, 

συμπεριλαμβανομένων των χειρονομιών και της προφορικής ομιλίας, που παράγονται από 

τα υποκείμενα (παιδιά και εκπαιδευτικό) ταυτόχρονα, σε μια συγκεκριμένη στιγμή.  Η 

εφαρμογή της διαχρονικής ανάλυσης  μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τις αλλαγές. 

Συγκεκριμένα, μας βοηθά να εντοπίσουμε πώς τα παιδιά χρησιμοποιούν τις χειρονομίες σε 

σχέση με τις λεκτικές αναπαραστάσεις και άλλες σημειωτικές πηγές σε διαδοχικές στιγμές, 

κατά τη διάρκεια μιας μικρής χρονικής περιόδου, όπως δηλαδή σε μια γεωμετρική 

δραστηριότητα ή μάθημα, μιας μέσης χρονικής περιόδου, δηλαδή ανάμεσα σε διαδοχικά 

μαθήματα ή μιας μακράς χρονικής περιόδου, όπως είναι ανάμεσα στις τρεις διαφορετικές 

περιόδους παρατήρησης που έχουν διεξαχθεί στο σχολικό χρόνο. Συνδυάζοντας τη 

συγχρονική και διαχρονική ανάλυση, είμαστε ικανοί να ανταποκριθούμε σε ένα μεγάλο 

μέρος των ερευνητικών μας στόχων, όπως είναι: (1) η οι διαφορετικές διαστάσεις των 

κινήσεων των χεριών (δεικτική, εικόνική, μεταφορική) στη μάθηση και στη διδασκαλία 

της γεωμετρίας, (2) το γεωμετρικό περιεχόμενο των κινήσεων των χεριών των 

υποκειμένων,(3) οι σχέσεις των χειρονομιών με τον προφορικό λόγο ή άλλες σημειωτικές 

πηγές, καθώς τα παιδιά αναπτύσσουν τη γεωμετρική τους σκέψη και (4) οι σχέσεις των 

χειρονομιών και άλλων σημειωτικών συστημάτων εκπαιδευτικών – παιδιών και παιδιών –
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Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα και το θεωρητικό πλαίσιο είχε διενεργηθεί μια 

πολυτροπική σημειωτική ανάλυση των δεδομένων. Αρχικά, επιλέγηκαν τα κυριότερα 

κατεξοχήν επεισόδια από τις βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες και δραστηριότητες. Μετά 

είχε επαναληφθεί η ανάλυση με την υποστήριξη τόσο των έργων των παιδιών, όσο και των 

αναπαραστάσεων που ο/η εκπαιδευτικός έκανε χρήση. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε μια 

λεπτομερής μικροανάλυση στην εξέταση του ρόλου των χειρονομιών, των λέξεων, των 

εικονικών αναπαραστάσεων, των γραπτών αναπαραστάσεων και τέλος, των πραγματικών 

αντικειμένων. Με αυτούς τους όρους, σκοπός ήταν η ακριβής ανάλυση των 

βιντεοσκοπημένων δραστηριοτήτων από πολύ μικρές κλίμακες χρόνου (δευτερόλεπτα), 

μέχρι μεγάλες κλίμακες χρόνου (από επεισόδιο σε επεισόδιο, διδασκαλία σε διδασκαλία, 

φάση παρατήρησης σε φάση παρατήρησης). Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι διάφορες 

σημειωτικές πηγές και ο ρόλος τους στη μάθηση και στην ανάπτυξη της γεωμετρικής 

σκέψης των παιδιών σε μικροεπίπεδο και σε μακροεπίπεδο, μέσα από το φακό της 

συγχρονικής και διαχρονικής ανάλυσης, αναλύοντας κοινές και διαφορετικές σχέσεις σε 

ίδια χρονικά τμήματα και τις δυναμικές τους, καθώς προχωράει ο χρόνος.  

Ο συνδυασμός πέντε στοιχείων, εικόνα από βίντεο, ήχος, έργα παιδιών, εικονικές 

αναπαραστάσεις εκπαιδευτικού,  έχουν προσφέρει μια γερή βάση για την εξέταση των 

χειρονομιών και των άλλων σημειωτικών πηγών που έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο από τις 

εκπαιδευτικούς, όσο και από τα παιδιά. Οι διάφορες σημειωτικές πηγές και η 

αλληλεπίδρασή τους στην πορεία μάθησης των παιδιών έχουν ερμηνευθεί σύμφωνα με το 

θεωρητικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της ανάλυσης. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, η γεωμετρική σκέψη των παιδιών έχει αναλυθεί 

σύμφωνα με τη θεωρία των Sarama & Clements(2009), τη θεωρία για την εννοιολογική 

κατανόηση του σχήματος του Duval (1995, 1999) και τη θεωρία για τη γεωμετρική σκέψη 

των Van Hiele (1986). Όσον αφορά στις σχέσεις των χειρονομιών με άλλες σημειωτικές, η 

θεωρία η οποία έχει στηρίξει την ανάλυση των δεδομένων είναι η θεωρία της Krause 

(2015). Η ταξινόμηση των χειρονομιών έχει ακολουθήσει την κατηγοριοποίηση  του 

McNeil (1992). Για την αναφορά όλων των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από την 

βιντεοσκόπηση έχει χρησιμοποιηθεί η σημειογραφία των εγγραφών των Roth και Lee 

(2004), όπως και επιπλέον σημεία που διευκολύνουν την καταγραφή. 

Συγκεκριμένα, η αναφορά των δεδομένων έχει ακολουθήσει τους πιο κάτω συμβολισμούς: 

1. [00:00:00] φανερώνει το χρόνο σε ώρα, λεπτά , δευτερόλεπτα από την αρχή 

κάθε διδασκαλίας που βιντεοσκοπείται 
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2. Η παραγωγή ομιλίας αναλύεται σύμφωνα με τη συμμετοχή των 

υποκειμένων. Κάθε στιγμή που επεμβαίνει ένα νέο υποκείμενο,  

προστίθεται νέα αριθμημένη γραμμή στην αρχή κάθε επεισοδίου.  

3. Τα σημεία στίξης χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν τις εκφράσεις 

σύμφωνα με την τυπική τάση που χρησιμοποιούνται στο τέλος μιας 

πρότασης, ερώτησης, διαταγής. Συγκεκριμένα οι τελείες … δείχνουν την 

παύση στην ομιλία. 

4. Το κείμενο στις αγκύλες [] αναφέρεται σε επιπλέον πληροφορία κυρίως σε 

σχέση με τη χειρονομία 

5. […] δείχνει ότι ένα μέρος παραλείπεται (συμπεριλαμβανομένου μίας ή 

περισσότερων εκφράσεων.  

6. (Επικ.) μετά το όνομα του ομιλητή, συμβολίζει ότι η έκφραση του άρχισε 

να επικαλύπτει το τελευταίο μέρος του προηγούμενου ομιλητή 

7. (Διακ.) μετά το όνομα του ομιλητή, σημαίνει ότι η έκφραση του διέκοψε 

την έκφραση του προηγούμενου 

8. (Συν.) μετά το όνομα του ομιλητή σημαίνει ότι συνεχίζει την προηγούμενη 

έκφρασή του (αφού είχε διακοπεί). 

9. (Παρ.) μετά το όνομα του ομιλητή, συμβολίζει ότι η έκφραση γίνεται 

παράλληλα με την έκφραση του προηγούμενου ομιλητή. 

 

Αξιοπιστία και Εγκυρότητα Έρευνας  

Με στόχο την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που 

προτείνει ο Gibbs (2007): 

1. Έγινε έλεγχος των απομαγνητοφωνήσεων των βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, 

για να είναι βέβαιο ότι δεν περιλαμβάνουν τυχόν λάθη, τα οποία πιθανόν να 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια της απομαγνητοφώνησης και της απομόνωσης των 

εικόνων από κάθε βιντεοσκοπημένη διδασκαλία.  

2. Επιβεβαιώθηκε ότι δεν έγινε οποιαδήποτε παρέκκλιση από τον ορισμό της 

κατηγοριοποίησης του είδους της χειρονομίας, των σχέσεων χειρονομίας με το 

λόγο και άλλες σημειωτικές πηγές, των αλληλεπιδράσεων των χειρονομιών 

εκπαιδευτικών παιδιών και παιδιών –παιδιών, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται νέες 

κωδικοποιήσεις.  
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3. Όλες οι βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες απομαγνητοφωνήθηκαν από ένα και μόνο 

ερευνητή. Ωστόσο κλήθηκε ανεξάρτητος ερευνητής να απομαγνητοφωνήσει και 

να αναλύσει από κάθε φάση της παρατήρησης σε κάθε ομάδα, δύο διδασκαλίες, με 

στόχο τη διασταύρωση και τον έλεγχο των κατηγοριών που δόθηκαν. Αν και δεν 

ακολουθήθηκε οποιαδήποτε στατιστική διαδικασία, με λογισμικό υπολογισμού της 

αξιοπιστίας των κωδικών που προτάθηκαν και των κωδικών που πρότεινε ο 

ανεξάρτητος ερευνητής, οι διαφωνίες που υπήρξαν ήταν μηδαμινές, χωρίς να 

υπερβαίνουν το 20% που αποτελεί το μέγιστο βαθμός απόκλισης στη συμφωνία 

της κωδικοποίησης, όπως προτείνουν οι Miles και Huberman (1994)  

Για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων ακολουθήθηκαν κάποιες από τις στρατηγικές 

που αναφέρει ο Creswell (2009): 

1. Χρησιμοποιήθηκαν πλούσιες και λεπτομερείς περιγραφές, οι οποίες 

εμπλουτίζονταν με εικόνες, με το ακριβές χρονικό πλαίσιο της δράσης, και με ό,τι 

ακριβώς είχες προηγηθεί πριν και μετά το κάθε επεισόδιο. 

2. Όσον αφορά τυχόν προκαταλήψεις(bias)  κατά τη διάρκεια της έρευνας, όπως έχει 

προαναφερθεί πριν από την βιντεοσκόπηση, για πέντε χρόνια περίπου η ερευνήτρια 

είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το πρόγραμμα στην προσχολική εκπαίδευση, 

σε άλλα ιδιωτικά και δημόσια νηπιαγωγεία για  την απόκτηση περισσότερων 

εμπειριών για τα παιδιά της ηλικίας αυτής, όπως και τις μεθόδους διδασκαλίας που 

οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν για την ηλικία αυτή. Επιπλέον, εφαρμόστηκαν πιλοτικά 

ποιοτικές έρευνες σε μελέτες περιπτώσεων, με εφαρμογή μέρος της θεωρίας που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, η οποία ωστόσο κατά τη διάρκεια της 

ανάλυσης επεκτεινόταν και ανέδυε νέες κατηγορίες.  Οι πιλοτικές έρευνες 

εξέτασαν τις ιδέες και τις μεθόδους και έδωσαν ευκαιρία για διερεύνηση 

εισηγήσεων,  όπως και την παραγωγή κατανόησης εννοιών και θεωριών για την 

ηλικία και τις ιδιαιτερότητες της πληθυσμιακής ομάδας, αυτό που αποκαλείται από 

τον Maxwell( 1992), «ερμηνεία». 

3. Όσον αφορά την εγκυρότητα του παρεμβατικού προγράμματος, σε κάθε ομάδα 

αναλύονται και κατατίθενται τυχόν παρεκκλίσεις της εκπαιδευτικού από το 

πρωτόκολλο του παρεμβατικού προγράμματος ή τυχόν αλλαγές στις 

δραστηριότητες, λόγω της κόπωσης των παιδιών. Επίσης, όλα τα παρεμβατικά 

προγράμματα εφαρμόστηκαν ακριβώς την ίδια χρονική περίοδο. 

4. Πριν από τη αρχή των βιντεοσκοπήσεων που σήμανε και την αρχή της έρευνας,  η 

ερευνήτρια είχε φροντίσει να περάσει χρόνο στο κάθε πεδίο έρευνας με στόχο την 
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εις βάθος κατανόησης του υπό μελέτη φαινομένου και τη δυνατότητα να 

μεταβιβαστούν λεπτομέρειες, που αφορούν το χώρο και τους ανθρώπους και 

προσδίδουν αξιοπιστία στην αφήγηση. Η μεγαλύτερη εμπειρία του ερευνητή που 

μπορεί να έχει σε πραγματικές συνθήκες αυξάνει την εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων. 

 

Θέματα ηθικής δεοντολογίας 

 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας, αφού λήφθηκε η άδεια από το Κέντρο Εκπαιδευτικής 

Έρευνας Κύπρου, δόθηκε σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών έντυπο 

συνειδητής συναίνεσης για τη συμμετοχή στην έρευνα. Στο έντυπο διευκρινίστηκε ότι 

πρόκειται για συμμετοχή σε έρευνα και έγινε μία σύντομη αναφορά στα κριτήρια επιλογής 

των συμμετεχόντων. Επιπλέον, επεξηγήθηκε ο σκοπός της έρευνας και οι διαδικασίες που 

θα ακολουθούνταν. Έγινε περιγραφή των πιθανών ωφελημάτων των παιδιών και της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και τονίστηκε ότι η έρευνα θα διεξαχθεί με ιδιαίτερα 

προσεγμένο τρόπο, ώστε να μη θίγεται το έργο των νηπιαγωγών και το σχολικό 

περιβάλλον. Επίσης, διατυπώθηκαν ξεκάθαρα τα δικαιώματα των παιδιών, όπως και το 

δικαίωμά του να αποχωρήσει από την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, εφόσον η 

συμμετοχή των παιδιών ήταν εθελοντική. Τόσο, οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς των 

παιδιών διαβεβαιώθηκαν ότι θα τηρηθεί ανωνυμία και εμπιστευτικότητα για οποιαδήποτε 

πληροφορία ληφθεί κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.  

Όσον αφορά στα θέματα που σχετίζονται με την προστασία των συμμετεχόντων 

της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν υλικά κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών, με στόχο 

την αποφυγή βλάβης και ελαχιστοποίησης των κινδύνων. Επιπλέον, όλα τα παιδιά είχαν 

ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην έρευνα και προσκόμισης οφέλους από τα πιθανά θετικά 

αποτελέσματα των παρεμβατικών προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό η διάκριση των 

σχολείων στις τρεις διαφορετικές συνθήκες παρέμβασης έγινε τυχαία και χωρίς 

οποιαδήποτε σκοπιμότητα. Δόθηκαν σε όλα τα παιδιά ψευδώνυμα και έγινε αλλοίωση των 

προσώπων τους σε όλες τις φωτογραφίες που επισυνάπτονται στην έρευνα. Αναφορικά με 

τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, διατηρήθηκε η ανωνυμία τους. 

Παρουσιάστηκαν μόνο σημαντικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό υπόβαθρο τους και 

τα χρόνια υπηρεσίας τους, μετά από τη δική τους συναίνεση. Επίσης, αλλοιώθηκαν τα 

πρόσωπά τους σε όλες τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται και συζητούνται τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, 

όπως προέκυψαν από τις ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων. Η παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων στηρίζεται στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην παρούσα 

εργασία. Ωστόσο, αρχικά γίνεται ανάλυση των κατεξοχήν επεισοδίων που επιλέχθηκαν 

από κάθε ομάδα παρατήρησης, σε κάθε φάση παρατήρησης. Τα επεισόδια αναλύονται με 

σκοπό την ικανοποίηση των ερευνητικών ερωτημάτων. Συνεπώς, στο πρώτο υποκεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Πειραματικής Ομάδας 1, στο δεύτερο υποκεφάλαιο 

τα αποτελέσματα της Πειραματικής Ομάδας 2 και στο τρίτο υποκεφάλαιο τα 

αποτελέσματα της Ομάδας Ελέγχου, για την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη φάση 

παρατήρησης. Σε κάθε διδασκαλία γίνεται συγχρονική και διαχρονική ανάλυση των 

δεδομένων. Επιπλέον, αναπτύσσεται διαχρονική ανάλυση για τα επεισόδια κάθε 

διδασκαλίας, για τις διδασκαλίες της κάθε φάσης της παρατήρησης, για την κάθε φάση 

παρατήρησης εξ’ ολοκλήρου και τέλος, ανάμεσα στις ίδιες τις φάσεις της παρατήρησης.  

Στο τέταρτο υποκεφάλαιο γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζονται εν συντομία τα αποτελέσματα της έρευνας, προβάλλοντας συμπεριφορές 

και έργα παιδιών απ’ όλες τις φάσεις της παρατήρησης. Στόχος είναι ο εντοπισμός  

συγκλίσεων και αποκλίσεων για την διερεύνηση του κάθε ερευνητικού ερωτήματος.  

Η οργάνωση του υποκεφαλαίου αντιστοιχεί  στα ερευνητικά ερωτήματα που έθεσε η 

εργασία, με βάση τους ακόλουθους άξονες:  

1. Περιγραφή της διαφορετικότητας των κινήσεων των χεριών που παράγουν τα 

παιδιά σε μια τάξη νηπιαγωγείου με θέμα διδασκαλίας τη γεωμετρία, 

χρησιμοποιώντας ως πλαίσιο την εικονική, τη δεικτική και τη μεταφορική 

διάσταση των χειρονομιών. 

2. Προσδιορισμός του γεωμετρικού περιεχομένου των χειρονομιών που παράγουν τα 

παιδιά, όπως φαίνεται από τη μορφή και τις ιδιότητες των κινήσεων των χεριών, το 
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πλαίσιο ομιλίας, αλλά και τις συνδέσεις του περιεχομένου αυτού με τις διάφορες 

διαστάσεις των χειρονομιών.  

3. Διερεύνηση των σχέσεων των χειρονομιών με την προφορική ομιλία, καθώς και με 

άλλα σημειωτικά συστήματα, με τα οποία οι μαθητές αλληλεπιδρούν την ίδια 

στιγμή, όπως για παράδειγμα διαγράμματα, εικόνες, πραγματικά αντικείμενα, ενώ 

επικοινωνούν γεωμετρικές έννοιες. 

4. Εξέταση του τρόπου που οι χειρονομίες και οι διασυνδέσεις τους με την προφορική 

ομιλία και άλλες σημειωτικές πηγές διαφοροποιούνται, καθώς εξελίσσεται η 

γεωμετρική σκέψη στα παιδιά. 

5. Διερεύνηση του τρόπου που οι χειρονομίες των εκπαιδευτικών στο νηπιαγωγείο 

χρησιμοποιούνται ως πηγή από τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάπτυξης γεωμετρικών εννοιών. 

6. Διερεύνηση αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα παιδιά σχετικά με την παραγωγή 

χειρονομιών και ομιλίας, αλλά και άλλων σημειωτικών συστημάτων σε 

γεωμετρικές δραστηριότητες. 

7. Εξέταση του τρόπου που τα παρεμβατικά προγράμματα, τα οποία εστιάζονται στη 

λειτουργική κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος και προωθούν μόνο την 

παρακολούθηση ή την παρακολούθηση και την παραγωγή συγκεκριμένων 

χειρονομιών που είναι μαθηματικά συνδεδεμένες με γεωμετρικούς 

μετασχηματισμούς (μετατόπιση και περιστροφή), διαφοροποιούν την παραγωγή 

χειρονομιών, την προφορική ομιλία, το χειρισμό πραγματικών αντικειμένων και 

διαγραμμάτων από τα παιδιά, στο πλαίσιο της παραγωγής και επικοινωνίας 

γεωμετρικών εννοιών. 

8. Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο τα παρεμβατικά προγράμματα, τα οποία 

εστιάζονται στη λειτουργική κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος και προωθούν 

μόνο την παρακολούθηση ή την παρακολούθηση και την παραγωγή 

συγκεκριμένων χειρονομιών, που είναι μαθηματικά συνδεδεμένες με γεωμετρικούς 

μετασχηματισμούς (μετατόπιση και περιστροφή),  συμβάλλουν στη μάθηση  ή στη 

διαδικασία ανάπτυξης της γεωμετρικής  σκέψης και κατανόησης των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας.   
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Ανάλυση Αποτελεσμάτων Πειραματικής Ομάδας 1-Α΄ Φάσης Παρατήρησης  

 

Πρώτη Διδασκαλία 

Περιγραφή Διδασκαλίας 

Τα πιο κάτω επεισόδια αφορούν στην πρώτη διδασκαλία, της πρώτης φάσης 

παρατήρησης, με θέμα το τετράγωνο. Στόχοι της εκπαιδευτικού αποτέλεσαν: η διάκριση 

των βασικών χαρακτηριστικών του τετραγώνου, η αναγνώριση και κατασκευή του 

τετραγώνου. Τα παιδιά σε προηγούμενες διδασκαλίες είχαν έρθει σε επαφή με τον κύκλο 

και το τρίγωνο. Να σημειωθεί ότι τα παιδιά είναι οργανωμένα σε κύκλο και η 

εκπαιδευτικός βρίσκεται στα αριστερά τους.  

Οι δραστηριότητες ήταν ιεραρχικά διαβαθμισμένες. Αρχικά, η εκπαιδευτικός 

παρουσιάζει στα παιδιά ένα τετράγωνο(εικόνα 4.1.1.α) και τα καλεί να εντοπίσουν 

τετράγωνα αντικείμενα εντός του πλαισίου της τάξης. Έπειτα, τα παιδιά καλούνται με 

ποικίλους τρόπους να κατασκευάσουν τετράγωνα με το σώμα τους. Η εκπαιδευτικός δίνει 

έμφαση στις κρίσιμες ιδιότητες του γεωμετρικού σχήματος (τέσσερις ίσες πλευρές που 

δομούν ένα κλειστό σχήμα) και γίνεται δημιουργία τετραγώνου με τη βοήθεια τεσσάρων 

παιδιών (εικόνα 4.1.1β). Στη συνέχεια, τα παιδιά εντοπίζουν τετράγωνα μέσα από μια 

συλλογή πραγματικών γεωμετρικών σχημάτων, φτιάχνουν δικά τους τετράγωνα, 

χρησιμοποιώντας καλαμάκια και χαράσσουν στον πίνακα τετράγωνα, συζητώντας για την 

ορθότητα της χάραξής τους. Τα επεισόδια που παρουσιάζονται και αναλύονται πιο κάτω, 

αφορούν στον εντοπισμό τετραγώνων μέσα από μία συλλογή διάφορων γεωμετρικών 

σχημάτων (επεισόδιο 1) και στην κατασκευή τετραγώνου με καλαμάκια (επεισόδιο 2).  

 

Εικόνα 4.1.1α: Εικόνα τετράγωνου αντικείμενου  

Εικόνα 4.1.1β: Κατασκευή τετραγώνων με τα σώματα των παιδιών 
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Επεισόδιο 1 

Η εκπαιδευτικός τοποθετεί σκορπισμένα στο πάτωμα διάφορα γεωμετρικά σχήματα 

(τετράγωνα, τρίγωνα, ορθογώνια και κύκλους), από τα οποία καλούνται τα παιδιά, σε 

μορφή παιχνιδιού, να διαλέξουν μόνο τα τετράγωνα (εικόνα 4.1.1.γ).  Κάθε φορά στο 

παιχνίδι συμμετέχουν δύο παιδιά, τα οποία σε χρόνο που ορίζει η εκπαιδευτικός καλούνται 

να μαζέψουν όσα περισσότερα τετράγωνα μπορούν. Νικητής είναι αυτός που μαζεύει τα 

περισσότερα τετράγωνα.  Να σημειωθεί ότι το επεισόδιο αυτό ακολούθησε την 

παρουσίαση του σχήματος του τετραγώνου στην τάξη με πραγματικά υλικά (εικόνα 

4.1.1.α), τον εντοπισμό τετράγωνων αντικειμένων στην τάξη και τέλος, την κατασκευή 

του τετραγώνου με τα σώματα των παιδιών (εικόνα 4.1.1.β). 

1. Εκπαιδευτικός: Τώρα παιδάκια θα σας βάλω κάποια σχήματα στο πάτωμα 

2. και θα διαλέξετε  μόνο τα τετράγωνα, μόνο τα τετράγωνα θα πάρετε και θα 

3. τα βάλετε σ’ αυτό εδώ το κουτάκι [εικόνα 4.1.1γ].  

4. Παιδιά: [Κάθε φορά σηκώνεται ένα παιδάκι παίρνει ένα τετράγωνο και το 

5. δείχνει στους  συμμαθητές του. Εάν συμφωνούν το τοποθετεί μέσα στο 

6. κουτί]. 

7. Λίνα: [Σηκώνεται και παίρνει ένα μικρό τετράγωνο,6:11, εικόνα 4.1.1δ]. 

8. Έλενα: Έπρεπε να έπιανες [δείχνει με το δείκτη του χεριού της ένα άλλο 

9. σχήμα, το οποίο δεν φαίνεται καθαρά από τη χειρονομία της, εικόνα 4.1.2, 6:21] 

10. Λίνα: Ποιο; 

11. Έλενα: Δίπλα από το..[δείχνει με το χέρι της το γεωμετρικό αντικείμενο, 

12. το οποίο δεν φαίνεται ξεκάθαρα, εικόνα 4.1.3, 6:26]. 

13. Δημήτρης: [Σηκώνεται και παίρνει ένα τετράγωνο, όπως και η Νίκη]. 

14. Αναστασία: [Σηκώνεται και παίρνει ένα μικρό τετράγωνο]. 

15. Νίκη: Γιατί δεν έπιασες μεγάλο [κοιτάζει προς την Αναστασία]; 

16. Εκπαιδευτικός: Μπράβο παιδάκια. Μαζέψατε όλοι ποια σχήματα; 

17. Ολομέλεια: Τετράγωνα.  

 
Εικόνα 4.1.1.γ : Συλλογή γεωμετρικών σχημάτων  

Εικόνα 4.1.1δ.: Επιλογή Λίνας για τετράγωνο σχήμα[6:11, γραμμή 7] 

Καθώς σηκώνεται η Λίνα και επιλέγει ένα μικρό τετράγωνο σχήμα (εικόνα 

4.1.1δ.), η Έλενα της λέει «έπρεπε να έπιανες» (γραμμή 8) και δείχνει αόριστα ένα σχήμα 

της συλλογής των πραγματικών γεωμετρικών σχημάτων (εικόνα 4.1.2).  Η Έλενα 
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εμφανίζεται να αδυνατεί να ονομάσει το τετράγωνο σχήμα και καταλήγει στην παραγωγή 

μίας δεικτικής χειρονομίας. Η Λίνα δυσκολεύεται να αντιληφθεί και η Έλενα συνεχίζει να 

της επεξηγεί, χρησιμοποιώντας και πάλι δεικτική χειρονομία (εικόνα 4.1.3), λέγοντας, 

«δίπλα από το…» (γραμμή 11).  Ο λόγος της αρχίζει να συγκεκριμενοποιείται με την 

τοπολογική έννοια, «δίπλα από». Και στις δύο περιπτώσεις, η χειρονομία εμπλουτίζει το 

λόγο του παιδιού που αδυνατεί να ονομάσει τα σχήματα στα οποία αναφέρεται.  Η 

σημειωτική αυτή δέσμη που παράγει το παιδί ενισχύει την αντιληπτική αναγνώριση του 

τετράγωνου υποσχήματος και παράλληλα, την επικοινωνία μεταξύ των παιδιών.  

Από την άλλη, η Νίκη εμφανίζεται επικριτική, όσον αφορά στην απόφαση της 

Αναστασίας να πάρει ένα μικρότερο σχήμα. Συνεπώς, εμφανίζεται το μέγεθος του 

σχήματος να είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τα παιδιά, κάτι που μπορεί να αποδοθεί στο 

γεγονός ότι στην τάξη νωρίτερα παρουσιάστηκε μόνο ένα παράδειγμα του τετράγωνου 

σχήματος, το οποίο βρισκόταν σε κάθετη διεύθυνση και είχε μεγάλο μέγεθος (εικόνα 

4.1.1α). Συγκεκριμένα, οι περισσότερες σημειωτικές πηγές που εντοπίστηκαν στη 

συγκεκριμένη διδασκαλία παρουσίασαν το τετράγωνο σε μεγάλο μέγεθος, κάτι που όπως 

φάνηκε επηρέασε τα παιδιά. Τα παιδιά δημιούργησαν μια πρωτοτυπική εικόνα για το 

τετράγωνο σχήμα και ένα είδος εξάρτησης από το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλισσόταν η 

διδασκαλία του τετραγώνου. 

 
Εικόνα 4.1.2.: Δεικτική Χειρονομία Έλενας  για το τετράγωνο σχήμα στη συλλογή 

γεωμετρικών σχημάτων[6:21, γραμμή 8] 

Εικόνα 4.1.3.: Δεικτική Χειρονομία Έλενας  για γεωμετρικό αντικείμενο στη συλλογή 

γεωμετρικών σχημάτων[6:26, γραμμή 12] 
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Επεισόδιο 2 

Αμέσως μετά το επεισόδιο 1, η εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά καλαμάκια για να φτιάξουν 

ένα τετράγωνο. Τα παιδιά αναφέρουν ότι θα χρειαστούν 4 καλαμάκια, φανερώνοντας, 

έτσι, ένα είδος ανάλυσης του γεωμετρικού σχήματος σε απλούστερες μονάδες(τις 

πλευρές). 

18. Εκπαιδευτικός: Θα σας δώσω καλαμάκια για να μου φτιάξετε εσείς το δικό 

19. σας. Τι θα μου  φτιάξετε; 

20. Παιδιά: Τετράγωνο. 

21. Εκπαιδευτικός: Πόσα καλαμάκια πρέπει να σας δώσω να μου φτιάξετε; 

22. Παιδιά: 4. 

23. Εκπαιδευτικός: Λοιπόν, κοιτάξετε ποια καλαμάκια θα δώσω στην Έλενα [η 

24. εκπαιδευτικός  δείχνει στα παιδιά δύο μεγάλα και δύο μικρά καλαμάκια, 

25. Εικόνα 4.1.4, 9:24]. 

26. Εκπαιδευτικός: Μπορεί να φτιάξει τετράγωνο; 

27. Έλενα: Όχι, γιατί έχει δύο μικρά.  

28. Εκπαιδευτικός: Δοκίμασε να φτιάξεις τετράγωνο. 

29. Έλενα: [Η Έλενα φτιάχνει ένα ανοικτό σχήμα, Εικόνα 4.1.5, 9:45] 

30. Εκπαιδευτικός: [Η εκπαιδευτικός τροποποιεί το σχήμα για να είναι 

31. κλειστό, Εικόνα 4.1.6, 9:53] . 

32. Εκπαιδευτικός:  Αυτό το σχήμα είναι τετράγωνο; 

33. Παιδιά: Όχι.  

34. Εκπαιδευτικός:  Γιατί; 

35. Παιδί: Επειδή πρέπει να είναι όλα μεγάλα. 

36. Εκπαιδευτικός:  Πρέπει όλα να είναι ή μεγάλα ή μικρά ή μεσαία. Δηλαδή 

37. πρέπει να είναι όλα ίσα. Για να σας δώσω τώρα 4 ίσα καλαμάκια για να 

38. δούμε εάν θα καταφέρετε να φτιάξετε  τετράγωνο [ περνά και δίνει 

39. καλαμάκια σε κάθε παιδί]. 

40. Νίκη: [ Παρατηρεί τα καλαμάκια της]. Κυρία δεν είναι ίδια; 

41. Λίνα: [Το βλέπει].Ναι δεν είναι ίδιο.  

42. Εκπαιδευτικός: Είναι πιο μεγάλο ή πιο μικρό. 

43. Λίνα: Πιο μικρό. 

44. Εκπαιδευτικός: Να σας δώσω άλλο. 

45. Εκπαιδευτικός: Φτιάξετε όλοι με τα καλαμάκια σας ένα τετράγωνο κάτω 

46. που είναι τα πόδια σας. 

47. Ολομέλεια: [Τα παιδιά φτιάχνουν μόνα τους το τετράγωνο τους, Εικόνα 

48. 4.1.7, 12:40]. 

49. Εκπαιδευτικός: [ Περνά από κάθε παιδί και επιβλέπει το σχήμα του κάθε παιδιού]. 

50.  Μπράβο παιδάκια μου, είπαμε πρέπει να είναι ίσα. 
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Εικόνα 4.1.4[γραμμή 25, 9:24]: Η εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά δύο μεγάλα και δύο 

μικρά καλαμάκια.. 

 

Στο ερώτημα της εκπαιδευτικού, αν μπορούν να φτιάξουν τετράγωνο, η Έλενα  

απαντάει αρνητικά (γραμμή 27), εφόσον υπάρχουν δύο μικρά. Από τη μια, ο προφορικός 

λόγος του παιδιού δείχνει μία εξάρτηση από το πλαίσιο της δραστηριότητας και 

ειδικότερα, από το μέγεθος του τετραγώνου, το οποίο θεωρεί ότι απαραίτητα πρέπει να 

είναι μεγάλο. Από την άλλη, φανερώνει ένα είδος αναγνώρισης των κρίσιμων ιδιοτήτων 

του τετραγώνου, δηλαδή, ότι όλες οι πλευρές είναι ίσες. 

 Η εκπαιδευτικός προβληματίζει το παιδί και το προκαλεί να προσπαθήσει να 

φτιάξει ένα τετράγωνο με τα 4 διαφορετικού μήκους καλαμάκια. Ωστόσο, επηρεασμένη η 

Έλενα από τις σημειωτικές πηγές που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα λεπτά της 

διδασκαλίας, ενώνει τα δύο μικρά καλαμάκια στην προσπάθεια της να φτιάξει μια μεγάλη 

πλευρά για το σχήμα.  Αποτέλεσμα της προσπάθειάς της είναι η δημιουργία ενός ανοικτού 

σχήματος με τρεις πλευρές (εικόνα 4.1.5). Η εκπαιδευτικός παρεμβαίνει και το μετατρέπει 

σε κλειστό τετράπλευρο σχήμα (εικόνα 4.1.6).  Όταν η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να 

της απαντήσουν εάν το σχήμα που έφτιαξε είναι τετράγωνο, ένα παιδί απορρίπτει το 

σχήμα, λόγω του μικρού μεγέθους των πλευρών. Αν και αναγνωρίζει  την ανισότητα των 

πλευρών, το γεγονός ότι απορρίπτει τις μικρές πλευρές και όχι τις μεγάλες, δείχνει ένα 

είδος εξάρτησης από το πλαίσιο. Δηλαδή, η συμπεριφορά του φανερώνει ότι αποδέχεται 
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τα μεγάλα καλαμάκια, που θα οδηγήσουν στην κατασκευή ενός μεγάλου τετραγώνου, 

όμοιο με αυτό που παρουσιάστηκε στα πρώτα λεπτά της διδασκαλίας.   

Τα επόμενα λεπτά του επεισοδίου παρουσιάζουν τη Νίκη και τη Λίνα να συζητούν 

για τα άνισου μεγέθους καλαμάκια, που είχαν δοθεί στη Νίκη για να φτιάξει το τετράγωνό 

της. Αρχικά, η Νίκη αναγνωρίζει ότι τα καλαμάκια της δεν είναι ίδια. Η Λίνα προβαίνει σε 

ένα είδος σύγκρισης του μήκους που έχουν τα καλαμάκια, αναφέροντας ότι ένα από αυτά 

είναι μικρότερο. Η αναγνώριση της ανισότητας από μέρους του παιδιού δείχνει ένα είδος 

ανάλυσης και μαθηματικής αναγνώρισης των γεωμετρικών μονάδων που συνθέτουν το 

δυσδιάστατο σχήμα. Το παιδί είναι σε θέση να αναλύσει το σχήμα σε πλευρές μέσα από 

τον προφορικό του λόγο και να απορρίψει την άνιση πλευρά-καλαμάκι. Ωστόσο, η 

εξάρτηση του παιδιού από τις σημειωτικές πηγές που υπήρχαν στην διδασκαλία, οδηγεί το 

παιδί να επικεντρωθεί σε μεγάλου μεγέθους μονάδες και να αποκλείσει τις μικρές, ως 

ακατάλληλες.  

 

   
Εικόνα 4.1.5:  Ανοικτό Σχήμα Έλενας[9:45, γραμμή 29] 

Εικόνα 4.1.6: Μετασχηματισμός σχήματος Έλενας από την εκπαιδευτικό. 

 
Εικόνα 4.1.7: Κατασκευές παιδιών για τετράγωνο (από αριστερά Λίνα, Δημήτρη, Νίκης και 
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Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης Διδασκαλίας  

Τόσο στο επεισόδιο 1, όσο και στο επεισόδιο 2 της πρώτης διδασκαλίας, φαίνεται ένα 

είδος εξάρτησης των παιδιών από το μέγεθος του τετραγώνου. Συγκεκριμένα, τα παιδιά 

απορρίπτουν τα μικρά μεγέθους τετράγωνα και τις μικρές σε μέγεθος πλευρές. Αρχικά, η 

Έλενα στο πρώτο επεισόδιο καθοδηγεί τη Λίνα να επιλέξει μεγάλου μεγέθους τετράγωνα, 

ενώ στα επόμενα κιόλας λεπτά, την ίδια συμπεριφορά ακολουθεί και η Νίκη μ’ ένα άλλο 

παιδί της τάξης.  Εντύπωση προκαλεί, που στην πρώτη περίπτωση η Έλενα μεταβιβάζει τις 

οδηγίες της στη Λίνα με δεικτική χειρονομία, που εμπλουτίζει τον ανεπαρκή προφορικό 

της λόγο, ο οποίος αδυνατεί να ονομάσει το τετράγωνο σχήμα. Εφόσον, η χειρονομία του 

παιδιού υποδεικνύει το αντικείμενο που αναφέρεται λειτουργεί ως δείκτης για τη 

γεωμετρική έννοια. Όλες οι σημειωτικές πηγές των παιδιών δείχνουν να μεταβιβάζουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για το σχήμα τετράγωνο, δηλαδή ένα μεγάλο τετράγωνο 

σχήμα με τέσσερις ίσες μεγάλες πλευρές. Να σημειωθεί ότι γενικότερα παρατηρήθηκε ότι 

τα παιδιά δεν είναι σε θέση να το ονομάσουν λεκτικά.  

Έπειτα, στο επεισόδιο 2 τα παιδιά εμφανίζονται μέσα από τον προφορικό τους 

λόγο να είναι ικανά ν’ αναλύουν το τετράγωνο σχήμα σε απλούστερες μονάδες(δηλαδή, 

πλευρές), να εντοπίζουν τον αριθμό των πλευρών του, αλλά και τις ίσες πλευρές του. 

Παρόλα αυτά, παρουσιάζονται να απορρίπτουν τις μικρές πλευρές για την κατασκευή του 

τετραγώνου και να επιλέγουν τις μεγάλες πλευρές, όπως φάνηκε στην περίπτωση της 

Έλενας. Το κορίτσι απέρριψε τα δύο μικρά καλαμάκια για την κατασκευή του τετραγώνου 

τόσο λεκτικά, όσο και μέσα από την επιλογή της να κατασκευάσει ένα ανοικτό τρίπλευρο 

σχήμα. Συγκεκριμένα, θέλοντας να φτιάξει ένα μεγάλο τετράγωνο, ένωσε τα δύο μικρά 

καλαμάκια που της δόθηκαν, φτιάχνοντας την τρίτη πλευρά του σχήματος, αφήνοντας το 

σχήμα  με αυτό τον τρόπο ανοικτό. Πιθανόν, η αποτυχία αυτή του παιδιού να οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι περισσότερες σημειωτικές πηγές του τετραγώνου που παρουσιάστηκαν 

στο μάθημα έδειχνα το τετράγωνο σε μεγάλο μέγεθος, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο 

ένα είδος εξάρτησης από το πλαίσιο.  

Επίσης, τόσο οι χειρονομίες τους που δείχνουν τετράγωνα σε μεγάλο μέγεθος, όσο 

και ο προφορικός τους λόγος, αποτελούν ενδείξεις ότι τα παιδιά έχουν φτιάξει στο μυαλό 

τους μια πρωτοτυπική εικόνα τετραγώνου σε μεγάλο μέγεθος. Ενώ εμφανίζονται ικανά να 

αναλύουν το τετράγωνο σε απλούστερες μονάδες (πλευρές), εν τούτοις είναι εξαρτημένα 

από το πλαίσιο, σε σχέση με το μέγεθος των πλευρών του σχήματος. Τα σημειωτικά μέσα 
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που ενεργοποίησαν τα παιδιά (γλώσσα και χειρονομία)  δείχνουν να αντιλαμβάνονται το 

τετράγωνο σχήμα ως  ένα σχήμα με ίσες πλευρές και σε μεγάλο μέγεθος.   

 

Δεύτερη Διδασκαλία-Ήσυχες δραστηριότητες 

Περιγραφή Δραστηριοτήτων  

Οι ήσυχες δραστηριότητες είχαν διεκπεραιωθεί την ίδια μέρα με την πρώτη διδασκαλία. 

Εδώ, τα παιδιά είναι οργανωμένα σε ομάδες. Οι προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών ήταν 

το σχήμα του κύκλου, του τριγώνου και του τετραγώνου.  Μέσα από τις ήσυχες 

δραστηριότητες, η εκπαιδευτικός ανέμενε από τα παιδιά να φτιάχνουν μοτίβα 

χρησιμοποιώντας τα σχήματα τρίγωνο και τετράγωνο και να ξεχωρίζουν το τετράγωνο 

από τα άλλα σχήματα..  

 

Επεισόδιο 1 

Η Νίκη και η Έλενα κάθονταν στο τραπεζάκι που ασχολείτο με την αναγνώριση των 

τετράγωνων σχημάτων. Συγκεκριμένα, καλούνταν να επιλέξουν τετράγωνα σχήματα από 

ένα φύλλο εργασίας, να τα κόψουν και να τα κολλήσουν σε μια άδεια κόλλα. Κάποια 

στιγμή η εκπαιδευτικός πλησιάζει τα παιδιά και ρωτάει:  

1.Εκπαιδευτικός: Νίκη βρήκες όλα τα τετράγωνα; Για να δω. Τα βρήκες όλα. 

2.Τώρα φτιάξε και ’συ και η Έλενα δικά σας. 

3.[Αφού φτιάχνουν τα κορίτσια δικά τους τετράγωνα σχήματα η Νίκη καλεί την 

4.εκπαιδευτικό να δει τα σχήματα της]. 

5.Εκπαιδευτικός: Μπράβο, τώρα χρωμάτισε τα.  

 

 

Εικόνα 4.1.8:  Κατασκευές κοριτσιών κατά τη διάρκεια ήσυχων δραστηριοτήτων  

Στο επεισόδιο αυτό τα κορίτσια, Έλενα και Νίκη αναγνωρίζουν με επιτυχία όλα 

τετράγωνα, ξεκινώντας από το μικρό τετράγωνο και προχωρώντας μετά, τυχαία, στον 

εντοπισμό όλων των τετραγώνων.  Το  γεγονός ότι τα κορίτσια εμφανίζονται να αγνοούν 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

120 

 

το μέγεθος του τετραγώνου, κάτι που δεν συνέβαινε στην πρώτη διδασκαλία, δείχνει ότι 

είναι ανεξάρτητα από το πλαίσιο και είναι σε θέση να αναγνωρίσουν όλα τα τετράγωνα, 

ανεξαρτήτου μεγέθους. Να σημειωθεί ότι, τα τετράγωνα που δόθηκαν για κοπή 

βρίσκονταν σε οριζόντια διεύθυνση. Ίσως για το λόγο αυτό, η Νίκη επέλεξε να κολλήσει  

τα τετράγωνα σε οριζόντια διεύθυνση στο φύλλο εργασίας της. Η Έλενα, ανεξάρτητη από 

το πλαίσιο, τοποθετεί τα τετράγωνα σχήματά της σε διάφορους προσανατολισμούς, αν και 

η οριζόντια διεύθυνση τείνει να υπερισχύει.  

Συνεπώς, στο επεισόδιο αυτό παρατηρούμε τα σημειωτικά μέσα της Έλενας, 

δηλαδή τις εικόνες των τετραγώνων, να εμφανίζουν ένα είδος κατάκτησης της 

αντιληπτικής σύλληψης του σχήματος του τετράγωνου, εφόσον παρουσιάζονται τα 

σχήματα να τοποθετούνται σε διάφορους προσανατολισμούς, αλλά και να έχουν διάφορα 

μεγέθη. Από την άλλη, η Νίκη είναι φανερά εξαρτημένη από τον προσανατολισμό των 

σημειωτικών αναπαραστάσεων του τετραγώνου που παρουσιάστηκαν στην τάξη, κάτι που 

φαίνεται να προκαλεί εμπόδια στην κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος.  

 

Εικόνα 4. 1.9: Κατασκευές κοριτσιών ομάδας ΠΟ1 στο τέλος των ήσυχων δραστηριοτήτων. 

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης διδασκαλίας και Ήσυχων δραστηριοτήτων  

Σε αντίθεση με την πρώτη διδασκαλία, η Νίκη και η Έλενα εμφανίζονται να αγνοούν το 

μέγεθος του τετραγώνου και να επιλέγουν τετράγωνα σε διαφορετικά μεγέθη. Ωστόσο, 

εμφανίζεται εξάρτηση από τον προσανατολισμό των σχημάτων και ειδικότερα, στην 

περίπτωση της Νίκης. Συγκεκριμένα, το κορίτσι επιλέγει να τοποθετεί όλα τα σχήματα σε 

οριζόντια διεύθυνση, όμοια με αυτή που είχαν τόσο τα σχήματα της πρώτης διδασκαλίας, 

όσο και τα σχήματα που δόθηκαν για κοπή, στις ήσυχες δραστηριότητες.  ΚΥ
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Δεύτερη Δομημένη διδασκαλία 

Περιγραφή Διδασκαλίας 

Τα πιο κάτω επεισόδια προέρχονται από τη δεύτερη δομημένη διδασκαλία της πρώτης 

φάσης παρατήρησης, με θέμα το ορθογώνιο. Οι στόχοι της παρούσας διδασκαλίας είναι: η 

αναγνώριση και ονομασία του σχήματος του ορθογωνίου, η γνωριμία με τα βασικά 

χαρακτηριστικά του ορθογωνίου και η χάραξη ορθογωνίων στο χαρτί. Προϋπάρχουσες 

γνώσεις θεωρήθηκαν η αναγνώριση του κύκλου, του τριγώνου και του τετραγώνου. Τα 

παιδιά είναι οργανωμένα σε κύκλο και η εκπαιδευτικός βρίσκεται στο κέντρο, όπου όλα τα 

παιδιά έχουν οπτική επαφή μαζί της. Η εκπαιδευτικός στην αρχή της διδασκαλίας 

παρουσιάζει ένα αυτοσχέδιο παραμύθι με γεωμετρικές συνθέσεις ορθογωνίων (4.1.10α) 

και καλεί τα παιδιά να εντοπίσουν ορθογώνια σχήματα στη τάξη. Στη συνέχεια, τα παιδιά 

καλούνται να κατασκευάσουν ορθογώνια με καλαμάκια και να κρίνουν κατά πόσο είναι 

ορθές οι κατασκευές τους . Έπειτα, εντοπίζουν τετράγωνα και ορθογώνια σχήματα από 

ένα σύνολο πραγματικών γεωμετρικών σχημάτων και χαράζουν στο χαρτί ένα ορθογώνιο 

σχήμα με το μολύβι τους, για να το χρωματίσουν. Στο τέλος, γίνεται ένα παιχνίδι 

ταχύτητας, με στόχο τον εντοπισμό ορθογωνίων. Δηλαδή, κάθε φορά καλούνται δύο 

παιδιά να διαγωνιστούν για το ποιος θα βρει τα περισσότερα ορθογώνια από μια συλλογή 

γεωμετρικών σχημάτων, σε χρόνο που καθορίζει η εκπαιδευτικός. 

Επεισόδιο 1 

Το επεισόδιο 1 ακολουθεί την αφήγηση του παραμυθιού και τον εντοπισμό ορθογώνιων 

αντικειμένων μέσα στην τάξη. Στο παρόν επεισόδιο 1 δίνεται έμφαση στα δομικά στοιχεία 

του ορθογωνίου, στον αριθμό και στο μέγεθος των πλευρών του. Δίνονται καλαμάκια στα 

παιδιά, με τα οποία καλούνται να κατασκευάσουν ορθογώνια και να τα σχολιάσουν στην 

ολομέλεια της τάξης.  

1.Εκπαιδευτικός: Παιδιά, να το ορθογώνιο (εικόνα 4.1.10γ). Με τι μοιάζει; 

2.Λίνα: Με το τετράγωνο. 

3.Εκπαιδευτικός: Κοιτάξετε το καλά. Πόσες πλευρές έχει; 

4.Σοφία: Τέσσερα. 

5.Εκπαιδευτικός: Θέλω να ’ρθει η Νίκη να μετρήσει τις πλευρές του. 

6.Νίκη: [Πηγαίνει και μετρά τις πλευρές του, λέγοντας για κάθε πλευρά ένα, δύο, 

7.τρία, τέσσερα]. 

8.Εκπαιδευτικός: Δείξε μου τις καλά..  

9.Nίκη: [Δείχνει με τον δείκτη του χεριού της την κάθε πλευρά του ορθογωνίου]. 

10. Εκπαιδευτικός: Παιδάκια, το τετράγωνο είχε τέσσερις πλευρές; 

11. Παιδιά: Ναι. 

12. Εκπαιδευτικός: Πόσες γωνιές έχει το ορθογώνιο; 

13. Έλενα: Τέσσερις. 
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14. Εκπαιδευτικός: Έλα, Σοφία, μέτρα τις γωνιές του [μετρά με το δείκτη της τις γωνιές]. 

15. Εκπαιδευτικός: Παιδάκια, αφού το ορθογώνιο έχει τέσσερις γωνιές και 

16. τέσσερις πλευρές γιατί  δεν είναι το ίδιο με το τετράγωνο; Τι είχε το 

17. τετράγωνο; 

18. Έλενα: Το τετράγωνο εν έτσι [φτιάχνει ένα τετράγωνο με το δείκτη της στον αέρα, 

19. Εικόνα 4.1.10β, 7:27]. 

20. Εκπαιδευτικός: Σωστά .Οι πλευρές του τετραγώνου πώς είναι είπαμε; 

21. Όλοι: Τέσσερις. 

22. Εκπαιδευτικός: Και ήταν όλες τι; 

23. Λίνα: Ίσες.  

24. Εκπαιδευτικός: Του ορθογωνίου είναι όλες ίσες; 

25. Παιδιά: Όχι.  

26. Εκπαιδευτικός: Ποιες είναι ίσες του ορθογωνίου; 

27. Σοφία: [Σηκώνεται και δείχνει τις δύο οριζόντιες πλευρές του ορθογωνίου]. 

28. Εκπαιδευτικός: Και ποιες άλλες; 

29. Έλενα: [Σηκώνεται και δείχνει τις δύο κάθετες πλευρές του ορθογωνίου].  

30. Εκπαιδευτικός: Αυτές οι δύο και αυτές οι δύο είναι ίσες [δείχνει με το 

31. δείκτη της τις δύο οριζόντιες ίσες πλευρές και τις δύο ίσες κάθετες πλευρές του 

32. ορθογωνίου].  Δεν χρειάζεται να είναι όλες ίσες. Εγώ όταν σας δώσω καλαμάκια για 

33. να φτιάξετε ορθογώνιο πρέπει να σας δώσω τέσσερα ίσα καλαμάκια; 

34. Ολομέλεια: Όχι. 

35. Εκπαιδευτικός: Τι πρέπει να σας δώσω; 

36. Λίνα: Τέσσερα . 

37. Εκπαιδευτικός: Και να είναι όλα ίσα; 

38. Λίνα : Όχι. 

39. Λίνα :Το πάνω και το κάτω [δείχνει την άνω και κάτω οριζόντια πλευρά του 

40. ορθογωνίου, εικόνα 4.1.11, 9:02]. 

41. Έλενα: [Παρ.,δείχνει τις ίσες πλευρές του ορθογωνίου χωρίς να μιλά, εικόνα 4.1.11]. 

42. Εκπαιδευτικός: Θα σας δώσω δύο καλαμάκια μεγάλα και δύο μικρά για να 

43. μου φτιάξετε ορθογώνιο.  

44.  Νίκη: [Φτιάχνει ένα ανοικτό σχήμα, Εικόνα 4.1.12, 9:50 ]. 

45. Εκπαιδευτικός: [το βλέπει] Έτσι το φτιάχνουμε; [Μετά βλέπει το σχήμα της 

46. Έλενας, Εικόνα 4.1.15, 11:14]. Κοιτάξετε αυτό. Κοιτάξετε το ορθογώνιο της 

47. Έλενας [δείχνει με το δάχτυλο της το έργο της Έλενας, εικόνα 4.1.16]. 

48. Μπράβο, Λίνα! [Πλησιάζει τη Νίκη] 

49. Κοιτά, Νίκη, κάποιο λάθος υπάρχει, έλα ξαναδοκίμασε. Κοίτα το της 

50. Έλενας[11:31]. 

51. Νίκη: [Ξαναδοκιμάζει μόνη και τα καταφέρνει]. 

52. Εκπαιδευτικός: [ Περνά από κάθε παιδί και ρωτά εάν είναι ορθογώνιο αυτό 

53. που έφτιαξε ο καθένας] . 

54. Λίνα: [Δείχνει το ορθογώνιο σχήμα του Νικόλα, εικόνα 4.1.17α ]. Δεν είναι 

55. ορθογώνιο είναι τετράγωνο [εικόνα 4.1.17β,13:29] . 

56. Εκπαιδευτικός: Δεν πειράζει και το τετράγωνο. 

Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να παρατηρήσουν το τετράγωνο και να εντοπίσουν με 

ποιο σχήμα μοιάζει. Η Λίνα αναφέρει ότι το ορθογώνιο της θυμίζει το τετράγωνο, κάτι 

που πιθανόν προκύπτει από την όμοια ολιστική εικόνα των δύο σχημάτων.  

 Ακολούθως, καθώς η εκπαιδευτικός καλεί τη Νίκη να της υποδείξει τις πλευρές του 

σχήματος, το παιδί παράγει δεικτική χειρονομία για την κάθε πλευρά του ορθογωνίου 
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σχήματος, η οποία εμπλουτίζει τις λεκτικές της εκφράσεις, «ένα, δύο, τρία, τέσσερα».  Η 

δεικτική χειρονομία του κοριτσιού  για την κάθε πλευρά επαναλαμβάνεται ως αποτέλεσμα 

της ερώτησης της εκπαιδευτικού « δείξε μου τις καλά» (γραμμή 8). Με την ερώτηση αυτή 

ενθαρρύνει το κορίτσι να χρησιμοποιήσει για ακόμη μια φορά δεικτική χειρονομία για την 

κάθε πλευρά. Η δεικτική χειρονομία του κοριτσιού εμπλουτίζει το λόγο της και λειτουργεί 

ως δείκτης του γεωμετρικού αντικειμένου, εφόσον υποδεικνύει την πλευρά του 

τετραγώνου.  Η Νίκη παρουσιάζει ένα είδος μαθηματικής αναγνώρισης της πλευράς των 

ορθογωνίων, όπως παρουσιάζεται μέσα από την αλληλεπίδραση του προφορικού της 

λόγου και των δεικτικών της χειρονομιών.  

Η Έλενα συμπληρώνει τη Νίκη αναφερόμενη λεκτικά στον αριθμό των γωνιών, 

δείχνοντας ένα είδος μαθηματικής αναγνώρισης για το σχήμα του ορθογωνίου. Πιθανόν, η 

παραγωγή μόνο προφορικού λόγου να είναι αποτέλεσμα μιας σημειωτικής ωρίμανση.  Αν 

λάβουμε υπόψη τη διαφορετική μαθηματική ικανότητα των κοριτσιών, με την Έλενα να 

παρουσιάζει υπεροχή στις μετρήσεις της μαθηματικής της ικανότητας, τότε μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι η παραγωγή δεικτικών χειρονομιών  αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για 

τα παιδιά με χαμηλή μαθηματική ικανότητα. Το γεγονός αυτό, πιθανόν, να οφείλεται στο 

ότι τα παιδιά με ψηλή μαθηματική ικανότητα έχουν ήδη ανεπτυγμένη τη γνώση. Συνεπώς, 

ενώ και τα δύο κορίτσια παρουσιάζουν στοιχεία μαθηματικής αναγνώρισης, εν τούτοις η 

Έλενα, εμφανίζεται να χρησιμοποιεί απλά το προφορικό της λόγο, για να αναφέρει ένα 

βασικό χαρακτηριστικό του ορθογωνίου, ως μία γενίκευση και ως αποτέλεσμα μιας  

σημειωτικής ωρίμανσης. Από την άλλη η Νίκη χρησιμοποιεί την παραγωγή χειρονομιών, 

που εμπλουτίζει το λόγο της, για  να υποδείξει τις πλευρές του σχήματος. 

Η εκπαιδευτικός μέσα από τις ερωτήσεις της ενθαρρύνει τα παιδιά να προβούν σε  

περισσότερες αναλύσεις, επιμένοντας στο να εντοπίσουν τις διαφορές των σχημάτων. Γι’ 

αυτό το λόγο η ίδια καλεί τα παιδιά να εντοπίσουν «τι είχε το τετράγωνο». Η Έλενα λέει το 

τετράγωνο «εν έτσι» ,ενώ παράλληλα φτιάχνει στον αέρα ένα τετράγωνο (εικόνα 4.1.10β) 

σε μεγάλο μέγεθος, προφανώς, φανερά επηρεασμένη από τις σημειωτικές πηγές που 

παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη διδασκαλία.  Η χειρονομία αυτή θα μπορούσε να 

κατηγοριοποιηθεί ως εικονική χειρονομία ενός τετράγωνου σχήματος. Ο προφορικός 

λόγος του παιδιού εμπλουτίζεται από τη χειρονομία και φανερώνει ότι το τετράγωνο έχει 

μία διαφορετική εικόνα από το σχήμα του ορθογωνίου. Δείχνει, δηλαδή, μία ολιστική 

προσέγγιση του παιδιού για τα δύο γεωμετρικά αντικείμενα. Ωστόσο, ο προφορικός του 

λόγος αδυνατεί να μεταβιβάσει την ιδέα.  Παράλληλα, η ίδια χειρονομία, ίσως, αποτελεί 
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από μόνη της ένα είδος εξέλιξης της γεωμετρικής σκέψης του παιδιού, αν λάβουμε υπόψη 

ότι στην προηγούμενη διδασκαλία  η Έλενα χρησιμοποίησε δεικτική χειρονομία για τη 

μαθηματική έννοια του τετραγώνου. Στο επεισόδιο αυτό το παιδί περνά ένα βήμα μπροστά 

και παρουσιάζει το τετράγωνο σχήμα μέσα από μία εικονική χειρονομία.  

Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία των παιδιών, η εκπαιδευτικός τα καλεί να 

προσδιορίσουν τον αριθμό των πλευρών του τετραγώνου και τη σχέση των ίδιων των 

πλευρών μεταξύ τους.  Η Λίνα τονίζει ότι όλες είναι ίσες, δείχνοντας ένα είδος ανάλυσης 

του τετραγώνου σε απλούστερες μονάδες, τις πλευρές του και παράλληλα, τη σύγκριση 

του μεγέθους τους. Η σημειωτική ωρίμανση, η οποία ορίζεται από τη μετάβασή της 

παραγωγής δεικτικών χειρονομιών στην κατάκτηση του προφορικού λόγου δείχνει τη 

διαδικασία στην οποία στηρίζεται το παιδί για να ορίσει ένα τετράγωνο σχήμα. Όμοια, η 

εκπαιδευτικός εναρμονίζεται στη λεκτική αυτή διατύπωση της Λίνας και καλεί τα παιδιά 

να παρατηρήσουν, εάν και οι πλευρές του ορθογωνίου είναι ίσες. Η Σοφία επικεντρώνεται  

στις δύο μεγάλες πλευρές του ορθογωνίου που βρίσκονται σε οριζόντια διεύθυνση και τις 

υποδεικνύει με δεικτική χειρονομία. Πιθανόν, η διεύθυνση του σχήματος  δημιουργεί 

περιορισμούς στο παιδί και εστιάζει την προσοχή του στις δύο μεγάλες του πλευρές και 

όχι στις άλλες δύο απέναντι (μικρές) και ίσες πλευρές. Η εκπαιδευτικός, προσπαθώντας να 

κάνει τα παιδιά να αντιληφθούν και τις άλλες δύο απέναντι και ίσες πλευρές, καλεί τα 

παιδιά να δώσουν προσοχή και σε άλλες πλευρές του σχήματος. Ωστόσο, η επιμονή της να 

εντοπίσουν και άλλες πλευρές, ίσως να καθοδηγεί την απάντηση των παιδιών. Η Έλενα, 

ακολουθώντας τη σημειωτική πηγή της Σοφίας και χωρίς κάποια λεκτική αναπαράσταση, 

δείχνει τις άλλες δύο πλευρές που έχουν απομείνει. Παράλληλα, όπως και στην 

προηγούμενη διδασκαλία με το τετράγωνο, έτσι και εδώ, τα παιδιά εμφανίζονται να 

επικεντρώνονται σε γεωμετρικά αντικείμενα με μέγεθος ίδιο με αυτά που παρουσιάστηκαν 

στην τάξη. Αν και εμφανίζονται ικανά να αναλύουν το γεωμετρικό σχήμα σε απλούστερες 

μονάδες (πλευρές) δεν μπορούν να απομακρυνθούν από τη συνήθεια τους να εστιάζονται 

στις μεγάλες πλευρές, ως αποτέλεσμα των ίδιων των σημειωτικών αναπαραστάσεων που 

υπήρχαν στην τάξη.  
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Εικόνα 4.1.10α: Εικονικές αναπαραστάσεις που συνόδευσαν την αφήγηση της 

εκπαιδευτικού. 

Εικόνα 4.1.10β: Εικονική χειρονομία Έλενας για τη φράση «το τετράγωνο εν έτσι» 

Εικόνα 4.1.10γ:Εικονική αναπαράσταση ορθογωνίου σχήματος από την εκπαιδευτικό 

 

Εικόνα 4.1.11: Δεικτική χειρονομία Λίνας για τη φράση «το πάνω και το κάτω» και της 

Έλενα για τις ίσες πλευρές, με απουσία ομιλίας.  

Καθώς η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να της περιγράψουν το μέγεθος από τα 

καλαμάκια που θα χρειαστούν να έχουν στην διάθεση τους, για την κατασκευή του 

ορθογωνίου, η Λίνα  αναφέρει στην εκπαιδευτικό «το πάνω και το κάτω» (γραμμή 41, 

εικόνα 4.1.11), εμπλουτίζοντας το λόγο της με δεικτική χειρονομία για την πάνω και την 

κάτω πλευρά του ορθογώνιου σχήματος. Η δεικτική χειρονομία λειτουργεί και εδώ για το 

παιδί ως δείκτης για την ίδια τη μαθηματική έννοια της πλευράς τους ορθογωνίου.  

Πιθανόν, το γεγονός ότι επικεντρώνεται μόνο στις δύο απέναντι πλευρές και όχι στις 

υπόλοιπες δύο, εν μέρει οφείλεται στο γεγονός, ότι όλες οι εικονικές αναπαραστάσεις του 

ορθογωνίου που παρουσιάστηκαν στην τάξη βρίσκονταν σε οριζόντια διεύθυνση, με 

αποτέλεσμα το παιδί να δίνει προσοχή στις δύο μεγάλες οριζόντιες πλευρές του 
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ορθογωνίου και να αγνοεί τις υπόλοιπες δύο. Η συμπεριφορά αυτή του παιδιού δείχνει μία 

μορφή εξάρτησης από το πλαίσιο της δραστηριότητας, κάτι που το εμποδίζει να αναλύσει 

το δυσδιάστατο σχήμα σε ίσες μονάδες, με απόλυτη επιτυχία. 

Αντίθετα με τη Λίνα, η Έλενα (γραμμή 41, εικόνα 4.1.11), σε μια διαδικασία που 

δεν δείχνει στοιχείο επικοινωνίας, αλλά εσωτερικού αναστοχασμού, εστιάζει το βλέμμα 

της στην εικονική αναπαράσταση του ορθογωνίου και δείχνει όλες τις πλευρές στον αέρα, 

χωρίς να εκφράζεται λεκτικά. Συνεπώς, το παιδί εδώ εμφανίζεται να χρησιμοποιεί τις 

χειρονομίες ως εργαλείο εσωτερικού μονολόγου και όχι με σκοπό την επικοινωνία ιδεών, 

όπως γινόταν στο προηγούμενο επεισόδιο. Ωστόσο, η Λίνα δείχνει να επιμένει να 

επικεντρώνεται στις δύο ίσες πλευρές και τονίζει ξανά στην εκπαιδευτικό ότι οι ίσες 

πλευρές είναι η πάνω και η κάτω πλευρά.  

Κατόπιν, η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να φτιάξουν με τα καλαμάκια που έχουν 

στη διάθεση τους ορθογώνια σχήματα. Τα παιδιά κατορθώνουν να φτιάξουν ένα κλειστό 

ορθογώνιο σχήμα σε οριζόντια διεύθυνση με εξαίρεση τη Νίκη. Το κορίτσι φτιάχνει δύο 

πλευρές με τα μεγάλα καλαμάκια και μια τρίτη, ενώνοντας τα δύο μικρά καλαμάκια, 

δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα ανοικτό σχήμα  (εικόνα 4.1.12). Η Νίκη 

καταβάλλει ακόμη μια προσπάθεια, μετά από παρότρυνση της εκπαιδευτικού, που της 

προβάλλει ως πρότυπο το έργο της Έλενας. Στο σημειωτικό αυτό παιχνίδι η Νίκη 

εναρμονίζει τη σημειωτική της πηγή με τα καλαμάκια, στην πηγή της Έλενα, με στόχο να 

αγγίξει την επιτυχία. Η οριζόντια διεύθυνση των σχημάτων των παιδιών επιβεβαιώνει την 

εξάρτηση των παιδιών από το πλαίσιο, εφόσον οι πλείστες εικονικές αναπαραστάσεις του 

ορθογωνίου που παρουσιάστηκαν στην τάξη βρίσκονταν σε οριζόντια διεύθυνση. 

Επιπλέον, η αποτυχία της Νίκης να δημιουργήσει ένα ορθογώνιο σχήμα, πιθανόν, 

να οφείλεται στο γεγονός ότι στο πρώτο επεισόδιο η εκπαιδευτικός παρουσίασε ανοικτά 

σχήματα ως ορθογώνια, όπως ήταν τα πόδια του ορθογώνιου αγοριού. Από την άλλη, η 

Λίνα εμφανίζεται αρνητική με την απόφαση ενός παιδιού να φτιάξει τετράγωνο αντί 

ορθογώνιο,  δείχνοντας το με δεικτική χειρονομία και λέγοντας ότι έφτιαξε τετράγωνο 

αντί ορθογώνιο. Αν και το παιδί, αρχικά, είχε φανερώσει να αντιλαμβάνεται ότι υπήρχε 

κάποια σχέση ανάμεσα στο ορθογώνιο και στο τετράγωνο σχήμα, ενδεχομένως, το 

σημειωτικό παιχνίδι που εκτυλίχθηκε στην τάξη για τον εντοπισμό των διαφορών ανάμεσα 

στο ορθογώνιο και το τετράγωνο σχήμα, να τα κατέστησε ως δύο διαφορετικά γεωμετρικά 

αντικείμενα. Παρόλα αυτά, εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι στην πρώτη διδασκαλία 

δεν εντοπίστηκε πουθενά να χρησιμοποιείται η τυπική μαθηματική ορολογία του 
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τετραγώνου, ενώ στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά όχι μόνο στο τετράγωνο αλλά και στο 

ορθογώνιο. Η σημειωτική αυτή ωρίμανση στον προφορικό λόγο της Λίνας, μπορεί να 

θεωρηθεί ως σημαντική εξέλιξη για τη γεωμετρική σκέψη του παιδιού, σχετικά με την 

αντιληπτική αναγνώριση του τετράγωνου και ορθογώνιου σχήματος. Αντίθετα με τη Λίνα, 

ο Δημήτρης  φτιάχνει ένα ανοιχτό σχήμα για το ορθογώνιο, προβάλλοντας με αυτό τον 

τρόπο ενδείξεις για έλλειψη κατανόησης των βασικών χαρακτηριστικών του σχήματος. 

 

 

Εικόνα 4.1.12: Αρχικό έργο Νίκης πριν την παρέμβαση της εκπαιδευτικού 

Εικόνα 4.1.13:Έργο Δημήτρη 

Εικόνα 4.1.14:Έργο Λίνας  

Εικόνα 4.1.15:Έργο Έλενας 

 

Εικόνα 4.1.16: Δεικτική Χειρονομία Εκπαιδευτικού για το ορθογώνιο της Έλενας [γραμμή 

44-45] 
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Εικόνα 4.1.17α: Ορθογώνιο Σχήμα  Νικόλα  

Εικόνα 4.1.17β: Δεικτική χειρονομία Λίνας για το σχήμα του Νικόλα με τη φράση «Δεν είναι 

ορθογώνιο είναι τετράγωνο» 

 

Ακολούθως,  η εκπαιδευτικός δείχνει κάποια σχήματα , για τα οποία καλούνται τα 

παιδιά να χειροκροτούν όσα είναι τετράγωνα. Καθώς η εκπαιδευτικός προβάλλει ένα 

τετράγωνο, κανένα παιδάκι δεν χειροκροτεί, με εξαίρεση τη Λίνα που συνεχίζει να το 

χειροκροτεί ως ένδειξη αναγνώρισης του σχήματος ως ορθογώνιο. Πιθανόν, η αποδοχή 

του τετραγώνου από την εκπαιδευτικό ως ορθογώνιο στην προηγούμενη δραστηριότητα 

να ενίσχυσε την αρχική πεποίθηση της Λίνας, ότι το ορθογώνιο και το τετράγωνο σχήμα 

ανήκουν στην ίδια κατηγορία σχημάτων.   

Στην τελευταία δραστηριότητα, η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να φτιάξουν ένα 

δικό τους ορθογώνιο, το οποίο πρέπει να χρωματίσουν (εικόνα 4.1.18, 4.1.19, 4.1.20). Όλα 

τα έργα είναι μεγάλου μεγέθους και σε οριζόντια διεύθυνση, όπως αυτά των σημειωτικών 

πηγών που εμφάνισε η εκπαιδευτικός στο πρώτο επεισόδιο, αλλά και όμοια με αυτά που 

έφτιαξαν με καλαμάκια στο δεύτερο επεισόδιο. Εξαίρεση αποτελεί το έργο της Έλενας 

(εικόνα 4.1.20), το οποίο βρίσκεται σε κάθετη διεύθυνση, δείχνοντας ένα είδος 

αποσύνδεσης από το πλαίσιο. 

 

Εικόνα 4.1.18-4.1.20: Κατασκευές Ορθογωνίων: Νίκης, Λίνας, Έλενας 
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Διαχρονική Ανάλυση Δεύτερης Δομημένης Διδασκαλίας  

 

Όπως φαίνεται, τόσο από τα επεισόδια, όσο και από τις κατασκευές τους, τα παιδιά είναι  

εξαρτημένα από το πλαίσιο, εφόσον τείνουν να κατασκευάζουν και να ζωγραφίζουν 

ορθογώνια σχήματα σε ίδια διεύθυνση και ίδιο μέγεθος με αυτά που παρουσιάστηκαν στην 

τάξη. Συνεπώς, οι σημειωτικές πηγές που παρουσιάστηκαν στην τάξη δημιούργησαν στα 

παιδιά ένα συγκεκριμένο οπτικό πρότυπο για το σχήμα του ορθογωνίου (πρωτοτυπική 

εικόνα του σχήματος). Δηλαδή, το ορθογώνιο πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια διεύθυνση 

και να έχει μεγάλο μέγεθος. Εντύπωση προκαλεί η ενέργεια της Νίκης, όπου σε μια 

προσπάθεια της να φτιάξει με τα καλαμάκια ένα μεγάλο ορθογώνιο, σύμφωνο με το 

οπτικό πρότυπο, κατέληξε να δημιουργήσει ένα ανοικτό σχήμα.  

Παράλληλα, η ανάλυση του σχήματος σε γωνιές και πλευρές παρουσιάζει τη Νίκη 

να χρησιμοποιεί δεικτικές χειρονομίες, για να μπορέσει να αναλύσει το σχήμα σε γωνιές. 

Αντίθετα με τη Νίκη, η Έλενα αναφέρει λεκτικά στην εκπαιδευτικό τον αριθμό των 

γωνιών. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι αναδύονται δύο επίπεδα σχετικά 

με την ανάλυση ενός δυσδιάστατου σχήματος σε απλούστερες μονάδες (πλευρές): (α) η 

μαθηματική αναγνώριση των πλευρών του σχήματος μέσα από τις δεικτικές χειρονομίες, 

οι οποίες αποτελούν δείκτη για την ίδια την πλευρά και εμπλουτίζουν το λόγο, και (β) η 

σημειωτική ωρίμανση που παρουσιάζεται με την παραγωγή μόνο του προφορικού λόγου. 

Επιπλέον, η εξάρτηση των παιδιών από το πλαίσιο φαίνεται και στην περίπτωση 

της ανάλυσης του σχήματος σε ίσες πλευρές, δηλαδή της μαθηματικής αναγνώρισης ίσων 

πλευρών του ορθογωνίου. Η Έλενα εμφανίζεται να αναγνωρίζει όλες τις ίσες πλευρές του 

ορθογωνίου, χρησιμοποιώντας δεικτική χειρονομία για την κάθε πλευρά, για να την 

υποδείξει (λειτουργία χειρονομίας ως δείκτη). Η Λίνα  και η Νίκη επικεντρώνονται μόνο 

στις δύο μεγάλες ίσες πλευρές του σχήματος, αγνοώντας τις άλλες δυο μικρότερες 

πλευρές. Η Λίνα  χρησιμοποιεί  δεικτικές χειρονομίες που εμπλουτίζουν το λόγο της και 

αποτελούν δείκτη για τις δύο μεγάλες πλευρές, ενώ η Νίκη κατασκευάζει ένα ανοικτό 

σχήμα για να δημιουργήσει μία μεγάλη πλευρά για το σχήμα.  

Στη μαθηματική αναγνώριση των πλευρών του τετραγώνου, πέρα από την 

παραγωγή δεικτικών χειρονομιών για την κάθε πλευρά, παρατηρήθηκε και ωρίμανση των 

σημειωτικών μέσων, με παραγωγή μόνο προφορικού λόγου. Επομένως, η σύγκριση κάθε 

πλευράς του ορθογωνίου, φαίνεται να αποτελεί ένα δυσκολότερο βήμα για τα παιδιά. Το 

συμπέρασμα αυτό στηρίζεται στο γεγονός, ότι η σύγκριση των πλευρών του ορθογωνίου 
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σχήματος ενθάρρυνε μόνο την παραγωγή δεικτικών χειρονομιών και με/χωρίς προφορικό 

λόγο, χωρίς ωστόσο να οδηγεί τα παιδιά σε φαινόμενο σημειωτικής ωρίμανσης.  

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι η Λίνα εμφανίζεται να εντοπίζει ότι το 

ορθογώνιο σχήμα έχει ομοιότητες με το τετράγωνο σχήμα ως προς την ολιστική τους 

εικόνα, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να προβεί σε περισσότερες αναλύσεις. Από την 

άλλη, η Έλενα τα αναγνωρίζει ως δύο διακριτά γεωμετρικά αντικείμενα, τα οποία 

αδυνατεί να συγκρίνει λεκτικά. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιεί μια εικονική χειρονομία  

για το σχήμα του τετραγώνου, για να αναφέρει ότι είναι διαφορετικά ως προς την ολιστική 

τους εικόνα.  

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης και Δεύτερης Διδασκαλίας 

Στην πρώτη διδασκαλία, τα παιδιά παρατηρήθηκαν να αδυνατούν να χρησιμοποιούν την 

τυπική ονομασία του τετραγώνου, ενώ στη δεύτερη διδασκαλία η Λίνα εμφανίζεται να 

χρησιμοποιεί τη γεωμετρική αυτή έννοια. Η σημειωτική ωρίμανση των μεσών αποτελεί 

μία σημαντική εξέλιξη για την κατάκτηση της έννοιας του τετραγώνου.  

 Επίσης, η δεικτική χειρονομία της Έλενας που εμπλούτιζε το λόγο της για το 

τετράγωνο σχήμα, αντικαθίσταται από μία εικονική χειρονομία που παρουσιάζει το 

τετράγωνο σχήμα.  

Αν λάβουμε υπόψη τις δυσκολίες των παιδιών να εντοπίσουν τις ίσες πλευρές του 

ορθογωνίου, μπορούμε με σιγουριά να υποθέσουμε ότι η ανάλυση των πλευρών του 

ορθογωνίου σχήματος προκαλεί περισσότερες δυσκολίες στα παιδιά σε σχέση με το 

τετράγωνο σχήμα. Πιθανόν, αυτό να οφείλεται  στο ότι στο δυσδιάστατο σχήμα του 

ορθογώνιου παρεμβαίνουν διαφορετικού μεγέθους πλευρές. Έτσι, η εξάρτηση τους από το 

πλαίσιο (το μεγάλο μέγεθος των πλευρών και ο  προσανατολισμός γεωμετρικών 

σχημάτων) τους προκαλεί εμπόδια στο να εντοπίζουν όλες τις πλευρές του γεωμετρικού 

σχήματος.   

Όμοια και στις δύο δομημένες διδασκαλίες, τα παιδιά τείνουν να κατασκευάζουν 

ορθογώνια και τετράγωνα γεωμετρικά σχήματα με τον ίδιο προσανατολισμό με αυτά που 

παρουσιάστηκαν στην τάξη. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με την παρατήρηση που 

έγινε κατά τις ήσυχες δραστηριότητες, όπου κάποια παιδιά επέλεγαν ως τετράγωνα, 

τετράγωνα σχήματα σε διάφορα μεγέθη και σε ποικίλους προσανατολισμούς(Έλενα).   
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Τρίτη Δομημένη Διδασκαλία 

Περιγραφή Διδασκαλίας  

Η τρίτη διδασκαλία είχε ως στόχο τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα σχήματα που 

αναφέρονται στο παραμύθι, να ζωγραφίζουν ένα σχήμα, το οποίο θα πρέπει οι άλλοι να 

ονομάσουν.  Προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών ήταν: η γνώση των βασικών σχημάτων, 

ο κύκλος, το τρίγωνο, το τετράγωνο και το ορθογώνιο.  

Τα παιδιά είναι οργανωμένα σε κύκλο, με την εκπαιδευτικό να κάθεται στο κέντρο της 

τάξης και τα παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης να βρίσκονται μπροστά, στα 

δεξιά της εκπαιδευτικού. Οι δραστηριότητες διαδραματίζονται στο κέντρο της τάξης, όπου 

έχουν όλα τα παιδιά οπτική επαφή. 

Η διδασκαλία ξεκινάει με την αφήγηση του παραμυθιού «Οικογένεια 

τριγώνου»(Ζαραμπούκα, 2008) όπου ο κύριος Τρίγωνος είναι παντρεμένος με την κυρία 

Τριγώνου που έχει τετράγωνο μυαλό. Συνοπτικά, το ζευγάρι αυτό έχει μια κόρη, που είναι 

αστέρι στο τραγούδι, η οποία μια μέρα που είχε πανσέληνο μπήκε στην καρδιά ενός 

νεαρού. Παντρεύτηκαν και στο γάμο τους έριχναν πέταλα. Αγόρασαν ένα επτάγωνο σπίτι 

για να τους χωράει. Το σπίτι στην αρχή είχε πολλές ελλείψεις. Ακόμα και το χαλί τους 

ήταν έλλειψη, δεν ήταν ούτε κύκλος, ούτε παραλληλόγραμμο. Σιγά, σιγά οι ελλείψεις 

συμπληρώθηκαν, αγόρασαν καινούριο χαλί, που σκέπαζε όλο το ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο πάτωμα. Όταν όμως γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί, το διαμέρισμά 

τους δεν τους χωρούσε και έτσι, μεταφέρθηκαν σε ένα οκτάγωνο σπίτι. Στα βαφτίσια του 

γιου τους, που ήταν ίδιος ο παππούς του, έγινε γλέντι και χορός και ας ήταν το φεγγάρι 

μισοφέγγαρο. 

Η εκπαιδευτικός κάθε φορά δείχνει με δεικτική χειρονομία κάθε σχήμα και παράλληλα, 

εμπλουτίζει  τις εικονικές αναπαραστάσεις των εικόνων του παραμυθιού με επιπλέον 

εικόνες των αντίστοιχων  γεωμετρικών αντικειμένων (εικόνα 4.1.21-4.1.26). Να σημειωθεί 

ότι στο παραμύθι γίνεται αναφορά στα εξής σχήματα με την συγκεκριμένη σειρά: τρίγωνο, 

τετράγωνο, αστέρι,  πανσέληνος, καρδία,  πέταλα, επτάγωνο, έλλειψη, παραλληλόγραμμο, 

ορθογώνιο, οκτάγωνο και μισοφέγγαρο.   
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Εικόνα 4.1.21-4.1.26: Εικονικές Αναπαραστάσεις γεωμετρικών σχημάτων και των 

αντίστοιχων εικόνων του παραμυθιού. 

Αφού ολοκληρώνεται η αφήγηση, γίνεται επεξεργασία του παραμυθιού με στόχο την 

ανάκληση των σχημάτων του παραμυθιού. Έπειτα, γίνεται μία πρώτη επαφή των παιδιών 

με τα πολύγωνα και τον αριθμό των γωνιών και των πλευρών τους. Τα παιδιά εντοπίζουν 

αντικείμενα στην τάξη, όμοια με τα γεωμετρικά σχήματα που υπάρχουν στις εικονικές 

αναπαραστάσεις των γεωμετρικών σχημάτων που τους δείχνει η εκπαιδευτικός. 

Ακολούθως, εμπλέκονται σε ένα παιχνίδι με εντοπισμό του γεωμετρικού σχήματος, που 

απουσίαζε από το σύνολο των γεωμετρικών σχημάτων. Συγκεκριμένα, τα παιδιά κλείνουν 

τα μάτια και η εκπαιδευτικός κρύβει την εικονική αναπαράσταση ενός γεωμετρικού 

σχήματος. Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν ποιο σχήμα λείπει. Η εκπαιδευτικός, στη 

συνέχεια, καλεί ένα παιδί κάθε φορά να ζωγραφίσει στον πίνακα οποιοδήποτε σχήμα 

επιθυμεί, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά καλούνται να το αναγνωρίσουν και να το ονομάσουν 

λεκτικά. Στην τελευταία δραστηριότητα, τα παιδιά ονομάζουν λεκτικά κάθε σχήμα που 

δείχνει η εκπαιδευτικός σε εικονική αναπαράσταση.  
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Επεισόδιο 1 

Το επεισόδιο 1 ξεκινάει το πρώτο λεπτό, μετά την ολοκλήρωση της αφήγησης του 

παραμυθιού [8:07]. Τα παιδιά συζητούν τι τους άρεσε από το παραμύθι και η 

εκπαιδευτικός τους καλεί να αναφέρουν ποια γεωμετρικά σχήματα συνάντησαν στο 

παραμύθι.   

1.Εκπαιδευτικός: Ποιο παιδάκι θέλει να μας πει τι του άρεσε περισσότερο; 

2.Δημήτρης: Η πανσέληνος. 

3.Εκπαιδευτικός: Τι είναι η πανσέληνος; 

4.Έλενα: Το φεγγάρι. 

5.Εκπαιδευτικός :Όταν το φεγγάρι είναι τι; 

6.Έλενα: Κύκλος [φτιάχνει ένα κύκλο στον αέρα, Εικόνα 4.1.27, 8:36]. 

7.Εκπαιδευτικός:  Κύκλος μπράβο. [Η εκπαιδευτικός ανοίγει το δείκτη και τον 

8.αντίχειρα του κάθε χεριού της, φέρνοντας τα κοντά, χωρίς να είναι σε επαφή, 

9.εικόνα 4.1.28, 8:39]. 

10. Εκπαιδευτικός: Ολόκληρο φεγγάρι [η εκπαιδευτικός φτιάχνει με τα χέρια της 

11. ένα κύκλο, ενώνοντας τους αντίχειρές της και τους δείκτες της]. 

12. Έλενα: [Φτιάχνει με το δάχτυλο της στον αέρα ένα κύκλο]. 

13. Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε εσένα Νικόλα; 

14. Νικόλας: Το αστέρι. 

15. Εκπαιδευτικός: Ποιος ήταν αστέρι; Θυμάστε; 

16. Έλενα: Η κόρη του. 

17. Εκπαιδευτικός: Εσένα τι σου άρεσε Νίκη; 

18. Νίκη: Το χαμογελαστό φεγγάρι. 

19. Εκπαιδευτικός: Πώς λέγεται το χαμογελαστό φεγγάρι; 

20. Έλενα: Μισό. 

21. Εκπαιδευτικός: Μισοφέγγαρο. 

22. Εκπαιδευτικός: Για να δω ποια σχήματα θυμάστε. Ο Δημήτρης μου είπε 

23. θυμήθηκε την  πανσέληνο που είχε σχήμα… 

24. Παιδιά: Στρογγυλό. 

25. Εκπαιδευτικός:   Η πανσέληνος είναι ένας … [προβάλλει μία εικόνα του 

26. κύκλου, εικόνα 4.1.29, 9:42]. 

27. Παιδιά: Κύκλος. 

28. Εκπαιδευτικός:   Τι άλλο σχήμα θυμάστε; 

29. Νικόλας: Το αστέρι. 

30. Εκπαιδευτικός: [Προβάλλει μια εικονική αναπαράσταση για το αστέρι, εικόνα 

31. 4.1.30] .Το αστέρι. 

32. Εκπαιδευτικός:  Άλλο σχήμα τι θυμάστε; 

33. Λίνα: Τετράγωνο. 

34. Εκπαιδευτικός: Άλλο τι θυμάστε; 

35. Παιδί: Τρίγωνο.  

36. Εκπαιδευτικός:  Άλλο ποιο σχήμα θυμάστε από το παραμύθι; 

37. Δημήτρης: Ορθογώνιο. 

38. Εκπαιδευτικός: Τι ήταν ορθογώνιο; [Προβάλλεται η εικονική αναπαράσταση για το 

39. σχήμα ορθογώνιο, εικόνα 4.1.31, 11:44]. 

40. Έλενα: Το χαλί. 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

134 

 

41. Εκπαιδευτικός: Το χαλί που αγόρασαν για το σπίτι τους. Μα το σπίτι τους 

42. πώς ήταν; Θυμάστε [ακούγονται πολλές ονομασίες, αλλά όχι η σωστή]; 

43. Εκπαιδευτικός: Νίκη ποιο μου είπες εσύ πριν; 

44. Νίκη: Το μισοφέγγαρο. 

45. [Προβάλλεται η εικόνα του μισοφέγγαρου] 

46. Εκπαιδευτικός: Τι άλλο;  

47. Λίνα: [Δείχνει επανειλημμένα την εικόνα του πεντάγωνου, λέγοντας τζίνο τζιαμέ (= 

48. εκείνο εκεί) εικόνα 4.1.37, 12:29]. 

49. Παιδί: Το πεντάγωνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.1.27: Στατική εικονική χειρονομία για κύκλο από εκπαιδευτικό  

Στο επόμενο λεπτό της αφήγησης του παραμυθιού, η εκπαιδευτικός καλεί τα 

παιδιά να της αναφέρουν τι τους άρεσε περισσότερο. Τη στιγμή αυτή, τα παιδιά δεν έχουν 

μπροστά τους καμία εικονική αναπαράσταση, κανενός γεωμετρικού αντικειμένου. 

Πιθανόν, τα παιδιά ανακαλούν τα πιο οικεία σε αυτούς σχήματα και όχι με τη σειρά που 

παρουσιάστηκαν στο παραμύθι. Αρχικά, ο Δημήτρης αναφέρει την πανσέληνο. Η Έλενα 

προσδιορίζει ότι η πανσέληνος έχει σχήμα κύκλο, τον οποίο και αναπαριστά στον αέρα με 

μία εικονική χειρονομία (εικόνα 4.1.27, γραμμή 6). Αν και το παραμύθι δεν αναφέρει την 

πανσέληνο ως κύκλο, η σημειωτική πηγή που συνόδευε την ανάγνωση του παραμυθιού 

συνέτεινε στο να επιστήσει την προσοχή του παιδιού στο σχήμα της πανσέληνου και όχι 

σε άλλες, ίσως, περιττές πληροφορίες (εικόνα 4.1.25). Επιπλέον, ο κύκλος είναι το πρώτο 

σχήμα το οποίο είχαν διδαχθεί τα παιδιά στην ενότητα των γεωμετρικών σχημάτων. Έτσι, 

η Έλενα, μετασχηματίζει  την εικονική αναπαράσταση του κύκλου σε δύο νέες 

σημειωτικές πηγές, όπως είναι η ομιλία και η χειρονομία , οι οποίες συγχρονίζονται 

μεταξύ τους, δείχνοντας ένα είδος αντιληπτικής σύλληψης.  Η αναφορά της Έλενας 
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σήμανε και την έναρξη ενός σημειωτικού παιχνιδιού ανάμεσα στην Έλενα και την 

εκπαιδευτικό. Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός εναρμονίζεται στις αναπαραστάσεις της 

Έλενας. Επαναλαμβάνει τη λεκτική έκφραση του κοριτσιού για τον κύκλο (γραμμή 7) και 

επεκτείνει τη χειρονομία της, αναπαριστώντας τον κύκλο με μία στατική εικονική 

χειρονομία, δημιουργώντας ένα κύκλο με το άνοιγμα των χεριών της (εικόνα 4.128). 

Παράλληλα, η Έλενα μετασχηματίζει την στατική εικονική χειρονομία της εκπαιδευτικού 

σε μια εικονική χειρονομία για τον κύκλο, με κίνηση στον αέρα.   

 Έπειτα τα παιδιά αναφέρουν σχήματα που συναντούν συχνότερα στην καθημερινή 

τους ζωή, όπως είναι το αστέρι και το φεγγάρι (γραμμή 29, γραμμή 14). Καθώς ο Νικόλας 

και η Νίκη επικεντρώνονται σε άτυπες μαθηματικές ιδέες, ενώ περιγράφουν τι τους άρεσε 

από το παραμύθι (αστέρι και χαμογελαστό φεγγάρι, αντίστοιχα), η Έλενα επικεντρώνεται 

στην έννοια του μισού (μαθηματική έννοια), απαντώντας στην ερώτηση της εκπαιδευτικού 

που ξετυλίγει ένα νέο σημειωτικό παιχνίδι, αναφέροντας ότι το χαμογελαστό φεγγάρι 

λέγεται μισό (γραμμή 20). Στην απάντηση της αυτή, η οποία αποτελεί συσχέτιση του 

μισού φεγγαριού με την πανσέληνο, δήλωση που δόθηκε στα προηγούμενα λεπτά του 

επεισοδίου, παρατηρείται το κορίτσι να εγκαταλείπει τη χειρονομία και να εκφράζεται 

μόνο λεκτικά. Ενδιαφέρον προκαλεί, ότι ενώ η Έλενα, παιδί με ψηλή μαθηματική 

ικανότητα, χρησιμοποιούσε μαθηματικούς όρους, η Νίκη, παιδί με χαμηλότερη 

μαθηματική ικανότητα, επιλέγει αντικείμενα που υπάρχουν στην καθημερινότητα και όχι 

στην περιοχή των μαθηματικών.  

 Στα επόμενα λεπτά του επεισοδίου η εκπαιδευτικός επαναδιατυπώνει την ερώτησή 

της, την οποία πλέον μαθηματικοποιεί. Καλεί, τώρα, τα παιδιά να αναφέρουν ποιο σχήμα 

θυμούνται και εστιάζεται στην απάντηση του Δημήτρη που ειπώθηκε στην αρχή του 

επεισοδίου, καθώς εισήγαγε την έννοια της πανσέληνου. Στην ερώτηση της, όμως, να 

προσδιορίσουν το σχήμα της πανσέληνου τα παιδιά λένε τη λέξη στρογγυλό (γραμμή 24), 

άτυπη μαθηματική έννοια, και όχι κύκλος, που είχε διευκρινιστεί στα προηγούμενα λεπτά 

από την εκπαιδευτικό. Ως μέρος του σημειωτικού παιχνιδιού, η εκπαιδευτικός 

χρησιμοποιεί την εικόνα του κύκλου που λειτουργεί ευεργετικά και τα παιδιά ανακαλούν 

την τυπική ορολογία, «κύκλος»  (εικόνα 4.1.29, γραμμή 25-26). Πιθανόν, η συμβολή της 

εικόνας αυτής να οφείλεται στο ότι είναι απογυμνωμένη από το λεκτικό περιεχόμενο του 

παραμυθιού και είναι πλέον μαθηματικοποιημένη, ενισχύοντας την ικανότητα των παιδιών 

να αναγνωρίσουν στη λέξη πανσέληνος το σχήμα του κύκλου. Η εκπαιδευτικός συνεχίζει 

να χρησιμοποιεί την ίδια ερώτηση για το ποιο σχήμα θυμούνται και ο Νικόλας επιλέγει 
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πάλι το αστέρι. Έπειτα, η Λίνα αναφέρει το σχήμα τετράγωνο, το οποίο είναι ένα οικείο 

σχήμα,  λόγω της διδασκαλίας που προηγήθηκε. Γίνεται και πάλι συσχέτιση με το 

λογοτεχνικό περιεχόμενο του παραμυθιού και η εκπαιδευτικός προχωράει στο επόμενο 

σχήμα που διατυπώνεται από ένα άλλο παιδί. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο τρίγωνο 

και το ορθογώνιο, τα οποία αποτελούν προϋπάρχουσα γνώση για τα παιδιά. Καθώς η 

εκπαιδευτικός προσπαθεί να εκμαιεύσει ένα σχήμα που δεν είναι οικείο στα παιδιά και 

συγκεκριμένα το επτάγωνο, τα παιδιά αδυνατούν να το ονομάσουν, με αποτέλεσμα να 

γίνεται φανερό ότι ο βαθμός οικειότητας των παιδιών με ένα σχήμα επηρεάζει την 

ικανότητα τους για την αντιληπτική αναγνώρισή του. Η εκπαιδευτικός αναφέρει στα 

παιδιά ένα άλλο σχήμα, το οποίο προαναφέρθηκε από τη Νίκη, το μισοφέγγαρο, για το 

οποίο και πάλι δεν δίνεται η τυπική μαθηματική έννοια (ημικύκλιο) και έτσι, κάνει 

σύνδεση με το λογοτεχνικό περιεχόμενο του παραμυθιού. Η Λίνα, χρησιμοποιώντας 

δεικτική χειρονομία, εστιάζει τη συζήτηση στο πεντάγωνο, το οποίο αποκαλεί «τζίνο 

τζιαμέ (=εκείνο εκεί)» (γραμμή 48, εικόνα 4.1.37). Η δεικτική χειρονομία του παιδιού 

αποτελεί δείκτη για την έννοια του πενταγώνου,  εφόσον ο λόγος του παιδιού αδυνατεί να 

το μεταβιβάσει. Ο εμπλουτισμός της λεκτικής έκφρασης του παιδιού με τη δεικτική 

χειρονομία κάνει κατορθωτή την εστίαση σε ένα νέο σχήμα που δεν είναι γνωστό στα 

παιδιά το πεντάγωνο. Ωστόσο, η ονομασία του σχήματος αναφέρεται από ένα άλλο παιδί, 

το οποίο πιθανόν να διατήρησε στη μνήμη του την ονομασία του σχήματος από την 

αφήγηση του παραμυθιού.  

         

    

Εικόνα 4.1.29-4.1.36: Εικόνες γεωμετρικών αντικειμένων, αντίστοιχες του παραμυθιού  
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Εικόνα 4.1.37: Δεικτική χειρονομία Λίνας 

 

Επεισόδιο 2 

Στο επόμενο λεπτό  του επεισοδίου 1, τα παιδιά συνεχίζουν τη συζήτησή τους και 

στρέφουν το θέμα της συζήτησης στον αριθμό των γωνιών και των πλευρών των 

πολύγωνων σχημάτων, αλλά και τη σχέση τους με την ονομασία τους. Επίσης, έρχονται σε 

επαφή με το σχήμα έλλειψη.  

 

50. Εκπαιδευτικός:  Το πεντάγωνο παιδάκια γιατί το λένε έτσι; 

51. Έλενα: Γιατί έχει πέντε πλευρές και πέντε γωνιές. 

52. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Γιατί έχει πέντε πλευρές και πέντε γωνιές και για 

53. αυτό λέγεται πεντάγωνο. Δείξε μας τις γωνιές του τις πέντε. Μέτρα τις 

54. δυνατά[απευθύνεται στην Έλενα].  

55. Έλενα: Μία, δύο, τρείς, τέσσερις, πέντε [δείχνει με το δείκτη της τις πέντε 

56. γωνίες, εικόνα 4.1.38, 13:19]. 

57. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Για αυτό λέγεται πεντάγωνο. Θυμάστε άλλο σχήμα; 

58. Το τραπέζι που κάθονταν οι νεαροί; 

59. Λίνα: Πεντάγωνο. 

60. Εκπαιδευτικός: Το τραπέζι ήταν εξ.. 

61. Παιδιά: Εξάγωνο. 

62. Εκπαιδευτικός:  Εξάγωνο. Να το [παρουσιάζει την εικόνα του γεωμετρικού 

63. αντικειμένου του  εξαγώνου, εικόνα 4.1.40, 13:43]. Γιατί το λένε εξάγωνο; 

64. Έλενα: Γιατί έχει έξι πλευρές και έξι γωνιές. 

65. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι [δείχνει την κάθε 

66. γωνιά του εξάγωνου, με τον δείκτη της, εικόνα 4.1.39. 13:56]. 

67. Εκπαιδευτικός: Ποιος είπε σε έχω βάλει στην καρδιά μου [δείχνει την 

68. εικόνα μιας καρδιάς, εικόνα 4.1.42, 14:13]; 

69. Λίνα: Ο παπάς. 

70. Εκπαιδευτικός: Ο νεαρός που αγάπησε την κοπέλα. Την ερωτεύτηκε. Ποιος 

71. θυμάται τι ήταν το χαλί; Πριν να αγοράσουν το ορθογώνιο, το χαλί είχαν κάτι 

72. άλλο; 

73. Έλενα: Οβάλ. 

74. Εκπαιδευτικός: Οβάλ. Πώς λέγεται διαφορετικά; Έλλειψη. 

75. Παιδιά: Έλλειψη. 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

138 

 

76. Εκπαιδευτικός: Αυτό τι είναι [δείχνει την εικόνα του γεωμετρικού 

77. αντικειμένου του επταγώνου, εικόνα 4.1.43,15:21 ]; 

78. Λίνα: Εξάγωνο. 

79. Εκπαιδευτικός: Έλα Λίνα μέτρα τις γωνιές του να δούμε πόσες είναι; 

80. Λίνα: [Δείχνει με το δείκτη της τις εφτά γωνιές του πολύγωνου, εικόνα 

81. 4.1.40, 15:28] ένα, δύο, τρία,  τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. 

82. Εκπαιδευτικός: Σημαίνει είναι; 

83. Παιδιά: Επτάγωνο. 

84. Εκπαιδευτικός:  Επτάγωνο ήταν το διαμέρισμα που έμεναν, που ενοικίασαν η 

85. κοπέλα με τον άντρα της. Επτάγωνο. Αλλά παιδάκια μου, επειδή δεν τους 

86. χωρούσε αγόρασε. … Τι αγόρασαν;  

87. [Η εκπαιδευτικός προβάλλει την εικόνα του οκτάγωνου]. 

88. Έλενα: Οκτάγωνο. 

89. Εκπαιδευτικός: Μπράβο.  

90. Εκπαιδευτικός: Οκτάγωνο. Πόσες γωνιές έχει το οκτάγωνο; 

91. Παιδιά: Οχτώ.  

92. Εκπαιδευτικός:  Οχτώ γωνιές.  

93. Λίνα: Οχτώ πλευρές. 

 

    

Εικόνα 4.1.38-4.1.40 : Δεικτική Χειρονομία για γωνίες σχήματος  Έλενας, Εκπαιδευτικού , 

Λίνας, αντίστοιχα. 

Καθώς γίνεται αναφορά στο πρώτο επεισόδιο στη λέξη πεντάγωνο, η 

εκπαιδευτικός ξεκινάει ένα σημειωτικό παιχνίδι. Καλεί την Έλενα να μετρήσει τις γωνίες 

και τις πλευρές του πενταγώνου, η οποία απαριθμεί την κάθε γωνιά με αριθμητικά επίθετα, 

τα οποία αντιστοιχεί με δεικτική χειρονομία στην κάθε γωνιά (εικόνα 4.1.38, γραμμή 56). 

Πιθανόν, η επιλογή του παιδιού να χρησιμοποιήσει δεικτική χειρονομία, για να φανερώσει 

τα χαρακτηριστικά του γεωμετρικού αντικειμένου, να οφείλεται στο γεγονός ότι το σχήμα 

δεν είναι οικείο για τα παιδιά. Η δεικτική χειρονομία αποτελεί δείκτη για τη γωνία του 

σχήματος. 

 Θεωρώντας η εκπαιδευτικός ότι τώρα τα παιδιά θα είναι ικανά ν’ αναφέρουν και 

τα υπόλοιπα πολύγωνα, κάνει ερώτηση  για το εξάγωνο σχήμα με αναφορά στο 
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λογοτεχνικό περιεχόμενο του παραμυθιού. Τα παιδιά αδυνατούν (ανάμεσα τους και η 

Λίνα) ν’ απαντήσουν. Έτσι, η εκπαιδευτικός ξεκινάει να λέει την μαθηματική έννοια στην 

οποία αναφέρεται, δηλαδή το εξάγωνο. Στην ερώτηση που θέτει γιατί το λένε εξάγωνο, η 

Έλενα παρουσιάζεται να είναι αποσυνδεδεμένη από το πλαίσιο και αναφέρει λεκτικά ότι 

επειδή έχει «έξι πλευρές και έξι γωνιές» (γραμμή 64). Συνεπώς, το κορίτσι εμφανίζει ένα 

είδος σημειωτικής ωρίμανσης με την παραγωγή του προφορικού λόγου, όσον αφορά στην 

μαθηματική αναγνώριση του πληθικού αριθμού των πλευρών και των γωνιών του 

πολυγώνου και κατ’ επέκταση, της ονομασίας του.  Κατόπιν, η εκπαιδευτικός καλεί τα 

παιδιά να ανακαλέσουν την ονομασία του σχήματος του χαλιού που είχε το ζευγάρι στο 

παραμύθι. Η Έλενα, για ακόμη μια φορά, αναγνωρίζει το σχήμα, παράγοντας λεκτικά μια 

άτυπη μαθηματική έννοια (οβάλ, γραμμή 74). Η εκπαιδευτικός σε ένα νέο σημειωτικό 

παιχνίδι που δημιουργεί επεκτείνει και  συμπληρώνει  τη λέξη του παιδιού με την τυπική 

μαθηματική ορολογία, δηλαδή την «έλλειψη». Καθώς η εκπαιδευτικός παρουσιάζει την 

εικόνα του επταγώνου, η Λίνα αποτυγχάνει και πάλι να το αναγνωρίσει , ονομάζοντας το 

ως εξάγωνο (γραμμή 78). Η αποτυχία της, πιθανόν,  να οφείλεται στο γεγονός ότι 

αναγνωρίζει τα πολύγωνα σχήματα ως όμοια  σχήματα, λόγω της στενής ομοιότητας που 

παρουσιάζει η ολιστική τους εικόνα. Αδυνατεί ν’ αναγνωρίσει ότι κάθε φορά προστίθεται 

μία ακόμα γωνιά και πλευρά, με αποτέλεσμα να αλλάζει η ονομασία τους. Σε μια 

προσπάθεια της, η εκπαιδευτικός να βοηθήσει τη Λίνα, ξεδιπλώνει ένα νέο σημειωτικό 

παιχνίδι, χρησιμοποιώντας ως αξονικό σημείο τις δεικτικές χειρονομίες για την 

απαρίθμηση των γωνιών του πολυγώνου. Συγκεκριμένα, την καλεί να μετρήσει τις γωνιές 

του πολύγωνου, δείχνοντας κάθε φορά την κάθε γωνιά. Έτσι, το παιδί χρησιμοποιώντας 

δεικτικές χειρονομίες (εικόνα 4.1.40, γραμμή 81), αναγνωρίζει ότι το πολύγωνο έχει εφτά 

γωνιές και συνεπώς, ονομάζεται επτάγωνο. Στα επόμενα λεπτά, η Λίνα παρουσιάζεται ν’ 

αντιλαμβάνεται τη σχέση ανάμεσα στις γωνιές και στις πλευρές  του πολυγώνου, 

ορίζοντας μόνο μέσα από τον προφορικό της λόγο τον πληθικό αριθμό των πλευρών του 

οκτάγωνου.  

 

Εικόνα 4.1.41-4.1.43: Εικόνες γεωμετρικών σχημάτων. 
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Στο επεισόδιο αυτό η εκπαιδευτικός εγκαταλείπει τη σημειωτική πηγή του 

παραμυθιού και επικεντρώνεται στις εικόνες των γεωμετρικών αντικειμένων (εικόνες 

4.1.41-4.1.43), σε αντίθεση με το επεισόδιο 1 όπου χρησιμοποιούσε και τις δύο πηγές. 

Ωστόσο, δεν εγκαταλείπει το λογοτεχνικό περιεχόμενο του παραμυθιού, εφόσον, σε κάθε 

γεωμετρικό αντικείμενο που προβάλλει σε εικονική μορφή, φροντίζει να ανακαλεί στα 

παιδιά το λεκτικό περιεχόμενο του παραμυθιού, με απώτερο στόχο να αποσπάσει την 

ονομασία του σχήματος. Το σημειωτικό αυτό παιχνίδι που αναπτύσσει δεν έχει την 

επιτυχία που επιθυμεί, γεγονός που ερμηνεύεται από την έλλειψη οικειότητας των παιδιών 

τόσο με τις ίδιες τις λέξεις, όσο και με τα ίδια τα γεωμετρικά αντικείμενα. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι, στο επεισόδιο αυτό, σε αντίθεση με το επεισόδιο 1, ο Δημήτρης και η Νίκη 

δε συμμετέχουν ενεργά. Η απουσία τους μπορεί να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι γίνεται 

επεξεργασία πιο πολύπλοκών γεωμετρικών αντικειμένων, που δεν είναι γνωστά σε αυτούς.  

Διαχρονική Ανάλυση Τρίτης Διδασκαλίας 

Όπως φαίνεται και από τα δύο επεισόδια της τρίτης διδασκαλίας, τα παιδιά τείνουν να 

ανακαλούν οικεία αντικείμενα, έστω και αν αυτά δεν είναι γεωμετρικά αντικείμενα. Η 

λεκτική διατύπωση μη μαθηματικών αντικειμένων παρατηρείται περισσότερο στην 

περίπτωση των παιδιών με χαμηλή μαθηματική ικανότητα, όπως είναι ο Δημήτρης (η 

πανσέληνος) και η Νίκη (φεγγάρι). Από την άλλη, η Έλενα και η Λίνα παρατηρούνται να 

χρησιμοποιούν γεωμετρικές έννοιες, όπως είναι το μισό, και το τρίγωνο, αντίστοιχα. 

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός, ότι η Λίνα  εμφανίζεται να υποδεικνύει, 

χρησιμοποιώντας δεικτική χειρονομία, γεωμετρικά αντικείμενα που δεν είναι οικεία γι’ 

αυτή, όπως το πεντάγωνο.  

Στο επόμενο επεισόδιο η Έλενα εμφανίζεται να αναλύει τις διαστάσεις του 

πεντάγωνου και του εξαγώνου λεκτικά, χωρίς να χρειαστεί να περάσει από κάποια 

διαδικασία απαρίθμησης, όπως συνέβηκε στην περίπτωση της Λίνας. Ειδικότερα, στην 

περίπτωση της Λίνας χρειάστηκε η παραγωγή δεικτικών χειρονομιών για να αναλύσει το 

σχήμα του επταγώνου σε απλούστερες μονάδες και να καταλήξει στην ονομασία του. 

Επιπλέον, τα πολύγωνα μπορούν να θεωρηθούν ως μία ομάδα γεωμετρικών σχημάτων για 

τα οποία δεν αρκεί η ολιστική τους εικόνα για να μπορούν τα παιδιά να καταλήξουν στην 

ονομασία τους, αλλά χρειάζεται να περάσουν από την ανάλυση των δομικών τους 

στοιχείων και χαρακτηριστικών τους. Συνεπώς, η μαθηματική αναγνώριση των πλευρών ή 

των γωνιών των πολυγώνων ενισχύει την ίδια την κατάκτηση της ονομασίας τους. 
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Ωστόσο, σημαντικό χαρακτηριστικό για την ανάπτυξη της γνώσης των πολυγώνων 

αποτέλεσε η σημειωτική δέσμη που χρησιμοποιήθηκε για την μαθηματική αναγνώριση 

των βασικών περιγραφικών αντικειμένων των πολυγώνων. Συγκεκριμένα, ο δεικτικός 

χαρακτήρας των επαναλαμβανόμενων χειρονομιών για τις γωνιές και τις πλευρές του κάθε 

πολυγώνου βοήθησε τη μετάβαση από τα πραγματικά αντικείμενα στην ίδια τη 

μαθηματική έννοια. Δηλαδή, οι δεικτικές χειρονομίες που αποτέλεσαν δείκτη για κάθε 

πλευρά και γωνιά, φαίνεται να οδήγησαν τα παιδιά στη σημειωτική ωρίμανση και στην 

κατάκτηση του  προφορικού λόγου.   

Πέμπτη διδασκαλία-Ήσυχες δραστηριότητες 

Περιγραφή Δραστηριοτήτων  

Οι στόχοι των ήσυχων δραστηριοτήτων είναι να καταστήσουν ικανά τα παιδιά να 

αναγνωρίζουν τα σχήματα τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλο και ορθογώνιο, αλλά και να 

εξασκήσουν την παρατηρητικότητά τους και τη λεπτή κινητικότητά τους. Προϋπάρχουσες 

γνώσεις  θεωρούνται: η γνώση των σχημάτων κύκλος, τρίγωνο, τετράγωνο και ορθογώνιο.  

Τα παιδιά της ομάδα εστίασης της παρατήρησης κάθονται σε ένα τραπεζάκι και ενώνουν 

με μία γραμμή τα όμοια σχήματα (πεντάγωνο, τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο, αστέρι και 

καρδία) σε φύλλο εργασίας. Σε αυτό υπάρχει ένα ζεύγος όμοιων σχημάτων από κάθε 

είδος, σε πρωτοτυπικές θέσεις, τα οποία αφού τα ενώσουν, καλούνται να τα χρωματίσουν  

με το ίδιο χρώμα.  

i                        ii  

Εικόνα 4.1.44 : (α) Φύλλο εργασίας για όμοια σχήματα (β) Τρόπος οργάνωσης παιδιών στην 

τάξη. 

 

Επεισόδιο 1 

Αφού  όλα τα παιδιά ενώνουν τα όμοια σχήματα στο φύλλο εργασίας τους, χωρίς να έχουν 

οποιαδήποτε απορία, ο Δημήτρης απορημένος βλέπει το πεντάγωνο και το δείχνει με 

δεικτική χειρονομία. Πιθανόν, η χειρονομία αυτή τον βοηθάει να εστιάσει και να 

διατηρήσει την προσοχή του στο συγκεκριμένο σχήμα. 
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1. Δημήτρης: [Δείχνει το πεντάγωνο και το βλέπει, εικόνα 4.1.45]. 

2. [Πλησιάζει η εκπαιδευτικός]. 

3. Εκπαιδευτικός: Ποιο είναι αυτό [δείχνει με την πένα της το πεντάγωνο, 

4. εικόνα 4.1.46]; 

5. Δημήτρης: [Δεν ανταποκρίνεται].  

6. Εκπαιδευτικός: Πεντ… 

7. Δημήτρης: Πεντάγωνο.  

8. Εκπαιδευτικός: Πού έχει αλλού πεντάγωνο; Δείξε μου. 

9. Δημήτρης: [δείχνει το πεντάγωνο, εικόνα 4.1.47]. 

10. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Ένωσε τα! [απομακρύνεται από την ομάδα]. 

11. Δημήτρης: [Αφού ενώνει όλα τα όμοια σχήματα, με εξαίρεση το πεντάγωνο, με 

12. γραμμή, δείχνει το κάθε ζεύγος ομοίων σχημάτων με το δείκτη του, εικόνα 4.1.48]. 

13. [Μετά φωνάζει την εκπαιδευτικό]. 

14. Εκπαιδευτικός: Ξέχασες ένα σχήμα να το ενώσεις. Τι είναι αυτό; [δείχνει το 

15. σχήμα που έχει  ξεχάσει το παιδί, εικόνα 4.1.49]. 

16. Δημήτρης: Το πεντάγωνο. 

17. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Με ποιο θα το ενώσεις; 

18. Δημήτρης: [Δείχνει ένα άλλο πεντάγωνο σχήμα στο φύλλο εργασίας του, εικόνα 

19. 4.1.50]. 

 

Αφού πλησιάζει το αγόρι η εκπαιδευτικός, τον ρωτάει ποιο σχήμα δεν ανήκει σε κάποια 

ομάδα. Ο Δημήτρης δεν ανταποκρίνεται. Η εκπαιδευτικός ξεκινάει να λέει τη λέξη 

«πέντ…» για να τον βοηθήσει και τον καλεί να της υποδείξει πού άλλου έχει πεντάγωνο. 

Το παιδί δείχνει το πεντάγωνο, χωρίς να προφέρει κάτι λεκτικά, εφόσον δεν χρήζει τέτοιας 

ανάγκης το σημειωτικό παιχνίδι της εκπαιδευτικού.  Η δεικτική χειρονομία του παιδιού 

αποτελεί και σε αυτή την περίπτωση δείκτη για την αντιληπτική αναγνώριση του 

πενταγώνου. Όπως και στην προηγούμενη διδασκαλία, έτσι και εδώ, παρατηρείται το 

πεντάγωνο να συνεχίζει να προκαλεί τις δυσκολίες που προκαλούσε.  

 

 

Εικόνα 4.1.45-47 : Δεικτική χειρονομία  Δημήτρη,  Εκπαιδευτικού,  Δημήτρη για το 

πεντάγωνο, αντίστοιχα. 
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Εικόνα 4.1.48: Δεικτικές χειρονομίες Δημήτρη για τα όμοια σχήματα.  

Ακολούθως, το αγόρι χρησιμοποιώντας δεικτικές χειρονομίες αναστοχάζεται στο φύλλο 

εργασίας του και δείχνει ζεύγη ομοίων σχημάτων χωρίς να μιλάει. Η εστίαση του 

βλέμματος του στο φύλλο εργασίας δείχνει ότι η παραγωγή χειρονομιών δεν έχει 

επικοινωνιακό σκοπό, αλλά παράγει τις χειρονομίες ως μέσο εσωτερικού συλλογισμού. 

Στη συνέχεια, το παιδί καλεί την εκπαιδευτικό να έρθει κοντά του. Η εκπαιδευτικός 

παρατηρεί ότι το αγόρι ξέχασε ένα σχήμα, το οποίο είναι το πεντάγωνο. Παρ’ όλη τη 

συζήτηση που είχε αναπτυχθεί στα πλαίσια του σημειωτικού παιχνιδιού, στα προηγούμενα 

λεπτά του επεισοδίου, το παιδί δεν είχε ενώσει τα πεντάγωνα. Η εκπαιδευτικός καλεί ξανά 

το παιδί να της πει ποιο είναι το όνομα του σχήματος, με το Δημήτρη να λέει αμέσως το 

όνομα του πολύγωνου και έπειτα, να δείχνει με δεικτική χειρονομία το όμοιό του. 

Συνεπώς, παρατηρείται και σε αυτό το επεισόδιο τα πολύγωνα να δυσχεραίνουν την 

κατανόηση των παιδιών στα γεωμετρικά σχήματα με αποτέλεσμα πολλές φορές είτε να τα 

παραγκωνίζουν, είτε να τα αφήνουν τελευταία στην λίστα των προτεραιοτήτων τους.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η Έλενα, όσο και η Λίνα δούλευαν στα φύλλα εργασίας τους 

χωρίς να έχουν κάποια απορία ή δυσκολία.  

 

Εικόνα 4.1.49-50 : Δεικτική χειρονομία  Εκπαιδευτικού και Δημήτρη για το πεντάγωνο. 

Διαχρονική Ανάλυση Α΄ Φάσης Παρατήρησης  

Η διαχρονική ανάλυση των επεισοδίων της πρώτης φάσης της Πειραματικής Ομάδας 1 

δείχνει σημαντικές πτυχές της γεωμετρικής κατανόησης των παιδιών. Συγκεκριμένα, τα 

παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης που συμμετέχουν στα επεισόδια (Νίκη, 
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Λίνα, Έλενα) εμφανίζουν στοιχεία ανάλυσης γεωμετρικού αντικειμένου σε απλούστερες 

μονάδες, όπως είναι για παράδειγμα η ανάλυση ενός δισδιάστατου σχήματος σε 1D 

μονάδες (μονοδιάστατες) και σε βασικά δομικά στοιχεία, όπως είναι η γωνιά ενός 

γεωμετρικού αντικειμένου.  

Παρ’ όλα αυτά, οι χειρονομίες και ο προφορικός λόγος του κάθε παιδιού, δείχνει 

ένα διαφορετικό στάδιο αναλυτικής σκέψης. Για παράδειγμα, η Έλενα είναι ικανή να 

αναλύει τις γωνιές ενός ορθογώνιου σχήματος νοερά και να τις μετασχηματίζει σε λεκτική 

αναπαράσταση. Αντίθετα με αυτή, για τη Νίκη και τη Λίνα  η παραγωγή χειρονομιών 

εμφανίζεται απαραίτητη για να επικεντρωθούν και να αναλύσουν τις πλευρές του 

σχήματος. Συνεπώς, παρατηρούμε για τη Νίκη και τη Λίνα ένα είδος εξάρτησης από την 

εικονική αναπαράσταση των γεωμετρικών σχημάτων και κατ’ επέκταση, από το ίδιο το 

πλαίσιο.  

Ωστόσο, για την αδυναμία των κοριτσιών, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει  η 

έλλειψη οικειότητας των παιδιών κάθε φορά με το γεωμετρικό σχήμα. Για το λόγο αυτό, οι 

χειρονομίες τους προηγούνται του προφορικού τους λόγου και εμφανίζονται να βοηθούν 

στην παραγωγή του. Κάθε φορά την παραγωγή χειρονομιών των παιδιών ακολουθούσε η 

διατύπωση του τυπικού γεωμετρικού λόγου. Συγκεκριμένα, η μαθηματική αναγνώριση 

των πλευρών ή των γωνιών του γεωμετρικού σχήματος, μέσα από την παραγωγή 

δεικτικών χειρονομιών, ενισχύει την κατάκτηση της ονομασίας κάθε πολύγωνου 

γεωμετρικού αντικειμένου.  

Έντονες διαφορές, εντοπίστηκαν και ανάμεσα στην Έλενα και την Λίνα, όταν η 

εκπαιδευτικός κάλεσε τα παιδιά όχι μόνο να αναλύσουν το ορθογώνιο δυσδιάστατο σχήμα 

σε 1D μονάδες, αλλά και να προχωρήσουν σε ένα είδος σύγκρισης του μήκους των 

μονάδων αυτών, εντοπίζοντας τις ίσες πλευρές. Η Έλενα παρουσιάζεται ικανή να 

εντοπίζει τις ίσες πλευρές χρησιμοποιώντας την παραγωγή δεικτικών χειρονομιών για να 

μεταβιβάσει την μαθηματική της ιδέα, ενώ η Λίνα αδυνατεί να εστιάσει την προσοχή της 

στην ισότητα των κάθετων μικρών πλευρών του σχήματος. Η αδυναμία της μπορεί να 

αποδοθεί στο γεγονός, ότι οι πλείστες σημειωτικές πηγές που παρουσιάστηκαν στην τάξη, 

αναφορικά με το ορθογώνιο σχήμα, βρίσκονταν σε οριζόντιο προσανατολισμό, 

δημιουργώντας στο παιδί ένα είδος εξάρτησης.  

Στην περίπτωση των πολύγωνων, τα παιδιά ακολουθούσαν αντίστροφη πορεία σε 

σχέση με τα προηγούμενα σχήματα (τετράγωνο και ορθογώνιο) για να καταλήξουν στην 

ονομασία του πολυγώνου, εφόσον η ολιστική τους εικόνα δεν τους βοηθούσε. 
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Συγκεκριμένα, η Λίνα παρατηρήθηκε να αναλύει το σχήμα σε πλευρές μέσα από την 

παραγωγή δεικτικών χειρονομιών για να καταλήξει στην ονομασία τους, ενώ η Έλενα 

πραγματοποιούσε την διαδικασία αυτή νοερά.  

 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Πειραματικής Ομάδας 1-Β΄ Φάσης Παρατήρησης  

Πρώτη Διδασκαλία  

Περιγραφή Διδασκαλίας 

Στόχοι της διδασκαλίας όπως σημειώθηκαν από την εκπαιδευτικό είναι οι εξής: η 

αναγνώριση διάφορων γραμμών (ευθεία, καμπύλη, κυματιστή, ζιγκ ζαγκ) και η κατασκευή 

γραμμών με διάφορα αντικείμενα, όπως το μαλλί, οι πλαστικές ράβδοι. Προϋπάρχουσες 

γνώσεις αποτέλεσαν ο κύκλος, το τετράγωνο και το τρίγωνο. Η διδασκαλία αρχίζει με τη 

δημιουργία δύο σημείων στον πίνακα από την εκπαιδευτικό. Κάθε φορά ενώνει τα σημεία 

με ένα διαφορετικό τρόπο, επιθυμώντας να δείξει στα παιδιά τα διαφορετικά είδη 

γραμμών: 

1. Ευθεία  

2. Τεθλασμένη(την ονομάζει ζιγκ ζαγκ)  

3. Καμπύλη 

 

 

4. Κυματιστή  

Πίνακας 4.1.1Είδη γραμμών που παρουσιάστηκαν στην Πρώτη διδασκαλία 

Για κάθε είδος γραμμής που παρουσιάζεται, η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να 

εντοπίσουν αντικείμενα στην τάξη που να έχουν το συγκεκριμένο είδος γραμμής. Έπειτα, 

δίνει διάφορα υλικά (πλαστικές ράβδους, μαλλί) και καλεί τα παιδιά να σκεφτούν τι είδος 

γραμμής μπορούν να φτιάξουν με τα συγκεκριμένα υλικά. Ακολούθως, παρουσιάζει 

τέσσερις κλόουν, με διαφορές ως προς το είδος γραμμής που έχουν στα ρούχα που 

φοράνε. Τα παιδιά παρατηρούν και εντοπίζουν τις διαφορές των κλόουν. Τέλος, η 

εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά ν’ αναγνωρίσουν στα αντικείμενα, τα οποία ζωγραφίζει 

στον πίνακα, το είδος γραμμής που έχουν.  ΚΥ
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Επεισόδιο 1 

Το επεισόδιο 1 αρχίζει μετά την παρουσίαση της ευθείας γραμμής (την ένωση των 

σημείων με ευθεία γραμμή, που προαναφέρθηκε πιο πάνω στην περιγραφή διδασκαλίας). 

Η εκπαιδευτικός αναφέρει στα παιδιά ότι θα ενώσει τα δύο σημεία, που είναι 

εγγεγραμμένα στον πίνακα, με ένα διαφορετικό τρόπο από τον προηγούμενο τρόπο 

(ευθεία γραμμή), δηλαδή την καμπύλη γραμμή,(εικόνα 4.1.51α).  

1. Εκπαιδευτικός: Τώρα παιδάκια θα σβήσω τα δύο σημεία και θέλω να τα 

2. ενώσω με μια άλλη γραμμή. Δεν θα τα ενώσω με ευθεία. Θα τα ενώσω 

3. διαφορετικά[εικόνα 4.1.51α]. 

4. Έλενα: Κυρία εκατάλαβα. 

5. Εκπαιδευτικός: Τι εκατάλαβες; Πώς θα τα ενώσω; Μπορείς να τα ενώσεις με 

6. ένα άλλο τρόπο όχι με ευθεία γραμμή;  

7. Έλενα: [χωρίς να την βλέπει η εκπαιδευτικός]Μπορώ…..[2.13: φτιάχνει μια 

8. ανοικτή τεθλασμένη γραμμή στον αέρα σε οριζόντια διεύθυνση με το 

9. δάχτυλο της, εικόνα 4.1.51].  

10. Εκπαιδευτικός: Λίνα; Πώς δείξε μου με το χέρι σου να δω. 

11. Λίνα: Έτσι[φέρνει μια πλάγια κάθετη γραμμή2.13, εικόνα 4.1.52]. 

12. Εκπαιδευτικός: Μα αυτή είναι.. Κοιτάξετε αυτό που θα σας κάνω εγώ τώρα. 

13. είναι ευθεία γραμμή[ενώνει τα σημεία με μία καμπύλη γραμμή]; 

14. Παιδιά: Όχι. 

15. Εκπαιδευτικός: Τι γραμμή είναι; 

16. Λίνα: Ε ζαβή[2.38: δείχνει με το δάχτυλο της το γράφημα της εκπαιδευτικού 

17. στον πίνακα, εικόνα 4.1.53]. 

18. Εκπαιδευτικός: Ξέρετε πώς λέγεται αυτή η γραμμή που είναι όπως το ουράνιο 

19. τόξο; Την λένε καμπύλη. Κάμετε την με το χέρι σας να την δω. [Προτού 

20. ολοκληρώσει την πρόταση της η εκπαιδευτικός, η Έλενα φτιάχνει μια 

21. καμπύλη στον αέρα, 2.51, εικόνα 4.1.54]. 

22. Λίνα: Σαν το Ο. 

23. Εκπαιδευτικός: Είναι το μισό Ο. Κάμετε το να το δω. 

24. Παιδιά:[Φτιάχνουν καμπύλες γραμμές στον αέρα σε οριζόντια διεύθυνση 3.08, εικόνα 

25. 4.1.55]. 

26. Εκπαιδευτικός: Η καμπύλη μπορεί να είναι και ανάποδη. Κάμετε την έτσι από 

27. κάτω[φτιάχνει στον αέρα με το δείκτη της μία ανάποδη καμπύλη, εικόνα 4.1.55β].  

28. Ολομέλεια: [Παράγουν όλοι καμπύλες γραμμές στον αέρα με το δάχτυλο 

29. τους, όμοια με αυτή που παρήγαγε η εκπαιδευτικός 3.14,εικόνα 4.1.56 ]. 

30. Εκπαιδευτικός: Μπορεί να είναι έτσι, όπως το μισοφέγγαρο[φτιάχνει με το 

31. δάχτυλο της ένα μισοφέγγαρο-μια καμπύλη γραμμή σε κάθετη διεύθυνση]. 

32. [Η Λίνα και ο Δημήτρης μιμούνται την εκπαιδευτικό και  παράγουν την ίδια 

33. χειρονομία, φτιάχνοντας με το δάχτυλο τους μια καμπύλη γραμμή σε κάθετη 

34. διεύθυνση, 3.16, εικόνα 4.1.57]. 

35. Εκπαιδευτικός: Κάντε το χέρι σας έτσι. 

36. [Τα παιδιά αναπαράγουν την χειρονομία, φτιάχνοντας με το δάχτυλο τους μια 

37. καμπύλη γραμμή σε κάθετη διεύθυνση]. 

Καθώς η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να της αναφέρουν με ποιο τρόπο μπορεί να ενώσει 

τα δύο σημεία, η Έλενα φτιάχνει μια ανοιχτή τεθλασμένη γραμμή (2.13: εικόνα 4.1.51, 
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γραμμή 7), ενσωματώνοντας τη γραφική αναπαράσταση των σημείων, που βρίσκονται 

στον πίνακα, στην εικονική της χειρονομία. Στο σημείο αυτό η χειρονομία του παιδιού 

εμφανίζεται να εμπλουτίζει τον προφορικό της λόγο.  

Όμοια  με τα επόμενα δευτερόλεπτα του επεισοδίου,  η Λίνα  παράγει μία 

χειρονομία που εμπλουτίζει  τη λέξη «έτσι»(2.13 εικόνα 4.1.52 , γραμμή 11). 

Συγκεκριμένα, φέρνει μια κάθετη ευθεία γραμμή, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως εικονική 

χειρονομία μιας ευθείας γραμμής, αλλά και της ίδιας της ένωσης των σημείων, που είναι 

εγγεγραμμένα στον πίνακα. Η Λίνα, ωστόσο, εμφανίζεται να είναι ακόμη πιο εξαρτημένη 

από το πλαίσιο, εφόσον αναφέρει ένα είδος γραμμής, όμοιο με το γεωμετρικό περιεχόμενο 

(είδος, διεύθυνση) που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο επεισόδιο. Όπως θα φανεί και 

στα παρακάτω λεπτά του επεισοδίου, το παιδί εμφανίζεται να θεωρεί γραμμές μόνο τις 

ευθείες γραμμές, κάτι που φαίνεται αρχικά μέσα από τη χειρονομία της και έπειτα μέσα 

από τον προφορικό της λόγο. Ενώ η εκπαιδευτικός φτιάχνει μία ανοικτή καμπύλη γραμμή 

σε οριζόντια διεύθυνση, η Λίνα τη δείχνει και αναφέρει ότι είναι «ζαβή»(2.38 εικόνα 

4.1.53, γραμμή 16). Η συμπεριφορά του παιδιού δείχνει τη σύγκριση που αναπτύσσει για 

την καμπύλη γραμμή και την ευθεία γραμμή, την οποία όπως φαίνεται θεωρεί ως το 

μοναδικό είδος γραμμής. Το γεγονός ότι, συχνά, χρησιμοποιείται ο όρος γραμμή για να 

ορίσουμε μία ευθεία γραμμή, ενδεχομένως, δημιουργεί έντονες παρανοήσεις στα παιδιά 

για τα είδη γραμμών. Να σημειωθεί ότι, η εικονική  χειρονομία του κοριτσιού αποτελεί 

ένδειξη για το μαθηματικό αντικείμενο για το οποίο αναφέρεται το παιδί, την καμπύλη 

γραμμή, την οποία δεν μπορεί ακόμη να προσδιορίσει λεκτικά.  

Η εκπαιδευτικός επεκτείνει το σημειωτικό παιχνίδι και αναφέρει στα παιδιά ότι η 

γραμμή που έχει δημιουργήσει ονομάζεται καμπύλη. Ακολούθως, καλεί τα παιδιά να την 

αναπαραστήσουν με τα χέρια τους. Προτού ολοκληρώσει την πρότασή της, η Έλενα 

φτιάχνει μια καμπύλη γραμμή σε οριζόντια διεύθυνση, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως 

εικονική χειρονομία (2.51, εικόνα 4.1.54, γραμμή 21). Συνεπώς, το παιδί μετασχηματίζει 

το γραφικό περιεχόμενο του πίνακα(εικονική αναπαράσταση καμπύλης γραμμής) σε 

εικονική χειρονομία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λίνα εμφανίζεται να αναγνωρίζει ότι η καμπύλη γραμμή 

μοιάζει σαν το Ο (όμικρον). Η εκπαιδευτικός αναφέρει τους διάφορους προσανατολισμούς 

που, πιθανόν, μπορεί να έχει η καμπύλη γραμμή, καλώντας τα παιδιά να παράγουν 

εικονικές χειρονομίες. Αρχικά, ο Δημήτρης και η Λίνα μιμούνται την εκπαιδευτικό και 

κατόπιν, η Νίκη και η Έλενα (3.08: εικόνα 4.1.57, γραμμή 34).  
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Εικόνα 4.1.51-4.1.54: Αναπαραστάσεις σημείων στον πίνακα, Ανάμεικτου χαρακτήρα 

χειρονομία Έλενας για τεθλασμένη γραμμή, Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λίνας για 

κάθετη ευθεία γραμμή[2.13] Δεικτική χειρονομία Λίνας για την καμπύλη γραμμή στον 

πίνακα[2.38:], Εικονική χειρονομία Έλενας για καμπύλη γραμμή[2.51], αντίστοιχα. 

 

 

Εικόνα 4.1.55-4.1.57 : Εικονικές χειρονομίες για καμπύλη γραμμή σε οριζόντια διεύθυνση 

[3:08], Εικονική χειρονομία εκπαιδευτικού για καμπύλη, σε αντίθετο προσανατολισμό, 

Εικονικές χειρονομίες για καμπύλη γραμμή από παιδιά σε αντίθετο προσανατολισμό[ 3.14 ], 

Εικονικές χειρονομίες για καμπύλη γραμμή σε κάθετη διεύθυνση [3.16 ], αντίστοιχα 
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Επεισόδιο 2 

Στο επεισόδιο αυτό η εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά δύο ευθείες πλαστικές ράβδους και 

τα προβληματίζει για το πώς μπορούν φτιάξουν ευθεία γραμμή. Καλεί τη Νίκη στο κέντρο 

της τάξης, για να φτιάξει με τις δύο πλαστικές ράβδους την ευθεία γραμμή. Έπειτα, τους 

καλεί να βρουν τι άλλα είδη γραμμών μπορούν να φτιάξουν με τις δύο πλαστικές ράβδους.  

38. Εκπαιδευτικός: Θέλω τώρα ένα παιδάκι με αυτές τις δύο ράβδους να μου 

39. φτιάξει μία ευθεία γραμμή. Πώς θα τις βάλεις για να γίνουν ευθεία Νίκη; 

40. [8.24: Η Νίκη τοποθετεί τις ράβδους παράλληλα, εικόνα 4.1.58]. 

41. Εκπαιδευτικός: Βάλε την δίπλα της για να γίνουν ευθεία γραμμή. Δίπλα της 

42. για να γίνει μια μεγάλη ευθεία. 

43. [8.31:Η Έλενα ανοίγει τα χέρια της στο πάτωμα, εικόνα 4.1.59] 

44. Εκπαιδευτικός: Μια μεγάλη ευθεία. Πώς θα γίνει μια μεγάλη ευθεία; 

45. [8.37: Η Νίκη τοποθετεί τη μία ράβδο δίπλα από την άλλη, χωρίς όμως η μια 

46. ράβδος να έχει επαφή με την άλλη, εικόνα 4.1.60]. 

47. Εκπαιδευτικός: [8.42 Η εκπαιδευτικός πλησιάζει, ενώνει τις ράβδους, εικόνα 

48. 4.1.61].Να τις κλείσουμε εδώ. Έτσι, έχουμε μια μεγάλη ευθεία γραμμή. Με 

49. αυτές, κι αν σας δώσω κι άλλες μπορείτε να μου φτιάξετε κάποια άλλη 

50. γραμμή; 

51. Λίνα: Μπορούμε κυρία [8.50: φτιάχνει μια καμπύλη γραμμή στον αέρα σε 

52. οριζόντια διεύθυνση με το δείκτη της, εικόνα 4.1.62 ]. 

53. Εκπαιδευτικός: Έλα Έλενα, ποια μπορείς να φτιάξεις; 

54. [8.59: Η Έλενα σηκώνεται και φτιάχνει μια καμπύλη γραμμή στον αέρα, 

55. εικόνα 4.1.63] 

56. Εκπαιδευτικός: Ποια; Ποια; Δείξε μου από δω. Ποια μπορείς να φτιάξεις; 

57. Μπορείς να φτιάξεις μια καμπύλη με αυτά; 

58. Λίνα: Όχι κυρία ε πανεύκολο. 

59. Έλενα: Ε πολλά δύσκολο. 

60. Εκπαιδευτικός: Δεν γίνεται. Είναι ευθείες. Μπορείς να φτιάξεις μια ζιγκ ζαγκ. 

61. Έλενα: Όχι. 

62. Εκπαιδευτικός: Γιατί; 

63. Λίνα: Ίνταλως [=πώς] κυρία; 

64. Εκπαιδευτικός: Δοκίμασε να δούμε δοκίμασε. Δοκίμασε να μου φτιάξεις μια 

65. ζιγκ ζαγκ [10.07: η Έλενα προσπαθεί να φτιάξει μια ζιγκ ζαγκ γραμμή, 

66. με τις πλαστικές ράβδους, εικόνα 4.1.64]. 

67. Δημήτρης: Εν [=είναι] εύκολο. Εν τρίγωνο ν. Τρίγωνο ν. 

68. Εκπαιδευτικός: Τωρά δεν είναι ανάγκη να τις κλείσεις, Έλενα μου. Απλά 

69. βάζε τες έτσι. Πώς θα το βάλεις εκείνο για να γίνει ζιγκ ζαγκ; Κοίτα Έλενα 

70. μου πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω[10:12 φτιάχνει μια ζιγκ ζαγκ γραμμή 

71. με το χέρι της στον αέρα βλέποντας τη ζιγκ ζαγκ γραμμή του πίνακα, 

72. εικόνα 4.1.65α& β]. 

73. Λίνα:[10:20,φέρνει μια ευθεία γραμμή, εικόνα 4.1.66] Πάνω. 

74. Εκπαιδευτικός:[η εκπαιδευτικός σκύβει κοντά της ].Κοίτα να σε βοηθήσω. 
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75. Εκείνο πάει  έτσι. [10:20, φέρνει μια ευθεία γραμμή με το χέρι της όπως 

76. ακριβώς πρέπει να τοποθετηθεί η ράβδος ] κι εκείνο πάει πάνω τώρα και…[ 

77. φέρνει μια ευθεία γραμμή με το χέρι της όπως ακριβώς πρέπει να τοποθετηθεί 

78. η ράβδος, εικόνα 4.1.67]. 

79.  Λίνα: [10:26  Φέρνει μια ευθεία γραμμή στον αέρα με τρόπο που 

80. υποδηλώνει στην Έλενα πώς να τοποθετήσει το ευθύγραμμο τμήμα, εικόνα 

81. 4.1.68 ].  

82. [Η Έλενα τοποθετεί σωστά τις ράβδους]. 

83. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, Έλενα μου. Συνέχισε έτσι. Και φέρε.  

84. [10.35, Η Λίνα φτιάχνει ακόμη δύο ευθείες γραμμές στον αέρα με το δείκτη 

85. της ]. 

86. Εκπαιδευτικός: Είδατε που έφτιαξε μια ζιγκ ζαγκ γραμμή η Έλενα. 

Ενώ  η εκπαιδευτικός προσδιορίζει στα παιδιά το είδος της γραμμής που μπορούν να 

φτιάξουνε με τις ράβδους και πώς μπορούν να το κάνουν. Εν τούτοις η Νίκη αδυνατεί να 

συνδέσει τα δύο ευθύγραμμα τμήματα για να φτιάξει μία ευθεία γραμμή. Συγκεκριμένα, 

δημιουργεί μια σχέση παραλληλίας ανάμεσα στις δύο ράβδους (8.24 εικόνα 4.158, γραμμή 

40). Αν λάβουμε υπόψη το χαμηλό βαθμός συμμετοχής του παιδιού στα προηγούμενα 

επεισόδια, πιθανόν το παιδί αντιμετωπίζει αυξημένες δυσκολίες. Οι δυσκολίες της, ίσως, 

αποδίδονται στο γεγονός ότι πρέπει χειριστεί ένα γεωμετρικό αντικείμενο-ράβδο και να το 

συνδέσει με ένα δεύτερο αντικείμενο-δεύτερη ράβδο, έτσι ώστε να δημιουργήσει την 

ευθεία γραμμή. Συνεπώς, απαιτείται από το παιδί να αναλύσει  τη νοερή εικόνα της 

ευθείας γραμμής σε απλούστερες μονάδες(ευθύγραμμα τμήματα-πλαστικές ράβδους), 

χρησιμοποιώντας πραγματικά αντικείμενα.  

 Η εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού, γίνεται ακόμη πιο 

συγκεκριμένη και προσδιορίζει στο παιδί τον τρόπο με τον οποίο θα φτιάξει την ευθεία 

γραμμή. Την ίδια στιγμή, η Έλενα ανοίγει τα χέρια σε απόσταση κάτω στο έδαφος, λες και 

δημιουργεί δύο σημεία, χωρίς να λέει κάτι προφορικά (8.31 εικόνα 4.1.59, γραμμή 43). Η 

στατικού χαρακτήρα χειρονομία της δεν έχει στόχο να επικοινωνήσει στη Νίκη τον τρόπο 

τοποθέτησης των ευθύγραμμων τμημάτων, αλλά  το τέλος και την αρχή των ευθύγραμμων 

τμημάτων-ράβδων. Ωστόσο, θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην αναφερθεί ότι η 

εικονική χειρονομία του παιδιού  μπορεί να χαρακτηριστεί ως μετασχηματισμός των δύο 

σημείων που έφτιαξε στον πίνακα η εκπαιδευτικός, στο πρώτο επεισόδιο. Παρόλα αυτά, η 

Έλενα αδυνατεί να μεταβιβάσει μέσα από την χειρονομία της το γεωμετρικό 

μετασχηματισμό των ράβδων (μετατόπιση και αλλαγή θέσης) που θα βοηθήσει τη Νίκη 

στη σύνθεση της ευθείας γραμμής. 
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Η Νίκη μετασχηματίζει τη χειρονομία της Έλενας, τοποθετώντας τις ράβδους 

δίπλα η μία από την άλλη, δημιουργώντας μία αρχή κι ένα τέλος, όπως αναπαριστούσε η 

χειρονομία, αποφεύγοντας, όμως, να ενώσει τις ράβδους. Η εκπαιδευτικός επεμβαίνει και 

ενώνει τις δύο ράβδους (8.42, εικόνα 4.1.61, γραμμή 48).  Συνεπώς, παρατηρούμε το παιδί 

να μετασχηματίζει με ακρίβεια τη χειρονομία της Έλενας, αδυνατώντας, ωστόσο, να 

εφαρμόσει μετατόπιση των δυο ευθύγραμμων τμημάτων και ένωση.  

Όμοια και στις δύο περιπτώσεις, εντοπίζουμε χαρακτηριστικά μαθηματικής 

αναγνώρισης των απλούστερων μονάδων της ευθείας γραμμής και έντονες δυσκολίες στις 

χειρονομίες και στο χειρισμό των πραγματικών υλικών, για αναπαράσταση των 

γεωμετρικών μετασχηματισμών (μετατόπισης). 

Η  εκπαιδευτικός προβληματίζει τα παιδιά  για το ποια άλλα είδη γραμμών 

μπορούν να φτιάξουν με τις ράβδους. H Λίνα, φτιάχνοντας στον αέρα μια καμπύλη 

γραμμή σε οριζόντια διεύθυνση, όμοια με αυτή που παρουσιάστηκε στην τάξη (εξάρτηση 

από το πλαίσιο), αναφέρει στην εκπαιδευτικό ότι «μπορούν να φτιάξουν», χωρίς ωστόσο 

να προσδιορίζει λεκτικά σε ποιο είδος γραμμής αναφέρεται (8.50, εικόνα 4.1.62, γραμμή 

51-52). Έτσι, η εικονική αυτή χειρονομία του κοριτσιού που παρουσιάζει την καμπύλη 

γραμμή, εμπλουτίζει τον προφορικό λόγο του κοριτσιού. Επιπλέον, είναι εξαρτημένη από 

το πλαίσιο και τις σημειωτικές πηγές που παρουσιάστηκαν στην τάξη για την καμπύλη 

γραμμή, εφόσον βρίσκεται στον ίδιο προσανατολισμό με αυτές. Για μία ακόμη φορά η 

χειρονομία εμφανίζεται να προηγείται της γλώσσας σε έννοιες καινούριες για τα παιδιά.  

Ενώ η εκπαιδευτικός καλεί την Έλενα να αναφέρει ποια γραμμή μπορεί να φτιάξει, 

η Έλενα απαντά στην εκπαιδευτικό με μια χειρονομία. Η χειρονομία της αναπαριστά μια 

καμπύλη γραμμή στον αέρα, όμοια με αυτή της Λίνας, αφήνοντας σημαντικές νύξεις για 

μίμηση από μέρους του κοριτσιού (8.59, εικόνα 4.1.63, γραμμή 54-55).   

 Η εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού, προσδιορίζει λεκτικά την 

καμπύλη γραμμή και ρωτά το κορίτσι αν μπορεί να την φτιάξει. Η Λίνα απαντά θετικά και 

η Έλενα αναφέρει, ότι είναι κάτι δύσκολο. Πιθανόν, η επιθυμία των παιδιών να φτιάξουν 

μία καμπύλη γραμμή, αγνοώντας τον περιορισμό του υλικού, να οφείλεται στο γεγονός ότι 

η καμπύλη γραμμή αποτελεί μία νέα έννοια για τα παιδιά, αλλά και το τελευταίο είδος 

γραμμής που επεξεργάστηκαν. Η εκπαιδευτικός γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένη και καλεί 

τα παιδιά να σκεφτούν αν μπορεί να φτιάξει μια ζιγκ ζαγκ (τεθλασμένη) γραμμή. Η Έλενα 

αρνείται και η Λίνα αναρωτιέται με ποιο τρόπο. Αφού η εκπαιδευτικός καλεί τη Έλενα να 

προσπαθήσει να φτιάξει μια τεθλασμένη γραμμή με τις ράβδους, ο Δημήτρης αναφέρει ότι 
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«είναι εύκολο. Είναι τρίγωνο ν(νι)».  Ο προφορικός λόγους του παιδιού μπορεί να αποτελεί 

ένα είδος αντιληπτικής αναγνώρισης για τη τεθλασμένη γραμμή. Παράλληλα, μπορεί να 

θεωρηθεί αποτέλεσμα μετασχηματισμού της εικονικής χειρονομίας, που παρήγαγαν σε 

προηγούμενα επεισόδια για τη ζιγκ ζαγκ (τεθλασμένη) γραμμή, αλλά και της ίδιας της 

γραφικής αναπαράστασης για την καμπύλη γραμμή που είχε φτιάξει η εκπαιδευτικός στον 

πίνακα. Συνεπώς, ο λόγος του παιδιού μπορεί να θεωρηθεί εξαρτημένος από τη 

σημειωτική δέσμη που ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, για την 

τεθλασμένη γραμμή.   

Η εκπαιδευτικός, για να βοηθήσει την Έλενα να κατασκευάσει τη γραμμή της, 

περιγράφει λεκτικά τη διαδικασία κατασκευής, εμπλουτίζοντας το λόγο της με μία 

εικονική χειρονομία δυναμικού χαρακτήρα. Η χειρονομία μεταβιβάζει τη θέση των 

ράβδων (τεθλασμένη γραμμή) (10.12, εικόνα 4.1.65β, γραμμή 70-72) και τα είδος της 

γραμμής. Έτσι, δημιουργείται μια σημειωτική αλυσίδα ανάμεσα στο σύνολο των ράβδων -

πραγματικών αντικειμένων, στο αξονικό σημείο-χειρονομία της εκπαιδευτικού και το 

μαθηματικό σημείο-τεθλασμένη γραμμή.  

Η Έλενα αδυνατεί να αντιληφθεί τα λόγια και τη χειρονομία της εκπαιδευτικού. Η 

εκπαιδευτικός σκύβει κοντά της και επαναλαμβάνει τη χειρονομία που παρήγαγε στα 

προηγούμενα δευτερόλεπτα. Η χειρονομία της αναφέρεται στη θέση που πρέπει να πάρει η 

ράβδος, για να δημιουργηθεί μια τεθλασμένη γραμμή (10.20 εικόνα 4.1.67,γραμμή 75-78). 

Συνεπώς, η χειρονομία της ικανοποιεί χαρακτηριστικά εικονικής διάστασης (φέρνει μία 

ευθεία γραμμή για την κάθε ράβδο), αλλά και δεικτικής διάστασης (δείχνοντας τη θέση 

της κάθε ράβδου). Επίσης, η χειρονομία μπορεί να θεωρηθεί φαινόμενο σύλληψης 

(catchment) που, ίσως, έχει στόχο να ενισχύει την ανάπτυξη της νέας έννοιας, δηλαδή, τη 

σύνδεση ευθύγραμμων τμημάτων για την παραγωγή μιας τεθλασμένης γραμμής. 

Εντύπωση προκαλεί, η μίμηση της χειρονομίας που παράγει η εκπαιδευτικός από 

τη Λίνα, δείχνοντας ένα είδος εξέλιξης της γεωμετρικής σκέψης της. Εν τούτοις, η 

χειρονομία της αναφέρεται στο πραγματικό αντικείμενο-ράβδο και όχι σε ένα μαθηματικό 

σημείο. Η εικονική χειρονομία της Λίνας (10.20, εικόνα 4.1.66,γραμμή 73) αναπαριστά τη 

μετατόπιση που πρέπει να εφαρμοστεί στη ράβδο, την οποία χειρίζεται η Έλενα. Καθώς η 

εκπαιδευτικός βοηθάει την Έλενα, η Λίνα  συνεχίζει να παράγει εικονικές χειρονομίες για 

τη θέση των ευθύγραμμων τμημάτων (10.26, γραμμή 78, εικόνα 4.1.67), ενισχύοντας 

ακόμη το φαινόμενο σύλληψης που ξεκίνησε από την εκπαιδευτικό. Ενδεχομένως, η 

συμπεριφορά της αυτή δεν έχει στόχο να επικοινωνήσει κάποια ιδέα, αλλά συνδέεται με 
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προσωπικούς της συλλογισμούς για το χειρισμό του γεωμετρικού αντικειμένου(ράβδος-

ευθύγραμμο τμήμα), με στόχο την ένωσή του με το δεύτερο ευθύγραμμο τμήμα και τη 

δημιουργία μιας τεθλασμένης γραμμής.  

 

 

Εικόνα 4.1.58-4.1.60:Η Νίκη τοποθετεί τις ράβδους παράλληλα[8.24],Ανάμεικτου 

χαρακτήρα χειρονομία Έλενας για τον τρόπο κατασκευής ευθείας και την εικόνα της 

ευθείας[8.31], Η Νίκη τοποθετεί τη μία ράβδο δίπλα από την άλλη χωρίς όμως η μια ράβδος 

να έχει επαφή με την άλλη[8.37], αντίστοιχα.  

 

 

 

 

Εικόνα 4.1.61-4.1.63 : Παρέμβαση εκπαιδευτικού στην κατασκευή της Νίκης[8.42], 

Εικονική χειρονομία [8.50: Λίνας  ], Έλενας , [ 8.59]για καμπύλη γραμμή, αντίστοιχα. 

 

  

Εικόνα 4.1.64:   Η Έλενα προσπαθεί να φτιάξει μια ζιγκ ζαγκ γραμμή με τις ράβδους[10.07],  
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Εικόνα 4.1.65α & Εικόνα 4.1.65 β : Εικονική  χειρονομία εκπαιδευτικού για τον τρόπο 

κατασκευής ζιγκ ζαγκ γραμμής. [10: 12-10:20] 

 

 

 

Εικόνα 4.1.66: Εικονική χειρονομία Λίνας για τον τρόπο κατασκευής ζιγκ ζαγκ 

γραμμής[10:20] Εικόνα 4.1.67: Εικονική  χειρονομία Λίνας  για τον τρόπο κατασκευής ζιγκ 

ζαγκ γραμμής[10:26] 

Εικόνα 4.1.68:  Κατασκευή ζιγκ ζαγκ γραμμής από Έλενα 

Επεισόδιο 3 

Στο επόμενο λεπτό του επεισοδίου 2, η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στα παιδιά ένα νέο 

υλικό το μαλλί και τα προβληματίζει για το τι είδος γραμμής μπορούν να φτιάξουν.  

87. Εκπαιδευτικός: Με αυτό το μαλλί τι μπορούμε να φτιάξουμε [δείχνει το μαλλί]; 

88. Λίνα: Μπορούμε να φτιάξουμε πο τούτο..[11:09 Φτιάχνει  μια καμπύλη 

89. γραμμή στον αέρα σε οριζόντια διεύθυνση, εικόνα 4.1.69]. 

90. Εκπαιδευτικός: Τι είναι αυτό; 

91. Έλενα: Μπορούμε να φτιάξουμε μια καμπύλη. 

92. Εκπαιδευτικός: Έλα Λίνα μου φτιάξε μας μια καμπύλη στο πάτωμα. 

93. [11.26 Η Λίνα, πηγαίνει στο κέντρο της τάξης και φτιάχνει μια καμπύλη γραμμή 

94. οριζόντια διεύθυνση, στο πάτωμα, εικόνα 4.1.70]. 
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95. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, μια καμπύλη. Μία καμπύλη. Μπορείτε Δημήτρης 

96. και Νίκη να φτιάξετε μια ευθεία με το μαλλί; 

97. [Σηκώνεται ο Δημήτρης και η Νίκη και παίρνουν τις δύο άκρες από το μαλλί]. 

98. Λίνα: Κυρία μπορούν να το πιάσουν έτσι [11. 45, σηκώνεται από τη θέση της, 

99. τοποθετεί τα χεριά της σαν δύο σημεία, σε οριζόντια διεύθυνση, εικόνα 4.1.71]. 

100. Εκπαιδευτικός: Α. μπράβο. Πιάστε το πάνω λέει η Λίνα. Και τι να κάνουν; 

101. Λίνα:  Πηγαίνετε λίο μακριά και να…όχι πάνω [11.53 φέρνει με δεξί  της χέρι 

102. μια ευθεία δείχνοντας το σημείο κατεύθυνσης της Νίκης, εικόνα 4.1.72 ]. 

103. [Τα παιδιά(Νίκη και Δημήτρης] απομακρύνονται και τεντώνουν το μαλλί]. 

104. Εκπαιδευτικός: Τεντώστε την. Τώρα τι γραμμή βλέπετε [12.01φέρνει μια 

105. ευθεία γραμμή πάνω στο τεντωμένο μαλλί, εικόνα 4.1.73];. 

106. Παιδιά: Ίσια 

107. Εκπαιδευτικός: Ευ.. 

108. Παιδιά: Ευθεία. 

 

Η Λίνα θέλοντας να εκφράσει τη δυνατότητα να φτιάξει μία καμπύλη γραμμή με το 

μαλλί λέει στην εκπαιδευτικό «πο τούτο» (=από αυτό) προσδιορίζοντας τον ανεπαρκή της 

προφορικό λόγο με μία εικονική χειρονομία της καμπύλης γραμμής σε οριζόντια 

διεύθυνση (11.09, εικόνα 4.1.69, γραμμή 88). Η χειρονομία του παιδιού αποτελεί ένδειξη 

για το μαθηματικό νόημα που επιδιώκει το παιδί να μεταβιβάσει και εμπλουτίζει το λόγο 

της. Η Έλενα μετασχηματίζει τη χειρονομία του κοριτσιού σε λεκτική αναπαράσταση και 

αναφέρει τη λέξη «καμπύλη». Η συμπεριφορά της δείχνει ένα είδος εξέλιξης της 

γεωμετρικής της κατανόησης, εφόσον εμφανίζεται για πρώτη φορά ικανή να διατυπώσει 

λεκτικά την καμπύλη γραμμή. Η Λίνα φτιάχνει με επιτυχία τη γραμμή σε οριζόντια 

διεύθυνση, όμοια με αυτές που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα επεισόδια (11.26, 

εικόνα 4.1.70 γραμμή 92-93). 

 Ακολούθως, η εκπαιδευτικός καλεί τον Δημήτρη και τη Νίκη να φτιάξουν μία 

ευθεία με το μαλλί. Η Λίνα να προσδιορίζει τον τρόπο κατασκευής, χρησιμοποιώντας μία 

πολύπλοκη  χειρονομία ανάμεικτου χαρακτήρα. Αρχικά, κλείνει τις γροθιές των δύο 

χεριών της σαν δύο σημεία που βρίσκονται σε απόσταση, τα οποία αντιστοιχούν στα δύο 

παιδιά που κρατάνε τη γραμμή και αναπαριστούν τα δύο σημεία. Η χειρονομία της 

παρουσιάζει ομοιότητες με τη χειρονομία  που παρήγαγε η Έλενα σε προηγούμενα λεπτά 

της διδασκαλίας. Παράλληλα μπορεί να θεωρηθεί προϊόν μετασχηματισμού της γραφικής 

αναπαράστασης (δύο σημεία εγγεγραμμένα στον πίνακα, επεισόδιο 1), που χρησιμοποίησε 

η εκπαιδευτικός για να υποδείξει την κατασκευή της γραμμής σε προηγούμενα λεπτά της 

διδασκαλίας.  Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να ανταποκριθούν στις οδηγίες της Λίνας. 
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Επίσης, ενθαρρύνει τη Λίνα να γίνει πιο επεξηγηματική, εφόσον ο στατικός χαρακτήρας 

της χειρονομίας της δεν πρόσφερε ακριβείς πληροφορίες για την κατασκευή της ευθείας 

γραμμής. Η Λίνα μετατρέπει τη χειρονομίας της σε χειρονομία δυναμικής μορφής, 

δείχνοντας με το ένα της χέρι το σημείο-παιδί- που πρέπει να απομακρυνθεί και φέρνοντας 

μία ευθεία γραμμή στον αέρα, σε οριζόντια διεύθυνση (11.53,εικόνα 4.1.72, γραμμή 100). 

Αν και η χειρονομία του παιδιού αναφέρεται στο χειρισμό του πραγματικού αντικείμενου, 

δημιουργείται μία σημειωτική αλυσίδα ανάμεσα στα σημεία που αλληλεπιδρούν και 

εμπλέκονται όπως είναι: το νήμα, η χειρονομία του παιδιού και ο προφορικός της λόγος. Η 

χειρονομία του παιδιού αναμειγνύει πολύπλοκες γεωμετρικές ιδέες, όπως: η θέση του 

σημείου με τη δεικτική χειρονομία, η μετατόπιση του παιδιού και το είδος της γραμμής. 

Τα παιδιά (Νίκη και Δημήτρης) κατορθώνουν να μετασχηματίσουν τις λεκτικές οδηγίες  

της Λίνας, αλλά και τη δυναμικού χαρακτήρα χειρονομία της, η οποία εμπλούτισε τον 

προφορικό της λόγο. Η εκπαιδευτικός με μία εικονική χειρονομία, δυναμικής μορφής, για 

την ευθεία γραμμή, με αναφορά στο πραγματικό αντικείμενο, καλεί τα παιδιά να ορίσουν 

τι έχουν φτιάξει ο Δημήτρης και η Νίκη. Τα παιδιά απαντούν με μία άτυπη μαθηματική 

ορολογία, την οποία επεκτείνει η εκπαιδευτικός, ξεκινώντας τη λέξη της ευθείας γραμμής 

και  οδηγώντας τα παιδιά στη διατύπωση της έννοιας. Θα ήταν σημαντικό ν’ αναφερθεί 

ότι η χειρονομία της Λίνας μπορεί να θεωρηθεί κομμάτι της χειρονομίας που 

χρησιμοποίησε η εκπαιδευτικός, ως φαινόμενο σύλληψης, στα προηγούμενα λεπτά του 

επεισοδίου. Τέλος, αναμφισβήτητα αποτελεί μια εξέλιξη της χειρονομίας που παρήγαγε το 

παιδί τα πρώτα λεπτά της διδασκαλίας, εφόσον πέρα από τη θέση της γραμμής 

μεταβιβάζει και το γεωμετρικό μετασχηματισμό, της μετατόπισης. 

 

Εικόνα 4.1.69-4.1.70: Εικονική χειρονομία Λίνας  για τη λέξη «πο τουτο» αναφερόμενη 

στην καμπύλη γραμμή[ 11.09], Καμπύλη γραμμή Λίνας  σε οριζόντια διεύθυνση από μαλλί [ 

11.26], αντίστοιχα. 
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Εικόνα 4.1.71-4.1.73: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λίνας για την κατασκευή ευθείας 

εμπλουτίζοντας τη φράση «να το πιάσουν έτσι»[11.45], Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία 

Λίνας για τη φράση «πηγαίνετε λίο μακριά και να ..όχι πάνω» [ 11.53], εικονική χειρονομία 

εκπαιδευτικού για ευθεία γραμμή[ 12.01.] 

 

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης Διδασκαλίας 

Σε πτυχές αντιληπτικής αναγνώρισης των ειδών των γραμμών που δεν είναι οικεία τα 

παιδιά, παρατηρούμε ότι οι εικονικές  χειρονομίες των παιδιών αποτελούν ένδειξη για το 

μαθηματικό σημείο που επιδιώκουν να μεταβιβάσουν, καθώς ο προφορικός τους λόγος 

αδυνατεί. Στο επεισόδιο αυτό βλέπουμε από τη μια, όλες τις αυθόρμητες χειρονομίες που 

παράγουν τα παιδιά να είναι ενσωματωμένες σε γραφικές αναπαραστάσεις σημείων που 

υπάρχουν στον πίνακα και να είναι εξαρτημένες από το ίδιο το πλαίσιο (π.χ. χειρονομίες 

Έλενας και  Λίνας). Όταν χρησιμοποιούν τον προφορικό τους λόγο για να ονομάσουν μία 

γραμμή, όπως την τεθλασμένη γραμμή στην περίπτωση του Δημήτρη, αναφέρονται σε 

σημεία (μαθηματικά και μη), τα οποία αναπαριστούσαν τη γραμμή, κατά την διάρκεια της 

παρουσίασής της στην διδασκαλία (εξάρτηση από τη σημειωτική δέσμη της διδασκαλίας).  

Παρόλα αυτά, στα επόμενα λεπτά της διδασκαλίας παρουσιάζεται μια ωρίμανση στα 

σημειωτικά μέσα που χρησιμοποιούν τα παιδιά για την αντιληπτική αναγνώριση των 

γραμμών, με την παραγωγή του προφορικού λόγου. Είναι σημαντικό όμως να τονιστεί ότι 

η σημειωτική ωρίμανση,  ειδικά για την καμπύλη γραμμή, εντοπίστηκε μόνο στην Έλενα.   

Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω επεισόδια, η κατασκευή των γραμμών ενθάρρυνε 

την παραγωγή χειρονομιών και τη δημιουργία μιας σημειωτικής αλυσίδας, που αρχικά 

ξεκίνησε με την αναπαράσταση των σημείων της γραμμής μέσω  στατικού χαρακτήρα 

χειρονομιών που αποτελούσαν μετασχηματισμών των γραφικών αναπαραστάσεων –

σημείων που υπήρχαν μέσα στην τάξη. Ο στατικός χαρακτήρας της χειρονομίας 

αδυνατούσε να μεταβιβάσει πτυχές που απαιτούνταν για τη σύνθεση των γραμμών, όπως 
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είναι οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί. Για το λόγο αυτό, η ανάμεικτου χαρακτήρα 

χειρονομία της εκπαιδευτικού κρίθηκε ως αξονικό σημείο, εφόσον γεφύρωσε το χειρισμό 

των πραγματικών αντικειμένων και την ανάπτυξη των γεωμετρικών μετασχηματισμών.  Η 

επανάληψη της χειρονομίας από τα παιδιά, συγκεκριμένα από τη Λίνα, δείχνει ένα είδος 

εξέλιξης της γεωμετρικής σκέψης. Ωστόσο, το γεγονός ότι η χειρονομία αυτή 

αναπτύσσεται μόνο από την Λίνα, η οποία χαρακτηρίζεται ως ένα παιδί με ψηλή 

μαθηματική επίδοση, φανερώνει ότι η αναγνώριση της σύνδεσης αυτής αποτελεί μια 

δύσκολη πτυχή για τα ίδια τα παιδιά.  

 

Δεύτερη Διδασκαλία 

Περιγραφή Διδασκαλίας  

Στόχοι της διδασκαλίας, όπως σημειώθηκαν από την εκπαιδευτικό, είναι οι εξής: η 

αναγνώριση ότι όλα τα σχήματα αποτελούνται από γραμμές, η αναγνώριση σχημάτων που 

αποτελούνται από ευθείες ή καμπύλες γραμμές. Προϋπάρχουσες γνώσεις αποτέλεσαν: ο 

κύκλος, το τετράγωνο, το  τρίγωνο και όλα τα είδη των γραμμών. Αφού η εκπαιδευτικός 

διηγείται το παραμύθι «Ένα κουμπί που τον έλεγαν Όσκαρ» (Νagy,2000)  υποβάλλει 

ερωτήσεις επεξεργασίας του παραμυθιού και ακολούθως καλεί ένα ένα παιδί να φτιάχνει 

ένα από τα σχήματα που συνάντησαν στο παραμύθι στον πίνακα. Κάθε φορά θα πρέπει το 

παιδί που ζωγραφίζει το σχήμα να ονομάζει το είδος γραμμής του σχήματος. Στη συνέχεια, 

τοποθετεί στο πάτωμα κάποια σχήματα σε εικονικές αναπαραστάσεις και καλεί τα παιδιά 

να της λένε τι γραμμές βλέπουν, ευθείες ή καμπύλες. Έπειτα, καλεί ένα ένα παιδί να 

επιλέξει μία εικόνα και να την ταξινομήσει με βάση το είδος γραμμών που έχει το 

γεωμετρικό αντικείμενο που αναπαριστά. Στην επόμενη δραστηριότητα της διδασκαλίας, 

η εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει την ίδια δραστηριότητα με πραγματικά αντικείμενα 

(δηλαδή ταξινόμηση πραγματικών αντικειμένων με κριτήριο το είδος της γραμμής). Στην 

τελευταία δραστηριότητα, τα παιδιά, χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι μαλλί, φτιάχνουν 

οποιαδήποτε γραμμή επιθυμούν.  

[Aπόσπασμα από τη διήγηση του παραμυθιού ένα κουμπί που τον έλεγαν Όσκαρ: 

Εκπαιδευτικός: Μπορώ να παίξω μαζί σας πρότεινε συνεσταλμένα ο Όσκαρ. Τι νομίζετε 

ότι του απάντησαν; 

Παιδιά: Όχι. 
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Εκπαιδευτικός: Δυστυχώς, πρόκειται για ιδιωτική λέσχη χαρταετών. Τα μέλη μας είναι 

ρόμβοι και ρομβοειδή κι εσύ είσαι στρογγυλός και όχι ιδιαίτερα κομψός, ούτως ειδάλλως, 

σχολίασε πικρόχολα ένας χαρταετός. Αυτό παραπάει, είπε ο Όσκαρ, χωρίς να μπορέσει να 

κρατήσει τα δάκρυα του. Άρχισε να κλαίει. Κανένας δεν ήθελε να παίξει μαζί του. Ο 

Όσκαρ παιδάκια μου, τότε άφησε τον άνεμο να τον πάρει ακόμα πιο ψηλά. Έκλαιγε 

ασταμάτητα με αναφιλητά και δεν πρόσεξε πως έπεφτε η νύχτα και πως κυλούσε τώρα 

εκείνος στο ασημένιο μονοπάτι του φεγγαριού. Καλησπέρα, τον χαιρέτησε τρυφερά το 

φεγγάρι. Πλησίασε είσαι και εσύ στρογγυλό. Α, είσαι κ εσύ στρογγυλό φεγγάρι, είπε το 

κουμπί. Μα φυσικά στρογγυλό είναι και το φεγγάρι και η γη και οι πλανήτες. Στρογγυλά 

είναι τα μανταρίνια και τα κεράσια, τα μάτια είναι στρογγυλά, τα χέρια όταν σ’ 

αγκαλιάζουν και τα στόματα όταν τραγουδούν. Το πιο σημαντικό, βεβαία, του είπε το 

φεγγάρι είναι πως τα σχήματα δεν έχουν μεγάλη σημασία. Για να κάνεις αληθινούς φίλους 

δεν πρέπει να βλέπεις μόνο με τα μάτια, δεν πρέπει να είστε όλοι ίδιοι. Θα προσπαθήσω 

ακόμα μια φόρα να κάνω φίλους και ίσως τα καταφέρω υποσχέθηκε ο Όσκαρ και ζήτησε 

από το φεγγάρι να τον οδηγήσει πίσω στην γη. Το φεγγάρι παιδάκια τον άφησε σε ένα 

μέρος με φώτα, μουσική και χειροκροτήματα, στο τσίρκο. Και πριν καλά καλά 

προσγειωθεί ο Όσκαρ βρήκε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα θέση πάνω στο μαύρο σακάκι 

ενός ταχυδακτυλουργού. Εκεί παιδάκια, μέσα στο τσίρκο, γνώρισε το κουνελάκι του 

ταχυδακτυλουργού κι έγιναν πραγματικά αχώριστοι. Έπαιζαν μαζί όλη τη μέρα, πήγαιναν 

βόλτες, έκαναν τακτικά σκανδαλιές και ο Όσκαρ δεν χρειάστηκε ποτέ ξανά να ασχοληθεί 

με τα σχήματα. Κι έζησαν αυτοί καλά, κι εμείς καλυτέρα. ] 

 

Εικόνα 4.1.74: Εικονικές Αναπαραστάσεις παραμυθιού. 
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Επεισόδιο 1 

Αφού η εκπαιδευτικός αφηγείται το παραμύθι τοποθετώντας κάθε φορά τις εικόνες στον 

πίνακα [εικόνα 4.1.74], αρχίζει να επεξεργάζεται το περιεχόμενο του παραμυθιού 

υποβάλλοντας ερωτήσεις επεξεργασίας στα παιδιά. 

1. Εκπαιδευτικός: Τις στέγες των σπιτιών. Οι στέγες τι σχήμα είχαν;  

2. Παιδιά: Τρίγωνο. 

3. Εκπαιδευτικός: Τρίγωνο. Μπορείτε να μου κάνετε ένα τρίγωνο με τα χέρια 

4. σας να το δω;  

5. Παιδιά: [Φτιάχνουν ένα τρίγωνο ισοσκελές στον άερα,9.34, εικόνα 4.1.75]. 

6. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Τον άφησαν να παίξει μαζί τους; 

7. Παιδιά: Όχι. 

8. Εκπαιδευτικός: Γιατί;  

9. Παιδιά: Γιατί ήταν κύκλος. 

10. Εκπαιδευτικός: Γιατί ήταν κύκλος. Δεν ταίριαζε μαζί τους έτσι του είπαν. 

11. Μετά ποιους συνάντησε; 

12. Νικόλας: Τα ορθογώνια. 

13. Εκπαιδευτικός: Τις πόρτες μπράβο.  

14. [9.55, η εκπαιδευτικός δείχνει τις πόρτες στην εικόνα του παραμυθιού, με τον δείκτη 

15. της, εικόνα 4.1.76]. 

16. Εκπαιδευτικός: Τον άφησαν να παίξει μαζί τους; 

17. Παιδιά: Όχι. 

18. Εκπαιδευτικός: Γιατί; 

19. Λίνα: Γιατί ήταν ορθογώνιο και εκείνος κύκλος. 

20. Εκπαιδευτικός: Δείξετε μου ένα ορθογώνιο να δω. 

21. [10.06, όλα τα παιδιά φτιάχνουν στον αέρα ένα ορθογώνιο-το σχήμα που 

22. φτιάχνει η Νίκη δεν είναι ορθογώνιο αλλά ένα ανοικτό σχήμα, ενώ ο 

23. Δημήτρης φτιάχνει τη μια γωνιά κυκλικά. Η Λίνα και η Έλενα φτιάχνουν 

24. ορθογώνιο σε κάθετη διεύθυνση, όπως αυτά των εικόνων, εικόνα 4.1.77]. 

25. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Τότε τι έκανε; 

26. Έλενα: Πήγε στους χαρταετούς. 

27. Εκπαιδευτικός: Στους χαρταετούς. Τον άφησαν να παίξει μαζί τους; 

28. Παιδιά: Όχι. 

29. Εκπαιδευτικός: Γιατί; 

30. Λίνα: Γιατί εκείνοι ήταν ρόμβος και εκείνος ήταν κύκλος.  

Αφού τα παιδιά αναγνωρίζουν λεκτικά το τριγωνικό σχήμα των στεγών, μετά από 

παρότρυνση της εκπαιδευτικού το αποδίδουν με μία  χειρονομία. Η χειρονομία τους 

παρουσιάζει ένα ισοσκελές τρίγωνο (στην ίδια ακριβώς διεύθυνση και συμμετρικό), όμοιο 

με αυτά που παρουσιάστηκαν στις εικόνες.  

  Ενώ τα παιδιά ανακαλούν το περιεχόμενο του παραμυθιού ως προς  τη 

διαφορετικότητα του κύκλου με τα τρίγωνα, προχωρούν στη συνάντηση του κύκλου με τα 
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ορθογώνια, για τα οποία και πάλι αναφέρονται ότι είναι διαφορετικά από τον κύκλο. 

Έπειτα, τα παιδιά ανταποκρινόμενοι στις οδηγίες της εκπαιδευτικού για να δείξουν ένα 

ορθογώνιο, φτιάχνουν στον αέρα ένα ορθογώνιο σχήμα. Η Νίκη φτιάχνει ένα ανοικτό 

σχήμα, όπως και στην πρώτη φάση της παρατήρησης. Ο Δημήτρης φτιάχνει το ορθογώνιο 

σχήμα, δημιουργώντας μια λανθασμένη αναπαράσταση για τη γωνιά, εφόσον την αποδίδει 

κυκλικά. Πιθανόν, αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι στην προηγούμενη φάση της 

παρατήρησης δεν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις γωνιές του σχήματος, καθώς τα υλικά, τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν μαθηματικά κατάλληλα. Η Λίνα και η Έλενα 

φτιάχνουν το ορθογώνιο σε κάθετη διεύθυνση, όμοιο με αυτό των εικόνων του 

παραμυθιού. Οι χειρονομίες των παιδιών μπορούν να θεωρηθούν εικονικές, εφόσον στόχο 

έχουν να αποδώσουν την εικόνα του σχήματος (10.06, εικόνα 4.1.77, γραμμή 24). Επίσης, 

παραμένουν συνδεδεμένες με τις εικονικές αναπαραστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τα 

γεωμετρικά σχήματα του παραμυθιού.  

  Στη συνέχεια, αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα ρόμβου και κύκλου. Πιθανόν, η 

αναγνώριση αυτή οφείλεται, όπως στα προηγούμενα λεπτά του επεισοδίου, στο 

λογοτεχνικό περιεχόμενο του παραμυθιού. Συνεπώς, παρατηρούμε τόσο στην 

αναπαράσταση του τριγώνου, όσο και στου ορθογώνιου, μέσα από τις εικονικές 

χειρονομίες, τα παιδιά να είναι φανερά εξαρτημένα από το πλαίσιο των εικόνων του 

παραμυθιού. Επίσης, η παραγωγή των σκόπιμων χειρονομιών, ιδιαίτερα για το σχήμα του 

ορθογωνίου, δεν είναι τόσο απλή, εφόσον δεν πραγματοποιείται με επιτυχία από όλα τα 

παιδιά και ειδικότερα από τα παιδιά με χαμηλή μαθηματική ικανότητα. H παρατήρηση 

αυτή παρέχει σημαντικές ενδείξεις για τη σχέση ανάμεσα στην κατάκτηση της ίδιας της 

αντιληπτικής αναγνώρισης,  για τα συγκεκριμένα γεωμετρικά σχήματα και για την 

παραγωγή χειρονομιών. Επίσης, η σύγκριση, του κάθε γεωμετρικού αντικειμένου με τον 

κύκλο, γίνεται από τα παιδιά, στηριζόμενοι στο λογοτεχνικό περιεχόμενο του παραμυθιού. 

Συνεπώς, η αντιληπτική αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων, όπως παρουσιάζεται 

μέσα από τις χειρονομίες των παιδιών, είναι φανερά εξαρτημένη από τις εικονικές 

αναπαραστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της διδασκαλίας και από το 

ίδιο το λογοτεχνικό περιεχόμενο του παραμυθιού. 
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Εικόνα 4.1.75.-4.1.76: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία παιδιών για τρίγωνο[9.34] 

 

Εικόνα 4.1.76: Δεικτική χειρονομία εκπαιδευτικού για πόρτες[9.55] 

 

 

Εικόνα 4.1.77  Εικονικές χειρονομίες παιδιών για ορθογώνιο[10.06] 

Επεισόδιο 2 

Η εκπαιδευτικός καλεί τη Λίνα να φτιάξει στον πίνακα μια στέγη (12.17, εικόνα 4.1.78). 

Το παιδί φτιάχνει ένα τρίγωνο, ισοσκελές σε κάθετη διεύθυνση.  

31.  Εκπαιδευτικός: Πόσες γραμμές έχει ένα τρίγωνο; 

32. Παιδιά. Τρεις.  

33. Εκπαιδευτικός: Τι γραμμές είναι; 

34. Λίνα: Ισιες . 

35. Εκπαιδευτικός: Διαφορετικά; 

36. Παιδιά: Κάθετη. 

37. Εκπαιδευτικός: Διαφορετικά; Ε.. 
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38. Παιδιά: Ευθεία. 

39. Εκπαιδευτικός: Ευθείες. Μπράβο. Τρεις ευθείες γραμμές [12.45:φέρνει μία 

40. ευθεία με το χέρι της σε κάθε ευθεία, του τριγώνου, εικόνα 4.1.79]. 

41. [13.18: Έπειτα η εκπαιδευτικός καλεί την Έλενα να ζωγραφίσει στον πίνακα 

42. μία πόρτα, εικόνα 4.1.80].  

43. [Η Έλενα φτιάχνει ένα ορθογώνιο σε κάθετο προσανατολισμό]. 

44. Εκπαιδευτικός: Η πόρτα παιδάκια τι σχήμα έχει; 

45. Νίκη: Ορθογώνιο. 

46. Εκπαιδευτικός: Ορθογώνιο. Πόσες γραμμές βλέπετε στον ορθογώνιο; 

47. Παιδιά: Τέσσερις. 

48. Εκπαιδευτικός: Έλα μέτρα τες Νικόλα να τες δούμε. 

49. Νικόλας:[Μετρά τις γραμμές, δείχνοντας κάθε φορά τη γραμμή με το δείχτη του]. 

50. Εκπαιδευτικός: Τι γραμμές είναι; 

51. Νικόλας: Ευθείες 

52. Εκπαιδευτικός: Ευθείες. Να σας ζωγραφίσω κ εγώ τώρα το ρόμβο. Κοιτάξετε. 

53. Πόσες πλευρές έχει;[φτιάχνει ένα ρόμβο στον πίνακα] 

54. Λίνα : Τέσσερις 

55. Εκπαιδευτικός: Τι γραμμές; 

56. Παιδιά: Ευθείες 

57. Εκπαιδευτικός: Ευθείες παιδάκια. Και το τρίγωνο και το ορθογώνιο και ο 

58. ρόμβος τι γραμμές έχουν; 

59. Παιδιά: Ευθείες. 

60. Εκπαιδευτικός: Ο Όσκαρ μας, όμως που ήταν στρογγυλός, τι γραμμές έχει; 

61. Ευθείες; 

62. Παιδί: Κύκλο. 

63. Λίνα: Κύκλος. Φεγγάρι.  

Στο επεισόδιο αυτό που διαδέχεται αμέσως το επεισόδιο 1, η εκπαιδευτικός καλεί ένα 

παιδί κάθε φορά να ζωγραφίσει ένα από τα αντικείμενα που συνάντησε ο Οσκαρ στο 

παραμύθι. Αρχικά, η Λίνα ζωγραφίζει τη τριγωνική στέγη, για την οποία η εκπαιδευτικός 

ρωτάει τα παιδιά να της αναφέρουν πόσες γραμμές έχει ένα τρίγωνο (12.17, εικόνα 

4.1.78). Τα παιδιά αναφέρουν τον αριθμό τρία. Συνεπώς, βλέπουμε μια σημειωτική 

ωρίμανση για τη μαθηματική αναγνώριση των πλευρών του τριγώνου, με την παραγωγή 

μόνο του προφορικού λόγου των παιδιών, κάτι που δεν είχε παρουσιαστεί στην Ά φάση 

της παρατήρησης. 

 Καθώς η Λίνα χρησιμοποιεί άτυπη μαθηματική ορολογία για το είδος των γραμμών (ίσιες 

αντί ευθείες γραμμές), η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να βρουν τη σωστή 

μαθηματική έννοια. Ενώ δοκιμάζουν τα παιδιά να βρουν την κατάλληλη λέξη, ένα παιδί 

αναφέρει τον όρο κάθετη. Η παρατήρηση του παιδιού δείχνει ότι επικεντρώθηκε στις 

κάθετες πλευρές του σχήματος που είναι μεγαλύτερες σε μέγεθος. Η εκπαιδευτικός, 
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βλέποντας ότι τα παιδιά δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της, ξεκινάει να λέει την 

λέξη, καθοδηγώντας τη σκέψη τους στην αναμενόμενη λέξη. Αφού τα παιδιά εντοπίζουν 

την λέξη, θέλοντας να τους επιστήσει την προσοχή, φέρνει μια ευθεία γραμμή σε κάθε 

ευθεία του τριγώνου με το χέρι, αναλύοντας το τρίγωνο σε απλούστερες μονάδες (12.45, 

εικόνα 4.1.79, γραμμή 40). Η ενέργειά της οδηγεί τα παιδιά στη λεκτική διατύπωση του 

όρου. Ενδεχομένως, στο σημείο αυτό η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί την εικονική 

χειρονομία ως αξονικό σημείο, ανάμεσα στην ευθεία γραμμή της γραφικής 

αναπαράστασης (δηλαδή, του σχήματος που είναι ζωγραφισμένο στον πίνακα) και του 

μαθηματικού σημείου της ευθείας γραμμής. 

Έπειτα, καλεί την Έλενα να ζωγραφίσει μία πόρτα στον πίνακα, με το κορίτσι να 

φτιάχνει ένα ορθογώνιο σχήμα σε κάθετη διεύθυνση, όμοιο με τη χειρονομία που 

χρησιμοποίησε στο προηγούμενο επεισόδιο, για την αναπαράσταση του ορθογωνίου 

(13.18, εικόνα 4.1.80, γραμμή 42). Η Νίκη αναγνωρίζει ότι το σχήμα αυτό είναι 

ορθογώνιο, δείχνοντας μια σημειωτική ωρίμανση για την αντιληπτική αναγνώριση του 

ορθογωνίου, μέσα από την παραγωγή του προφορικού της λόγου. 

Ένα  παιδί, ο Νικόλας, αναγνωρίζει την ύπαρξη τεσσάρων γραμμών στο ορθογώνιο 

σχήμα, τις οποίες ορίζει ως ευθείες. Ενδεχομένως, το σημειωτικό παιχνίδι που 

αναπτύχθηκε, προηγουμένως, για τον καθορισμό του είδους των γραμμών του τριγώνου, 

να συνέβαλε σημαντικά στην κατάκτηση του μαθηματικού σημείου, από τον Νικόλα. 

Ακολούθως, η εκπαιδευτικός φτιάχνει ένα ρόμβο. Η Λίνα διακρίνει τέσσερις γραμμές, τις 

οποίες όλα τα παιδιά ονομάζουν ως «ευθείες». Για πρώτη φορά, λοιπόν, χρησιμοποιούν τη 

σωστή τυπική μαθηματική έννοια. Η παρατήρηση αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο τις 

ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα του αξονικού σημείου-χειρονομίας της 

εκπαιδευτικού.  

Η  εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να αναφέρουν το είδος των γραμμών που έχει ο 

Όσκαρ. Καθώς, τα  παιδιά αναφέρουν τη λέξη «κύκλος», η Λίνα συμπληρώνει την δήλωσή 

τους με τη λέξη «φεγγάρι». Η λεκτική της αναπαράσταση δείχνει μία εξάρτηση από τις 

εικονικές αναπαραστάσεις και το λογοτεχνικό περιεχόμενο του παραμυθιού. 
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Εικόνα 4.1.78-4.1.80: Εικονική αναπαράσταση Λίνας για τρίγωνο,[12.17], Εικονική 

χειρονομία εκπαιδευτικού για πλευρά τριγώνου, [12.45], Εικονική αναπαράσταση Έλενας 

για ορθογώνιο[13.18], αντίστοιχα. 

 

Διαχρονική Ανάλυσης Δεύτερης διδασκαλίας 

Τα παιδιά στη δεύτερη διδασκαλία, παρουσιάζονται να αναφέρονται στα γεωμετρικά 

σχήματα μέσα από τον προφορικό τους λόγο. Η συμπεριφορά τους μπορεί να θεωρηθεί ως 

ένα φαινόμενο σημειωτικής ωρίμανσης, αν λάβουμε υπόψη, ότι στην πρώτη φάση της 

παρατήρησης εμπλούτιζαν το λόγο τους με χειρονομίες, για να επικοινωνήσουν έννοιες 

σχετικές με την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων. Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκε έντονη 

εξάρτηση μέσα από τις εικονικές τους αναπαραστάσεις για τα γεωμετρικά σχήματα 

(επεισόδιο 2). Δηλαδή, όλα  τα σχήματα που αναπαριστούσαν ήταν συμμετρικά, με όμοιο 

προσανατολισμό, με αυτά που παρουσιάστηκαν στο παραμύθι της διδασκαλίας.  

Όσον αφορά στην ανάλυση των γεωμετρικών σχημάτων σε απλούστερες 

μονάδες(ευθύγραμμα τμήματα), παρατηρήθηκαν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τον πληθικό 

αριθμό των πλευρών των σχημάτων αλλά και το είδος των γραμμών τους, μέσω του 

προφορικού τους λόγου. Αν λάβουμε υπόψη ότι στην προηγούμενη φάση της 

παρατήρησης, χρησιμοποιούσαν χειρονομίες που εμπλούτιζαν τον προφορικό τους λόγο, 

για να αναφερθούν στις πλευρές των σχημάτων, η παραγωγή του προφορικού λόγου στη 

φάση αυτή, είναι ένα φαινόμενο σημειωτικής ωρίμανσης. Αναφορικά με το είδος των 

απλούστερων μονάδων (πλευρών) που συνθέτουν ένα γεωμετρικό σχήμα, καταλήγουν στη 

χρήση άτυπων ορών, όπως «ίσιες». Η εικονική χειρονομία της εκπαιδευτικού για την 

ευθεία γραμμή λειτουργεί ως αξονικό σημείο, εφόσον βοηθά τη διατύπωση του 

μαθηματικού λόγου (ευθεία γραμμή) από τα παιδιά.  

Αναφορικά με τα καμπυλόγραμμα σχήματα παρουσιάστηκε μία εξάρτηση στα 

παιδιά από τις εικονικές αναπαραστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο παραμύθι, αλλά και 

από το ίδιο το λογοτεχνικό περιεχόμενο του παραμυθιού. Το φαινόμενο αυτό εντοπίστηκε 

στην Λίνα, η οποία ανακάλεσε αντικείμενα που αναφέρθηκαν στο παραμύθι και είχαν 

κυκλικό σχήμα.  

 Αν και όλα τα παιδιά είναι ικανά να ονομάζουν τις μονάδες 1D που συνθέτουν τα 

ευθύγραμμα σχήματα και να αναγνωρίσουν ότι ο κύκλος αποτελείται από άλλου είδους 

μονάδα 1D, εν τούτοις δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν τις διαφορές των σχημάτων 
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αυτών. Καταλήγουν στο να αναφέρουν ότι ο κύκλος είναι διαφορετικός από τα υπόλοιπα 

σχήματα, γιατί είναι κύκλος και αναγνωρίζουν την διαφορετικότητα των σχημάτων, ως 

αποτέλεσμα ενεργοποίησης αντιληπτικής αναγνώρισης και όχι μαθηματικής αναγνώρισης 

των μονάδων που συνθέτουν ένα  δυσδιάστατο γεωμετρικό σχήμα.   

Διαχρονική Ανάλυση  Πρώτης και Δεύτερης Διδασκαλίας  

Όμοια με την  πρώτη διδασκαλία, όπου οι χειρονομίες των παιδιών έδειξαν ότι η 

αντιληπτική αναγνώριση των  γραμμών ήταν εξαρτημένη από το πλαίσιο, έτσι και στη 

δεύτερη διδασκαλία, οι κατασκευές των γεωμετρικών σχημάτων στον πίνακα, ενίσχυσαν 

το φαινόμενο αυτό.  

Επίσης, και στις δύο διδασκαλίες μέσα από τον προφορικό τους λόγο 

παρουσιάζεται εξάρτηση από μαθηματικά και μη μαθηματικά σημεία  που 

ενεργοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, για τα  είδη γραμμών που δεν είναι 

εξοικειωμένα τα παιδιά, όπως είναι η τεθλασμένη γραμμή και η καμπύλη γραμμή (π.χ. 

φεγγάρι-καμπύλη γραμμή).   

Σημαντικός ήταν ο ρόλος των αξονικών σημείων που ανέπτυξε η εκπαιδευτικός, 

μέσω των χειρονομιών της, για τις δύο διδασκαλίες, για την ανάλυση των γεωμετρικών 

σχημάτων σε γραμμές (μαθηματική αναγνώριση γεωμετρικού σχήματος).  Ενδεχομένως, η 

μαθηματική αναγνώριση αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη πτυχή για τα παιδιά. Η 

παραγωγή χειρονομιών δημιούργησε μια γέφυρα ανάμεσα στις εικονικές αναπαραστάσεις 

των γεωμετρικών σχημάτων και των ειδών των γραμμών (μαθηματικό σημείο).  

Ελεύθερες δραστηριότητες  

Περιγραφή διδασκαλίας 

Στις ελεύθερες δραστηριότητες τα παιδιά κατασκευάζουν όλα τα είδη γραμμών, 

χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά, όπως είναι το μαλλί, τα σπιρτόξυλα. Επίσης, χαράζουν 

με ξυλάκια σε επιφάνειες, διάφορα είδη γραμμών.  

Όλα τα παιδιά φτιάχνουν γραμμές σε οριζόντια διεύθυνση και στα δύο είδη κατασκευών, 

δείχνοντας μία εξάρτηση από το πλαίσιο. Συγκεκριμένα, όλες οι γραμμές που φτιάχνουν 

βρίσκονται σε όμοιο προσανατολισμό με τον προσανατολισμό των γραμμών που 
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Εικόνα 4.1.81-4.1.82: Έργα Λίνας για κατασκευή γραμμών. 

 

Εικόνα 4.1.83: Έργο Δημήτρη για κατασκευή γραμμών. 

 

Εικόνα 4.1.84: Έργα Νίκης για κατασκευή γραμμών. 

 

Εικόνα 4.1.85: Έργο Έλενας για κατασκευή γραμμών 

Τρίτη Διδασκαλία 

Περιγραφή Διδασκαλίας 

 Αφού η εκπαιδευτικός αφηγείται την ιστορία του σημείου που ζούσε μονάχο του και 

αποφάσισε να ενωθεί με άλλα σημεία, καλεί τα παιδιά να της επεξηγήσουν, πώς 
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δημιουργούνται οι γραμμές και πώς τα σχήματα. Ακολούθως, τα  καλεί να επεκτείνουν το 

παραμύθι, αναφέροντας άλλα αντικείμενα που μπορεί ένα σημείο να φτιάξει, αλλά και τα 

είδη γραμμών που απαιτούνται για την κατασκευή τους. Στη συνέχεια, προβαίνουν σε ένα 

παιχνίδι παντομίμας, όπου σε ομάδες των δύο ατόμων, το ένα παιδί παρουσιάζει ένα είδος 

γραμμής με χειρονομία και το άλλο την ονομάζει. Αφού κατασκευάζουν γραμμές με μαλλί 

σε μορφή παιχνιδιού, τα παιδιά αναγνωρίζουν στην ολομέλεια τα είδη γραμμών που 

υπάρχουν σε εικονικές αναπαραστάσεις, που παρουσιάζονται από την εκπαιδευτικό. 

Τέλος, σε μορφή παιχνιδιού που κάθε φορά διαγωνίζονται δύο παίκτες, τα παιδιά 

ταξινομούν εικονικές αναπαραστάσεις γεωμετρικών σχημάτων, με κριτήριο το είδος της 

γραμμής τους.  

Οι στόχοι που δόθηκαν από την εκπαιδευτικό είναι οι εξής:  

να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τα διαφορετικά είδη γραμμών σε γεωμετρικές 

συνθέσεις. 

Αφήγηση ιστορίας Σημείου: 

«Λοιπόν, παιδάκια μου θέλω να ακούσετε μια πολύ μικρή ιστορία που έχω να σας πω. Μια 

φορά κι ένα καιρό παιδάκια μου ήταν ένα σημείο (φτιάχνει ένα σημείο στον πίνακα). Ζούσε 

μόνο του στον κόσμο παιδάκια μου μαζί με τα άλλα σημεία(φτιάχνει και άλλα σημεία στον 

πίνακα, απομακρυσμένα μεταξύ τους). Τίποτα δεν υπήρχε. Μόνο τα σημεία. Το σημείο αυτό 

(δείχνει το σημείο) ένιωθε μεγάλη μοναξιά κι έτσι του ήρθε μια ιδέα. Θα ενωνόταν με τα 

άλλα σημεία (φέρνει μια καμπύλη γραμμή με το δάχτυλο της, μετά με τον μαρκαδόρο, 

ενώνοντας δύο σημεία) και θα έφτιαχναν τον κόσμο. Έτσι, παιδάκια τα σημεία ενώθηκαν κι 

έφτιαξαν μια ευθεία γραμμή, που ήταν ο ορίζοντας (ενώνει δύο σημεία με τον μαρκαδόρο 

της, δημιουργώντας μια ευθεία γραμμή), εκεί που χώριζε ο ουρανός από την γη. Μετά, 

παιδάκια έφτιαξαν με μια καμπύλη τον ήλιο(ενώνει άλλα σημεία με τον μαρκαδόρο της και 

φτιάχνει ένα κύκλο, και με ευθείες γραμμές τις ακτίνες του (φτιάχνει με τον μαρκαδόρο της 

ακτίνες πάνω στον κύκλο). Στη συνέχεια, ενώθηκαν τα σημεία κι έφτιαξαν μια κυματιστή 

γραμμή που ήταν η θάλασσα και τα κύματα (φτιάχνει κάτω από τον ήλιο και την ευθεία 

γραμμή κυματιστές γραμμές, με τον μαρκαδόρο της). 

Με ευθείες γραμμές έφτιαξαν τα σπίτια και τις στέγες τους (φτιάχνει τετράγωνα σχήματα, στα 

οποία η άνω οριζόντια πλευρά τους συμπίπτει με τη βάση ισοσκελών τριγώνων, σε κάθετο 

προσανατολισμό δεξιά και αριστερά στο κέντρο του πίνακα). Έφτιαξαν με ευθείες γραμμές 

κορμούς των δέντρων και με καμπύλες έφτιαξαν τη φυλλωσιά τους (φτιάχνει δύο 

παράλληλες κάθετες ευθείες, οι οποίες ενώνονται με μία ανοικτή καμπύλη γραμμή). 
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Παιδάκια, έφτιαξαν και δρόμους. Με καμπύλες γραμμές έφτιαξαν δρόμους. Να δρόμους που 

κυκλοφορούσαν τα αυτοκίνητα, με καμπύλες γραμμές (φτιάχνει παράλληλες καμπύλες 

γραμμές σε οριζόντια διεύθυνση). Έτσι, παιδάκια το μικρό σημείο ζούσε με όλα τα 

αντικείμενα στον κόσμο και δεν ένιωσε ποτέ την μοναξιά. Ζούσε με τις γραμμές και τα 

σχήματα».  

 

 

Εικόνα 4.1.86 : Εικονικές αναπαραστάσεις εκπαιδευτικού, κατά την αφήγηση του 

παραμυθιού 

 

Επεισόδιο 1 

Αφού γίνει η αφήγηση του παραμυθιού, ξεκινάει το επεισόδιο 1, όπου η εκπαιδευτικός 

καλεί τα παιδιά να της επεξηγήσουν, τι χρειάζεται για να γίνει μια γραμμή.  

1. Εκπαιδευτικός: Πρώτα θέλω να μου πείτε για να γίνει μια γραμμή τι πρέπει 

2. να γίνει; 

3. Λίνα : Πρέπει να βάλεις μια κουκκίδα [δείχνει ένα σημείο στον αέρα]  και μια 

4. εδώ [δείχνει ακόμη ένα σημείο στον αέρα, σε οριζόντια διεύθυνση]  και να 

5. τραβήξεις μια γραμμή [3.14:φέρνει μια ευθεία γραμμή στον αέρα, σε οριζόντια 

6. διεύθυνση εικόνα 4.1.87]. 

7. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, να ενωθούν κουκκίδες, να ενωθούν τα σημεία. Για 

8. να γίνουν τα σχήματα τι πρέπει να ενωθούν;  

9. Λίνα: Με μια τελεία δαμέ με μια δαμέ και να τα ενώσεις [δείχνει δύο σημεία στον αέρα, 

10. σε οριζόντια διεύθυνση και μετά φέρνει μια ευθεία γραμμή σε οριζόντια διεύθυνση]. 

11. Εκπαιδευτικός: Φτιάχνουμε γραμμές όταν ενώνουμε σημεία. Για να 

12. φτιάξουμε σχήματα τι πρέπει να ενώσουμε; Τις… 

13. Λίνα : Τις τελείες, έτσι [3.35φέρνει μια ευθεία με το χέρι της σε οριζόντια 

14. διεύθυνση, εικόνα 4.1.88]. 

15. Εκπαιδευτικός: Τις γραμμές και θα γίνουν τα σχήματα. 

Στην ερώτηση της εκπαιδευτικού, η Λίνα αναφέρει ότι χρειάζεται «να βάλεις μια κουκκίδα 

και μια εδώ», υποδεικνύοντας, ταυτόχρονα, με δεικτικές χειρονομίες τις θέσεις των δύο 
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σημείων. Έπειτα, συμπληρώνει την απάντησή της, λέγοντας, «να τραβήξεις μια γραμμή», 

φέροντας μια ευθεία γραμμή στον αέρα (3.14: εικόνα 4.1.87, γραμμή 6). Η ευθεία που 

φέρει το κορίτσι μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εικονική, εφόσον αντικατοπτρίζει την 

εικόνα της ίδιας της ευθείας γραμμής, την κατασκευή της γραμμής και από την άλλη την 

ανάλυση της ευθείας γραμμής σε σημεία, όπως αυτή παρουσιάστηκε στον πίνακα στα 

προηγούμενα λεπτά του επεισοδίου. Η ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία θα μπορούσαμε 

να υποστηρίξουμε ότι αποτελεί προϊόν μετασχηματισμού του γραφικού και λεκτικού 

συστήματος που χρησιμοποίησε η εκπαιδευτικός, κατά την αφήγηση του παραμυθιού. Η 

χειρονομία αυτή δείχνει μια εξάρτηση του παιδιού από τις παρεμφερείς σημειωτικές πηγές 

(εικονική αναπαράσταση παραμυθιού). Επίσης, παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τη 

χειρονομία που παρήγαγε το ίδιο παιδί στην πρώτη διδασκαλία, καθώς προσπαθούσε να 

δώσει συμβουλές σε δύο άλλα παιδιά για την κατασκευή της ευθείας γραμμής. Ωστόσο, 

στη διδασκαλία αυτή το κορίτσι εμφανίζεται να αντιστοιχεί τη χειρονομία της με ακριβή 

λόγο, σε αντίθεση με την πρώτη διδασκαλία, δείχνοντας ένα είδος εξέλιξης.  

  Η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις πηγές του κοριτσιού, σε μια προσπάθεια της να 

επεκτείνει τη σκέψη της και να τη μεταφέρει από γεωμετρικά αντικείμενα μίας διάστασης 

(1D) σε δυσδιάστατα αντικείμενα (2D), χωρίς να βρίσκει θετική  ανταπόκριση. 

Ειδικότερα, το κορίτσι χρησιμοποιεί την ίδια ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία για να 

παρουσιάσει την κατασκευή των σχημάτων. Αν και η κατασκευή σχημάτων αποτέλεσε 

έννοια που επεξεργάστηκαν στην προηγούμενη φάση της παρατήρησης, το κορίτσι δεν 

μπορεί να διακρίνει ότι η κατασκευή γραμμών δεν συνάδει με την κατασκευή σχημάτων. 

Αυτό μπορεί να επεξηγηθεί από το γεγονός, ότι η εκπαιδευτικός στα πρώτα λεπτά της 

διδασκαλίας της, ενώ κατασκεύαζε σχήματα αναφερόταν περισσότερο στην ένωση 

σημείων και όχι τόσο στην ένωση γραμμών. Επιμένοντας η εκπαιδευτικός να βοηθήσει τη 

Λίνα να ανακαλύψει τον τρόπο κατασκευής σχημάτων, της υποβάλλει ξανά την ίδια 

ερώτηση. Το κορίτσι εμφανίζεται να επιμένει στην ίδια λεκτική απάντηση, με μία πιο 

απλή χειρονομία. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί μόνο ένα τμήμα της χειρονομίας που 

παρήγαγε στο προηγούμενο λεπτό.  Ίσως, αυτή η ενέργειά της να οφείλεται στο γεγονός, 

ότι η εκπαιδευτικός είχε αρχίσει να δομεί λεκτικά την απάντηση. Έτσι, η Λίνα 

αναφερόμενη στην κατασκευή των δυσδιάστατων γεωμετρικών αντικειμένων, παρουσίασε 

με μία εικονική χειρονομία την ευθεία γραμμή (3.35, εικόνα 4.1.88, γραμμή 14). Αν και το 

κορίτσι εμπλουτίζει το λόγο της με τη χειρονομία, εν τούτοις δεν έδωσε την επιδιωκόμενη 

απάντηση. 
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Εικόνα 4.1.87-4.1.88: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λίνας για την κατασκευή της 

γραμμής[3.14],Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λίνας  για την ένωση σημείων[3.35], 

αντίστοιχα. 

 

Επεισόδιο 2 

Το επεισόδιο 2 ακολουθεί τη συζήτηση για την επέκταση του παραμυθιού που 

προηγήθηκε. Θέμα της συζήτησης ήταν τι άλλα αντικείμενα μπορούν να δημιουργηθούν 

από το σημείο και ποια είδη γραμμών χρησιμοποιούν για κάθε αντικείμενο. Στο  επεισόδιο 

2 η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά σε μορφή παιχνιδιού να φτιάχνουν στο συμπαίκτη τους 

μία γραμμή με τα χέρια τους, χωρίς ωστόσο να την ονομάζουν λεκτικά. Στόχος τους είναι 

ο συμπαίκτης τους να αναγνωρίσει το είδος γραμμής. Αρχικά ανεβαίνει η Λίνα και η 

Έλενα..  

64. Εκπαιδευτικός: Παιδιά είπαμε γύρω μας βρίσκουμε πάρα πολλά σημεία και 

65. πάρα πολλές γραμμές. Παντού υπάρχουν, ακόμη και μέσα στην τάξη μας. Ναι 

66. παιδάκια; Είδαμε το και στο προηγούμενο μάθημα. Τώρα θα παίξουμε ένα 

67. παιχνίδι για τις γραμμές. Θέλω να έρχονται δύο, δυο παιδάκια εδώ και το ένα 

68. από αυτά θα φτιάχνει με το χέρι του μια γραμμή στον αέρα, ό,τι γραμμή θέλει 

69. και το άλλο θα πρέπει να καταλαβαίνει τι γραμμή είναι. Θέλω να έρθει πρώτα 

70. η Έλενα με την Λίνα. Σταθείτε απέναντι απέναντι η μια με 

71. την άλλη. Η Έλενα θέλω να σκεφτεί μια γραμμή, να μην την πεις σε κανένα 

72. και να την φτιάξεις με το χέρι σου για να την δει η Λίνα και να καταλάβει ποια 

73. είναι. 

74. [6.20:Η Έλενα φτιάχνει με το δείχτη της μια κυμματιστή γραμμή –με κίνηση 

75. σε οριζόντια διεύθυνση, εικόνα 4.1.89). 

76. Λίνα: Κυματιστή; 

77. Έλενα. Γνέφει με το κεφάλι της καταφατικά. 

78. Εκπαιδευτικός : Λίνα, εσύ τωρά. Φτιάξε μια γραμμή. 

79. Λίνα [6.36:φτιάχνει μια τεθλασμένη γραμμή κάθετη διεύθυνση , εικόνα 

80. 4.1.90 ]. 

81. Έλενα: [Λεει κατι που δεν ακούγεται καλά και είναι λανθασμενο]. 

82. Εκπαιδευτικός: Κάνε την ξανα. 
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83. [Η εκπαιδευτικός φτιάχνει στον αέρα μια τεθλασμένη γραμμή σε οριζόντια 

84. διεύθυνση, καθώς είναι απέναντι από τη Λίνα.  

85. [Παρ. Η Λίνα φτιάχνει μια τεθλασμένη γραμμή σε οριζόντια διεύθυνση, μιμούμενη 

86. την εκπαιδευτικό,  6.46, εικόνα 4.1.91]. 

87. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Ποια είναι αυτή; 

88. Έλενα: Ζιγκ ζαγκ. 

89. Εκπαιδευτικός: Ζιγκ ζαγκ, μπραβο. Καθίστε. Είπαμε ότι η ζιγκ ζαγκ γραμμη 

90. είναι πολλές ευθείες που ενώνονται μαζί[προτου η εκπαιδευτικός φτιάξει μια 

91. ζιγκ ζαγκ στον πίνακα σε οριζοντια κατεύθυνση, η Έλενα παράγει με το χέρι 

92. της μιας ζιγκ ζαγκ σε οριζοντια κατεύθυνση στον αέρα- δυναμικό 7.05, εικόνα 4.1.92] 

93. ενώ η κυμματιστή τι είναι; Είναι πολλες καμπύλες ενωμένες, βλέπετε παιδάκια, 

94. [7.15:φτιάχνει στον πίνακα μια κυμματιστή γραμμή και μια τεθλασμένης γραμμή  σε 

95. οριζόντια κατεύθυνση, εικόνα 4.1.93]. 

Η Έλενα φτιάχνει στον αέρα μια καμπύλη γραμμή, η οποία μπορεί να κριθεί ως 

εικονική με κίνηση, όπως παράγεται στον αέρα, σε οριζόντια διεύθυνση, όμοια και 

εξαρτημένη από αυτές που παρατηρήθηκαν στην τάξη. Η Λίνα την αναγνωρίζει, αμέσως, 

και την ονομάζει (χρησιμοποιεί την έννοια κυμματιστή, όπως δόθηκε από την 

εκπαιδευτικό, 6.20, εικόνα 4.1.89, γραμμή 75). Έπειτα η Λίνα φτιάχνει στον αέρα με 

εικονική χειρονομία, μια τεθλασμένη γραμμή σε κάθετη διεύθυνση, προκαλώντας 

δυσκολίες στην Έλενα (6.36, εικόνα 4.1.90,γραμμή 79-80). Να σημειωθεί ότι,  η 

τεθλασμένη γραμμή είχε παρουσιαστεί τόσο στα προηγούμενα επεισόδια, όσο και στην 

προηγούμενη διδασκαλία μόνο σε οριζόντια διεύθυνση. Αναγνωρίζοντας την πηγή 

δυσκολίας του παιδιού, η εκπαιδευτικός κάλεσε την Λίνα να αναδημιουργήσει τη γραμμή 

της σε οριζόντια διεύθυνση. Δημιουργώντας μια τεθλασμένη γραμμή στον αέρα, σε 

οριζόντια διεύθυνση, την καλεί να την φτιάξει ξανά. Η Λίνα μιμείται τη χειρονομίας της 

εκπαιδευτικού,βοηθώντας με αυτό τον τρόπο την Έλενα (6.46, εικόνα 4.1.91, γραμμή 85-

86) να την αναγνωρίσει. 

Η εκπαιδευτικός, λοιπόν, απέφυγε να ορίσει λεκτικά το στοιχείο της γραμμής που θα 

έπρεπε να διαφοροποιήσει η Λίνα, για να βοηθήσει την Έλενα και προτίμησε να 

επικοινωνήσει την ιδέα της μέσω της εικονικής χειρονομίας. Πιθανόν, η επιλογή της 

εκπαιδευτικού να οφείλεται στην πολυπλοκότητα της έννοιας του προσανατολισμού. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Λίνα εμφανίζεται ανεξάρτητη από το πλαίσιο και  

επεκτείνει τη γεωμετρική της σκέψη, αναγνωρίζοντας ότι μία γραμμή μπορεί να υπάρξει 

σε διαφορετικους προσανατολισμούς.  

Αφου τελειώνει το σημειωτικό αυτό παιχνίδι, η εκπαιδευτικός αναφέρει στα παιδιά, 

λεκτικά, ότι η ζιγκ ζαγκ γραμμή είναι πολλές ευθείες που ενώνονται μαζί και φτιάχνει μία 
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ζιγκ ζαγκ γραμμή στον πίνακα (7.15, εικόνα 4.1.93, γραμμή 94-95). Προτού όμως φτιάξει 

τη γραμμή, η Έλενα,μετασχηματίζοντας το λεκτικό περιεχόμενο της εκπαιδευτικού, 

φτιάχνει μια ζιγκ ζαγκ γραμμή στον αέρα σε οριζόντια διεύθυνση, όμοια με αυτές που 

παρουσιάστηκαν στην τάξη (7.05, εικόνα 4.1.92 γραμμή 92). Το παιδί δεν εμφανίζεται να 

παράγει τη συγκεκριμένη εικονική χειρονομία με επικοινωνιακό σκοπό, αλλά ως μέσο 

αναστοχασμού. Αυτό, ίσως να οφείλεται στην πρώτη της αποτυχημένη προσπάθεια, να 

αναγνωρίσει τη γραμμή της συμπαίκτριας της.  

 

Εικόνα 4.1.89.-4.1.91: Εικονική χειρονομία Έλενας για κυμματιστή γραμμή[ 6.20],Εικονική 

χειρονομία Λίνας  για ζιγκ ζαγκ γραμμή[ 6.36], Εικονική χειρονομία εκπαιδευτικού και 

Λίνας για ζιγκ ζαγκ γραμμή με οριζόντιο προσανατολισμό [6.46], αντίστοιχα. 

 

 

Εικόνα 4.1.92-4.1.93: Εικονική χειρονομία Έλενας για τεθλασμένη γραμμή σε οριζόντια 

διεύθυνση[ 7.05],εικονική αναπαράσταση εκπαιδευτικού για ζιγκ ζαγκ και κυμματιστή 

γραμμή[7.15], αντίστοιχα.  
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Διαχρονική Ανάλυση Τρίτης Διδασκαλίας 

Ενώ στο πρώτο επεισόδιο η Λίνα εμφανίζεται εξαρτημένη από το πλαίσιο και  

μετασχηματίζει τη γραφική παράσταση του πίνακα για την κατασκευή της γραμμής, σε 

ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία της, συνοδεύοντας την με άτυπο περιγραφικό λόγο, στο 

δεύτερο επεισόδιο το παιδί είναι ανεξάρτητο από το πλαίσιο. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει 

για πρώτη φορά μία τεθλασμένη γραμμή σε διαφορετικό προσανατολισμό από αυτές που 

συνάντησαν στις προηγούμενες διδασκαλίες. Επίσης, εμφανίζεται ικανή να αναγνωρίσει 

μέσα από την χειρονομία που παράγει η εκπαιδευτικός, το χειρισμό του μαθηματικού 

σημείου και να διαφοροποιήσει τον προσανατολισμό της γραμμής που αναπαριστά η 

χειρονομία της. 

 Ωστόσο, η Έλενα παραμένει εξαρτημένη από το πλαίσιο και αδυνατεί να 

αναγνωρίσει την τεθλασμένη γραμμή σε ένα διαφορετικό προσανατολισμό, από αυτό που 

γνώρισε στις διδασκαλίες. 

Διαχρονική Ανάλυση Β΄ Φάσης  Παρατήρησης 

Η ανάλυση των επεισοδίων στη Β΄ φάση της παρατήρησης παρουσίασε την αντιληπτική 

αναγνώριση των γραμμών να είναι πολύ-επίπεδη. Στην κατώτερη βαθμίδα της 

αντιληπτικής αναγνώρισης των γραμμών βρίσκεται η παραγωγή δεικτικών ή εικονικών 

χειρονομιών, που λειτούργησαν ως δείκτες για τις γραμμές. Συχνά, αυτές οι χειρονομίες  

αντικαθιστούσαν ή εμπλούτιζαν τον ανεπαρκή προφορικό λόγο των παιδιών. Οι εικονικές 

χειρονομίες των παιδιών παρουσιάζονται ισχυρά εξαρτημένες από τη σημειωτική δέσμη 

που ενεργοποιείται κατά την διάρκεια της διδασκαλίας τους (εικονικές αναπαραστάσεις 

γραμμών, εικόνες παραμυθιού, λογοτεχνικό περιεχόμενο παραμυθιού). Όμοια, ο 

προφορικός τους λόγος εντοπίζεται να μεταβιβάζει είδη γραμμών με άτυπες λέξεις. 

Συγκεκριμένα, οι λέξεις αυτές αναφέρονταν είτε σε γραφικές αναπαραστάσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την παρουσίαση των γραμμών στη διδασκαλία, είτε σε 

λογοτεχνικό περιεχόμενο παραμυθιών, όπως εντοπίστηκε στην περίπτωση του Δημήτρη 

και της Λίνας, αντίστοιχα. 

Το επίπεδο, αυτό, ακολουθεί η σημειωτική ωρίμανση με την παραγωγή μόνο  

προφορικού λόγου και την απουσία της χειρονομίας, για την ονομασία των γραμμών. 

Ωστόσο, η σημειωτική ωρίμανση για την καμπύλη γραμμή, που δεν είναι οικεία για τα 

παιδιά, αποτελεί μια πτυχή συχνά εμφανίσιμη στα παιδιά με ψηλή μαθηματική επίδοση, 

όπως η Έλενα. Αντίθετα, το φαινόμενο αυτό, εντοπίστηκε σε όλα τα παιδιά για την ευθεία 
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γραμμή. Να σημειωθεί ότι η σημειωτική ωρίμανση διαδέχθηκε την παρουσίαση της 

γραμμής μέσω χειρονομίας, που λειτούργησε ως αξονικό σημείο. 

Από την άλλη, για τη σύνθεση των γραμμών τα παιδιά παρουσιάζονται έντονα 

εξαρτημένα από τα πραγματικά αντικείμενα ή τις γραφικές αναπαραστάσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν, όπως παρατηρήθηκε μέσα από τις χειρονομίες τους, αλλά και μέσα 

από το λόγο τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλυση των γραμμών σε απλούστερες 

μονάδες (σημεία) αποτέλεσε μια πτυχή που παρατηρήθηκε στη Λίνα, η οποία 

χαρακτηρίζεται από ψηλή μαθηματική ικανότητα.  Για τη σύνθεση των γραμμών οι 

χειρονομίες λειτούργησαν ως αξονικά σημεία, εφόσον γεφύρωσαν τα μαθηματικά σημεία 

με τα πραγματικά αντικείμενα. Ενώ αρχικά τα παιδιά ήταν φανερά εξαρτημένα από τις 

γραφικές αναπαραστάσεις των γραμμών, που χρησιμοποιήθηκαν στο μάθημα και 

αδυνατούσαν να προβάλουν μέσα από τις χειρονομίες τους, το χειρισμό των πραγματικών 

αντικειμένων, για να οδηγηθούν στην σύνθεση των γραμμών, η παρεμβολή των 

χειρονομιών της εκπαιδευτικού ήταν αποτελεσματική.  Η επανάληψη τους από τη Λίνα 

επέφερε την ανάπτυξη του προφορικού λόγου,  που μέχρι τώρα ήταν ανύπαρκτος. Επίσης, 

το συγκεκριμένο παιδί εμφανίζεται να εξοικειώνεται ιδιαίτερα με τους γεωμετρικούς 

μετασχηματισμούς στο τελευταίο επεισόδιο, όταν αναγνωρίζει τον μετασχηματισμό που 

εφαρμόζει η εκπαιδευτικός, μέσα από την εικονική της χειρονομία και τον μιμείται με 

επιτυχία.  

Διαχρονική Ανάλυση Α΄ και Β΄ Φάσης Παρατήρησης 

Στην Α΄ φάση της παρατήρησης, τα παιδιά ασχολήθηκαν με δυσδιάστατα γεωμετρικά 

αντικείμενα, με τα βασικά χαρακτηριστικά τους και με τις κρίσιμες ιδιότητες τους. Στην 

δεύτερη φάση τα παιδιά ασχολήθηκαν με απλούστερες μονάδες 1D, την ανάλυση τους σε 

πιο απλές μονάδες, σε σημεία αλλά και την ίδια την ανάλυση των δυσδιάστατων 

γεωμετρικών αντικειμένων σε μονάδες 1D (γραμμές). 

Όμοια και στις δύο φάσεις, τα παιδιά χρησιμοποιούν τις χειρονομίες τους ως 

δείκτη για το ίδιο το μαθηματικό αντικείμενο (αναγνώριση μιας γεωμετρικής έννοιας), ενώ 

μετά παρουσιάζεται σημειωτική ωρίμανση του μαθηματικού αντικειμένου, στον 

προφορικό λόγο. Ωστόσο, στην πρώτη φάση της παρατήρησης το φαινόμενο αυτό 

εντοπίζεται μόνο στα παιδιά με ψηλή μαθηματική επίδοση (αναγνώριση δυσδιάστατων 

γεωμετρικών σχημάτων), ενώ στη δεύτερη φάση της παρατήρησης, εντοπίζεται και σε 

παιδιά με χαμηλότερη μαθηματική επίδοση (αναγνώριση γραμμών). Να σημειωθεί, ότι 

στη δεύτερη φάση της παρατήρησης, η κατάκτηση των εννοιών στον προφορικό λόγο, 
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επήλθε μετά την ανάπτυξη των χειρονομιών από την εκπαιδευτικό, που λειτούργησαν ως 

αξονικά σημεία. Η επανάληψή τους από τα παιδιά και την εκπαιδευτικό δημιούργησε το 

φαινόμενο σύλληψης, που λειτούργησε ευεργετικά για την αντιληπτική αναγνώριση των 

γραμμών από τα παιδιά. 

  Αναφορικά με την ανάλυση των δυσδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων σε 

απλούστερες μονάδες παρουσιάστηκε να είναι εφικτή για όλα τα επίπεδα της μαθηματικής 

ικανότητας σε διαφορετικό βαθμό. Αντίθετα, η ανάλυση των γραμμών σε σημεία 

ενθάρρυνε την εμπλοκή μόνο των παιδιών με ψηλή μαθηματική ικανότητα.  

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι και στις δύο φάσεις παρατήρησης, ο μαθηματικός 

λόγος παρουσιάζεται να αντικαθίσταται ή να εμπλουτίζεται από τις χειρονομίες κατά την 

διάρκεια της μεταβίβασης των γεωμετρικών ιδεών. Επίσης, η εξάρτηση των παιδιών από 

το πλαίσιο όσον αφορά στον εντοπισμό των διαφορών των γεωμετρικών σχημάτων 

συνεχίζεται και στην δεύτερη φάση της παρατήρησης. Συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση 

της παρατήρησης τα παιδιά παρουσιάζονται να δείχνουν τις διαφορές των τετραγώνων με 

τα ορθογώνια, λόγω της ολιστικής τους εικόνας. Στη δεύτερη φάση της παρατήρησης 

παραμένουν εξαρτημένοι από το λογοτεχνικό περιεχόμενο του παραμυθιού, το οποίο 

παρουσίασε όλα τα σχήματα διαφορετικά μεταξύ τους.   

 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Πειραματικής Ομάδας 1- Γ΄Φάση Παρατήρησης  

Πρώτη διδασκαλία 

Περιγραφή Διδασκαλίας  

Η πρώτη διδασκαλία σχετίζεται με το πρώτο σχέδιο μαθήματος που δόθηκε στην 

πειραματική ομάδα 1, όπως περιγράφεται και αναλύεται στο παράρτημα 2. Τα παιδιά είναι 

οργανωμένα σε ομάδες των δύο ατόμων [Έλενα & Αναστασία (παιδί εκτός ομάδας 

εστίασης της παρατήρησης), Δημήτρης & Λίνα]. Από το μάθημα απουσιάζει η Νίκη.  

Επεισόδιο 1 

Το επεισόδιο 1 αναφέρεται στην πρώτη δραστηριότητα του Σχεδίου Μαθήματος 1. Για να 

καταλήξουν τα παιδιά από την αρχική σύνθεση, στην τελική σύνθεση, απαιτείται είτε 

μετατόπιση του γεωμετρικού σχήματος 1 προς τα κάτω, είτε μετατόπιση του γεωμετρικού 

σχήματος 2 προς τα πάνω. Αφού τα παιδιά τοποθετήσουν τα γεωμετρικά τους σχήματα 1 

και 2 στις αρχικές τους θέσεις, διατυπώνουν τις  προβλέψεις τους, για το πώς μπορούν να 
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καταλήξουν στην τελική γεωμετρική σύνθεση. Η εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο του 

σημειωτικού παιχνιδιού, προβάλλει το βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία. Τα παιδιά 

αναπαράγουν τη χειρονομία, χωρίς καμία δυσκολία. Το επεισόδιο ξεκινάει μετά την 

προβολή της σκόπιμης χειρονομίας.  

1.Εκπαιδευτικός: Τι πρέπει να κάνουμε τώρα; Δείξετε μου με τα χέρια σας [η 

2.εκπαιδευτικός τοποθετεί το ένα της χέρι στη θέση του σχήματος 1 και το 

3.άλλο χέρι στη θέση του σχήματος 2, εικόνα 4.1.94α]. 

4.Παιδιά: [Τοποθετούν τα χέρια τους, σε κάθετη διεύθυνση το ένα πάνω και το 

5.άλλο κάτω, απομακρυσμένα, εικόνα 4.1.94β-4.95].  

6.Έλενα: Να ενώσουμε το κάτω[παρ. έχει τα χέρια της τοποθετημένα σε 

7.απόσταση]. 

8.Εκπαιδευτικός: Το κάτω να μετακινηθεί προς τα πάνω και να ενωθεί [η 

9.εκπαιδευτικός και τα παιδιά εκτελούν την κίνηση]. 

10. Εκπαιδευτικός: Θέλω τώρα όλοι να κάνετε αυτό που είπα. 

11. [Τα παιδιά εκτελούν την κίνηση επιτυχώς στα πινακάκια τους, εικόνα 4.1.96]. 

12. Εκπαιδευτικός: Βρήκατε αυτό το σχήμα[δείχνει τη τελική σύνθεση με το δείκτη της]; 

13. Παιδιά: Nαι. 

14. Εκπαιδευτικός: Να μας πει η Έλενα τι έκανε. Πώς το έφτιαξε; 

15. Έλενα: Μετακινήσαμε το κάτω και φέραμε το πάνω και ενώθηκε. 

16. Εκπαιδευτικός: Μετακίνησε το κάτω σχήμα προς τα πάνω και ενώθηκε. 

17. Εκπαιδευτικός: Μπορείς να μας το δείξεις με τα χέρια σου, σε παρακαλώ. 

18. Εκπαιδευτικός: Τοποθετούμε το ένα σχήμα προς τα πάνω, το άλλο κάτω και πού θα 

19. πάει; 

20. [Η Έλενα βάζει τα χέρια της στις θέσεις των σχημάτων, όπως στη σκόπιμη χειρονομία 

21. εικόνα 4.1.96β]. 

22. Έλενα : Προς τα πάνω. 

23. Εκπαιδευτικός: Προς τα πάνω για να ενωθεί. Μπράβο Έλενα. Μπορείς να μας 

24. το κάνεις και στον πίνακα; 

25. Εκπαιδευτικός: Κάνε μας το να το δούμε.  

Τα παιδιά, παρακολουθώντας την εκπαιδευτικό, αναπαράγουν τη σκόπιμου χαρακτήρα 

χειρονομία του ερευνητικού προγράμματος (εικόνα 4.1.94-4.1.96). Όταν η εκπαιδευτικός 

τους ρωτάει να αναφέρουν λεκτικά τι πρέπει να κάνουν, η Έλενα χρησιμοποιεί τη λέξη 

«ενώσουμε» (γραμμή 6) (έχοντας τα χέρια της τοποθετημένα στην αρχική θέση των 

υποσχημάτων), η οποία διατυπώθηκε στα προηγούμενα λεπτά του επεισοδίου. Συνεπώς, 

παρατηρούμε το παιδί να επικεντρώνεται στην τελική γεωμετρική σύνθεση με τα δύο 

ενωμένα υποσχήματα και να αγνοεί τη μετατόπιση του γεωμετρικού αντικειμένου. Αν και 

η δραστηριότητα απαιτεί, πέρα από τη μαθηματική αναγνώριση των γεωμετρικών 

αντικειμένων, τη μετατόπιση του ενός υποσχήματος, εν τούτοις το παιδί την αγνοεί. 

Ειδικότερα, αναγνωρίζει τα υποσχήματα ως ενωμένα μέσα από το λόγο του, δείχνοντας 
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την τελική θέση των υποσχημάτων, αλλά και απομακρυσμένα μέσα από την χειρονομία 

του, δείχνοντας την αρχική θέση των υποσχημάτων. Ανάμεσα στις δύο καταστάσεις που 

παρουσιάζονται με δύο διαφορετικά σημειωτικά μέσα (λόγος και χειρονομία) απουσιάζει 

το μαθηματικό σημείο της μετατόπισης.  

Στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού η εκπαιδευτικός υιοθετεί και επεκτείνει το 

λόγο του κοριτσιού, λέγοντας «το κάτω να μετακινηθεί προς τα πάνω και να ενωθεί». Τα 

παιδιά αναπαράγουν τη σκόπιμη χειρονομία και εφαρμόζουν την πρόβλεψή τους στα 

πραγματικά αντικείμενα που έχουν στα πινακάκια τους. Καθώς ολοκληρώνουν, η Έλενα 

αναφέρει με ολοκληρωμένο μαθηματικό λόγο τι ακριβώς έκαναν (σημειωτική ωρίμανση). 

Έπειτα, μετά από παρότρυνση της εκπαιδευτικού, προβαίνει στην παραγωγή της σκόπιμης 

χειρονομίας. Συγκεκριμένα, αναφέρει το είδος του μετασχηματισμού που εφαρμόστηκε 

και την κατεύθυνσή του (γραμμή 15). Μπορούμε να υποθέσουμε, ότι η σκόπιμη 

χειρονομία της εκπαιδευτικού χρησιμοποιείται ως αξονικό σημείο, ανάμεσα στα 

πραγματικά αντικείμενα και στο ίδιο το μαθηματικό σημείο της μετατόπισης του 

γεωμετρικού αντικειμένου. Επίσης, η επανάληψη της χειρονομίας από την εκπαιδευτικό 

και τα παιδιά δημιουργεί ένα φαινόμενο σύλληψης που υποβοηθά την ίδια τη συζήτηση. 

 

 

Εικόνα 4.1.94α: Παραγωγή χειρονομίας για αρχική θέση υποσχημάτων από εκπαιδευτικό 

Εικόνα 4.1.94β: Αναπαραγωγή σκόπιμης χειρονομίας για αρχική θέση υποσχημάτων από 

παιδιά 
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Εικόνα 4.1.95 Αναπαραγωγή χειρονομίας από παιδιά 

Εικόνα 4.1.96α: Εκτέλεση πρόβλεψης σε πραγματικά αντικείμενα 

 

 

Εικόνα 4.1.96β: Αναπαραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από Έλενα στην ολομέλεια 

 

Επεισόδιο 2[26.12] 

Στα επόμενα λεπτά με τη λήξη του επεισοδίου 1, τα παιδιά καλούνται να προβλέψουν το 

είδος της μετατόπισης που πρέπει να εφαρμόσουν στα σχήματα 5 και 3. Συγκεκριμένα η 

εκπαιδευτικός δείχνει στον πίνακα την αρχική γεωμετρική σύνθεση με τα υποσχήματα 5 

και 3. Παράλληλα, τους δείχνει τις τρεις επιλογές που έχει και τους καλεί να επιλέξουν 

αυτή που πιστεύουν ότι αποτελεί την τελική γεωμετρική σύνθεση. Η ορθή επιλογή είναι η 

τρίτη επιλογή (Σχέδιο Μαθήματος 1, Δραστηριότητα 3). Να σημειωθεί ότι την προβολή 

της αρχικής σύνθεσης, θα έπρεπε να ακολουθήσει η προβολή της σκόπιμης 

μαγνητοσκοπημένης χειρονομίας, για να βοηθήσει τα παιδιά στην επιλογή της τελικής 
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γεωμετρικής σύνθεσης. Ωστόσο, η εκπαιδευτικός κάλεσε τα παιδιά να διατυπώσουν 

νωρίτερα τις προβλέψεις τους. 

26. Εκπαιδευτικός: Ο Μάγος Αστρούλης μπέρδεψε κάποια σχέδια μ’ άλλα σχέδια και 

27. δεν ξέρει τι να κάνει; Θέλει τη βοήθεια μας. Έχει ο Μάγος Αστρούλης αυτά τα 

28. σχήματα που βλέπετε [προβάλλονται τα σχήματα].Τι σχήματα βλέπετε; 

29. Παιδιά: Το πέντε και το τρία. 

30. Εκπαιδευτικός: Το πέντε τι σχήμα είναι; 

31. Λίνα: Τετράγωνο. 

32. Εκπαιδευτικός: Το τρία; 

33. Παιδιά: Τρίγωνο. 

34. Εκπαιδευτικός: Ο Μάγος Αστρούλης θέλει να σκεφτούμε πώς θα μοιάζει 

35. αυτό το σχήμα όταν το ενώσουμε; 

36. Εκπαιδευτικός: Πώς να το ενώσουμε; 

37. Παιδιά: Το πέντε. 

38. Εκπαιδευτικός: Τι να κάνει το πέντε; 

39. Νικόλας: Το πέντε να πάει κάτω [τοποθετεί τα χέρια του όπως είναι τα δύο 

40. σχήματα και μετακινεί το πάνω χέρι προς τα κάτω, ενώ διατηρεί το κάτω χέρι 

41. σταθερό, εικόνα 4.1.97, 27:22]. 

42. Εκπαιδευτικός: Ο Νικόλας λέει το 5 να πάει προς τα κάτω που είναι το 3. 

43. Έτσι, είπε ο Νικόλας.  

44. Δημήτρης: [Τοποθετεί τα δύο του χέρια όπως είναι τα σχήματα και αρχίζει να 

45. το κατεβάζει το πάνω προς τα κάτω, εικόνα 4.1.98, 27:30]. 

46. Εκπαιδευτικός: (διακ.) Κάνε το Νικόλα να το δουν. 

47. [Ο Δημήτρης και ο Νικόλας αναπαράγουν τη χειρονομία, εικόνα 4.1.99,27:36]. 

48. Εκπαιδευτικός: Και ποιο σχήμα θα φτιάξουμε αν το 5 πάει στο 3; 

49. Παιδιά: Να γίνει 3. 

50. Εκπαιδευτικός: Ακούστε το βίντεο και θα πρέπει να προβλέψετε ποιο θα βγει; 

51. [Προβάλλεται το βίντεο]. 

52. Αναστασία:[ Τοποθετεί τα χέρια της σε οριζόντια διεύθυνση και μετακινεί το 

53. ένα προς το μέρος του άλλου, 28:36, εικόνα 4.1.100].  

54. Εκπαιδευτικός: Αυτό που μας είπε ο Νικόλας. Μπορούμε να κάνουμε και το 

55. αντίθετο. Ποιο είναι; 

56. Νικόλας : Έτσι [μετακινεί το κάτω του χέρι προς τα πάνω28.54, εικόνα 

57. 4.1.101]. 

58. Εκπαιδευτικός: Και τι σχήμα θα βγει; Αυτό το ένα αυτό το δύο ή αυτό το 

59. τρία; 

60. Νικόλας: Εγώ νομίζω το ένα. 

61. Δημήτρης: Εγώ νομίζω το τρία. 

62. Έλενα: Εγώ νομίζω το τρία. 

63. Λίνα[μετά από λίγο]; Εγώ νομίζω το τρία.. 

64. Εκπαιδευτικός: Έλα Λίνα. Δείξε μας τι θα κάνεις. Τοποθετώ το ένα μου χέρι 

65. στη θέση του ενός σχήματος [η εκπαιδευτικός τοποθετεί το ένα της χέρι 

66. στη θέση του σχήματος 5  και το μιμείται η Λίνα, εικόνα 4.1.102] και το 
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67. άλλο στη θέση του άλλου [την βοηθά η εκπαιδευτικός να τοποθετήσει τα 

68. χέρια της σωστά, εικόνα 4.1.103]. Δείξε μας τι θα κάνεις.  

69.  Λίνα: Θα πάρω το πάνω προς τα κάτω [μετακινεί το πάνω της χέρι προς τα 

70. κάτω, 4.1.104]. 

71. Εκπαιδευτικός: Πήγαινε κάνε το.[Η Λίνα μετακινεί το τρίγωνο προς το ορθογώνιο]. 

72. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, Λίνα. Μετακίνησε η Λίνα το πάνω σχήμα 

73. προς τα κάτω. Κοιτάξετε ποιο σχήμα βγάλαμε . Το ένα το δύο ή το τρία.  

74. Παιδιά: Το τρία.  

Τα παιδιά με μεγάλη επιτυχία αναγνωρίζουν το είδος των σχημάτων, εμφανίζοντας ένα 

είδος εξέλιξης στην αντιληπτική αναγνώριση γεωμετρικών αντικειμένων, που βρίσκονται 

σε μη πρωτοτυπικό προσανατολισμό. Ο Νικόλας, αμέσως, ονομάζει την κατεύθυνση της 

μετατόπισης που πρέπει να εφαρμόσουν στο σχήμα 5, αναπαριστώντας την κιόλας με τα 

χέρια του. Συγκεκριμένα, παράγει αυθόρμητα χειρονομία όμοια με τη σκόπιμη χειρονομία 

που ακολουθεί τα επόμενα λεπτά (εικόνα 4.1.97, 27:22, γραμμή 39-41). Τοποθετεί τα 

χέρια του όπως είναι τα δύο σχήματα και μετακινεί το πάνω χέρι προς τα κάτω, λέγοντας, 

παράλληλα, το 5 να πάει κάτω. Ο προφορικός του λόγος εμφανίζεται να συγχρονίζεται με  

τη χειρονομία που παράγει. Η χειρονομία του ικανοποιεί τις απαιτήσεις της εικονικής  

διάστασης, αναπαριστώντας από τη μια την αρχική, τελική θέση, αλλά και τη μετατόπιση 

των γεωμετρικών σχημάτων. Επιπλέον, είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά το αγόρι 

εμφανίζεται να παράγει ένα άρτιο προφορικό λόγο, αλλά και μια χειρονομία που να 

ανταποκρίνεται και να ικανοποιεί όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη μετατόπιση. 

Τόσο η χειρονομία του παιδιού, όσο και ο λόγος του δημιουργούν μια σημειωτική αλυσίδα 

ανάμεσα στα πραγματικά αντικείμενα, που αναπαριστώνται με τη χειρονομία του και στο 

μαθηματικό σημείο της μετατόπισης, που παρουσιάζεται μέσα από τη χειρονομία του 

παιδιού.  

  Ο Δημήτρης μιμείται τη χειρονομία του Νικόλα, χωρίς ωστόσο να έχει στόχο να 

επικοινωνήσει κάποια πληροφορία. Ίσως, αναπαράγει τη χειρονομία για να στοχαστεί για 

την επίλυση του προβλήματος που τέθηκε (εικόνα 4.1.98, 27:30, γραμμή 44-45). Έτσι, 

μέσα από την επανάληψη της χειρονομίας δημιουργείται ένα φαινόμενο σύλληψης. 

 Σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι τα παιδιά με μεγάλη ευκολία εντόπισαν 

την ορθή επιλογή. Η προβολή του βίντεο με τη χειρονομία εντοπίζει την Αναστασία να 

αναπαράγει τη χειρονομία, μιμούμενη κάθε στοιχείο της (εικόνα 4.1.100, γραμμή 52-53, 

28:36). Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να βρουν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης. Αν 

και ο Νικόλας αδυνατεί να περιγράψει λεκτικά τη μετατόπιση, παράγει μια συντομευμένη 

χειρονομία, όπου το χέρι του μετακινείται προς τα πάνω. Έτσι, υποδεικνύει στην 
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εκπαιδευτικό τη μετατόπιση του ορθογωνίου σχήματος προς τα πάνω (εικόνα 4.1.101, 

28:54, γραμμή 56-57). Επικεντρώνεται, λοιπόν, στη μετατόπιση του γεωμετρικού 

σχήματος, με αναφορά στα πραγματικά αντικείμενα. 

Επίσης, η Λίνα, μετά από ενθάρρυνση της εκπαιδευτικού και με τη βοήθειά της, 

τοποθετεί τα χέρια της στην αρχική θέση των υποσχημάτων (εικονική χειρονομία) και 

αναπαριστά, μέσα από μια εικονική χειρονομία, τη μετατόπιση του τρίγωνου σχήματος 

προς τα κάτω και την τελική θέση των γεωμετρικών σχημάτων.  Το παιδί συνοδεύει την 

χειρονομία της με άρτιο μαθηματικό λόγο, περιγράφοντας στην εκπαιδευτικό τη 

μετατόπιση που πρέπει να εφαρμοστεί (γραμμή 64-66, 4.1.102). Η επανάληψη της 

σκόπιμης χειρονομίας και η αναπαραγωγή της λεκτικής διατύπωσης αναπτύσσει ένα 

φαινόμενο σύλληψης. Επίσης, η  χειρονομία αυτή, που εμπλουτίζει τον προφορικό λόγο, 

δημιουργεί ένα είδος σημειωτικής αλυσίδας ανάμεσα στα πραγματικά αντικείμενα και το 

μαθηματικό σημείο της μετατόπισης. 

 

 

Εικόνα 4.1.97-4.1.98.Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία για αρχική, τελική θέση και 

μετατόπιση προς τα κάτω [Νικόλας, 27:22, γραμμή 39-41 ],[ Δημήτρης, 27:30, γραμμή 44-

45], αντίστοιχα. 

  

 Εικόνα 4.1.99 Αναπαραγωγή χειρονομίας από Νικόλα και Δημήτρη για μετατόπιση[γραμμή 

47-48, 27:36] 
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Εικόνα 4.1.100 Αναπαραγωγή χειρονομίας από Αναστασία[28:36, γραμμή 52-53] 

Εικόνα 4.1.101 Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Νικόλα για μετατόπιση προς τα 

πάνω[28:54, γραμμή 56-57] 

 

 

Εικόνα 4.1.102-4.1.103:  Αναπαράσταση αρχικής θέσης υποσχημάτων 3 και 5 από Λίνα με 

παρέμβαση εκπαιδευτικού μέσα από εικονική χειρονομία, [γραμμή 64-68], 

Εικόνα 4.1.104:  Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία για μετατόπιση και τελική θέση από 

Λίνα, [γραμμή 69-70] 
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Επεισόδιο 3 

Το επεισόδιο 3 αναφέρεται στη δραστηριότητα 4,στην ανάλυση της γεωμετρικής 

σύνθεσης (Δραστηριότητα 4 Σχέδιο Μαθήματος 1, Παράρτημα 2).Η εκπαιδευτικός καλεί 

τα παιδιά να υποδείξουν πώς θα μοιάζουν τα υποσχήματα της γεωμετρικής σύνθεσης, που 

αποτελείται από τετράγωνο και τρίγωνο, όταν κοπεί στην μέση. Η γεωμετρική σύνθεση 

προβάλλεται στον πίνακα. 

75. Εκπαιδευτικός: Ο Μάγος Αστρούλης αντιμετώπισε πάλι ένα πρόβλημα και 

76. θέλει να τον βοηθήσουμε. Ακούστε.  

77. Εκπαιδευτικός: [Κρατώντας μια χάρτινη φιγούρα του μάγου Αστρούλη]: 

78. Αγαπημένα μου παιδιά αντιμετωπίζω ακόμη ένα πρόβλημα και χρειάζομαι 

79. την πολύτιμη βοήθεια σας, τώρα, που καταφέρνετε όλα αυτά τα μαγικά με τα 

80. χεράκια σας. Μου έχουν λείψει όλα τα σχήματα που χρησιμοποιώ για τις 

81. κατασκευές μου και αποφάσισα τώρα να σπάσω μερικές ομπρέλες που έχω 

82. για να χρησιμοποιήσω τα σχήματα τους.  Βρήκα που λέτε στο ντουλάπι μου αυτή 

83. την ομπρέλα.[Προβάλλεται η αρχική σύνθεση στον πίνακα]. Όμως δεν 

84. ξέρω ποια σχήματα θα πάρω αν την σπάσω. Μπορείτε να με βοηθήσετε; 

85. Παιδιά: Ναι. 

86. Εκπαιδευτικός: Τι θέλει να κάνει ο Μάγος Αστρούλης; 

87. Δημήτρης : Να την κόψει [με το δεξί του χέρι μιμείται την κίνηση του 

88. ψαλιδιού]. 

89. Εκπαιδευτικός: Να την κόψει να την σπάσει μας είπε. Να την κόψει από πού; 

90. Παιδιά: Που[=από] την μέση. 

91. Εκπαιδευτικός: Α, εδώ που είναι αυτή η γραμμή [δείχνει τη διαχωριστική 

92. γραμμή με το δείκτη της]. Από την μέση. Τι θα γίνει αν την κόψει; 

93. Παιδιά: Τρίγωνο και τετράγωνο. 

94. Εκπαιδευτικός: Α πόσα σχήματα θα έχουμε αν την κόψει; 

95. Παιδιά: Δύο. 

96. Εκπαιδευτικός: Δύο σχήματα. Ένα τι μου είπατε [δείχνει με το δείκτη της το 

97. τρίγωνο]; 

98. Παιδιά: Τρίγωνο. 

99. Εκπαιδευτικός: Και ένα[δείχνει με το δείκτη της το τετράγωνο]; 

100. Παιδιά : Τετράγωνο. 

101. Εκπαιδευτικός: Τώρα πώς είναι τα σχήματα. Δείξετε μου με τα χέρια σας. 

102. Παιδιά:[ τοποθετούν τα χέρια τους σε απόσταση σε κάθετη διεύθυνση και 

103. μετακινούν το ένα τους χέρι προς το άλλο, εικόνα 4.1.105]. 

104. Εκπαιδευτικός: Δείξετε μου πώς είναι τώρα τα σχήματα. 

105. Δημήτρης και Έλενα: [ενώνουν τα χέρια τους, εικόνα 4.1.106].  

106. Εκπαιδευτικός: Α, τώρα είναι έτσι[τοποθετεί ενωμένα τα χέρια της, εικόνα 

107. 4.1.107, 44:06]. Ενωμένα. Όταν το κόψουμε πώς θα γίνουν; 

108. Έλενα: [Απομακρύνει το ένα της χέρι προς τα πάνω, εικόνα 4.1.108].  

109. Εκπαιδευτικός: Μπράβο έτσι [τοποθετεί και η ίδια τα χέρια της σε 

110. απόσταση, εικόνα 4.1.109, 48:21].  
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111. Δημήτρης: [Απομακρύνει και αυτός το ένα του χέρι προς τα πάνω, εικόνα 

112. 4.1.110]. 

113. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Δεν θα είναι ενωμένα.  

114. Παιδάκια μπορείτε να σκεφτείτε και να κάνετε πρόβλεψη πώς θα μοιάζουν 

115. τα σχήματα. Αν τα κόψουμε και τα χωρίσουμε; Θα συζητήσετε μεταξύ σας 

116. ποιο νομίζετε ότι θα βγει και θα μου δείξετε. Όταν το χωρίσουμε από τη 

117. μέση τι θα γίνει; Έτσι, έτσι ή έτσι; 

118. Δημήτρης: Το δύο. 

119. Νικόλας : Το δύο. 

120. [Τα παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης δηλώνουν το 2]. 

121. Παιδιά: Δύο. 

122. Εκπαιδευτικός: Μου είπατε ότι όταν τα σχήματα τα χωρίσουμε θα έχουμε...   

123. Παιδιά: Τρίγωνο. 

124. Εκπαιδευτικός: Και ένα [δείχνει το τετράγωνο]. 

125. Παιδιά: Τετράγωνο. 

126. Εκπαιδευτικός: Στο δύο τι έχει;[δείχνει στην επιλογή το τρίγωνο] 

127. Εκπαιδευτικός: Ένα. 

128. Παιδιά: Τρίγωνο. 

129. Εκπαιδευτικός: Και ένα [δείχνει στην επιλογή το τετράγωνο]. 

130. Παιδιά: Τετράγωνο. 

131. […][προβάλλεται το βίντεο και τα παιδιά αναπαράγουν τη 

132. χειρονομία, εικόνα 4.1.111, 4.1.112]. 

 

Τα παιδιά, επιτυχώς, αναγνωρίζουν τα υποσχήματα που συντελούν τη σύνθεση, 

αναλύοντας τη σύνθεση σε απλούστερες μονάδες (δυσδιάστατα γεωμετρικά σχήματα). 

Ωστόσο, καθώς τους καλεί η εκπαιδευτικός να δείξουν πώς είναι τα σχήματα, ο Δημήτρης 

και η Έλενα ενώνουν τα χέρια τους, σε οριζόντια διεύθυνση (εικόνα 4.1.105 γραμμή 92-

93). Έπειτα, η Έλενα, θέλοντας να υποδείξει στην εκπαιδευτικό πώς θα μοιάζουν όταν 

κοπούν, απομακρύνει τα χέρια της, παράγοντας μία εικονική χειρονομία που  αναφέρεται 

στην μετατόπιση γεωμετρικών σχημάτων (εικόνα 4.1.108, γραμμή 106). Συνεπώς, 

παρατηρούμε το παιδί να δημιουργεί από μόνο του μία σημειωτική αλυσίδα ανάμεσα στα 

πραγματικά αντικείμενα (πραγματικά γεωμετρικά σχήματα) και στο μαθηματικό σημείο 

της μετατόπισης, όπως παρουσιάζεται μέσα από τη χειρονομία της.  Η εκπαιδευτικός και 

ακολούθως, ο Δημήτρης αναπαράγουν τη χειρονομία της Έλενας. Όμοια, και στις δύο 

περιπτώσεις απουσιάζει ο προφορικός λόγος, εφόσον οι οδηγίες της εκπαιδευτικού 

ενθαρρύνουν περισσότερο την παραγωγή χειρονομίας, παρά λεκτικής αναπαράστασης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά προέβλεψαν πολύ σωστά την ορθή επιλογή που θα 

έχουν εάν κόψουν το σχήμα (επιλογή 2).  

 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

186 

 

 

 

 

Εικόνα 4.1. 105-4.1.107: Παραγωγή ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομίας από παιδιά, για 

αρχική  θέση υποσχημάτων και μετατόπιση, [γραμμή 102-103],  Παραγωγή ανάμεικτου 

χαρακτήρα χειρονομίας για αρχική  θέση υποσχημάτων από παιδιά,  Παραγωγή σκόπιμης 

χειρονομίας από εκπαιδευτικό [44:06, γραμμή 107]. 

 

 

 

Εικόνα 4.1.108-4.1.110: Παραγωγή ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομίας από Έλενα, για 

μετατόπιση υποσχήματος και τελική θέση υποσχημάτων [γραμμή 108], Παραγωγή 

ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομίας από εκπαιδευτικό, για μετατόπιση υποσχήματος και 
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τελική θέση υποσχημάτων, [γραμμή 110, 48:21], Παραγωγή ανάμεικτου χαρακτήρα 

χειρονομίας από Δημήτρη, για μετατόπιση υποσχήματος και τελική θέση υποσχημάτων. 

 

Εικόνα 4.1.111-4.1.112: Προβολή σκόπιμης χειρονομίας και Αναπαραγωγή σκόπιμης 

χειρονομίας από παιδιά εστίασης παρατήρησης, αντίστοιχα.  

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης Διδασκαλίας 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, παρατηρούμε ίδιο βαθμό συμμετοχής απ’ όλα τα 

παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης. Ωστόσο, το είδος της συμμετοχής κάθε 

παιδιού διαφέρει.  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα παιδιά παρουσιάζονται ικανά να αναγνωρίζουν τα 

γεωμετρικά υποσχήματα, είτε όταν είναι απομακρυσμένα στο χώρο σε μη πρωτοτυπικές 

θέσεις, ενεργοποιώντας πτυχές της αντιληπτικής αναγνώρισης, είτε όταν βρίσκονται 

ενωμένα, σε μια γεωμετρική σύνθεση, ενεργοποιώντας πτυχές της μαθηματικής 

αναγνώρισης. Συνεπώς, αν λάβουμε υπόψη την εξάρτηση από το πλαίσιο σε πτυχές 

αναγνώρισης γεωμετρικών σχημάτων, που παρατηρήθηκε στην Α΄ φάση της 

παρατήρησης, η εξέλιξη στην γεωμετρική σκέψη των παιδιών είναι φανερή. Επιπλέον, η 

αναγνώριση αυτή επιτελείται μέσα από μια σημειωτική ωρίμανση των παιδιών με την 

παραγωγή μόνο του προφορικού λόγου.  

 Όσον αφορά στη σύνθεση των υποσχημάτων, μέσω της μετατόπισης του 

γεωμετρικού σχήματος, βλέπουμε αρχικά την Έλενα να αδυνατεί να την αναγνωρίσει. 

Έπειτα, μετά την παρεμβολή της σκόπιμης χειρονομίας, παρουσιάζεται μια σημειωτική 

ωρίμανση στο παιδί για την ίδια τη μετατόπιση και την κατεύθυνση της. Από την άλλη, 

στην ανάλυση της γεωμετρικής σύνθεσης σε απλούστερες μονάδες (γεωμετρικά σχήματα) 

παρουσιάζει μέσα από τη χειρονομία της τη μετατόπιση. Ωστόσο, αδυνατεί να εκφράσει 

τη γεωμετρική έννοια μέσα από τον προφορικό της λόγο. Το γεγονός ότι στην περίπτωση 

της δημιουργίας γεωμετρικής σύνθεσης, παρουσιάζει σημειωτική ωρίμανση με την 

παραγωγή πλήρες προφορικού λόγου, σε αντίθεση με την ανάλυση της γεωμετρικής 
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σύνθεσης, αποτελεί ένδειξη ότι η σύνθεση υποσχημάτων αποτελεί μία πτυχή ευκολότερη 

από την ανάλυση. 

Η Λίνα και ο Δημήτρης μιμούνται τη σκόπιμη χειρονομία της εκπαιδευτικού, κατά τη 

δημιουργία γεωμετρικών συνθέσεων, στις οποίες απαιτείται μετατόπιση.  

Δεύτερη διδασκαλία 

Περιγραφή Διδασκαλίας 

Η δεύτερη διδασκαλία αντιστοιχεί στο δεύτερο σχέδιο μαθήματος που δόθηκε στην 

πειραματική ομάδα για την παρέμβαση. Στο συγκεκριμένο μάθημα απουσίαζε ο Δημήτρης 

και η Έλενα.  

Επεισόδιο 1 

Αφού η εκπαιδευτικός αφηγείται το παραμύθι της Μπέλας Κορδέλας, καλεί τα παιδιά να 

δουν την πρώτη ομπρέλα και να διατυπώσουν τις προβλέψεις τους, για το πώς θα πετύχουν 

το τελικό αποτέλεσμα [Δραστηριότητα 1, Σχέδιο Μαθήματος 2, Παράρτημα 2]. Τόσο η 

αρχική γεωμετρική σύνθεση, όσο και η τελική γεωμετρική σύνθεση προβάλλονται στον 

πίνακα.  

1. Εκπαιδευτικός: [3.00] Η Μπέλα Κορδέλα μας ζητάει να την βοηθήσουμε να 

2. φτιάξει καπέλα. Το πρώτο καπέλο που θέλει να φτιάξει είναι αυτό. Όμως η 

3. Μπέλα Κορδέλα μέχρι τώρα έχει φτάσει μέχρι εδώ. Να το ένα και δύο. Τι 

4. σχήματα είναι αυτά [δείχνει τα σχήματα στον πίνακα]; 

5. Παιδιά: Τρίγωνα. 

6. Εκπαιδευτικός: Τι πρέπει να κάνουμε για να την βοηθήσουμε. Τι πρέπει να 

7. κάνει για να φτιάξει το καπέλο που θέλει [δείχνει το τελικό σχήμα στον πίνακα]; 

8. Λίνα :Να τα ενώσουμε [ενώ έχει τη μία παλάμη της πάνω και την άλλη κάτω 

9. φέρνει την πάνω προς τα κάτω και τις ενώνει 3.34, εικόνα 4.1.113].  

10. Εκπαιδευτικός: Να τα ενώσουμε. Πώς να τα ενώσουμε; 

11. Σοφία και Λίνα(παρ.): [τοποθετούν τη μια παλάμη πάνω και την άλλη κάτω. 

12. Η Λίνα φέρει την κάτω προς τα πάνω, ενώ η Σοφία αντίστροφα. Τα δύο 

13. κορίτσια μιλάνε την ίδια στιγμή και δεν είναι ξεκάθαρο τι λένε, εικόνα 

14. 4.1.114, 3:37]. 

15. Εκπαιδευτικός: Ένα λεπτό. Βάλτε τα χέρια σας, όπως είναι τα σχήματα να 

16. μου δείξετε.  

17. Σοφία: [τοποθετεί τα χέρια της όπως είναι τα σχήματα στον πίνακα αλλά 

18. απομακρυσμένα, σε αντίθεση με τη Λίνα που τα βάζει σε κατακόρυφη 

19. διεύθυνση, εικόνα 4.1.115, 3:47].  

20. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, Σοφία. [τοποθετεί το ένα της χέρι στην θέση του 

21. σχήματος 1, εικόνα 4.1.116, 3:49]. 

22.  Λίνα: [βλέπει τη Σοφία και αρχίζει να μετακινεί τα χέρια της στη σωστή 

23. διεύθυνση].  

24. Εκπαιδευτικός: Γιατί τα βάζεις μακριά το ένα από το άλλο; Κοίτα. Είναι 

25. ενωμένα [τοποθετεί το άλλο της χέρι στη θέση του σχήματος 2, εικόνα 4.1.117]. 
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26.  Σοφία: [πλησιάζει τα χέρια της]. 

27. Λίνα: [διατηρεί τα χέρια της σε κάθετη διεύθυνση και μετακινεί το πάνω προς τα 

28. κάτω χωρίς ωστόσο να τα ενώνει, εικόνα 4.1.118,3:53]. 

29.  Λίνα: [βλέποντας την εκπαιδευτικό τοποθετεί σωστά τα χέρια της, εικόνα 

30. 4.1.119 3:56]. 

31. Εκπαιδευτικός: Τι πρέπει να κάνουμε τώρα; 

32. Νικόλας: Να κλείσουμε. 

33. Εκπαιδευτικός: Ποιο να κλείσω; 

34. Λίνα: Α, το ένα [τοποθετεί το ένα της χέρι σε οριζόντια διεύθυνση και 

35. μετακινεί το πάνω προς τα κάτω, εικόνα 4.1.120, 4:01]. 

36. Εκπαιδευτικός: Α το ένα. Αυτό τι πρέπει να το κάνω; 

37. Παιδιά: Να το κλείσω. 

38. Εκπαιδευτικός: Να το κλείσω, να το περιστρέψω. Κοιτάξετε να το 

39. περιστρέψω προς τα [περιστρέφει το χέρι της που είναι στην θέση του 

40. σχήματος 1 προς τα κάτω δεξιά]… 

41. Σοφία: Κάτω. 

42. Εκπαιδευτικός Προς τα κάτω προς τα [περιστρέφει το χέρι της που είναι στην 

43. θέση του σχήματος 1 προς τα κάτω δεξιά, εικόνα 4.1.121]. Τι είναι από 

44. εδώ [δείχνει προς τα δεξιά με το δείκτη του δεξιού της χεριού, εικόνα 4.122]; 

45. Εκπαιδευτικός: Δεξιά ή αριστερά; 

46. Σοφία: Δεξιά. 

47. Εκπαιδευτικός: Προς τα κάτω δεξιά. Κοιτάξετε να το κάνουμε μαζί. 

48. Περιστρέφω [τοποθετεί τα χέρια της στην θέση του σχήματος 1 και 2 και 

49. περιστρέφει το χέρι της που είναι στη θέση του σχήματος 1 προς τα κάτω 

50. δεξιά]. 

51.  Νίκη:[Φέρνει σε επαφή τα χέρια της, δημιουργώντας οξεία γωνία,4:03,εικόνα 

52. 4.1.123]. 

53. Λίνα:[ Δεν κάνει τίποτα].  

54.  Νίκη: [Τοποθετεί τα χέρια της ενωμένα, 4:34, εικόνα 4.1.124]. 

55. Εκπαιδευτικό: Θα βγει το σχήμα που θέλουμε; 

56. Εκπαιδευτικός: Ελάτε να το κάνετε και εσείς. Ετοιμάστε τα χεράκια σας. Το 

57. ένα πάνω [βάζει το αριστερό της χέρι στην θέση του σχήματος 1]. 

58. Νίκη: [τοποθετεί στις θέσεις των δύο υποσχημάτων τα δύο της χέρια, χωρίς 

59. ωστόσο να είναι ενωμένα στο σημείο περιστροφής, 4:42, εικόνα 4.1. 125]. 

60. Λίνα:[ Συνεχίζει να μην κάνει κάτι].  

61. Εκπαιδευτικός :Και το άλλο όπως το άλλο σχήμα[τοποθετεί το δεξί της χέρι 

62. στη θέση του άλλου σχήματος]. 

63. Νίκη:[τοποθετεί σωστά και το άλλο της χέρι, εικόνα  4:51, εικόνα 4.1.126]. 

64. Εκπαιδευτικός: Και τι να κάνουμε νομίζετε; 

65. Θεοδόσης: Να το περιστρέψουμε. 

66. Εκπαιδευτικός: Να το περιστρέψουμε προς τα κάτω δεξιά. Κάντε το να το 

67. δούμε. 

68. Νίκη: [Προσπαθεί ανεπιτυχώς να τα τοποθετήσει αλλά δεν τα καταφέρνει,4:58, 

69. εικόνα 4.1.127]. 

70. Εκπαιδευτικός: Για να το δούμε. 

71. [5:16, προβάλλεται το βίντεο]. 

72. Εκπαιδευτικός: Είναι όπως το κάναμε; 

73. Παιδιά: Ναι. 

74. Εκπαιδευτικός :Δείξετε μου το ξανά. Το ένα μας χέρι, όπως το ένα σχήμα και 

75. το άλλο χέρι, όπως το άλλο σχήμα [αναπαράγει την σκόπιμη χειρονομία]. 

76. [Τα παιδιά τοποθετούν τα χέρια τους, ακολουθώντας τις λεκτικές οδηγίες της 
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77. Εκπαιδευτικού, εικόνα 4.1.128, 5:54]. 

78. Εκπαιδευτικός :Και τι κάνουμε; Το περ… 

79. Παιδιά: Το περιστρέφουμε. 

80. Εκπαιδευτικός :Προς τα … 

81. Λίνα: Προς τα κάτω. 

82. Παιδί: Δεξιά [εκτελούν την περιστροφή, εικόνα 4.1.129,6:04]. 

83. Εκπαιδευτικός: Μπράβο προς τα δεξιά. Να σας δώσουμε πινακάκια για το 

84. φτιάξετε. Για να δω ποιος θα καταφέρει να φτιάξει το καπέλο της Μπέλα 

85. Κορδέλα. 

Η Λίνα, χρησιμοποιώντας χειρονομία, όμοια με αυτές που παρουσιάστηκαν στην 

προηγούμενη διδασκαλία, αναφέρει, «να τα ενώσουμε». Πιθανόν, το παιδί εμφανίζεται να 

παραμένει εξαρτημένη από τη στατική εικόνα των δύο απομακρυσμένων πραγματικών 

αντικειμένων, που αναπαριστούν γεωμετρικά σχήματα, τα οποία έπειτα απλά ενώνονται. 

Ίσως, αγνοεί το μετασχηματισμό του αντικειμένου που παρεμβαίνει, την περιστροφή. Η 

αδυναμία αυτή του παιδιού φαίνεται μέσα από την απουσία του μετασχηματισμού στο 

λόγο της και στη χειρονομία της (εικόνα 4.1.113&114, 3:34-3:37, γραμμή 9-14). 

Αν και η  Σοφία  χρησιμοποιεί μια παρόμοια χειρονομία (εικόνα 4.1.114,3:37), εν 

τούτοις, καθώς την καλεί η εκπαιδευτικός να αναπαραστήσει τη θέση των δύο σχημάτων 

τροποποιεί τη χειρονομία της. Αναλυτικότερα, παράγει μία εικονική  χειρονομία που 

αναπαριστά την αρχική θέση των δύο πραγματικών αντικειμένων (εικόνα 4.115, γραμμή 

17-19). Αφού η εκπαιδευτικός παράγει και η ίδια τη χειρονομία, η Λίνα την μιμείται και 

διορθώνει και αυτή τη χειρονομία της, δημιουργώντας ένα φαινόμενο σύλληψης. Τα 

παιδιά ονομάζουν το μαθηματικό σημείο της περιστροφής, με την άτυπη λέξη «κλείσω» 

(γραμμή 27). Η εκπαιδευτικός αναφέρει στα παιδιά τον κατάλληλο μαθηματικό όρο, 

δηλαδή, την περιστροφή.  

Ο όρος της «περιστροφής» επαναλαμβάνεται τόσο λεκτικά, όσο και με χειρονομία από τα 

παιδιά (γραμμή 77, εικόνα 4.1.128, 5:54), μετά την προβολή του βίντεο. Ωστόσο, η Λίνα, 

στα επόμενα λεπτά, παρουσιάστηκε να επικεντρώνεται μερικώς στις χωρικές σχέσεις, 

ονομάζοντας την κατεύθυνση με τη λέξη κάτω και αγνοώντας τη λέξη δεξιά.  
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Εικόνα 4.113-4.1.114. Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία για αρχική , τελική θέση και 

μετατόπιση σχημάτων Λίνας [3:34, γραμμή 9], Λίνας  και  Σοφίας[3.:37, γραμμή 14], 

αντίστοιχα. 

 

  

Εικόνα 4.1.115:  Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Σοφίας και Λίνας για αρχική θέση 

υποσχημάτων [3:47, γραμμή 17-19], 

Εικόνα 4.1.116:Σκόπιμη χειρονομία εκπαιδευτικού για αρχική θέση σχήματος[3:49, γραμμή 

20-21]  

  

Εικόνα 4.1.117: Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από εκπαιδευτικό[3:49, γραμμή 25],  
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Εικόνα 4.1.118 : Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία για Σοφία και Λίνα για αρχική θέση 

υποσχημάτων [3:53, γραμμή 28]  

  

Εικόνα 4.1.119 Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λίνας για αρχική θέση υποσχημάτων 

[3:56, γραμμή 30], 

Εικόνα 4.1.120: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λίνας για αρχική και τελική θέση 

υποσχημάτων και μετατόπιση [4:01, γραμμή 35].  

 

  

Εικόνα 4.1.121 & 4.1.122: Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από εκπαιδευτικό [γραμμή 43-

44], Εικόνα 4.1.123: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από Νίκη για αρχική θέση 

υποσχημάτων [4:03, γραμμή 51-52]  
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Εικόνα 4.1.124:  Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από Νίκη για την ένωση των 

υποσχημάτων/τελική θέση υποσχημάτων[4:34, γραμμή 54],  

Εικόνα 4.1.125-4.1.126:  Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από Νίκη για αρχική θέση 

υποσχημάτων [4:42, γραμμή 58, γραμμή 63, 4:51] 

 

 

Εικόνα 4.1.127Αναπαραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από Νίκη[4:58, γραμμή 68-69] 

 

  

Εικόνα 4.1.128-4.1.129: Αναπαραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από παιδιά [5:54-6:04, 

γραμμή 77-82] 

Επεισόδιο 2 

Το επεισόδιο 2 διαδέχεται στο ίδιο λεπτό το επεισόδιο 1. Αφού δίνονται τα πινακάκια, τα 

παιδιά τοποθετούν τα σχήματα (πραγματικά γεωμετρικά αντικείμενα) στη σωστή θέση, 

χωρίς καμία βοήθεια και εφαρμόζουν την περιστροφή [6.15]. Το επεισόδιο 2 ξεκινάει με 

τα παιδιά να έχουν στη διάθεση τους τα πραγματικά τους σχήματα και να φτιάχνουν την 

αρχική γεωμετρική σύνθεση. 

86. Εκπαιδευτικός: Πάρτε το ένα σχήμα και τοποθετείστε το όπως το ένα και το δύο 

87. όπως το δύο . 

88. Λίνα: Κυρία πώς; [Ακολούθως συνθέτει με τα υποσχήματά της τη γεωμετρική 
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89. σύνθεση χωρίς κάποια βοήθεια]. 

90. Νίκη: [Παίρνει τα σχήματα και τα τοποθετεί και εφαρμόζει και την περιστροφή, 

91. εικόνα 4.1.130,7:33]. 

92. [Η εκπαιδευτικός επεμβαίνει και της λέει να τα αφήσει όπως ήταν]. 

93. Εκπαιδευτικός: Τώρα θέλω να κάνετε την κίνηση που είπαμε. Το ένα 

94. περιστρέψετε το προς τα δεξιά.  

95. [Τα κορίτσια καθώς μιλάει η εκπαιδευτικός περιστρέφουν το σχήμα 1 προς 

96. τα δεξιά, εικόνα 4.1.131,δημιουργώντας την τελική σύνθεση,7:45. ]. 

97. Εκπαιδευτικός: [9.20]Λίνα, έλα εδώ στο φανελογράφο για να μας δείξει πώς 

98. περίστρεψες το σχήμα. 

99. Εκπαιδευτικός: Δείξε μας με τα χέρια σου πρώτα. Βάζω το ένα χέρι στη θέση του 

100. ενός σχήματος. 

101. Λίνα: [Τοποθετεί το ένα της χέρι στη θέση του ενός, εικόνα 4.1.132]. 

102. Λίνα: Και το άλλο έτσι [τοποθετεί το άλλο της χέρι όπως είναι το άλλο σχήμα]. 

103. Εκπαιδευτικός: Και το πε… 

104. Λίνα : Το περιστρέφουμε προς τα κάτω. 

105. Εκπαιδευτικός: Προς τα δεξιά. 

106. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Κάνε το και στο φανελογράφο να το δούμε. Έτσι το 

107. κάνατε όλοι; 

108. Παιδιά: Ναι. 

Αφού τα παιδιά φτιάξουν την γεωμετρική σύνθεση, τοποθετώντας τα σχήματα στον ορθό 

προσανατολισμό, εφαρμόζουν την περιστροφή στα πινακάκια τους με επιτυχία. Η Λίνα 

ανεβαίνει στον πίνακα και εφαρμόζει την περιστροφή, τόσο με τα χέρια της, παράγοντας 

την σκόπιμη χειρονομία, όσο και με τα πραγματικά αντικείμενα που είναι τοποθετημένα 

στον πίνακα (εικόνα 4.1.132). Ο προφορικός λόγος που συνοδεύει την χειρονομία της, αν 

και εμφανίζεται να είναι μαθηματικά ορθός, παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τον 

καθορισμό της κατεύθυνσης της περιστροφής και τη χρήση της χωρικής έννοιας «δεξιά». 

Η ίδια συμπεριφορά παρατηρήθηκε να συμβαίνει από το συγκεκριμένο κορίτσι στο 

προηγούμενο επεισόδιο (γραμμή 106). Συνεπώς, η χειρονομία εμπλουτίζει το λόγο του 

παιδιού. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι η επανάληψη της χειρονομίας και της 

λεκτικής αναπαράστασης, αρχίζει να δημιουργεί μία σημειωτική αλυσίδα ανάμεσα στα 

πραγματικά αντικείμενα και στο ίδιο το μαθηματικό σημείο της περιστροφής του 

γεωμετρικού αντικειμένου.  
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Εικόνα 4.1.130-4.1.131Αρχική σύνθεση Λίνας και Νίκης[7:33], Τελική σύνθεση Λίνας  και 

Νίκης,[ 7:45],  

 

Εικόνα 4.1.132:Αναπαραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από Λίνα. 

Επεισόδιο 3 

Το επεισόδιο 3, ακολουθεί το επεισόδιο 2, στα επόμενα ακριβώς λεπτά. Η εκπαιδευτικός 

δείχνει τη γεωμετρική σύνθεση της Δραστηριότητας 2 στον πίνακα, μέσω του 

βιντεοπροβολέα. Στη σύνθεση απαιτείται περιστροφή προς τα πάνω αριστερά. Τα παιδιά 

καλούνται να διατυπώσουν προβλέψεις [Δραστηριότητα 2, Σχέδιο Μαθήματος 2, 

Παράρτημα 2]. 

100. Εκπαιδευτικός: Τώρα, παιδάκια μου, αν η Μπέλα Κορδέλα θέλει να φτιάξει 

101. αυτό το σχήμα εδώ [δείχνει το τελικό σχήμα, εικόνα 4.1.133]; 

102. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξετε θέλει να φτιάξει αυτό. Πώς θα το φτιάξει; Κοιτάξετε 

103. έχει φτάσει εδώ[δείχνει την αρχική σύνθεση με το δείκτη της στον πίνακα]. 

104. Σοφία: Εν έτσι και τα δύο[παρουσιάζει τα δύο σχήματα στις αρχικές τους θέσεις με τα 

105. χέρια της] και πρέπει να μετακινήσουμε[κάνει την περιστροφή, εικόνα 4.134,14:52]. 

106. Εκπαιδευτικός: Για να σε βοηθήσω. Είναι εδώ τα σχήματα. Βάλε το ένα σου χέρι 

107. για το σχήμα 3 [αγγίζει το σχήμα 3, εικόνα 4.1.135]. Να το έτσι το σχήμα 

108. 3 [τοποθετεί το ένα της χέρι στη θέση του σχήματος 4, εικόνα 4.1.136 και το 

109. άλλο σου το χέρι…]. 

110. Σοφία : [Τοποθετεί τα δύο της χέρια στη θέση του κάθε σχήματος, 14:54] 

111. Εκπαιδευτικός: Μπράβο Έλενα.[Τοποθετεί το άλλο της χέρι στην θέση του 

112. σχήματος 4]. Πολύ ωραία. Και τι πρέπει να γίνει; 

113. Σοφία: Να μετακινήσουμε το 4 [περιστρέφει το χέρι της που αντιστοιχεί στο 

114. σχήμα 4 πάνω αριστερά, εικόνα 4.1.137,15:13]. 

115. Εκπαιδευτικός: Και που να το πάρουμε; 

116. Σοφία: Πάνω [περιστρέφει το χέρι της που αντιστοιχεί στο σχήμα 4 πάνω 

117. αριστερά]. 

118. Εκπαιδευτικός: Μπράβο Σοφία.  

119. Εκπαιδευτικός: Έχουμε το χέρι μας στη θέση του ενός σχήματος και το άλλο στη 

120. θέση του άλλου σχήματος και περιστρέφουμε το 3 προς τα πάνω α…[εκτελεί τη 

121. σκόπιμη χειρονομία, εικόνα 4.1.138]. 

122. Παιδί: Αριστερά. 

123. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξετε το βίντεο και θέλω να το κάνετε όλοι σας.  
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124. Εκπαιδευτικός: Κάνετε το και εσείς[επαναλαμβάνεται το βίντεο]. 

125. Νίκη:[ τοποθετεί τα δύο της χέρια και εκτελεί την περιστροφή, εικόνα 4.1.139]. 

126. Εκπαιδευτικός: Ξανά. Το ένα σχήμα εδώ το άλλο εδώ και περιστρέφουμε το ένα 

127. σχήμα προς τα αριστερά[αναπαράγει τη σκόπιμη χειρονομία]. 

128. [Όλα τα παιδιά εκτελούν την περιστροφή με τα χέρια τους]. 

Η Σοφία παρουσιάζει με τα χέρια της τη θέση των σχημάτων που βρίσκονται στον πίνακα 

(εικονική διάσταση) και αναφέρει στην εκπαιδευτικό με ελλιπή λόγο «ότι πρέπει να 

μετακινήσουμε» (εικόνα 4.1.134, γραμμή 104-105, 14.52), προβάλλοντας μία σύγχυση 

ανάμεσα στην έννοια της μετατόπισης-μετακίνησης και περιστροφής. Η εκπαιδευτικός 

προσαρμόζει τη χειρονομία της στη χειρονομία της Σοφίας και την καλεί να προσδιορίσει 

το σχήμα που πρέπει να περιστρέψει (σχήμα 4). Ο προφορικός λόγος της Σοφίας, που 

ακολουθεί και συγκεκριμενοποιεί την κατεύθυνση του σχήματος 4, εμπλουτίζεται με την 

παραγωγή εικονικής χειρονομίας. Η χειρονομία της Σοφίας είναι όμοια με τη σκόπιμη 

χειρονομία που επρόκειτο να παρακολουθήσουν στα επόμενα λεπτά, όπου αναπαρίσταται 

όχι μόνο η αρχική και τελική θέση των σχημάτων/πραγματικών αντικειμένων, αλλά και η 

ίδια η περιστροφή (εικόνα 4.1.136-137, γραμμή 108-114, 14.54-15:13). Η εκπαιδευτικός 

επαναλαμβάνει τη χειρονομία του παιδιού, παράγοντας ολοκληρωμένο προφορικό λόγο 

στο πλαίσιο του σημειωτικού παιδιού. Έπειτα, ενθαρρύνει τα παιδιά να παρακολουθήσουν 

το βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία και να την αναπαράγουν, ανάμεσα τους και η Νίκη. 

Συνεπώς, το σημειωτικό παιχνίδι που εκτυλίσσεται μέσα από την προσαρμογή της 

εκπαιδευτικού στις σημειωτικές πηγές του παιδιού, αλλά και της επέκτασης τους, βοηθά 

το παιδί να προσεγγίσει το μαθηματικό σημείο της περιστροφής, με αναφορά στα 

πραγματικά αντικείμενα. 
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Εικόνα 4.1.133-135:  Προβολή αρχικής και τελικής σύνθεσης, Ανάμεικτου χαρακτήρα 

χειρονομία από Σοφία για αρχική και τελική θέση υποσχημάτων και περιστροφή, [γραμμή 

104-105, 14:52], Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία για αρχική θέση υποσχήματος 3, 

[γραμμή 106-107], αντίστοιχα.. 

 

 

   

Εικόνα 4.1.136-4.1.138: Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας για αρχική θέση σχήματος 4 από 

την εκπαιδευτικό [γραμμή 108-109],Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από Σοφία για 

αρχική, τελική θέση υποσχημάτων και περιστροφή προς τα πάνω αριστερά, [γραμμή 114, 

15:13], Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από εκπαιδευτικό, αντίστοιχα.  

 

  

Εικόνα 4.139: Αναπαραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από Νίκη [γραμμή 125, 16:10] ΚΥ
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Επεισόδιο 4 

Στο ίδιο λεπτό του επεισοδίου 3, αναπτύσσεται το επεισόδιο 4, όπου προβάλλεται η 

γεωμετρική σύνθεση της Δραστηριότητας 3 και τρεις γεωμετρικές συνθέσεις ως επιλογές. 

Έπειτα, παρουσιάζεται η μαγνητοσκοπημένη σκόπιμη χειρονομία, συνοδευμένη με τη 

λεκτική αναπαράσταση για να βοηθήσει τα παιδιά να εντοπίσουν ποια από τις τρεις 

επιλογές αποτελεί την τελική γεωμετρική σύνθεση. Το επεισόδιο ξεκινάει με την προβολή 

της αρχικής γεωμετρικής σύνθεσης [Δραστηριότητα 3α
 
]. 

 

129. Εκπαιδευτικός: Τώρα παιδάκια θέλω να δείτε κάτι άλλο. Κοιτάξετε το. 

130. [Προβάλλεται η γεωμετρική σύνθεση]. Ακούστε τι θέλει να μας πει.  

131. Εκπαιδευτικός: Η Μπέλα κορδέλα σύγχυσε τα τελικά σχέδια των καπέλων. 

132. Κοιτάξετε τις επιλογές.[Προβάλλονται οι επιλογές]. 

133. Αυτό το σχήμα 1, το 2 και το 3. 

134. [Προβάλλεται το βίντεο] 

135. Εκπαιδευτικός: Καταλάβατε. Δείξε μας Νάσο πώς να το κάνουμε. Το ένα μας 

136. χέρι στη θέση του ενός σχήματος του 5 και το άλλο στη θέση του 3 . Και που να 

137. το περιστρέψουμε. Στα δεξιά. [Ο Νάσος και η εκπαιδευτικός αναπαράγουν τη σκόπιμη 

138. χειρονομία]. 

139. [Τα παιδιά αναπαράγουν τη χειρονομία, εικόνα 4.1.140, 28:44] 

140. Εκπαιδευτικός: Ποιο σχήμα θα μας βγάλει; 

141. Λίνα: Το 2. 

142. [Ακούγονται όλες οι επιλογές]. 

143. Εκπαιδευτικός: Ποιοι νομίζουν το 1; 

144. [Η Νίκη σηκώνει χέρι]. 

145. Εκπαιδευτικός: Ποιοι νομίζουν το 2; 

146. [Η Λίνα σηκώνει το χέρι της]. 

147. Εκπαιδευτικός: Ποιοι νομίζουν το 3; 

148. [Σηκώνει χέρι μόνο ο Θεοδόσης]. 

149. Εκπαιδευτικός: Θέλω να έρθει ο Νικόλας στο φανελογράφο να μας το 

150. φτιάξει. Έλα Νικόλα να το περιστρέψεις προς τα κάτω.[Το παιδί, πλησιάζει στο 

151. φανελογράφο και εφαρμόζει την περιστροφή στα σχήματα στον πίνακα]. Κοιτάξτε 

152. ποιο σχήμα βρήκε ο Νικόλας. 

153. Νικόλας : Το 1. 

Τα παιδιά, αφού αναπαράγουν τη χειρονομία, επιλέγουν μέσα από τρεις γεωμετρικές 

συνθέσεις την ορθή επιλογή. Από τα παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης, η 

Νίκη καταλήγει στην ορθή απάντηση, ενδεχομένως, ως αποτέλεσμα, παραγωγής νοερού 

συλλογισμού. Συγκεκριμένα, για μπορέσει το παιδί να επιλέξει την ορθή επιλογή, 

απαιτείται να αποσυνδεθεί από τα πραγματικά αντικείμενα και να προβεί σε νοερούς 

μετασχηματισμούς του αντικειμένου, που θα οδηγήσουν στην επιλογή της τελικής 

γεωμετρικής σύνθεσης. 
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Η εξάρτηση της Λίνας από το πλαίσιο και από τα ίδια τα πραγματικά αντικείμενα την 

οδηγεί σε μία λανθασμένη επιλογή, που έχει πολλά όμοια στοιχεία με την πρώτη 

γεωμετρική σύνθεση. Η αποτυχία της Λίνας, πιθανόν, να οφείλεται στο ότι η επιλογή της  

παρουσιάζει το τρίγωνο που περιστρέφεται σε όμοιο προσανατολισμό με την αρχική 

επιλογή, αλλά σε διαφορετική θέση. Η συμπεριφορά της δείχνει αδυναμία να 

απομακρυνθεί από τα πραγματικά αντικείμενα.  Η επιλογή της Λίνας θα ήταν σωστή αν 

εφαρμοζόταν μετατόπιση προς τα κάτω, αντί περιστροφή. Ίσως η πρωτοτυπική θέση του 

τριγώνου στην συγκεκριμένη επιλογή να οδήγησε το παιδί στο να καταλήξει σε αυτή.  

 

Επεισόδιο 4.1.140: Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από παιδιά [ γραμμή 139, 28:44] 

 

Επεισόδιο 5 

Το επεισόδιο 5 ξεκινάει στο ίδιο λεπτό με το επεισόδιο 4. Η εκπαιδευτικός προβάλλει στα 

παιδιά το σχήμα που πρόκειται να κοπεί. Καλεί τα παιδιά να εντοπίσουν ποια σχήματα από 

τις τρεις επιλογές που προβάλλονται στον πίνακα θα προκύψουν (ορθή επιλογή = 

επιλογή1) [Δραστηριότητα 4] από την ανάλυση του σχήματος σε υποσχήματα.  

 

154. Εκπαιδευτικός: Παιδιά η Μπέλα Κορδέλα θέλει να της πω ποια σχήματα θα 

155. πάρω αν σκίσω  κάποια καπέλα. Έχει συγχύσει το φάκελο με κάποιους άλλους. 

156. Ο φίλος μου ο Μάγος Αστρούλης με συμβούλεψε, αν σπάσω το σχήμα στη 

157. διαχωριστική γραμμή που φαίνεται θα βρω ποια σχήματα θα πάρω. Έτσι είχε 

158. κάνει και αυτός. Τι μας είπε να σπάσουμε η Μπέλα Κορδέλα; 

159. Σοφία: Το τετράγωνο. 

160. Εκπαιδευτικός: Αυτό το τετράγωνο. Και όταν το σπάσουμε πόσα σχήματα θα 

161. πάρουμε νομίζετε;[Κρατάει στα χέρια της το τετράγωνο που θα αναλυθεί]. 

162. Παιδιά: Δύο. 

163. Εκπαιδευτικός: Ποια σχήματα θα πάρουμε νομίζετε; Εδώ στο ένα, εδώ στο δύο ή 

164. εδώ στο τρία [δείχνει κάθε φορά με το δείχτη της την επιλογή]; 

165. Παιδιά: Το δύο [η Λίνα και η Νίκη δεν λένε κάτι]. 

166. Σοφία: Κυρία, κυρία το ένα. 

167. Εκπαιδευτικός: Α, το ένα λέει η Σοφία. Δείξε μας με τα χέρια σου τι θα πάθουν 

168. τα σχήματα.  
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169. Σοφία: Εν έτσι [ενώνει τα χέρια της σε ένα σημείο, εικόνα 4.1.141, 41:56] και 

170. πρέπει να τα κάμουμε έτσι [ενώνει εντελώς τις παλάμες της, εικόνα 4.1.142, 

171. 41:59]. 

172. Εκπαιδευτικός: Λοιπόν. Βάλετε, πρώτα, όπως είναι εδώ πριν να κοπούν [αγγίζει 

173. το σχήμα –πριν την κοπή που είναι στον πίνακα, εικόνα 4.1.143], είναι ενωμένα 

174. έτσι; 

175. Εκπαιδευτικός: Ένωσ’ τα μαζί.[η εκπαιδευτικός ενώνει τα χέρια της, εικόνα 

176. 4.1.144] 

177. Σοφία: [Ενώνει τα χέρια της].  

178. Εκπαιδευτικός: Και τι θα πάθουν όταν τα κόψουμε; 

179. Σοφία: Έτσι[ανοίγει τα χέρια της εικόνα 4.1.145, 42:06]. 

180. Εκπαιδευτικός: Α, θα ανοίξει προς τα πού;(περιστρέφει το αριστερό της χέρι 

181. προς τα πάνω αριστερά, εικόνα 4.1.146]. 

182. Σοφία: Πάνω [μετακινεί το ένα της χέρι προς τα πάνω, ενώ αρχικά τα είχε 

183. ενωμένα, Εικόνα 4.1.147,43:08]. 

184. Εκπαιδευτικός: Προς τα πάνω α… 

185. Παιδιά: Αριστερά. 

186. Εκπαιδευτικός: Η Σοφία λέει θα ανοίξει προς τα πάνω αριστερά και θα έχουμε 

187. ποιο;[Παράγεται η σκόπιμη χειρονομία].Το ένα το δύο ή το τρία; 

188. Παιδιά: Το ένα. 

189. Εκπαιδευτικός: Θα σας δώσουμε από ένα σχηματάκι και θα το κόψετε στη 

190. γραμμή.  

191. [Τα παιδιά παίρνουν το σχήμα και το κόβουν] 

192. Εκπαιδευτικός:  Τοποθετήστε τα όπως αυτά εδώ. Βάλτε τα σχήματα όπως τα 

193. βλέπετε στον πίνακα. 

194. [Τα παιδιά τοποθετούν ενωμένα τα υποσχήματα τους]. 

195. Εκπαιδευτικός: Και τώρα ακούστε το βίντεο για να δούμε πώς θα τα 

196. περιστρέψουμε. 

197. [Προβάλλεται το βίντεο]. 

198. Εκπαιδευτικός: Κάντε το να σας δω. Ενώστε τα σχήματα έτσι [ενώνει τα χέρια 

199. της]. 

200. [Τα παιδιά ενώνουν τα δύο τους χέρια]. 

201. Εκπαιδευτικός: Και περιστρέφουμε το ένα σχήμα προς τα πάνω[περιστρέφει το 

202. αριστερό της χέρι προς τα πάνω αριστερά]. 

203. Εκπαιδευτικός: Πάνω αριστερά [τα παιδιά εκτελούν την περιστροφή]. 

204. Εκπαιδευτικός: Κάντε το τώρα.  

205. [Η Λίνα εκτελεί την περιστροφή με τα υποσχήματά της, η Νίκη δυσκολεύεται και 

206. την πλησιάζει η εκπαιδευτικός,50:37, εικόνα 4.1.148]. 

207. [Η εκπαιδευτικός κρατάει σταθερό το σημείο περιστροφής]. 

208. Εκπαιδευτικός: Νίκη αυτό να πάει προς τα πάνω [αγγίζει το τρίγωνο]. 

209. [Η Νίκη εκτελεί την περιστροφή, εικόνα 4.1.149] 

210. Εκπαιδευτικός: Τελικά ποιο είναι το σωστό; 

211. Λίνα: Το ένα. 

212. Εκπαιδευτικός: Μπράβο.  

Ενώ τα περισσότερα παιδιά αναφέρουν την επιλογή δύο, η Σοφία δηλώνει προφορικά την 

επιλογή ένα, η οποία αποτελεί την ορθή επιλογή. Πιθανόν, το γεγονός ότι το σχήμα που 

πρόκειται να κοπεί είναι τετράγωνο, οδηγεί τα παιδιά να επιλέξουν υποσχήματα που όχι 

μόνο βρίσκονται σε πρωτοτυπική θέση, εμπεριέχουν και τετράγωνο σχήμα. Η 
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συμπεριφορά τους δείχνει μία εξάρτηση από τις σημειωτικές πηγές της διδασκαλίας και 

ειδικότερα, από την αρχική γεωμετρική σύνθεση. Ωστόσο, καθώς η Σοφία καλείται να 

αναπαραστήσει τα σχήματα στην αρχική τους θέση (πριν την κοπή) με τα χέρια της, 

αναπαράγει χειρονομία που προβλήθηκε στα προηγούμενα επεισόδια. Συγκεκριμένα, 

ενώνει τα χέρια της σε ένα σημείο και αναφέρει ότι,  «εν έτσι» και «πρέπει να τα κάμουμε 

έτσι», ενώνοντας εντελώς τα χέρια της (εικόνα 4.1.141-142, 41:56-41:59, γραμμή 169-

171). Ο προφορικός λόγος του παιδιού αδυνατεί να εκφράσει λεκτικά τη διαδικασία που 

θα πρέπει να ακολουθηθεί, ενώ η χειρονομία της δείχνει μία εξάρτηση από τις υπόλοιπες 

χειρονομίες που αναπτυχθήκαν, στα προηγούμενα επεισόδια της διδασκαλίας. Η 

γεφύρωση που επιφέρει η εκπαιδευτικός μέσω της χειρονομίας της, ενισχύει το παιδί να 

αναπαραστήσει την περιστροφή με τα χέρια της. Το παιδί παράγει μία ανάμεικτου 

χαρακτήρα χειρονομία, που αναμειγνύει την περιστροφή και την τελική θέση των 

γεωμετρικών σχημάτων, μέσα από την εικονική της διάσταση. Ωστόσο, η χειρονομία του 

κοριτσιού δεν συνοδεύεται από τυπικό μαθηματικό λόγο, αλλά από την άτυπη λέξη, 

«έτσι». Καθώς, η εκπαιδευτικός προτρέπει το κορίτσι να γίνει συγκεκριμένη, η Σοφία 

συγχρονίζει τη χειρονομία της, ορίζοντας λεκτικά, μερικώς, την κατεύθυνση της 

περιστροφής («πάνω») (εικόνα 4.1.147). Η εκπαιδευτικός αναπαράγει τη σκόπιμη 

χειρονομία και καλεί τα παιδιά να εντοπίσουν την ορθή επιλογή. Τα παιδιά ομόφωνα 

καταλήγουν στην επιλογή 1. Αναμφισβήτητα, η χειρονομία της εκπαιδευτικού  αποτελεί 

μια γέφυρα ανάμεσα στα ίδια τα πραγματικά αντικείμενα και το μαθηματικό σημείο 

[αξονικό σημείο]. 

Ακολούθως, τα παιδιά φτιάχνουν τη γεωμετρική σύνθεση, χωρίς κάποια δυσκολία, με 

εξαίρεση την Νίκη, η οποία δυσκολεύεται να εφαρμόσει την περιστροφή στα σχήματά της. 

Αντιμετωπίζει τη δυσκολία της με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού. 

 

Εικόνα 4.1.141 -4.1.142: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία για αρχική και τελική θέση 

υποσχημάτων, αντίστοιχα, [γραμμή 169-171, 41:56-41:59],  

Εικόνα 4.1.143:  Δεικτική χειρονομία εκπαιδευτικού για τελικό σχήμα.  
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Εικόνα 4.1.144-4.1.146: Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας για αρχική θέση υποσχημάτων 

από εκπαιδευτικό [γραμμή 176],  Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας για τελική θέση 

υποσχημάτων από Σοφία [γραμμή 179, 42:06], Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας για τελική 

θέση υποσχημάτων από εκπαιδευτικό [γραμμή 181] 

 

 

   

Εικόνα 4.1.147:  Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας για τελική θέση υποσχημάτων από 

Σοφία, [γραμμή 183, 43:08], 

Εικόνα 4.1.148: Υποστήριξη δράσης Νίκης στην εκτέλεση περιστροφής, [ 50:37,γραμμή 

206] 
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Εικόνα 4.1.149: Εκτέλεση περιστροφής από Νίκη 

 

Διαχρονική Ανάλυση Δεύτερης Διδασκαλίας 

Στην αρχή της διδασκαλίας, η Λίνα αντιμετωπίζει τη σύνθεση υποσχημάτων, με εφαρμογή 

περιστροφής, με έντονη εξάρτηση από το πλαίσιο των πραγματικών αντικειμένων. Δείχνει 

ιδιαίτερη αδυναμία στο να αναγνωρίσει την ανάγκη για εφαρμογή περιστροφής στην 

αρχική γεωμετρική σύνθεση, τόσο μέσα από τη χειρονομία της, όσο και μέσα από το λόγο 

της. Ωστόσο, η παρουσίαση της σκόπιμης χειρονομίας βοηθά το παιδί να αποκτήσει 

πρόσβαση στην περιστροφή τόσο λεκτικά, όσο και μέσα από χειρονομία. Πλέον, οι 

δυσκολίες της επικεντρώνονται στις χωρικές σχέσεις του γεωμετρικού μετασχηματισμού 

της περιστροφής, εφόσον αδυνατεί να ορίσει την περιστροφή με τις λέξεις δεξιά και 

αριστερά. Παρόλα αυτά, σε όλα τα παιδιά εμφανίζεται εξάρτηση από το πλαίσιο στη 

δραστηριότητα ανάλυσης της γεωμετρικής σύνθεσης σε υποσχήματα. Το φαινόμενο αυτό 

εντοπίζεται, επίσης, στη Λίνα, στη δραστηριότητα εντοπισμού της ορθής γεωμετρικής 

σύνθεσης, ακολουθώντας τις οδηγίες που προβάλλονται στο βίντεο (Δραστηριότητα 3).  

Όσον αφορά στη Νίκη, εμφανίζεται σε όλα τα επεισόδια να αναπαράγει τις 

χειρονομίες που βλέπει στα βίντεο και να χρησιμοποιεί τις μαγνητοσκοπημένες 

χειρονομίες για να διορθώσει τις δικές της.   

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης και Δεύτερης Διδασκαλίας 

Όμοια και στις δύο διδασκαλίες η αναπαραγωγή της σκόπιμης χειρονομίας βοηθά τη Λίνα 

να αποκτήσει πρόσβαση στο μαθηματικό σημείο, τόσο μέσα από την χειρονομία της όσο 

και μέσα από το λόγο της. Ωστόσο, η εξάρτηση της από το πλαίσιο στη δεύτερη 

διδασκαλία είναι έντονη στη δραστηριότητα ανάλυσης, αλλά και σύνθεσης μέσα από 
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οδηγίες κάτι που δεν είχε εντοπιστεί στην προηγούμενη διδασκαλία. Συνεπώς, είναι 

φανερό ότι η περιστροφή προκαλεί περισσότερες δυσκολίες στο παιδί σε σχέση με τη 

μετατόπιση. Παράλληλα, τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη διδασκαλία, οι 

κατευθύνσεις που επικοινωνεί η Λίνα διατυπώνονται μέσα από τις λέξεις « πάνω», «κάτω» 

και δεν χρησιμοποιεί τις λέξεις «δεξιά», «αριστερά». Πιθανόν, το γεγονός ότι δεν 

χρειάστηκε στην πρώτη διδασκαλία να ορίσει λεκτικά τις έννοιες δεξιά και αριστερά, δεν 

νιώθει εξοικείωση μαζί τους, στη δεύτερη διδασκαλία 

Να σημειωθεί ότι, όλα τα παιδιά εμφανίζονται ικανά, όπως και στην πρώτη διδασκαλία να 

συνθέτουν γεωμετρικές συνθέσεις και να τις αναλύουν, χρησιμοποιώντας πραγματικά 

αντικείμενα, χωρίς κάποια δυσκολία. Εξαίρεση αποτελεί η Νίκη, όπου στη δραστηριότητα 

4 (ανάλυση της γεωμετρικής σύνθεσης σε υποσχήματα, με εφαρμογή περιστροφής), 

χρειάστηκε την παρέμβαση της εκπαιδευτικού, για να εφαρμόσει το μετασχηματισμό.  

 

Τρίτη Διδασκαλία 

Η τρίτη διδασκαλία σχετίζεται με το τρίτο σχέδιο μαθήματος που δόθηκε στην 

πειραματική ομάδα, όπως επισυνάπτεται στο παράρτημα 2. Από το μάθημα απουσίαζε η 

Έλενα, ενώ τα παιδιά ήταν οργανωμένα σε ομάδες των δύο ατόμων [Νίκη – Μάριος, 

Δημήτρης – Λίνα]. 

Επεισόδιο 1 

Η εκπαιδευτικός προβάλλει στα παιδιά την αρχική και τελική σύνθεση με τρία 

υποσχήματα. Έπειτα, καλεί τα παιδιά να διατυπώσουν τις υποθέσεις τους, για το πώς 

πρέπει να μετακινήσουν τα σχήματα [Δραστηριότητα 1, Σχέδιο Μαθήματος 3]. Στόχος 

είναι να μετακινήσουν ή να περιστρέψουν τα υποσχήματα της αρχικής σύνθεσης, για να 

είναι όμοια με την τελική σύνθεση.  

1. Εκπαιδευτικός: Παιδάκια, η τούρτα που  θέλει να φτιάξει ο κύριος Μπον Μπον 

2. είναι αυτή [δείχνει την εικόνα του αρχικού σχεδίου με το δείκτη της, εικόνα 

3. 4.1.150 ]. Την είδατε. Είναι δύσκολη και θέλει την βοήθεια μας. Θέλει να τον 

4. βοηθήσουμε. Παιδάκια, ποια κομματάκια χρειαζόμαστε για να την φτιάξουμε; 

5. Παιδιά: Τετράγωνο. 

6. Σοφία: Ένα τρίγωνο και ένα. 

7. Παιδί: Ορθογώνιο. 

8. Eκπαιδευτικός: Παραλ… 

9. Παιδιά: Παραλληλόγραμμο. 

10. Eκπαιδευτικός: Ένα παραλληλόγραμμο, ένα ορθογώνιο [δείχνει με το δείκτη της 

11. το ορθογώνιο] και ένα… 

12. Eκπαιδευτικός: [Δείχνει με το δείκτη της το τρίγωνο]. 
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13. Λίνα: Τρίγωνο. 

14. Eκπαιδευτικός: Αυτά τα τρία. Ορθ…, ένα τετράγωνο, ένα τρίγωνο και ένα .. 

15. Παιδί: Παραλληλόγραμμο. 

16. Eκπαιδευτικός: Παραλληλόγραμμο. 

17. Eκπαιδευτικός: Αυτά τα τρία σχήματα θα χρειαστούμε. Ορίστε τα σχηματάκια 

18. σας και μπορείτε να τα τοποθετήσετε στο πινακάκι σας, όπως τα βλέπετε 

19. εδώ[δείχνει στον πίνακα τα σχήματα και δίνει τα σχήματα στα παιδιά]. 

20. [Τα παιδιά προσπαθούν να φτιάξουν με τα σχήματά τους την αρχική γεωμετρική 

21. σύνθεση]. 

22. Λίνα: Κυρία έτσι;  

23. [Η εκπαιδευτικός πλησιάζει και βοηθά το παιδί στην τοποθέτηση των σχημάτων 

24. στο πινακάκι]. 

25. Λίνα: Και τούτο ε να πάει έτσι [μετακινεί το παραλληλόγραμμο προς τα πάνω]; 

26. Eκπαιδευτικός: Περιμένετε να το κάνουμε μαζί. [Απομακρύνει το 

27. παραλληλόγραμμο από το τετράγωνο]. 

28. [Η Νίκη δυσκολεύεται να τα τοποθετήσει και παρεμβαίνει η εκπαιδευτικός]. 

29. [Το παιδί που είναι στην ομάδα της Νίκης χαλάει τη σύνθεση και η Λίνα 

30. παρεμβαίνει]. 

31. Λίνα: Έλα να σου δείξω. 

32. [Η Λίνα τοποθετεί το τρίγωνο και το τετράγωνο σωστά, αλλά όχι το 

33. παραλληλόγραμμο]. 

34. [Η Νίκη αρχίζει να περιστρέφει το παραλληλόγραμμο για να βρει τη σωστή 

35. θέση]. 

36. Eκπαιδευτικός: Λοιπόν, θέλω να σκεφτεί ένα παιδάκι και να μου πει τι πρέπει να 

37. κάνουμε εδώ για να γίνει όπως αυτό το σχήμα. 

38. Σοφία: Να μετακινήσουμε το 5 , το 7 προς τα πάνω.  

39. Eκπαιδευτικός: Το 7 να πάει που;  

40. Έλενα: Προς τα πάνω.  

41. Δημήτρης: [Σηκώνει το χέρι του προς τα πάνω, 11:08, εικόνα 4.1.152]. 

42. Eκπαιδευτικός: Εκτός από το 7 τι άλλο έχω να κάνω; 

43. Δημήτρης: Να κουντήσεις το 3 προς τα δεξιά [δείχνει με το χέρι του προς τα 

44. αριστερά, εικόνα 4.1.153]. 

45. Eκπαιδευτικός: Προς τα ; 

46. Παιδί: Αριστερά. 

47. Eκπαιδευτικός: Δείξε μου με τα χέρια σου τι εννοείς. Βάλε μου το ένα χέρι σου 

48. στη θέση του 5 [η εκπαιδευτικός βάζει το χέρι της στη θέση του σχήματος 5, 

49. Εικόνα 4.1.154].  

50. Δημήτρης:[ Τοποθετεί το ένα του χέρι στη  θέση του 5, 11:37, εικόνα 4.1.155]. 

51. Eκπαιδευτικός: Βάλε και το άλλο χεράκι στη θέση του 3. 

52. Eκπαιδευτικός: Κοίτα.  

53. Eκπαιδευτικός: Το ένα στην θέση του 5 [τοποθετεί η εκπαιδευτικός το ένα της 

54. χέρι στη θέση του 5]. 

55.  Δημήτρης:[ Τοποθετεί το ένα του χέρι στην θέση του 5, οριζόντια, όπως η 

56. εκπαιδευτικός].  

57. Eκπαιδευτικός: Το άλλο στην θέση του 3 [τοποθετεί η εκπαιδευτικός το άλλο της 

58. χέρι στη θέση του 3]. 

59.  Δημήτρης:[Τοποθετεί το άλλο του χέρι κάθετα στην δεξιά πλευρά, αντί αριστερά 

60. όπως είναι το σχήμα 3]. 

61. Eκπαιδευτικός: Και τι πρέπει να κάνω; 

62. Δημήτρης: Να το κουντήσεις προς τα αριστερά [μετακινεί το χέρι του που 

63. βρίσκεται στη θέση του σχήματος 5 προς αριστερά]. 
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64. Eκπαιδευτικός: Κάμε το να το δω. 

65.  Δημήτρης: [Μετακινεί το χέρι του που είναι στην θέση του 3 προς τα 

66. αριστερά, εικόνα 4.1.156, 13:48]. 

67. Eκπαιδευτικός: Μπράβο, Δημήτρη καλή η προσπάθεια. Κοιτάξετε το Δημήτρης τι 

68. μας λέει. 

69. Eκπαιδευτικός: Να βάλουμε [παίρνει τα χέρια του παιδιού ],κοιτάξετε έχουμε το 

70. σχήμα 5 [τοποθετεί το χέρι του οριζόντια όπως είναι το σχήμα 5]  και το σχήμα 3 

71. λέει [προσπαθεί να τοποθετήσει το χέρι του παιδιού όπως είναι το σχήμα 3], να το 

72. μετακινήσουμε προς τα αριστερά [περιστρέφει το δεξί χέρι του Δημήτρης προς τα 

73. αριστερά] μέχρι να ενωθεί. Κάνετε το όλοι. Έχουμε το σχήμα 5 έτσι και το σχήμα 

74. 3 [ η εκπαιδευτικός τοποθετεί τα δύο της χέρια όπως είναι τα σχήματα]. 

75. [Η Νίκη και η Λίνα τοποθετούν και αυτές τα δύο τους χέρια όπως είναι τα δύο 

76. σχήματα στην αρχική γεωμετρική σύνθεση]. 

77. Eκπαιδευτικός: Και το τοποθετούμε προς τα .. 

78. Παιδιά: Αριστερά. 

79. Eκπαιδευτικός: Αριστερά, μέχρι να ενωθούν. Να το κάνουμε και στο βίντεο να το 

80. δείτε. 

81. [Προβάλλεται το βίντεο, εικόνα 4.1.157, 14.11]. 

82. Eκπαιδευτικος: Τι το κάνουμε το σχήμα;  

83. Λίνα : [Τοποθετεί τα δύο της χέρια όπως είναι τα δύο σχήματα].Περιστρέφουμε 

84. [εκτελεί με τα χέρια της την περιστροφή, εικόνα 4.1.158,14:22]. 

85. Eκπαιδευτικός: Μπράβο. Θυμάστε την λεξούλα που είπαμε χθες. Το 

86. περιστρέφουμε προς τα α.. 

87. Παιδιά: Αριστερά. 

88. Eκπαιδευτικός: Δείξετε μου το.  

89. [Τα παιδιά εκτελούν μαζί με την εκπαιδευτικό την χειρονομία]. 

90. Eκπαιδευτικος: Για κάνετε το στο πινακάκι σας να το δω περιστρέψετε το σχήμα 

91. 3 προς τα αριστερά. 

92. Eκπαιδευτικός: Πώς να το περιστρέψουμε; Να το γείρουμε [με τα χέρια της η 

93. εκπαιδευτικός εκτελεί την περιστροφή του 3 προς το 5 προς τα αριστερά], έτσι. 

94. Όπως είναι έτσι βάζουμε το χεράκι μας έτσι [ακουμπάει την ένωση των δύο 

95. κομματιών] και γυρίζουμε έτσι[περιστρέφει το χέρι της προς τα αριστερά]. 

96. Eκπαιδευτικός: Κάντε το και εσείς να σας δω. 

97. [Η Λίνα ακούμπα το χέρι της στο σημείο περιστροφής των πραγματικών της 

98. αντικειμένων και ο Δημήτρης περιστρέφει το σχήμα-πραγματικό αντικείμενο]. 

99. Eκπαιδευτικός: Μπράβο. 

100. [Η Νίκη παίρνει δικά της σχήματα, τα τοποθετεί ενωμένα, όπως είναι το τελικό 

101. σχήμα]. 

102. Eκπαιδευτικός: Μπράβο, περιστρέψατε το σχήμα 3 προς τα αριστερά. Ποιο 

103. παιδάκι θέλει να μας το δείξει στα αριστερά;  

 Τα παιδιά ονομάζουν τα σχήματα, συναντώντας μόνο δυσκολία στο 

παραλληλόγραμμο. Οι δυσκολίες των παιδιών, πιθανόν, να οφείλονται στον 

προσανατολισμό του σχήματος, αλλά και στην έλλειψη οικειότητας των παιδιών με το 

συγκεκριμένο σχήμα.  Ωστόσο, οι δυσκολίες με το παραλληλόγραμμο συνεχίζονται και 

κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της γεωμετρικής σύνθεσης, στην οποία το 

παραλληλόγραμμο αποτελούσε υπό-σχήμα.  
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 Έπειτα, τα παιδιά εμφανίζονται να προβλέπουν, αρχικά, τη μετατόπιση του 

παραλληλογράμμου και ακολούθως, να την περιγράφουν (Σοφία) με άρτιο μαθηματικό 

λόγο. Η λεκτική πρόβλεψη της Σοφίας συγχρονίζεται με την εικονική χειρονομία του 

Δημήτρη που δείχνει τη μετατόπιση και την κατεύθυνση (δεικτική διάσταση) της 

μετατόπισης (εικόνα 4.1.152, 11.08, γραμμή 41). Συνεπώς, φανερώνεται μια εξέλιξη στη 

γεωμετρική σκέψη του Δημήτρη, εφόσον επικεντρώνεται μέσα από την χειρονομία του 

στο μαθηματικό σημείο της μετατόπισης. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η μετατόπιση 

μπορεί να θεωρηθεί ευκολότερη για τα παιδιά, γι αυτό και επιλέγουν να την παρουσιάσουν 

πρώτη.  

 Ακολούθως, ο Δημήτρης χρησιμοποιώντας άτυπη λέξη για την έννοια της 

περιστροφής, αναφέρει στην εκπαιδευτικό «να κουντήσεις (=σπρώξεις) το 3 προς τα 

δεξιά», δείχνοντας προς τα αριστερά με δεικτική χειρονομία (εικόνα 4.1.153, γραμμή 43), 

το χειρισμό του σχήματος 3. Η δεικτική χειρονομία του παιδιού που μεταβιβάζει ορθά την 

κατεύθυνση του μετασχηματισμού συγκρούεται με το προφορικό του  λόγο που 

επικοινωνεί  λανθασμένα την κατεύθυνση του μετασχηματισμού. Η χειρονομία του 

παιδιού βρίσκεται συνδεδεμένη με τα πραγματικά αντικείμενα που αναπαριστούν τα 

γεωμετρικά σχήματα και δεν μεταβιβάζει το είδος του γεωμετρικού μετασχηματισμού που 

απαιτείται (περιστροφή). 

  Η εκπαιδευτικός εστιαζόμενη στο λεκτικό περιεχόμενο του παιδιού, τον καλεί 

να αναθεωρήσει την κατεύθυνση. Τα υπόλοιπα παιδιά αναφέρουν την ορθή κατεύθυνση 

λεκτικά. Ωστόσο, σημαντικό είναι το γεγονός ότι, εμφανίζεται μια εξοικείωση, πλέον, στα 

παιδιά με τις εν λόγω χωρικές έννοιες, κάτι που δεν ήταν ιδιαιτέρα εμφανές στα 

προηγούμενα επεισόδια. 

  Καθώς η εκπαιδευτικός καλεί τον Δημήτρη να παρουσιάσει την σκέψη του, ο 

Δημήτρης, αρχικά, τοποθετεί τα χέρια του στις θέσεις των υποσχημάτων, κάνοντας 

ωστόσο, λάθος στην αναπαράσταση του σχήματος 3. Έπειτα, παρουσιάζει τη μετατόπιση 

του σχήματος προς τα αριστερά, αντί την περιστροφή του σχήματος. Συνεπώς, βλέπουμε 

το παιδί ν’ αδυνατεί να ορίσει, είτε με χειρονομία, είτε λεκτικά την περιστροφή, παρόλο 

που αναγνωρίζει την ύπαρξη ενός γεωμετρικού μετασχηματισμού. Αν και ο προφορικός 

του λόγος χρησιμοποιεί μία άτυπη έννοια, που δεν εντοπίστηκε στην περίπτωση της 

μετατόπισης, η χειρονομία του αναπαριστά τη μετατόπιση. Παρόλα αυτά, ως προς τον 

καθορισμό της κατεύθυνσης του μετασχηματισμού, ο προφορικός του λόγος ταυτίζεται με 

την κατεύθυνση της μετατόπισης που αναπαριστά η χειρονομία του (εικόνα 4.1.156, 
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13.48). Αργότερα, με την βοήθεια της εκπαιδευτικού τοποθετεί τα χέρια του στην αρχική 

θέση των σχημάτων, παράγοντας μέρος της σκόπιμης χειρονομίας και περιστρέφει το χέρι 

του προς τα αριστερά. Η χειρονομία του αναμειγνύει πτυχές της έννοιας της περιστροφής, 

αλλά και της τελικής θέσης των γεωμετρικών σχημάτων. Η Λίνα και η Νίκη αναπαριστούν 

την αρχική θέση των γεωμετρικών σχημάτων, χωρίς επικοινωνιακό σκοπό. Ενδεχομένως, 

η πολυπολοκότητα της δραστηριότητας λόγω των τριών υποσχημάτων, ενθαρρύνει τον 

εσωτερικό αναστοχασμό των παιδιών, μέσα από την παραγωγή χειρονομιών.  

 Αφού προβάλλεται το βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία, η Λίνα αναφέρει στην 

εκπαιδευτικό ότι «περιστρέφουμε», συγχρονίζοντας το μαθηματικό της  λόγο με την 

σκόπιμη χειρονομία (εικόνα 4.1.158, γραμμή 84, 14:22). Η  Λίνα παρουσιάζεται να 

χρησιμοποιεί ορθά τον όρο της περιστροφής και να αδυνατεί να συγκεκριμενοποιήσει την 

κατεύθυνση της με ακριβή μαθηματικό λόγο, κάτι που παρατηρήθηκε και στην περίπτωση 

της δεύτερης διδασκαλίας. Καθώς, η εκπαιδευτικός ξεκινάει να ορίζει την κατεύθυνση του 

μετασχηματισμού την συμπληρώνει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά λεκτικά.  

 

 

 

Εικόνα 4.1.150: Προβολή αρχικής και τελικής σύνθεσης,  

Εικόνα 4.1.151: Αρχική γεωμετρική σύνθεση παιδιών[10:00],  
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Εικόνα 4.1.152: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Δημήτρη για αρχική και τελική θέση και 

μετατόπιση προς τα πάνω[11:08, γραμμή 41]. 

 

Εικόνα 4.1. 153 :Δεικτική χειρονομία για δεξιά από Δημήτρη, [11:27, γραμμή 43-44], 

Εικόνα 4.1.154: Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας για θέση υπό-σχήματος 5 από 

εκπαιδευτικό,[γραμμή 49], 

Εικόνα 4.1.155:  Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας για θέση υπό-σχήματος 5 από Δημήτρη 

[11:37, γραμμή 50] 

 

Εικόνα 4.1. 156: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία για περιστροφή προς τα αριστερά, 

[γραμμή 65-66,13:48], 

Εικόνα 4.1.15: Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας, [14:11, γραμμή 81], 

Εικόνα 4.1.158: Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από Λίνα, [14:22, γραμμή 84]. 

 

 

Εικόνα 4.1.159: Γεωμετρική σύνθεση παιδιών με εφαρμογή περιστροφής στο γεωμετρικό 

σχήμα 3, [16:17] 
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Επεισόδιο 2 

Στο επόμενο λεπτό του επεισοδίου 1, αναπτύσσεται το επεισόδιο 2, όπου ο Δημήτρης 

ανεβαίνει στον πίνακα να παρουσιάσει την περιστροφή του σχήματος 3 στα αριστερά. Το 

παιδί παράγοντας την αντίστοιχη χειρονομία και συγχρονίζοντας την κίνηση των χεριών 

του με άρτιο μαθηματικό λόγο, δείχνει το είδος του μετασχηματισμού και την κατεύθυνσή 

του.  

104. Εκπαιδευτικός: Μπράβο περιστρέψατε το σχήμα 3 προς τα αριστερά. Ποιο 

105. παιδάκι θέλει να μας το δείξει στα αριστερά;  

106. Εκπαιδευτικός: Θέλω να μας το δείξεις με τα χεράκια σου[απευθύνεται στο 

107. Δημήτρη].  

108.  Δημήτρης: [Σηκώνεται από τη θέση του και πλησιάζει στον πίνακα. Τοποθετεί τα 

109. χέρια του στις αρχικές θέσεις των υποσχημάτων]. 

110. Εκπαιδευτικός: Το περ… 

111. Δημήτρης: Το περιστρέφουμε προς τα αριστερά [περιστρέφει το χέρι του προς τα 

112. αριστερά, εικόνα 4.1.160] . 

113. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, αγάπη μου. Δείξε μου το στον πίνακα  

114. Δημήτρης:[Εκτελεί την περιστροφή με τα πραγματικά αντικείμενα στον πίνακα] . 

115. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Φτάσατε όλοι σ’ αυτό το σημείο [δείχνει με το δείκτη 

116. της τη γεωμετρική σύνθεση στον πίνακα, εικόνα 4.1.161]; 

117. Παιδιά: Ναι. 

118. Εκπαιδευτικός: Τι άλλο απομένει να κάνουμε τώρα; Ακόμα δεν βλέπω να είναι 

119. αυτό το ίδιο με εκείνο; 

120. Λίνα: Να μετακινήσουμε το 7 προς τα πάνω.  

121. Εκπαιδευτικός: Δείξε μου με τα χέρια σου γιατί δεν εκατάλαβα ακριβώς τι 

122. εννοείς. 

123. Λίνα:[ Τοποθετεί τα χέρια της κάθετα, εικόνα 4.1.162, 23:43]. 

124. [Παράλληλα ο Δημήτρης τοποθετεί το ένα του χέρι στην θέση των δύο 

125. ενωμένων σχημάτων και το άλλο παράλληλα με αυτό σε οριζόντια διεύθυνση, 

126. εικόνα 4.1.163, 23:51]. 

127. Εκπαιδευτικός: Περίμενε. Βάλε το χέρι σου πρώτα το χέρι σου στη θέση των 

128. δύο σχημάτων εδώ[αγγίζει τα δύο ενωμένα σχήματα, εικόνα 4.1.164]. 

129. [Η Λίνα τοποθετεί το αριστερό της χέρι οριζόντια, εικόνα 4. 1.165, 24:04]. 

130. Εκπαιδευτικός: Το άλλο πού θα πάει; 

131. [Η Λίνα τοποθετεί το άλλο της χέρι πάνω από το πρώτο, ενώνοντας την αρχή της 

132. Παλάμης του ενός χεριού της με τα δάκτυλα του άλλου της χεριού, εικόνα 4.1.166 

133. 24:28].  

134. Εκπαιδευτικός: Είναι ενωμένα; 

135. Εκπαιδευτικός: Όχι. 

136. Εκπαιδευτικός: Είναι προς τα κάτω. 

137. [Η Λίνα απομακρύνει το δεξί της χέρι κα το τοποθετεί παράλληλα με το 

138. αριστερό της χέρι, σε οριζόντια διεύθυνση]. 

139. Εκπαιδευτικός: Και τι θα γίνει τώρα; 

140. Λίνα: Να το πάρεις έτσι [μετακινεί το κάτω χέρι προς τα πάνω]. 

141. Εκπαιδευτικός: Να το μετακινήσουμε.  

142. [Ο Δημήτρης και η Νίκη τοποθετούν και αυτοί τα χέρια τους όπως είναι τα τρία 
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143. σχήματα, δηλαδή, παράλληλα, εικόνα 4.1.167]. 

144. Λίνα: Προς τα πάνω [μετακινεί το κάτω της χέρι προς τα πάνω]. 

145. [Παράλληλα η Νίκη και ο Δημήτρης μετακινούν το κάτω τους χέρι προς τα 

146. πάνω]. 

147. Εκπαιδευτικός: Παιδιά κοιτάξτε τη Λίνα ξανά. Έβαλε το ένα χέρι στην θέση των 

148. δύο σχημάτων [η Λίνα, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού  τοποθετεί το ένα της 

149. χέρι προς τα πάνω σε οριζόντια διεύθυνση] έτσι, το άλλο χέρι στην θέση του 7 [η 

150. Λίνα, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, τοποθετεί το άλλο της χέρι κάτω σε 

151. απόσταση από το πάνω] και τι έκανες πες μας; 

152. Λίνα: Το περιστρέφω πάνω [μετακινεί το κάτω της χέρι προς τα πάνω]. 

153. Εκπαιδευτικός: Το μετακινούμε. 

154. Λίνα: Πάνω. 

155. [Παράλληλα, ο Δημήτρης μετακινεί το ένα του χέρι προς τα πάνω]. 

156. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξτε τα βίντεο για να το δείτε πώς θα το κάνετε στο 

157. πινακάκι σας.  

158. [Καθώς βλέπουν το βίντεο ο Δημήτρης και η Νίκη αναπαράγουν τη χειρονομία. 

159. Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να αναπαράγουν την κίνηση με τα χέρια τους, 

160. λέγοντας κάθε φορά τι κίνηση κάνουν].  

161. Εκπαιδευτικός: Μετακινάτε το στο πινακάκι σας να το δω πώς θα γίνει. 

162. [Τα παιδιά εκτελούν τη μετατόπιση του παραλληλογράμμου προς τα πάνω στο 

163. πινακάκι τους]. 

164. Εκπαιδευτικός: Έχουμε τώρα το σχήμα που ήθελε ο κύριος Μπον Μπον; 

165. Εκπαιδευτικός: Έλα εδώ Νίκη να το φτιάξεις στον πίνακα για να δούμε ότι είναι 

166. το ίδιο.  

167. Εκπαιδευτικός: Γρήγορα. Έλα Νίκη μου.[Η Νίκη πλησιάζει στον πίνακα]  

168. Εκπαιδευτικός: Εξήγα μας πρώτα με τα χέρια σου τι έκανες;.  

169. Εκπαιδευτικός: Βάζουμε το ένα χέρι πού; Στην θέση αυτών των δύο; [δείχνει τα 

170. δύο ενωμένα σχήματα, στον πίνακα με το δείκτη της]. Στην θέση του 7 και τι 

171. κάνουμε;  

172. Νίκη: [Τοποθετεί τα χέρια της όπως είναι τα δύο σχήματα]. 

173. Νίκη: Το μετακινούμε προς τα πάνω[μετακινεί το ένα της χέρι προς τα πάνω]. 

174. Εκπαιδευτικός: Το μετακινούμε προς τα πάνω. Μπράβο, Νίκη. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, η εκπαιδευτικός δεν φαίνεται να παρέχει ιδιαίτερη 

βοήθεια στο παιδί παρα μόνο η λεκτική έκφραση που χρησιμοποιεί για τη λέξη της 

περιστροφής λέγοντας «το περ..». Στόχος της είναι να  τον προτρέψει να συνοδεύσει τη 

χειρονομία του με λεκτική αναπαράσταση. Τόσο ο προφορικός του λόγος που χωρίς 

κάποια βοήθεια ορίζει την κατεύθυνση, όσο και η αναπαράσταση της περιστροφής και της 

κατεύθυνσης, μέσα από τη χειρονομία, προβάλλουν μία εξέλιξη ως προς της γεωμετρική 

σκέψη του παιδιού, σε σχέση με το προηγούμενο επεισόδιο. Ο λόγος του παιδιού 

επικοινωνεί με ευκολία την κατεύθυνση της περιστροφής, ενώ στην διατύπωση της 

έννοιας της «περιστροφής» το παιδί χρειάζεται ακόμη βοήθεια. 

 Ακολούθως, η Λίνα καλείται να υποδείξει τη μετατόπιση του σχήματος 7 προς τα 

πάνω. Το κορίτσι, φανερά επηρεασμένο από την προηγούμενη δραστηριότητα, τοποθετεί 

τα χέρια της κάθετα (εικόνα 4.1.162, 23:43, γραμμή 123). Να σημειωθεί ότι λίγα 
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δευτερόλεπτα, πριν, είχε αναφέρει με ολοκληρωμένο μαθηματικό λόγο, «να μετακινήσουμε 

το 7 προς τα πάνω», προβάλλοντας μια σημειωτική ωρίμανση για την αναπαράσταση της 

μετατόπισης, με την παραγωγή του προφορικού λόγου.  Στο πλαίσιο του σημειωτικού 

παιχνιδιού, η εκπαιδευτικός αγγίζοντας τα δύο ενωμένα υποσχήματα 3 και 5, ( εικόνα 

4.1.164) καλεί τη Λίνα να αναπαραστήσει την αρχική θέση των δυο αυτών σχημάτων με 

το χέρι της. Η Λίνα μετατρέπει τη δεικτική αυτή χειρονομία της εκπαιδευτικού σε εικονική 

χειρονομία που αναπαριστά την αρχική θέση των σχημάτων (εικόνα 4.1.165,24:04, 

γραμμή 129). Έπειτα, με τον ίδιο τρόπο αναπαριστά και την αρχική θέση του σχήματος 7, 

αλλά και την ίδια τη μετατόπιση προς τα πάνω. Παράλληλα, συνοδεύει  τη χειρονομία της 

με άτυπο λόγο, τον οποίο στο επόμενο δευτερόλεπτο το μετατρέπει σε τυπικό μαθηματικό 

λόγο, συμπληρώνοντας τη φράση της εκπαιδευτικού και αναφέροντας την κατεύθυνση της 

μετατόπισης (εικόνα 4.1.166, 24:48). Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι, η σύγχυση αυτή 

του παιδιού αποδίδεται στο γεγονός ότι, τόσο η περιστροφή, όσο και η μετατόπιση, 

αποτελούν καινούριες έννοιες για το παιδί, οι οποίες εμφανίστηκαν την ίδια χρονική 

περίοδο. Για μία ακόμη φορά, η χειρονομία της εκπαιδευτικού φαίνεται να βοηθά τα 

παιδιά να αναγνωρίσουν το γεωμετρικό μετασχηματισμό που απαιτείται για τη γεωμετρική 

σύνθεση. Συνεπώς, η χειρονομία της εκπαιδευτικού λειτουργεί ως αξονικό σημείο. 

Εντύπωση προκαλεί, το γεγονός ότι τα παιδιά παρατηρούνται να επεκτείνουν τη 

χειρονομία της εκπαιδευτικού, για να αναπαραστήσουν το γεωμετρικό μετασχηματισμό. 

 Ο Δημήτρης και η Νίκη μιμούνται τη χειρονομία του κοριτσιού (εικόνα 4.1.167). 

Η τάση των συγκεκριμένων παιδιών να αναπαράγουν την κάθε σκόπιμη χειρονομία, 

μπορεί να αποδοθεί στην παραγωγή της χειρονομίας όχι μόνο ως εργαλείο επικοινωνίας, 

αλλά και ως μέσο εσωτερικού συλλογισμού, που διευκολύνει την κατάκτηση της ίδιας της 

έννοιας. Στα επόμενα λεπτά του επεισοδίου, η  Λίνα φαίνεται να μπερδεύεται, αφού 

περιγράφει τη μετατόπιση, χρησιμοποιώντας τη λέξη περιστρέφω, παρόλο που η 

χειρονομία που συνοδεύει τη λεκτική της έκφραση φανερώνει μετακίνηση. Λόγω του ότι 

το παιδί βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο κατάκτησης των δύο αυτών εννοιών, οι 

οποιεσδήποτε τέτοιες αναντιστοιχίες είναι αναμενόμενες. Αφού γίνεται η εκτέλεση της 

μετατόπισης στα ζευγαράκια, η Νίκη καλείται να εφαρμόσει στην ολομέλεια το 

μετασχηματισμό, παράγοντας τη σκόπιμη χειρονομία και συγχρονίζοντας την με 

ολοκληρωμένο μαθηματικό λόγο. Ενώ στη διδασκαλία της μετατόπισης, το παιδί 

απουσίαζε, τώρα είναι σε θέση να διατυπώνει την μετατόπιση με ολοκληρωμένο 

προφορικό λόγο. Πιθανόν, η προβολή της μαγνητοσκοπημένης χειρονομίας, 

συγχρονισμένη με μαθηματικό λόγο, λειτούργησε ευεργετικά για το κορίτσι. 
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Εικόνα 4.1.160: Έλεγχος για περιστροφή σχήματος 3 από Δημήτρη στην ολομέλεια -

Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας,[γραμμή 111-112],  

Εικόνα 4.1.161: Δεικτική χειρονομία εκπαιδευτικού, [γραμμή 115-116]. 

 

  

Εικόνα 4.1.162: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από Λίνα για αρχική θέση 

υποσχημάτων, [γραμμή 123,23:43], 

Εικόνα 4.1.163: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από Λίνα και Δημήτρη για αρχική θέση 

υποσχημάτων, [γραμμή 124-126,23:51], 

Εικόνα 4.1.164: Δεικτική χειρονομία εκπαιδευτικού για δύο υποσχήματα, [γραμμή 127-

128]. 
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Εικόνα 4.1.165-4.1.166: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία για αρχική θέση υποσχημάτων 

από Λίνα, [γραμμή 129, 24:04] και Λίνα – Δημήτρη, [γραμμή 132,24:28]. 

 

 

Εικόνα 4.1.167: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από παιδιά για αρχική θέση 

υποσχημάτων [25:13, γραμμή 142-143]. 

 

Επεισόδιο 3 

Στο επεισόδιο 3, που διαδέχεται στο επόμενο λεπτό το επεισόδιο 2,
 
η εκπαιδευτικός 

προβάλλει στα παιδιά το επόμενο σχήμα, όπου απαιτείται περιστροφή προς τα δεξιά κάτω 

για το σχήμα 3 και μετακίνηση προς τα αριστερά για το σχήμα 4. Τα παιδιά αρχικά 

διατυπώνουν προβλέψεις για το σχήμα 3 [επέκταση δραστηριότητας 1, Σχέδιο Μαθήματος 

3].  

175. Εκπαιδευτικός: Ο κύριος Μπον Μπον έχει ακόμη μια τούρτα που θέλει να 

176. φτιάξει. Μοιάζει με φάκελο. Όμως παιδάκια έφτασε μέχρι εδώ. Και δεν ξέρει τι 

177. να κάνει. Μπορεί κάποιο παιδάκι από εσάς να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει εδώ για 

178. να το φτιάξουμε αυτό [προβάλλεται η αρχική και τελική γεωμετρική σύνθεση];  

179. Λίνα: Ναι να μετακινήσουμε το 3 προς τα πάνω και να το ενώσουμε. 

180. Εκπαιδευτικός: Το 3 προς τα πάνω; 

181. Λίνα: Ναι. 
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182. Εκπαιδευτικός: Δηλαδή, το 3 να πάει πάνω; 

183. Λίνα: Να πάει προς τα πάνω [μετακινεί το δεξί της χέρι προς τα πάνω]. 

184. Εκπαιδευτικός: Νικόλα Ανδρέου; 

185. Νικόλας: Να μετακινήσουμε το έξι να πάει κάτω. 

186. Εκπαιδευτικός: Δείξε μου με τα χέρια σου να το δω. 

187. Εκπαιδευτικός: Έχουμε το 3 εδώ [τοποθετεί τα χέρια της σε απόσταση]. 

188. [Ο Νικόλας τοποθετεί τα δύο του χέρια σε απόσταση, όπως είναι τα χέρια της 

189. εκπαιδευτικού, εικόνα 4.1.168, 34:57]. 

190. Εκπαιδευτικός: Το έξι που είναι το έξι; 

191. Νικόλας: Το έξι να πάει έτσι [μετακινεί το πάνω του χέρι προς τα κάτω, 4.1.169, 

192. 34:58]. 

193. Εκπαιδευτικός: Έλα εδώ; Πού να πάει το έξι;[Ο Νικόλας πλησιάζει την 

194. εκπαιδευτικό και τοποθετεί τα χέρια τους όπως είναι οι αρχικές θέσεις των 

195. υποσχημάτων]. Να το π… 

196. [Ο Δημήτρης τοποθετεί τα χέρια του κάθετα, εικόνα 4.1.170, 35:09]. 

197. Παιδιά: Να το περιστρέψουμε.  

198. Εκπαιδευτικός: Να το περιστρέψουμε προς τα… 

199. Παιδιά: Κάτω.  

200. Εκπαιδευτικός: Προς τα.  

201. [Ο Δημήτρης εκτελεί την περιστροφή δεξιά κάτω]. 

202.  Παιδιά: Αντίθετα. 

203. Εκπαιδευτικός: Δε… [Ο Νικόλας εκτελεί την περιστροφή με τα χέρια του]. 

204. Παιδιά: Δεξιά. 

205. Εκπαιδευτικός: Δείξετε μου όλοι να το δω. 

206. [Τα παιδιά τοποθετούν τα χέρια τους, εικόνα 4.1.171, 35:35] 

207. Εκπαιδευτικός: Το σχήμα 6 τι το κάνουμε; 

208. Λίνα: Το περιστρέφουμε [τα παιδιά εκτελούν την περιστροφή. 

209. Εκπαιδευτικός: Προς;  

210. Λίνα: Προς τα κάτω. 

211. Εκπαιδευτικός: Προς τα κάτω αριστερά[Ο Νικόλας επιστρέφει στη θέση του]. 

212. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Δείτε το και στο βίντεο. 

213. [Προβάλλεται το βίντεο] 

214. Εκπαιδευτικός: Σωστά το σκεφτήκαμε; 

215. Παιδιά : Ναι. 

216. Εκπαιδευτικός: Ποιος θέλει να ’ρθει να μου το κάνει στον πίνακα; 

217. Εκπαιδευτικός: Έλα Νικόλα να μου δείξεις τι θα κάνεις. Δείξε μου με τα χέρια 

218. σου. Βάζουμε το ένα όπως είναι το 3 και το άλλο όπως είναι το 6. Και τι θα 

219. κάνεις;[Ο Νικόλας πλησιάζει στο κέντρο της τάξης που είναι η εκπαιδευτικός 

220. και τοποθετεί τα χέρια του, όπως είναι οι θέσεις των υποσχημάτων] 

221. Δημήτρης:[ Τοποθετεί το ένα του δείκτη κάθετα με τον άλλο, εικόνα 4.1.172, 

222. 36:35] 

223. Νικόλας: Θα το περιστρέψουμε κάτω [εκτελεί την περιστροφή με τα χέρια του]. 

224. Εκπαιδευτικός: Θα το περιστρέψουμε προς τα κάτω. Δείξε μου το. Κοιτάξετε τι 

225. κάνει ο Νικόλας [εφαρμόζει την περιστροφή με τα πραγματικά αντικείμενα στον 
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226. πίνακα της τάξης].  

227. [Ο Νικόλας δεν κρατάει το σημείο περιστροφής, ενώ προσπαθεί να περιστρέψει 

228. το σχήμα]. 

229. Εκπαιδευτικός: Το κρατούμε για να μείνει ακίνητα[αναφέρεται στο σημείο 

230. περιστροφής]. 

231.  Δημήτρης:[παρ. περιστρέφει τα δύο του χέρια, 36:40,εικόνα 4.1.173] 

232. Εκπαιδευτικός: Με αυτό το χέρι[τοποθετεί το χέρι του Νικόλα στο σημείο 

233. περιστροφής] και με το άλλο χέρι περίστρεψε[Ο Νικόλας περιστρέφει το σχήμα 

234. στον πίνακα]. 

235. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξτε τι έφτιαξε ο Νικόλας. Το περίστρεψε το σχήμα έξι 

236. προς τα κάτω και τώρα τι έμεινε να κάνουμε[αποχωρεί ο Νικόλας από τον 

237. πίνακα].  

238. Νικόλας: Το 4. 

239. Εκπαιδευτικός: Τι να το κάνω το 4; 

240. Εκπαιδευτικός: Το 4 είναι εδώ τι πρέπει να κάνω το 4; 

241. Δημήτρης:[ τοποθετεί τα χέρια του σε απόσταση σε οριζόντια διεύθυνση, 37:16, 

242. εικόνα 4.1.174]. 

243. Εκπαιδευτικός: [Βλέπει τη χειρονομία του Δημήτρη]. Ο Δημήτρης μου έδειξε. 

244. Δημήτρης:[ Μετακινεί το δεξί του χέρι προς τα αριστερά, μέχρι να ενωθεί με το 

245. αριστερό του χέρι, εικόνα 4.1.175, 37:17].  

246. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, δείξε μου το ξανά. Βάλε το ένα σου χέρι στην θέση των 

247. δύο σχημάτων [τοποθετεί τα δύο της χέρια σε οριζόντια διεύθυνση το ένα σε 

248. απόσταση με το άλλο] και το άλλο χέρι στην θέση του 4, τι πρέπει να γίνει 

249. τώρα; 

250. [Παράλληλα ο Δημήτρης τοποθετεί τα δύο του χέρια σε απόσταση, σε οριζόντια 

251. διεύθυνση]. 

252. [Παράλληλα η Νίκη τοποθετεί τα δύο της χέρια σε απόσταση σε οριζόντια 

253. διεύθυνση].  

254. [Η Λίνα τοποθετεί τα δύο της χέρια σε απόσταση] 

255. [Τα παιδιά κατεβάζουν τα χέρια τους με εξαίρεση το Δημήτρη]. 

256. Δημήτρης: Να μετακινήσουμε το 4 προς τα δεξιά [μετακινεί το δεξί του χέρι προς 

257. τα αριστερά, εικόνα 4.1.177, 37:35 ]. 

258. Εκπαιδευτικός: Α.. 

259. Δημήτρης: Αριστερά [η εκπαιδευτικός μετακινεί το δεξί της χέρι προς τα 

260. αριστερά]. 

261. Εκπαιδευτικός: Μπράβο στο Δημήτρη. Κοιτάξτε το στο βίντεο να το δούμε. 

262. [Προβάλλεται το βίντεο]. 

263. Εκπαιδευτικός: Το είδατε; Είπε βάζω το ένα μου χέρι στην θέση των δύο 

264. σχημάτων και το άλλο χέρι εδώ στο άλλο σχήμα και τι το κάνω[τοποθετεί τα 

265. χέρια της στις αρχικές θέσεις των σχημάτων]; 

266. Νίκη:[ Σηκώνει τα χέρια της πάνω και τα τοποθετεί σε οριζόντια διεύθυνση 

267.  και μετακινεί το ένα προς το άλλο μέχρι να ενωθούν, εικόνα 4.1.178, 

268. 38:17]. 

269. [Η Νίκη αφού τελειώνει τη χειρονομία μετακινεί το σχήμα της στο πινακάκι της]. 
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270. Εκπαιδευτικός: Το μετακινώ προς τα… 

271. [Ο Δημήτρης τοποθετεί τα δύο του χέρια σε απόσταση και μετακινεί το ένα προς 

272. το άλλο.] 

273. Δημήτρης: Αριστερά. 

Η Λίνα με χειρονομία που συγχρονίζεται με τον προφορικό της λόγο διατυπώνει 

μια λανθασμένη πρόβλεψη, που μπορεί να οφείλεται στο μικρό χρονικό διάστημα που 

αφιέρωσε πριν δώσει την απάντησή της. Ο Νικόλας παρεμβαίνει και αναφέρει στην 

εκπαιδευτικό «να μετακινήσουμε το έξι να πάει κάτω», υπονοώντας την περιστροφή 

του σχήματος 6 προς τα κάτω. Ο λανθασμένος μαθηματικός λόγος του Νικόλα, ο 

οποίος περιγράφει μετατόπιση, ακολουθείται και από χειρονομία που αναπαριστά την 

μετατόπιση του σχήματος έξι προς τα κάτω (εικόνα 4.1.168-169). Συνεπώς, δεν 

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στις δύο έννοιες, αλλά 

οφείλεται στην αδυναμία του παιδιού να αναγνωρίσει το είδος του μετασχηματισμού 

που απαιτείται.  

Τα παιδιά, παρατηρώντας τη χειρονομία της εκπαιδευτικού και την λέξη που 

ξεκινάει να λέει, αναφέρουν «να το περιστρέφουμε». Την ίδια στιγμή, μετασχηματίζουν 

την κατεύθυνση της περιστροφής της χειρονομίας της εκπαιδευτικού σε προφορικό 

λόγο, αναφέροντας τη λέξη «δεξιά». Τα παιδιά επαναλαμβάνουν την χειρονομία, ενώ η 

Λίνα επαναδιατυπώνει τα λόγια της εκπαιδευτικού. Αφού γίνει η περιστροφή στην 

ολομέλεια, τα παιδιά διατυπώνουν τις προβλέψεις τους για το σχήμα 4, όπου εκεί ο 

μετασχηματισμός της μετατόπισης αντιμετωπίζεται με περισσότερη ευκολία. 

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης, όχι μόνο αναπαριστά την αρχική, την τελική θέση των 

αντικειμένων και την μετατόπιση του γεωμετρικού σχήματος, αλλά συγχρονίζει τη 

χειρονομία του με ολοκληρωμένο προφορικό λόγο (εικόνα 4.1.177). Ωστόσο, συγχύζει 

το είδος της κατεύθυνσης της μετατόπισης. Το λάθος του παιδιού μπορεί να οφείλεται 

στο γεγονός ότι, οι χωρικές έννοιες προκαλούν στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 

μια έντονη δυσκολία, η οποία για να αντιμετωπιστεί απαιτείται συστηματική 

διδασκαλία.  Το παιδί, πλέον, είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την παραγωγή 

χειρονομίας και λεκτικής αναπαράστασης, για να προσεγγίζει το ίδιο το μαθηματικό 

σημείο της μετατόπισης.  
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Εικόνα 4.1.168: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Νικόλα για αρχική θέση υποσχημάτων, 

[γραμμή 188-189,34:57], 

Εικόνα 4.1.169: Ανάμεικτου χαρακτήρα  χειρονομία Νικόλα για μετατόπιση και τελική θέση 

υποσχημάτων, [γραμμή 191,34:58], 

Εικόνα 4.1.170:Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από Δημήτρη για αρχική θέση 

υποσχημάτων, [γραμμή 196,35:09]. 

   

Εικόνα 4.1.171: Αναπαραγωγή σκόπιμης χειρονομίας για περιστροφή προς τα δεξιά κάτω, 

[γραμμή 206,35:35], 

Εικόνα 4.1.172: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από Δημήτρη για αρχική θέση 

υποσχημάτων, 3 και 5, [γραμμή 221, 36:35], 

Εικόνα 4.1.173: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από Δημήτρη για περιστροφή σχήματος 

3 προς τα δεξιά κάτω, [γραμμή 231, 36:40] 
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Εικόνα 4.1.174:  Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία για αρχική θέση υποσχημάτων 3 με 6 

και 4, από Δημήτρη, [γραμμή 241-242. 37:16], 

Εικόνα 4.1.175: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από Δημήτρη για μετατόπιση σχήματος 

4 προς τα σχήματα 3 με 6 [γραμμή 244-245 ,37:17],  

 

   

Εικόνα 4.1.176: Αναπαραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από εκπαιδευτικό και παιδιά, [37:30],  

Εικόνα 4.1.177: Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από Δημήτρη, [γραμμή 256-257, 37:35], 

Εικόνα 4.1.178: Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από Νίκη, [γραμμή 267-268, 38:17] 

 

Επεισόδιο 4 

Το επεισόδιο 4, διαδέχεται στο επόμενο λεπτό του επεισοδίου 3. Συγκεκριμένα, η 

εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να φτιάξουν σε ζευγάρια ένα τετράγωνο. Προβάλλει στον 

πίνακα την εικόνα ενός τετραγώνου, χωρίς εσωτερικές διαχωριστικές γραμμές και δίνει σε 

κάθε παιδί  ένα μεγάλο ορθογώνιο τρίγωνο, δύο μικρότερα ορθογώνια και ένα τετράγωνο 

(σχήματα από κινέζικο τετράγωνο) [Δραστηριότητα 2, Σχέδιο Μαθήματος 3]. 

274. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Τώρα κοιτάξτε τι θέλω. Τώρα ο κύριος Μπον Μπον 

275. θέλει να είναι τετράγωνη, αλλά παιδάκια για να την φτιάξει έχει μόνο τα σχήματα 

276. που κρατάτε εσείς τώρα. Ανοίξετε να τα δούμε και θέλω να προσπαθήσετε να 

277. φτιάξετε το τετράγωνο [προβάλλεται το τετράγωνο]. 

278. [Τα παιδιά παίρνουν τα σχήματά τους και προσπαθούν να φτιάξουν ένα 

279. τετράγωνο]. 

280. Λίνα: Κυρία δεν μπορώ. 
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281. Εκπαιδευτικός: Δεν πρέπει να λέμε δεν μπορώ εάν δεν προσπαθήσουμε. 

282. Εκπαιδευτικός: Η Νίκη πάει καλά [εικόνα 4.1.179, 40:35]. Συνέχισε. Μπράβο 

283. Νίκη. [Η Νίκη κρατάει στο χέρι της το τετράγωνο υπόσχημα].Το τετράγωνο πού 

284. θα το βάλεις; 

285. [Η Λίνα γυρνάει και την βλέπει]. 

286. Εκπαιδευτικός: Πού θα το βάλεις; 

287. [Η Νίκη τοποθετεί το τετράγωνο υπόσχημα πάνω στο μεγάλο τρίγωνο, εικόνα 

288. 4.1.180, 40:38] 

289. Εκπαιδευτικός: Όχι, δεν έγινε τετράγωνο.  

290. Εκπαιδευτικός: Πού θα το βάλεις; Προσπάθα, κοίτα πού λείπει κομματάκι; 

291. [Η Νίκη αναγνωρίζει αμέσως την θέση του τετραγώνου και το τοποθετεί [εικόνα 

292. 4.1.181, 40:54]. 

293. Εκπαιδευτικός: Α, μπράβο! 

294. Εκπαιδευτικός: Είδες η Νίκη το έφτιαξε. Προσπαθήστε και εσείς.  

295. [Απομακρύνουν το τετράγωνο της Νίκης] 

296. Λίνα: Κυρία θέλω να βλέπω. 

297. Νίκη: Έλα να σου το κάνω. 

298. Εκπαιδευτικός: Όχι, άσε τη Λίνα να το κάνει. 

299. Νίκη: Δαμέ [=εδώ] πρέπει [δείχνει τη σύνθεση της Λίνας και του Δημήτρη, εικόνα 

300. 41.182, 41:54]. 

301. [Η Λίνα, καταστρέφει ό,τι έφτιαξε και προσπαθεί ξανά, πετυχαίνοντας το σχήμα, 

302. εικόνα 4.1.183, 42:46] . 

 Ενώ στην αρχή η Νίκη, παρουσίασε στοιχεία επικάλυψης των γεωμετρικών 

σχημάτων, μετά την παρέμβαση της εκπαιδευτικού να παρατηρήσει πού υπάρχει κενό στη 

γεωμετρική της σύνθεση, αμέσως αναγνώρισε την θέση του  σχήματος που της είχε 

απομείνει. Η Λίνα, αφού τελειώνει η Νίκη, δημιουργεί το δικό της σχήμα, χωρίς να δεχθεί 

κάποια βοήθεια. Να σημειωθεί ότι, τη συγκεκριμένη στιγμή το σχήμα της Νίκης 

απουσίαζε από το τραπεζάκι τους. Έτσι, η Λίνα δεν έχει οπτική επαφή με το σχήμα της 

Νίκης. 

 Παρατηρούμε ότι τα παιδιά χειρίζονται τα πραγματικά αντικείμενα, στα οποία 

εφαρμόζουν γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Η 

δραστηριότητα αυτή αποκαλύπτει την εξέλιξη των παιδιών στην γεωμετρική τους σκέψη 

και ειδικότερα, στη μαθηματική αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων που συντελούν 

το τετράγωνο. Αναλυτικότερα, κατόρθωσαν να συνδυάσουν τα υποσχήματα, να τα 

χειριστούν και να φτιάξουν ένα τετράγωνο σχήμα. 
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Εικόνα 4.1.179: Δράση παιδιών για σύνθεση τετραγώνου [40:35], 

Εικόνα 4.1.180: Επικάλυψη από Νίκη στην σύνθεση τετραγώνου[40:38, γραμμή 287-288], 

Εικόνα 4.1.181: Σύνθεση τετραγώνου από Νίκη,[40:54] 

 

 

Εικόνα 4.1.182:  Δεικτική χειρονομία Νίκης [γραμμή 299-300,41:54], 

Εικόνα 4.1.183 : Σύνθεση τετραγώνου από Λίνα και Δημήτρη,[γραμμή 301-302,  42:46] 

 

Επεισόδιο 5 

Αφού τα παιδιά ολοκληρώσουν το τετράγωνο τους, η εκπαιδευτικός τοποθετεί τα σχήματα 

στον πίνακα, όπως προβλέπεται στο σχέδιο μαθήματος και καλεί τα παιδιά να 

περιγράψουν πώς θα βοηθήσουν τον κύριο Μπον Μπον να φτιάξει το 

τετράγωνο[Δραστηριότητα 2 Έλεγχος στην ολομέλεια].  

303. Εκπαιδευτικός: Ο κύριος Μπον Μπον όμως δεν τα κατάφερε να φτιάξει το 

304. τετράγωνο που φτιάξατε εσείς. Έφτασε μέχρι εδώ [δείχνει τα υποσχήματα που 

305. τοποθέτησε στον πίνακα, σύμφωνα με το σχέδιο μαθήματος]. Τα άφησε έτσι και 

306. θέλει βοήθεια να του εξηγήσουμε.  

307. Nίκη: Ξέρω. 

308. Εκπαιδευτικός: Έχει το σχήμα 1 το 3,το 4 και το5. 

309. Εκπαιδευτικός: Τι πρέπει να κάνει ο κύριος Μπον Μπον; Βοηθάτε τον.  Λίνα; 

310. Λίνα: Να βάλεις το τρίγωνο ίσια.  

311. Εκπαιδευτικός: Δηλαδή, πώς θα το βάλω ίσια; Δείξε μου με τα χέρια σου.  

312. Λίνα: Ίσια [βάζει σε οριζόντια διεύθυνση το χέρι της, εικόνα 4.1.184, 44:30] 

313. Εκπαιδευτικός: Για ποιο μιλάς; 

314. Εκπαιδευτικός: Το ένα το τρία; 
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315. Λίνα: Το μεγάλο. 

316. Εκπαιδευτικός: Ή το 4; 

317. Λίνα: Το ένα. 

318. Εκπαιδευτικός: Το ένα πρέπει να μείνει όπως είναι. 

319. Λίνα: Ίσια. 

320. [Η Λίνα κράτα το χέρι της σε οριζόντια διεύθυνση]. 

321. Εκπαιδευτικός: Είναι σωστό. Ποιο να μετακινήσω; 

322. Λίνα: Να βάλεις τα δύο σχήματα δεξιά και το άλλο αριστερά και το τετράγωνο 

323. μες (=μέσα) στην μέση.  

324. Εκπαιδευτικός: Θέλεις να μου δείξεις με τα χεράκια σου πώς να το μετακινήσω; 

325. Λίνα: Ναι. 

326. Εκπαιδευτικός: Βάλε το χεράκι σου στην θέση του ένα στη θέση του μεγάλου 

327. [αγγίζει το μεγάλο σχήμα]. 

328. [Η Λίνα τοποθετεί το χέρι της στη θέση του σχήματος, εικόνα 4.1.184, 44:30]  

329. Εκπαιδευτικός: Βάλε και το άλλο χεράκι στην θέση του 3 [αγγίζει το σχήμα 3]. 

330. [Η Λίνα τοποθετεί κάθετα το δεξί της χέρι και οριζόντια το αριστερό, εικόνα 

331. 4.1.185] 

332. [Ο Δημήτρης τοποθετεί κάθετα το αριστερό και οριζόντια το δεξί του χέρι, 

333. εικόνα 4.1.185]. 

334. Εκπαιδευτικός: Και τι πρέπει να κάνω [τοποθετεί τα χέρια της όπως είναι τα 

335. δύο σχήματα, εικόνα 4.1.186]; 

336. Εκπαιδευτικός: Ποιος ξέρει; 

337. Λίνα: Εγώ. Να το περιστρέψεις κάτω [αφού τοποθετεί το δεξί της χέρι στη θέση 

338. του σχήματος 1 και το αριστερό χέρι στη θέση του σχήματος 3, εκτελεί την 

339. περιστροφή του σχήματος 3 κάτω αριστερά, με τα χέρια της, εικόνα 

340. 4.1.187,45:35]. 

341. [Παράλληλα εκτελεί περιστροφή κάτω δεξιά ο Δημήτρης, εικόνα 4.1.187, 

342. 45:35]. 

343. Εκπαιδευτικός: Ποιο; Το 3; 

344. Εκπαιδευτικός: Δείξε μου το ξανά. Το ένα χέρι στη θέση του 1. Το άλλο χέρι. 

345. Περίμενε.  

346. [Η εκπαιδευτικός τη βοηθά να τοποθετήσει σωστά τα χέρια της, στις θέσεις των 

347. υποσχημάτων]. 

348. Εκπαιδευτικός: Το άλλο χέρι στην θέση το ένα. Το άλλο χέρι στη θέση του 3. 

349. Και τι πρέπει να κάνω; 

350. Λίνα: Να το περιστρέψεις [εκτελεί την περιστροφή κάτω δεξιά]. 

351. [Παράλληλα, ο Δημήτρης και η Νίκη εκτελούν την περιστροφή με τα χέρια 

352. τους].  

353. Εκπαιδευτικός: Να περιστρέψω το 3 προς τα… 

354. Λίνα: Προς τα κάτω. 

355. Εκπαιδευτικός: Προς τα κάτω. Παιδάκια κοιτάξτε τι λέει η Λίνα. Πρέπει λέει να 

356. περιστρέψω το 3 προς τα … 

357. Παιδιά: Κάτω. 

358. Εκπαιδευτικός: Να έρθεις να μας το κάνεις; 
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359. Εκπαιδευτικός: Έλα.[Η Λίνα πλησιάζει στον πίνακα της τάξης]. 

360. Εκπαιδευτικός: Περίστρεψε μας το προς τα κάτω. Όπως μας το έδειξες με το 

361. χέρι σου. [Η Λίνα περιστρέφει το σχήμα 3]. Μπράβο. 

362. Εκπαιδευτικός: Τώρα τι πρέπει να κάνω; Το 4 τι να το κάνω; 

363. Νίκη: Πρέπει να το μετακινήσεις. 

364. Ραφαήλ; 

365. Νίκη: Πρέπει να το μετακινήσουμε προς τα κάτω [τοποθετεί τα χέρια της στη 

366. θέση του σχήματος 4 και των δυο ενωμένων σχημάτων (1 και 3) και περιστρέφει 

367. το χέρι της που βρίσκεται στη θέση του σχήματος 4 προς τα κάτω, εικόνα 

368. 4.1.188, 46:56]. 

369. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Έλα Νίκη δείξε μας. Η Νίκη μας το έδειξε με τα χέρια 

370. της [η Νίκη πλησιάζει στον πίνακα].  

371. [Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τη Νίκη, να δείξει την περιστροφή με τα χέρια της 

372. και μετα να το εφαρμόσει, εικόνα 4.3.189]. 

373. Εκπαιδευτικός: Ολοκληρώθηκε το τετράγωνο μας; 

374. Παιδιά: Όχι. 

375. Εκπαιδευτικός: Τι πρέπει να κάνω τώρα; 

376. Σοφία: Να μετακινήσεις το 5 προς τα αριστερά. 

377. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, Σοφία .Δείξε μου με τα χέρια σου να το δω. 

378. Εκπαιδευτικός: Βάλε το ένα σου χέρι όπως είναι όλα τα σχήματα και το άλλο 

379. πώς να πάει; 

380. Σοφία: [Τοποθετεί τα δύο της χέρια σε απόσταση].Έτσι [ μετακινεί το δεξί της 

381. χέρι προς τα αριστερά]. 

382. Εκπαιδευτικός: Προς τα αριστερά. Έλα Σοφία δείξε μας το [Πλησιάζει στον 

383. πίνακα, αναπαράγει τη σκόπιμη χειρονομία και εκτελεί την μετατόπιση]. 

 Αρχικά, η Λίνα αναφέρεται στο μεγάλο κάθετο τρίγωνο, χρησιμοποιώντας μια 

εικονική χειρονομία για τη θέση του γεωμετρικού σχήματος. Συνοδεύει τη χειρονομία της 

με μία άτυπη λέξη «ίσια», εννοώντας ότι, το σχήμα 1 θα πρέπει να παραμείνει σταθερό σε 

κάθετο προσανατολισμό (εικόνα 4.1.184, γραμμή 312, 44:30).  

 Στη συνέχεια, η Λίνα μιμείται τη χειρονομία της εκπαιδευτικού και αναπαριστά 

την αρχική θέση των γεωμετρικών σχημάτων. Έπειτα, επεκτείνει τη χειρονομία και 

παρουσιάζει την περιστροφή, εμπλουτίζοντας τον προφορικό της λόγο. Αν και ο λόγος της 

αναφέρεται στην περιστροφή, αδυνατεί να ορίσει πλήρως την κατεύθυνσή της (εικόνα 

4.1.187, γραμμή 340). Παράλληλα, η χειρονομία αυτή παράγεται και από τον Δημήτρη. 

 Η  Νίκη, ενώ περιγράφει την περιστροφή του σχήματος 4 προς τα κάτω με 

εικονική χειρονομία που αναπαριστά την αρχική, τελική θέση και την περιστροφή των 

γεωμετρικών σχημάτων, αδυνατεί να την περιγράψει λεκτικά (εικόνα 4.1.188, γραμμή 

368, 46:56). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί τη λέξη «μετακίνηση» αντί «περιστροφή». Η 

αδυναμία εντοπίζεται και στη συγκεκριμενοποίηση της κατεύθυνσης του 
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μετασχηματισμού, εφόσον το παιδί χρησιμοποιεί τη λέξη «κάτω» και όχι «κάτω δεξιά». Η 

αναντιστοιχία αυτή μπορεί να αποδοθεί στο μεταβατικό στάδιο κατάκτησης της γνώσης 

που βρίσκεται το κορίτσι. Επίσης, η χρήση των χωρικών εννοιών «δεξιά» και «αριστερά» 

αποτελούν πλέον δύσκολες έννοιες για τα παιδιά. Η Σοφία εμφανίζεται να περιγράφει την 

μετατόπιση του τετραγώνου προς τα αριστερά, όχι μόνο με χειρονομία, αλλά και  με 

ολοκληρωμένο μαθηματικό λόγο, που αποδίδει την μετακίνηση, αλλά και την κατεύθυνση 

της μετατόπισης.   

 

Εικόνα 4.1.184: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λίνας για τρίγωνο[γραμμή 328, 44:30] 

Εικόνα 4.1.185: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από Λίνα και Δημήτρη για αρχική θέση 

σχήματος 3 και μεγάλου τριγώνου, [γραμμή 332-333] 

 

 

 

Εικόνα 4.1.186: Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από εκπαιδευτικό, [γραμμή 334-335].  

Εικόνα 4.1.187:  Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από Λίνα και Δημήτρη  για περιστροφή 

σχήματος 3 προς τα αριστερά, [γραμμή 337-340,45:35], 
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Εικόνα 4.1.188-4.1.189: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από Νίκη για περιστροφή προς 

τα κάτω, [γραμμή 365-367,46:56, γραμμή 371-372, 47:01] 

 

Επεισόδιο 6 

Στο επόμενο λεπτό του επεισοδίου 5, ξεκινάει το επεισόδιο 6. Συγκεκριμένα, η 

εκπαιδευτικός προβάλλει στα παιδιά το σχήμα που πρόκειται να κοπεί, όπως και τις τρεις 

πιθανές επιλογές γεωμετρικών σχημάτων, που μπορεί να προκύψουν από την ανάλυση του 

σχήματος σε υποσχήματα. Καλεί τα παιδιά να της αναφέρουν ποια σχήματα από τις τρεις 

επιλογές που τους έχει προβάλει θα πάρουν, αν κόψουν το σχήμα [Δραστηριότητα 3 

Σχέδιο Μαθήματος 3]. 

384. Εκπαιδευτικός: Θα είναι όπως αυτό, εδώ; Κοιτάξτε το καλά. Θα μοιάζει με 

385. αυτό εδώ [δείχνει την πρώτη και δεύτερη επιλογή]; 

386. Νικόλας: Κυρία το 3. 

387. Εκπαιδευτικός: Ή θα μοιάζει με αυτό εδώ [δείχνει την τρίτη επιλογή]; 

388. Εκπαιδευτικός: Ο Νικόλας νομίζει το 3. 

389. Παιδί: Κυρία και εγώ το 3. 

390. Λίνα: Κυρία, εγώ το 1. 

391. Δημήτρης: Κυρία και εγώ το 3. 

392. Εκπαιδευτικός: (παρ. με Δημήτρη) Νομίζεις το 1. 

393. Νάσος: Κυρία νομίζω το 3. 

394. Εκπαιδευτικός: Νομίζεις το 3 Νάσο; 

395. Εκπαιδευτικός: Ο Νικόλας λέει ότι το σχήμα μας θα μοιάζει με το 3. Τα 
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396. σχηματάκια μας θα μοιάζουν με το 3. 

397. Εκπαιδευτικός: Έλενα, ποια σχηματάκια νομίζεις θα έχουμε; 

398. Έλενα: Το 3. 

399. Εκπαιδευτικός: Το 3 νομίζεις. 

400. Εκπαιδευτικός: Νίκη εσύ τι νομίζεις; 

401. Νίκη: Το 3. 

402. Εκπαιδευτικός: Το 3 νομίζει η Νίκη. 

403. Εκπαιδευτικός: Θα σας δώσουμε όλους την τούρτα και παιδάκια θα ελέγξουμε 

404. ποια απάντηση είναι η σωστή; 

405. Εκπαιδευτικός: Τι θα κάνουμε στην τούρτα μας; Έλενα τι θα κάνει; 

406. Εκπαιδευτικός: Θα την κόψουμε κοιτάξτε εδώ. Σ’ αυτές τις διακεκομμένες 

407. γραμμές [φέρει μια γραμμή στην άνω διακεκομμένη γραμμή] εδώ και εδώ [φέρει 

408. μια ευθεία γραμμή στην κάθετη διακεκομμένη γραμμή]. Θα την κόψετε και θα 

409. φτιάξετε μπροστά σας αυτή την τούρτα [δείχνει την αρχική σύνθεση]. Κόψετε τα  

410. γρήγορα Έλενα. [Δίνεται σε κάθε παιδί η γεωμετρική σύνθεση σε χαρτί και το 

411. κόβουν στις διακεκομμένες γραμμές]. Μπράβο. Θα τα τοποθετήσετε μπροστά σας 

412. όπως είναι εδώ, όπως είναι αυτά εδώ [δείχνει με το δείκτη της το αρχικό σχήμα 

413. πριν την κοπή, όπως είναι στον πίνακα]. 

414. Εκπαιδευτικός: Τοποθετήστε το μπροστά σας, όπως είναι η τούρτα εδώ στον 

415. πίνακα. 

416. [Τα παιδιά τοποθετούν τα κομμάτια, όπως είναι η αρχική γεωμετρική σύνθεση]. 

417. Νίκη: Έκαμα το. 

418. Εκπαιδευτικός: [ Βλέπει τη σύνθεση της Νίκης και απευθύνεται στη 

419. Λίνα]. 

420. Εκπαιδευτικός: Όπως είναι στον πίνακα. 

421. Λίνα: Κυρία, εν [=δεν] μπορώ. 

422. [Η εκπαιδευτικός πλησιάζει τη Λίνα και της τοποθετεί τα γεωμετρικά σχήματα, 

423. σύμφωνα με την αρχική γεωμετρική σύνθεση]. 

424. [Η Έλενα τοποθετεί τα γεωμετρικά της σχήματα, σύμφωνα με την αρχική 

425. γεωμετρική σύνθεση]. 

426. [Έπειτα, η εκπαιδευτικός απευθύνεται στο Δημήτρη]. 

427. Εκπαιδευτικός: Μπράβο [του μετακινεί το τρίγωνο στα αριστερά, το οποίο έχει 

428. τοποθετήσει δεξιά]. 

429. Εκπαιδευτικός: Παιδάκια μου, είπατε, οι περισσότεροι προβλέψατε ότι, όταν το 

430. κόψουμε, θα μοιάζει με το νούμερο 3. Οι περισσότεροι μου είπατε με το 3. 

431. Κοιτάξτε, όμως, το 3 πώς είναι. Κοιτάξτε το 3 πώς είναι και κοιτάξτε το σχήμα σας 

432. πώς είναι. Για να μοιάζει η τούρτα σας με το 3, τι πρέπει να κάνουμε; 

433. Έλενα: Να μετακινήσουμε το τρίγωνο προς τα κάτω. 

434. Νίκη: [Παράλληλα, η Νίκη μετακινεί το τρίγωνο προς τα αριστερά].  

435. Νίκη: Κυρία έτσι [δείχνει το σχήμα της πάνω στο τραπεζάκι της]. 

436. Εκπαιδευτικός: Ένα λεπτό. Η Έλενα λέει να μετακινήσουμε το τρίγωνο προς τα 

437. κάτω. Ποιο τρίγωνο; 

438. Παιδί: Το πάνω. 

439. Εκπαιδευτικός: Αφού είναι το 3, το 4 και το 5 

440. Νίκη: Το 4.  

441. [Μιλάνε όλοι μαζί]. 

442. Εκπαιδευτικός: Ένα λεπτό. Το τρίγωνο 3, τι πρέπει να το κάνουμε ; 

443. [Ο Δημήτρης μετακινεί το χέρι του προς τα πάνω] 

444. Παιδί [παρ.]: Να το μετακινήσουμε κάτω. 

445. Εκπαιδευτικός: Κάτω; 

446. Παιδιά: Πάνω. 
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447. [Ο Δημήτρης συνεχίζει να μετακινεί το χέρι του προς τα πάνω,50:20, εικόνα 

448. 4.1.189]. 

449. Εκπαιδευτικός: Πες μας Δημήτρη; 

450. Δημήτρης: Πάνω [μετακινεί το δεξί του χέρι από ενωμένα προς τα πάνω]. 

451. Εκπαιδευτικός: Ο Δημήτρης λέει πάνω. Δημήτρη, δείξε μας με τα χέρια σου τι 

452. πρέπει να κάνω; 

453. Εκπαιδευτικός: Βάλε το χέρι σου το ένα εδώ στη θέση [ο Δημήτρης τοποθετεί τα 

454. δύο του χέρια σε απόσταση παράλληλα, εικόνα 4.1.190, 50:20] του 4 και του 5 

455. και το άλλο σου το χεράκι στη θέση του 3 και δείξε μου τι πρέπει να κάνω.  

456. [Ο Δημήτρης μετακινεί το χέρι του προς τα κάτω μέχρι να ενωθούν και τα δύο. 

457. Μετά το μετακινεί προς τα πάνω και μετά προς τα κάτω.] 

458. Εκπαιδευτικός: Τι πρέπει να κάνω; 

459. Δημήτρης: Να το μετακινήσεις προς τα πάνω [μετακινεί το χέρι του από ενωμένα 

460. προς τα πάνω εικόνα 4.1.191, 50:37]. 

461. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης λέει να το μετακινήσουμε 

462. προς τα πάνω. 

463. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξετε όλοι στο βίντεο τι πρέπει να κάνουμε. 

464. [Προβάλλεται το βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία για  τη μετακίνηση του 

465. σχήματος 3 προς τα πάνω]. 

466. Εκπαιδευτικός: Θέλω να το κάνετε όλοι στην τούρτα σας 

467. Θέλω να βάλετε όλοι το χέρι σας στο σχήμα 3 [τα παιδιά βάζουν το χέρι τους πάνω 

468. στο σχήμα 3 (κομμάτια που έχουν κόψει), όπως και η εκπαιδευτικός] και να το 

469. μετακινήσετε προς τα πάνω. 

470. [Όλα τα παιδιά εκτελούν την κίνηση]. 

471. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, στην Έλενα. Μετακινήστε το σχήμα 3 προς τα πάνω [η 

472. εκπαιδευτικός τοποθετεί τα δύο της χέρια ενωμένα και μετακινεί το πάνω της χέρι 

473. προς τα πάνω]. 

474. Εκπαιδευτικός: Λοιπόν, μπράβο. Τώρα παιδάκια για να μοιάζει με το 3, τι άλλο 

475. πρέπει να κάνουμε; 

476. Παιδί 2: Να κάνουμε το τρίγωνο προς τα δεξιά 

477. Παιδί 3: Κάτω. 

478. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξετε βάλτε τα χέρια σας έτσι στο 4 και το 5. 

479. [Τα παιδιά και η εκπαιδευτικός τοποθετούν τα χέρια τους ενωμένα στα δύο 

480. υποσχήματα 4 και 5 που έχουν κόψει]. 

481. [Η Νίκη σηκώνει ενωμένα τα χέρια της, εικόνα 4.1.192] 

482. Εκπαιδευτικός[παρ.]: Τι πρέπει να κάνω στο τρίγωνο για να γίνει όπως το σχήμα 

483. 3;  

484. Έλενα: Να το μετακινήσουμε προς. 

485. Νίκη: Έτσι θέλω να είναι. [Περιστρέφει το αριστερό της χέρι προς τα αριστερά] 

486. Νίκη: Κυρία να το περιστρέψουμε προς τα αριστερά [εκτελεί ξανά την 

487. περιστροφή του χεριού της προς τα αριστερά, εικόνα 4.1.193, 51:02]. 

488. Εκπαιδευτικός: Μπράβο σου. Πες το ξανά. 

489. Νίκη: Να το περιστρέψουμε προς τα αριστερά [περιστρέφει το αριστερό της χέρι 

490. προς τα αριστερά]. 

491. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, Νίκη μου. Κάμετε τα χέρια σας, έτσι όπως λέει η 

492. Νίκη [τα παιδιά τοποθετούν τα δύο τους χέρια ενωμένα]. Η Νίκη λέει να 

493. περιστρέψουμε το τρίγωνο προς τα … 

494. Λίνα: Αριστερά [τα παιδιά εκτελούν σωστά την περιστροφή προς τα αριστερά με 

495. τα χέρια τους]. 

496. Εκπαιδευτικός: Θέλουμε να το δούμε στο βίντεο; Κοιτάξτε το. 

497. [Προβάλλεται το βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία για  περιστροφή του σχήματος 4 
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498. προς τα αριστερά]. 

499. Εκπαιδευτικός: Μπράβο Νίκη το βρήκες. Κάμετε το και στο δικό σας σχήμα. Να 

500. περιστρέψετε το σχήμα 4 προς τα αριστερά 

501. [Η εκπαιδευτικός πλησιάζει την Έλενα]. 

502. Εκπαιδευτικός: Θέλω να περιστρέψεις αυτό το σχήμα προς αριστερά [εκτελεί την 

503. περιστροφή με τα χέρια της η εκπαιδευτικός] 

504. [Η Έλενα εκτελεί αμέσως την περιστροφή  του σχήματος 4, στο πινακάκι της]. 

505. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, Έλενα. 

506. [Όλα τα παιδιά εκτελούν σωστά την περιστροφή στα πινακάκια τους, στο σχήμα 

507. 4]. 

508. Εκπαιδευτικός: Παιδάκια, τώρα έχετε το σχήμα 3; 

509. Παιδιά: Ναι. 

510. Εκπαιδευτικός: Άρα, το 3 ήταν η σωστή απάντηση. Παιδάκια, μπράβο σας.  

511. [Ανεβαίνει η Νίκη το δείχνει με τα χέρια της και εκτελεί τις κινήσεις(περιστροφή 

512. του σχήματος 4, μετακίνηση του σχήματος 3) πάνω στα πραγματικά σχήματα που 

513. βρίσκονται στο μαγνητικό πίνακα της τάξης]. 

 Όλα τα παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης εμφανίζονται να 

επιλέγουν την σωστή επιλογή, επιλογή 3, σε αντίθεση με τη Λίνα, η οποία και πάλι 

εμφανίζεται να βιάζεται να δώσει μια απάντηση. Αφού κόβουν το σχήμα, η 

εκπαιδευτικός τους βοηθάει και τοποθετούν τα πραγματικά τους σχήματα ενωμένα 

μπροστά τους. Έπειτα, τους καλεί να προβλέψουν τι πρέπει να κάνουν στα σχήματά 

τους για να μοιάζουν με την επιλογή τρία. Η Έλενα, ενώ αναφέρεται στο τρίγωνο και 

υπονοεί την μετακίνηση του προς τα πάνω, αναφέρει τη λέξη «κάτω» προκαλώντας 

μία σύγχυση. Η σύγχυση αποσαφηνίζεται με την εικονική χειρονομία του Δημήτρη. Ο 

Δημήτρης αναπαριστά τη μετατόπιση του αντικειμένου με χειρονομία, η οποία 

εμφανίζεται πιο απλουστευμένη, σε σχέση με τις χειρονομίες που παράχθηκαν στα 

προηγούμενα επεισόδια για τη μετατόπιση (εικόνα 4,1.191, γραμμή 460). Πιθανόν, 

αυτό να οφείλεται στην κατάκτηση της έννοιας από το παιδί, αν και αδυνατεί να ορίσει 

λεκτικά την διαδικασία και επικεντρώνεται σε χωρικές σχέσεις, όπως η λέξη «πάνω». 

  Στη συνέχεια, καθώς καλούνται να περιγράψουν την περιστροφή του τριγώνου 

η Νίκη εμφανίζεται ικανή για πρώτη φορά να περιγράψει, όχι μόνο λεκτικά την 

περιστροφή, συγκεκριμενοποιώντας ακόμη και την κατεύθυνση του σχήματος, αλλά 

να την αναπαραστήσει με χειρονομία, η οποία είναι όμοια με τη σκόπιμη χειρονομία. 

Το κορίτσι αρχικά μιμείται τη χειρονομία της εκπαιδευτικού για αναπαράσταση της 

αρχικής θέσης των υποσχημάτων. Η μίμηση, αυτή, βοηθά το παιδί να αναγνωρίσει το 

γεωμετρικό μετασχηματισμό και  να επεκτείνει τη χειρονομία της εκπαιδευτικού. 

Σημαντικό είναι το γεγονός, ότι το κορίτσι εμφανίζεται ικανό να ορίζει, πλήρως, τις 

χωρικές σχέσεις που διακρίνουν τον γεωμετρικό μετασχηματισμό, με τον όρο 

αριστερά. 
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Εικόνα 4.1.190: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Δημήτρη, από ενωμένα προς τα πάνω, 

[γραμμή 453-454,50:20] 

Εικόνα 4.1.191: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Δημήτρη, από ενωμένα προς τα πάνω, 

[γραμμή 459-460, 50:37] 

 

 

   

Εικόνα 4.1.192: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από Νίκη, γι’ αρχική θέση 

υποσχημάτων, [γραμμή 481,50:57] 

Εικόνα 4.1.193: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από Νίκη, για περιστροφή και τελική 

θέση υποσχημάτων, [γραμμή 486-487, 51:02] 

Διαχρονική Ανάλυση Τρίτης διδασκαλίας 

Στην τρίτη διδασκαλία, η Λίνα παρατηρείται να χρησιμοποιεί  χειρονομία συγχρονισμένη 

με λεκτική αναπαράσταση, για να αναφερθεί στην περιστροφή των αντικειμένων. Στην 

μετατόπιση παρατηρούμε στο παιδί μια σημειωτική ωρίμανση στο λόγο της, χωρίς να 

υπάρχει οποιαδήποτε εξάρτηση από τα πραγματικά αντικείμενα. Δεν απουσίαζαν και οι 

στιγμές που το παιδί μέσα από την παραγωγή της χειρονομίας που αναφερόταν στην 
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περιστροφή, μιλούσε για τη μετατόπιση, εμφανίζοντας ένα είδος σύγχυσης για τους 

γεωμετρικούς μετασχηματισμούς. Μπορούμε, έτσι, να υποθέσουμε ότι οι δραστηριότητες 

με εφαρμογή περιστροφής μπορούν να θεωρηθούν δυσκολότερες για το παιδί, παρά τα 

έργα σύνθεσης με μετατόπιση.  

 Ο  Δημήτρης αντιμετωπίζει τη δημιουργία γεωμετρικών συνθέσεων στις οποίες 

απαιτείται μετατόπιση, με περισσότερη ευκολία από την ανάλυση γεωμετρικής σύνθεσης 

σε υποσχήματα, στην οποία απαιτείται περιστροφή. Στη περίπτωση της μετατόπισης, το 

παιδί παρουσιάζει τη μετατόπιση του γεωμετρικού σχήματος μέσα από τη χειρονομία του, 

που αποτελεί μια απλοποιημένη μορφή της σκόπιμης χειρονομίας που αναπτύχθηκε για 

τον μετασχηματισμό αυτό και ορίζει λεκτικά το μαθηματικό σημείο. Αδυνατεί να ορίσει 

την κατεύθυνση του μετασχηματισμού λεκτικά, όταν εμπεριέχονται οι λέξεις δεξιά και 

αριστερά, με αποτέλεσμα η χειρονομία του παιδιού να αποτελεί δείκτη για τη χωρική 

έννοια. Ωστόσο, στην περίπτωση της περιστροφής το παιδί παρουσιάζεται να αδυνατεί να 

εκφράσει είτε λεκτικά, είτε με χειρονομία την περιστροφή. Ενώ, επιδιώκει να μεταβιβάσει 

μία γεωμετρική ιδέα σχετικά με την περιστροφή, η χειρονομία του μεταβιβάζει τη 

μετατόπιση και ο λόγος του χρησιμοποιεί άτυπες λέξεις, σχετικές με την περιστροφή.  

 Στην περίπτωση της  Νίκης, το κορίτσι αντιμετωπίζει δυσκολίες στη σύνθεση της 

αρχικής θέσης των υποσχημάτων με τα πραγματικά υλικά, τη στιγμή που ο πληθικός 

αριθμός των υποσχημάτων έχει αυξηθεί (από δύο σχήματα σε τρία σχήματα).  Στη 

συνέχεια, οι δυσκολίες του παιδιού υποχωρούν, ενώ εμφανίζεται ακόμη πιο ικανή, όταν 

καλείται να φτιάξει τη γεωμετρική σύνθεση ενός τετραγώνου και φτιάχνει το τετράγωνο 

πιο γρήγορα από όλους. Στην περίπτωση της δημιουργίας γεωμετρικής σύνθεσης, με 

εφαρμογή μετατόπισης, παρουσιάζεται σημειωτική ωρίμανση στο λόγο του παιδιού για το 

μαθηματικό σημείο της μετατόπισης, δείχνοντας ένα είδος αποσύνδεσης από το πλαίσιο, 

κάτι που δεν εντοπίζεται στην περίπτωση της περιστροφής. Αρχικά το παιδί χρησιμοποιεί 

την παραγωγή χειρονομίας για την αναπαράσταση της περιστροφής, ενώ ο λόγος της 

μεταβιβάζει τη μετατόπιση. Έτσι, δημιουργείται μια σύγκρουση, με αποτέλεσμα, η 

χειρονομία να αποτελεί δείκτη για το μαθηματικό σημείο. Στα επόμενα λεπτά της 

διδασκαλίας, αν και η εξάρτηση από το πλαίσιο παραμένει, ο λόγος μεταβιβάζει ξεκάθαρα 

το μαθηματικό σημείο της περιστροφής, δείχνοντας ένα είδος εξέλιξης στη γεωμετρική 

σκέψη του παιδιού.  ΚΥ
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Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης , Δεύτερης και Τρίτης Διδασκαλίας 

Ο Δημήτρης  στην τρίτη διδασκαλία εμφανίζεται να έχει περισσότερη συμμετοχή, ενώ η 

εξάρτηση του από το πλαίσιο παραμένει έντονη, τόσο σε γεωμετρικές συνθέσεις στις 

οποίες απαιτείται εφαρμογή περιστροφής, όσο και σε γεωμετρικές συνθέσεις, στις οποίες 

απαιτείται εφαρμογή μετατόπισης. Η συμμετοχή του στην τρίτη διδασκαλία δείχνει το 

παιδί να αντιμετωπίζει περισσότερες δυσκολίες στην περιστροφή παρά στην μετατόπιση.  

Τα κορίτσια Λίνα και Νίκη δείχνουν μια σημειωτική ωρίμανση στο λόγο τους για τη 

μετατόπιση, κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί σε καμία άλλη διδασκαλία. 

Τέταρτη διδασκαλία 

Eπεισόδιο 1 

Τα παιδιά φτιάχνουν την αρχική γεωμετρική σύνθεση με τα σχήματα που τους δίνονται, 

έχοντας στη διάθεση τους την εικονική αναπαράσταση της γεωμετρικής σύνθεσης, όπως 

προβάλλεται στον πίνακα. Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει την τροποποιημένη σύνθεση και 

τους καλεί να εντοπίσουν τις αλλαγές που έχει υποστεί το σχήμα [Δραστηριότητα 1, 

Σχέδιο Μαθήματος 4].  

  

1. Εκπαιδευτικός: Θέλω να πάρετε αυτά τα δύο σχήματα και να φτιάξετε αυτό.  

2. [Τα παιδιά φτιάχνουν την αρχική γεωμετρική σύνθεση με τα σχήματα τους, σε 

3. ατομικό επίπεδο]. 

4. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξετε αυτό το σχήμα που έχετε μπροστά σας, κοιτάξετε πώς 

5. έγινε. Τι έπαθε [δείχνει την αρχική και τελική σύνθεση]; 

6. Νίκη: Επήε πάνω [κινεί το δεξί της χέρι προς τα πάνω, εικόνα 4.1.195, 15:44] και 

7. ήρτε τζιαμέ (=ήρθε εκεί). 

8. Εκπαιδευτικός: Ποιο ήρτε πάνω; 

9. Νίκη: Το μπλε [δείχνει το σχήμα με το δείκτη της] 

10. Εκπαιδευτικός: Το μπλε σχήμα πήγε πάνω, λέει η Νίκη. Δείξε μου με τα χέρια σου 

11. για να δω τι εννοείς. 

12. Εκπαιδευτικός: Βάλε το ένα σου χέρι στη θέση του κόκκινου σχήματος [τοποθετεί 

13. τα χέρια της στη θέση του κόκκινου σχήματος, εικόνα 4.1.196, 16:02] . 

14. Εκπαιδευτικός: Το μπλε πού ήταν;  

15. Νίκη: [τοποθετεί το χέρι της στην θέση του μπλε σχήματος, ακουμπώντας τον καρπό 

16. της πάνω στο χέρι της που αναπαριστά το κόκκινο σχήμα σε κάθετη διεύθυνση, 

17. εικόνα 4.1.197, 16:08] 

18. Εκπαιδευτικός: Α μπράβο, κάμε το έτσι [τοποθετεί  τα δάχτυλα του δεξιού της χεριού 

19. κάθετα, ως προς τον καρπό του αριστερού της χεριού]. 

20. [Η Νίκη απομακρύνει τον καρπό του δεξιού της χεριού από το αριστερό της χέρι και 

21. τοποθετεί το δεξί της χέρι, κάθετα ως προς το αριστερό, με σημείο επαφής τα 
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22. δάκτυλα του δεξιού της χεριού με τον καρπό του αριστερού της χεριού]. 

23. Εκπαιδευτικός: Α, μπράβο. Και πού πήγε; 

24. Νίκη: Πάνω [μετακινεί το δεξί της χέρι της προς τα πάνω]. 

25. Εκπαιδευτικός: Πάνω [μετακινεί το χέρι της προς τα πάνω]. 

26. Εκπαιδευτικός: Τι έπαθε δηλαδή; 

27. Παιδιά: Μετακινήθηκε. 

28. Εκπαιδευτικός: Μετακινήθηκε προς τα … 

29.  Παιδιά: Πάνω. 

30. Εκπαιδευτικός: Κάμετε το όλοι να σας δω. Το ένα σας χέρι όπως το κόκκινο 

31. σχήμα. Το άλλο όπως το μπλε. Και που πάει το μπλε σχήμα [εκτελεί τη σκόπιμη 

32. χειρονομία, εικόνα 4.1.198, 16:56]; 

33. Παιδιά: Πάνω. 

34. [Όλα τα παιδιά αναπαράγουν τη σκόπιμη χειρονομία, εκτός ο Δημήτρης, εικόνα 

35. 4.1.199, 17.08]. 

36. Εκπαιδευτικός: Πάμε να δούμε το βίντεο.[Προβάλλεται το βίντεο με τη σκόπιμη 

37. χειρονομία. Τα παιδιά αναπαράγουν τη σκόπιμη χειρονομία, καθώς βλέπουν το βίντεο  

38. μετα από έκκληση της εκπαιδευτικού, εικόνα 4.1.200-4.1.201, 17.10]. 

39. Εκπαιδευτικός: Κάντε το όλοι στα πινακάκια σας να το δω. 

40. [Τα παιδιά εκτελούν τη μετατόπιση με τα πραγματικά τους αντικείμενα-σχήματα, 

41. εικόνα 4.1.202, 17.44]. 

42. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, έχετε όλοι τώρα το σχήμα που βλέπετε στην οθόνη μας; 

43. Παιδιά : Ναι. 

44. Εκπαιδευτικός: Έλα, Έλενα να μας δείξεις πώς να το κάνουμε. Πρώτα με τα χέρια 

45. σου [το κορίτσι, σηκώνεται από τη θέση του, πλησιάζει την εκπαιδευτικό, παράγει τη 

46. σκόπιμη χειρονομία και προχωρά στο μαγνητικό πίνακα της τάξης] και τι θα το 

47. κάνεις; 

48. Έλενα: Προς τα πάνω. 

49. Έλενα:[Μετακινεί το μπλε σχήμα προς τα πάνω, στο μαγνητικό πίνακα της τάξης] 

50. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. 

51. Εκπαιδευτικός: Είναι το ίδιο; 

52. Παιδιά: Ναι.  

Η Νίκη αναφέρει στην εκπαιδευτικό τη μετατόπιση του μπλε σχήματος, αναπαριστώντας 

την με μια αυθόρμητη εικονική χειρονομία (εικόνα 4.1.195, 15.44, γραμμή 4-5). Η 

χειρονομία της συγχρονίζεται με την φράση «επήε πάνω», ενώ ακολουθεί μια δεικτική 

χειρονομία που συγκεκριμενοποιεί το σχήμα που μετατοπίζεται, συγχρονισμένη με τη 

λέξη «το μπλε» (γραμμή 7). Στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού, η εκπαιδευτικός 

καλεί τη Νίκη να αναπαραστήσει τις θέσεις των σχημάτων σε χειρονομίες, παράγοντας η 

ίδια τη χειρονομία αυτή και ενθαρρύνοντας τη Νίκη να την ακολουθήσει. Η Νίκη αρχικά, 

την μιμείται στην τοποθέτηση του χεριού της στην αρχική θέση του κόκκινου σχήματος 

και έπειτα, τοποθετεί από μόνη της το χέρι της στην αρχική θέση του μπλε σχήματος με 

επιτυχία (εικόνα 4.1.197, γραμμή 13-15, 16.08). Η τοποθέτηση των χεριών της 
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ακολουθείται από τον καθορισμό της κατεύθυνσης της μετατόπισης του μπλε σχήματος, 

λεκτικά από το παιδί ,αλλά και από την αναπαράσταση της μετατόπισης, μέσω της 

χειρονομίας. Ακολούθως, τα παιδιά εμφανίζονται να περιγράφουν λεκτικά τη μετατόπιση 

με ολοκληρωμένο μαθηματικό λόγο, να αναπαράγουν τη χειρονομία, δημιουργώντας ένα 

φαινόμενο σύλληψης και να μετασχηματίζουν τις δύο αυτές αναπαραστάσεις στα 

πραγματικά τους αντικείμενα. Όπως και στις προηγούμενες διδασκαλίες, το φαινόμενο 

σύλληψης που αναπτύσσει η εκπαιδευτικός, με την αναπαραγωγή της χειρονομίας, 

επιφέρει γεφύρωση ανάμεσα στα πραγματικά αντικείμενα και στη μετατόπιση.  

 

 

Εικόνα 4.1.194:Αρχική γεωμετρική σύνθεση των παιδιών, [15:01], 

Εικόνα 4.1.195: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία για αρχική, τελική θέση μπλε σχήματος 

και μετατόπισής του προς τα πάνω, από Νίκη, [15:44, γραμμή 6-7], 

Εικόνα 4.1.196: Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας εκπαιδευτικού, [16:02, γραμμή 12-13] 
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Εικόνα 4.1.197: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από Νίκη για αρχική θέση υποσχημάτων 

[16:08], 

Εικόνα 4.1.198: Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας εκπαιδευτικού για αρχική θέση 

υποσχημάτων, [16:56, γραμμή 30-32 ], 

 

 

 

 

Εικόνα 4.1.199 :Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από Νίκη για μετατόπιση και τελική 

θέση υποσχημάτων, [ 17:08, γραμμή 34-35],  

Εικόνα 4.1.200: Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από εκπαιδευτικό για μετατόπιση και 

τελική θέση υποσχήματος μπλε-παραλληλόγραμμο, [17:10, γραμμή 40-41] 

 

 

 

Εικόνα 4.1.201:  Αναπαραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από παιδιά, [17:10, γραμμή 36-38] 

Εικόνα 4.1.202: Τελική γεωμετρική σύνθεση παιδιών, [17: 44, γραμμή 40-41] 
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Επεισόδιο 2 

Ακολούθως, η εκπαιδευτικός προβάλλει στα παιδιά την επόμενη γεωμετρική σύνθεση, 

στην οποία απαιτείται περιστροφή προς τα αριστερά. Τα παιδιά φτιάχνουν, χωρίς καμία 

δυσκολία, την αρχική γεωμετρική σύνθεση με τα πραγματικά τους αντικείμενα. Καθώς, η 

εκπαιδευτικός προβάλλει στα παιδιά την τροποποιημένη σύνθεση, αρχίζουν να 

προβαίνουν σε προβλέψεις [Δραστηριότητα 2, Σχέδιο Μαθήματος 4]. 

 

53. Εκπαιδευτικός: Θέλω να φτιάξετε όλοι αυτό που βλέπετε τώρα [αρχική σύνθεση]. 

54. Εκπαιδευτικός: Θέλω τώρα να δείτε πως έγινε το σχήμα μας. Άλλαξε το σχήμα μας; 

55. Παιδιά: Ναι. 

56. Εκπαιδευτικός: Τι έγινε; 

57. Παιδιά: Το κόκκινο.  

58. Σοφία: Το κόκκινο πήγε προς τα πάνω. 

59. Εκπαιδευτικός: Το κόκκινο πήγε προς τα πάνω; Δηλαδή, το κόκκινο πήγε προς τα 

60. πάνω [αγγίζει με το δεξί της χέρι το κόκκινο σχήμα και μετακινεί το χέρι της προς 

61. τα πάνω, εικόνα 4.1.204, 25:10]; 

62. Παιδιά: Ναι. 

63. Νίκη: Προς τα αριστερά [δείχνει με το χέρι της προς τα αριστερά] . 

64. Εκπαιδευτικός: Α τι έπαθε δηλαδή [αγγίζει το κόκκινο σχήμα και στρέφει το χέρι 

65. της προς τα αριστερά, εικόνα 4.1.205, 25:16]; 

66. Νίκη: Επεριέστρεψε προς τα αριστερά. 

67. Εκπαιδευτικός: Μπράβο σου. Αυτό το σχήμα [αγγίζει το κόκκινο σχήμα] 

68. περιστράφηκε προς τα αριστερά [περιστρέφει το χέρι της που αγγίζει το κόκκινο 

69. σχήμα προς τα αριστερά, εικόνα 4.1.206, 25:56]. 

70. Εκπαιδευτικός: Να δούμε το βίντεο και να το κάνουμε μαζί; 

71. Παιδιά: Ναι. 

72. [Προβάλλεται το βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία]. 

73. Εκπαιδευτικός: Κάντε το και εσείς [αναπαραγωγή σκόπιμης χειρονομίας, εικόνα 

74. 4.1.207,  26:00] . 

75. [Η Λίνα και η Νίκη αναπαράγουν τη χειρονομία, εικόνα 4.2.208, 26:00] . 

76. Εκπαιδευτικός: Όπως μας είπε η Νίκη περιστρέψαμε το κόκκινο σχήμα μέχρι να 

77. ενωθεί με το κίτρινο σχήμα ξανά [αναπαράγει τη σκόπιμη χειρονομία]. Κάντε το στο 

78. πινακάκι σας να το  δω [όλα τα παιδιά εκτελούν την περιστροφή  στο πινακάκι τους 

79. με τα σχήματα τους, με επιτυχία, εικόνα 4.1.209, 26.33] . 

80. Εκπαιδευτικός: Μπράβο σας. Θέλω να έρθει ο Νάσος να μου το κάνει στον πίνακα. 

81. [Γίνεται αναπαραγωγή της χειρονομίας από το Νάσο και εκτέλεση της περιστροφής 

82. στον πίνακα με τα πραγματικά αντικείμενα]. 

 Η Σοφία, αρχικά, αναφέρει λεκτικά ότι το κόκκινο σχήμα πήγε προς τα πάνω. Η 

εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει τη δυσκολία του παιδιού, μετασχηματίζοντας τη λεκτική της 
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δήλωση σε εικονική χειρονομία που φανερώνει την αρχική, τελική θέση, αλλά και τη 

μετατόπιση του γεωμετρικού σχήματος.   

 Η διατύπωση προβλέψεων συνεχίζεται με τη Νίκη που αρχικά αναφέρεται στη 

κατεύθυνση της περιστροφής, μέσω δεικτικής χειρονομίας, συγχρονισμένη με τον 

προφορικό λόγο. Η εκπαιδευτικός, επεκτείνοντας τον προφορικό λόγο της Νίκης, 

περιστρέφει το δεξί της χέρι προς τα αριστερά. Αμέσως, η Νίκη μετασχηματίζει τη 

χειρονομία της εκπαιδευτικού σε λεκτική αναπαράσταση και αναφέρει την περιστροφή και 

την κατεύθυνσή της με ολοκληρωμένο μαθηματικό λόγο (γραμμή 57). Συνεπώς, βλέπουμε 

η χειρονομία που χρησιμοποιεί η εκπαιδευτικός πάνω στα πραγματικά αντικείμενα να 

βοηθά το παιδί να προσεγγίζει το μαθηματικό σημείο της περιστροφής και να το ορίζει 

μέσα από τον προφορικό της λόγο (λειτουργία χειρονομίας ως αξονικό σημείο). Τόσο η 

αναπαραγωγή της σκόπιμης χειρονομίας, όσο και ο μετασχηματισμός της χειρονομίας σε 

δράση στα πραγματικά αντικείμενα, γίνεται χωρίς καμία δυσκολία από όλα τα παιδιά.  

 

 

Εικόνα 4.1.203 Αρχική γεωμετρική σύνθεση παιδιών, [22:58], 

Εικόνα 4.1.204: Δεικτική χειρονομία εκπαιδευτικού για το κόκκινο σχήμα, [25:10, γραμμή 

59-61], 

Εικόνα 4.1.205 :  Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία για μετατόπιση προς τα πάνω, [25:16, 

γραμμή 64-65] 
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Εικόνα 4.1.206: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία για περιστροφή προς τα αριστερά από 

εκπαιδευτικό, [25:56, γραμμή 67-69] 

Εικόνα 4.1.207-208: Αναπαραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από εκπαιδευτικό[26:00]  και  

παιδιά[26:00], αντίστοιχα. 

 

 

 

Εικόνα 4.1.209: Τελική γεωμετρική σύνθεση παιδιών, [26:33, γραμμή 79] 

 

Επεισόδιο 3 

Αφού η εκπαιδευτικός προβάλλει στα παιδιά μία ακόμη γεωμετρική σύνθεση στον πίνακα 

με τρία υποσχήματα, τους καλεί να την φτιάξουν με τα πραγματικά τους αντικείμενα. Όλα 

τα παιδιά, χωρίς καμία δυσκολία, φτιάχνουν τη γεωμετρική σύνθεση. Ακολούθως, η 

εκπαιδευτικός δείχνει την τροποποιημένη σύνθεση και τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν 

την αλλαγή (Δραστηριότητα 3). 

83. Εκπαιδευτικός: Τώρα, κάντε αυτό που είναι το κόκκινο έτσι, το μπλε και το 

84. πορτοκαλί [προβάλλει την αρχική σύνθεση στον πίνακα της τάξης]. 

85. [Όλα τα παιδιά τοποθετούν τα υποσχήματα τους στο πινακάκι τους, σωστά]. 

86. Εκπαιδευτικός Κοιτάξτε, πώς έγινε .Κάτι άλλαξε [προβάλλει την τελική σύνθεση].  

87. Λίνα: Το τετράγωνο επηε στη μέση. 

88. Εκπαιδευτικός :Τι έπαθε δηλαδή; 

89. Λίνα: Εμετακινήθηκε προς τα δεξία. 

90. Εκπαιδευτικός Δείξε μου το με τα χέρια σου σε παρακαλώ. Βάλε μου το χεράκι σου 

91. έτσι [τοποθετεί το ένα της χέρι στη θέση των δύο υποσχημάτων μπλέ και 
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92. κόκκινο]και βάλε το άλλο [τοποθετεί το άλλο της χέρι στη θέση του πορτοκαλί 

93. σχήματος, εικόνα 4.1.211, 39:59] και που θα πάει; Θα μετακινήθεί προς τα…. 

94. Λίνα: Προς τα δεξιά.  

95. Εκπαιδευτικός Κοιτάξτε το βίντεο για να δείτε εάν είναι σωστό [προβάλλεται το 

96. βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία και η εκπαιδευτικός, παράλληλα, αναπαράγει τη 

97. χειρονομία]. 

98. Εκπαιδευτικός : Μετακινήθηκε προς τα δεξιά και έφυγε από το μπλε σχήμα. Κάντε 

99. το κι εσείς. 

100. [Όλα τα παιδιά εκτελούν τη μετατόπιση στα πινακάκια τους με επιτυχία].  

101. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. 

102. Εκπαιδευτικός: Έλα Ραφαήλ, κάνε το και στον πίνακα. 

103. [Ο Ραφαήλ αναπαράγει τη σκόπιμη χειρονομία και εκτελεί την μετατόπιση στον 

104. πίνακα με τα πραγματικά αντικείμενα].  

105. Εκπαιδευτικός: Είναι σωστό το σχήμα σας ίδιο με αυτό; 

106. Παιδιά : Ναι. 

Η  Λίνα περιγράφει την τροποποίηση με άτυπο καθημερινό λόγο. Όταν η εκπαιδευτικός 

την καλεί να της περιγράψει «τι έπαθε», μετατρέπει μεμιάς το λόγο της σε ολοκληρωμένο 

μαθηματικό λόγο, ο οποίος αποδίδει κάθε πτυχή της τροποποίησης, μετατόπιση προς τα 

δεξιά, δείχνοντας μια σημειωτική ωρίμανση. Δεν παράγεται καμία χειρονομία από το 

κορίτσι, εφόσον η έννοια έχει ήδη κατακτηθεί. Μετά από ενθάρρυνση της εκπαιδευτικού, 

αναπαράγει τη σκόπιμη χειρονομία που παράγει η ίδια η εκπαιδευτικός. Όλα τα παιδιά 

εφαρμόζουν τη μετατόπιση με επιτυχία στα πραγματικά αντικείμενα, στα πινακάκια τους 

 

 

  

Εικόνα 4.1.210:  Προβολή αρχικής γεωμετρικής σύνθεσης, [38:35] 

Εικόνα 4.1.211: Παραγωγή σκόπιμης χειρονομίας για αρχική θέση υποσχημάτων, [ 39:59] 

Εικόνα 4.1.212: Προβολή τελικής γεωμετρικής σύνθεσης, [42: 03] 

Διαχρονική Ανάλυση Τέταρτης διδασκαλίας 

Στην τέταρτη διδασκαλία η Νίκη μεταβιβάζει την πρόβλεψη της για την μετατόπιση μέσα 

από μια εικονική χειρονομία. Ο λόγος της είναι άτυπος και περιγραφικός, εφόσον 

περιγράφει με μία καθημερινή έννοια «επήε», τη μετατόπιση. Η συμπεριφορά της δείχνει  

ένα είδος δυσκολίας στο να καθορίσει λεκτικά την μετατόπιση, παρόλο που ορίζει με 
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ακρίβεια την κατεύθυνσή της, ( «πάνω»).  Για την έννοια της περιστροφής, η χειρονομία 

που χρησιμοποιεί η εκπαιδευτικός με αναφορά στα πραγματικά αντικείμενα, βοηθά το 

παιδί να αναγνωρίσει την περιστροφή και να την ορίσει λεκτικά, δείχνοντας μια 

σημειωτική ωρίμανση. 

 Εξέλιξη παρουσιάστηκε και στην Λίνα σε σχέση με την τρίτη διδασκαλία, όπου το 

παιδί διατύπωσε λεκτικά, πλέον, την κατεύθυνση της μετατόπισης προς τα δεξιά, 

προβάλλοντας μια σημειωτική ωρίμανση.  Αν λάβουμε υπόψη ότι στις προηγούμενες 

διδασκαλίες, οι λέξεις δεξιά και αριστερά αποτελούσαν εμπόδιο για το παιδί για να τις 

ορίσει λεκτικά, κάτι που αντιμετωπίζεται στην διδασκαλία αυτή, μπορούμε να το 

ερμηνεύσουμε ως μία εξέλιξη.  

Από την άλλη η Έλενα και ο Δημήτρης δεν είχαν ιδιαίτερη συμμετοχή στη 

διδασκαλία αυτή, αν και έφτιαχναν με επιτυχία τις συνθέσεις τους και εφάρμοζαν τους 

απαραίτητους μετασχηματισμούς.  Η Έλενα εμφανίζεται να αναπαράγει τη σκόπιμη 

χειρονομία, μετά από ενθάρρυνση της εκπαιδευτικού, σε δραστηριότητα ελέγχου για τη 

μετατόπιση, χωρίς καμία δυσκολία. Να σημειωθεί ότι περιγράφει την κατεύθυνση της 

μετατόπισης, χωρίς να αναφέρεται στο είδος του μετασχηματισμού.  

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης, Δεύτερης, Τρίτης και Τέταρτης Διδασκαλίας 

Στην τέταρτη διδασκαλία βλέπουμε την Νίκη να εμφανίζει ένα είδος δυσκολίας στον 

προφορικό της λόγο για την αναδιοργάνωση της γεωμετρικής σύνθεσης με εφαρμογή 

μετατόπισης. Η δυσκολία αυτή την οδηγεί στην παραγωγή μιας εικονικής χειρονομίας για 

τη μετατόπιση. Aν λάβουμε υπόψη ότι στις προηγούμενες διδασκαλίες το παιδί εμφάνισε 

ένα είδος σημειωτικής ωρίμανσης για τον καθορισμό των γεωμετρικών μετασχηματισμών, 

πιθανόν, η αναδιοργάνωση γεωμετρικών συνθέσεων αποτελεί μια δυσκολότερη πτυχή για 

την ίδια. Ωστόσο στο δεύτερο επεισόδιο της τέταρτης διδασκαλίας, το φαινόμενο της  

σημειωτικής ωρίμανσης εμφανίζεται στο παιδί για την περιστροφή, κάτι που δεν 

παρατηρήθηκε στις προηγουμενες διδασκαλίες. Το φαινόμενο παράγεται ως ένα 

αποτέλεσμα μετασχηματισμού της χειρονομίας, που χρησιμοποίησε η εκπαιδευτικός, σε 

λεκτική αναπαράσταση. 

 Η Λίνα αντιμετωπίζει  τις δυσκολίες που είχε στις προηγούμενες διδασκαλίες, όσον 

αφορά στην έκφραση των χωρικών εννοιών δεξιά και αριστερά, στον προφορικό της λόγο. 

Αν λάβουμε υπόψη ότι οι χειρονομίες της αποτελούσαν δείκτη για τα μαθηματικά σημεία 

των χωρικών αυτών εννοιών, η σημειωτική ωρίμανση που εντοπίστηκε στο παιδί αποτελεί 

μια εξέλιξη για τη γεωμετρική του σκέψη.    
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Πέμπτη διδασκαλία 

Επεισόδιο 1 

Με την αφήγηση της ιστορίας της Έλλης και της Νεφέλης ξεκινάει το επεισόδιο 1, στο 

οποίο τα παιδιά καλούνται να αναφέρουν με ποιο τρόπο μπορούν να φτιάξουν το σχέδιο 

της Έλλης με δύο υποσχήματα [Δραστηριότητα 2, Σχέδιο Μαθήματος 5]. 

1. Εκπαιδευτικός: Εμείς τώρα θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς το έφτιαξαν 

2. τα δύο κορίτσια. Εντάξει; Λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιο που έφτιαξαν η Έλλη και η 

3. Νεφέλη. Το βλέπετε όλοι καλά; [Προβάλλεται η γεωμετρική σύνθεση]. 

4. Παιδιά: Ναι. 

5. Εκπαιδευτικός: Θέλω, πρώτα, να φανταστούμε ότι είμαστε η Έλλη. Η Έλλη έφτιαξε 

6. πρώτα αυτό το σχέδιο, με πόσα σχήματα ; 

7. Παιδιά: Δύο. 

8. Εκπαιδευτικός: Με δύο σχήματα το έφτιαξε. Με τι σχήματα νομίζετε; 

9. Λίνα: Με τρίγωνο και ένα ορθογώνιο. 

10. Εκπαιδευτικός: Λίνα. πού είναι το τρίγωνο και πού το ορθογώνιο; Έλα να μου 

11. δείξεις. 

12. Εκπαιδευτικός: Τρέξε γρήγορα. Γρήγορα. Έφτιαξε ένα τρίγωνο λέει και ένα 

13. ορθογώνιο. Δείξε μου το. 

14. [Η Λίνα πλησιάζει στον πίνακα της τάξης]. 

15. Λίνα: Τρίγωνο [δείχνει το ισοσκελές τρίγωνο και το μικρό ορθογώνιο που βρίσκεται 

16. στο κάτω μέρος της σύνθεσης με το δείκτη της]. 

17. Εκπαιδευτικός: Αυτό το τρίγωνο και αυτό το ορθογώνιο; Αυτά [δείχνει τα τρίγωνα 

18. που βρίσκονται στο πλάι της γεωμετρικής σύνθεσης, εικόνα 4.1.213 ]; 

19. [Δίνεται η γεωμετρική σύνθεση σε φύλλο εργασίας και τα παιδιά καλούνται να 

20. χρησιμοποιήσουν μόνο δύο χρώματα για να χρωματίσουν τα δύο σχήματα]. 

21. Νίκη: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα [Η Νίκη μετρά τα υποσχήματα της γεωμετρικής της 

22. σύνθεσης, με το δείκτη της]. 

23. Εκπαιδευτικός: Μόνο δύο σχήματα χρησιμοποίησε η Έλλη. Η Νεφέλη 

24. χρησιμοποίησε τέσσερα. Ναι. Δύο σχήματα έχει εδώ. 

25. Νίκη: Κυρία μπορεί να είναι της Νεφέλης. 

26. Εκπαιδευτικός: Όχι, αυτό είναι το ίδιο και τους δύο.  

27. Εκπαιδευτικός: Παιδάκια, σε αυτό το σχήμα εχρησιμοποίησε μόνο ένα τρίγωνο και  

28. ένα ορθογώνιο [δείχνει τη σύνθεση με το δείκτη της]. 

29. Εκπαιδευτικός: Τίποτα άλλο. Πού είναι το ορθογώνιο; 

30. Παιδιά: Κάτω. 

31. Εκπαιδευτικός: Κάτω εδώ [δείχνει το ορθογώνιο που βρίσκεται κάτω στη 

32. γεωμετρική σύνθεση]; 

33. Παιδιά: Ναι. 

34. Εκπαιδευτικός: Μπορεί να πήρε ένα σχηματάκι και να το έβαλε το ένα πάνω από το 

35. άλλο. Ποιο μπορεί να είναι; 

36. Εκπαιδευτικός: Ποιο σχηματάκι πήρε και το έβαλε κάτω; 

37. Παιδί: Ορθογώνιο. 

38. Εκπαιδευτικός: Και μετά ποιο; 

39. Παιδιά: Τρίγωνο. 

40. Εκπαιδευτικός: Μπράβο πήρε το ορθογώνιο και μετά πήρε το τρίγωνο και το έβαλε 
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41. από πάνω. 

42. Εκπαιδευτικός: Καταλάβατε; 

43. Εκπαιδευτικός: Από εδώ από πίσω είναι το ορθογώνιο[ φέρει με το χέρι της το 

44. περίγραμμα του ορθογώνιου] και από πάνω αυτό που φαίνεται είναι το [αγγίζει το 

45. ισοσκελές τρίγωνο]. 

46. Παιδιά: Τρίγωνο. 

47. Εκπαιδευτικός: Το τρίγωνο. Αυτό όλο είναι το ορθογώνιο [φέρει το περίγραμμα 

48. του ορθογωνίου με το χέρι της] και από πάνω είναι το τρίγωνο [αγγίζει το 

49. ισοσκελές τρίγωνο με το χέρι της]. 

50. Εκπαιδευτικός: Για αυτό τώρα εσείς παιδάκια θα χρωματίστε τα δύο σχήματα. Με 

51. ένα χρώμα το τρίγωνο και με άλλο χρώμα το ορθογώνιο.  

52. Λίνα: Εννοείς κυρία τούτο άλλο χρώμα [δείχνει το ορθογώνιο τρίγωνο] και τούτο 

53. άλλο χρώμα [δείχνει το ορθογώνιο σχήμα]. 

54. Εκπαιδευτικός: Εκείνο τι είναι; Αυτό εδώ [φέρνει ένα ορθογώνιο με το δείχτη της 

55. πάνω στο ορθογώνιο στην κόλλα της Λίνας] δεν είναι ορθογώνιο; 

56. Εκπαιδευτικός: Αυτό πίσω [ακουμπάει το χέρι της σε ολόκληρη την επιφάνεια]; 

57. Λίνα: Ναι.  

58. Εκπαιδευτικός: Θα το κάνεις όλο με ένα χρώμα. 

59. Εκπαιδευτικός: Θα το κάνετε όλο το ορθογώνιο με ένα χρώμα και όλο το τρίγωνο 

60. με άλλο. 

61. Εκπαιδευτικός: Χρωματίστε πρώτα όλο το ορθογώνιο και μετά το τρίγωνο. 

 Η  Λίνα παρατηρώντας τη σύνθεση αναφέρει «με τρίγωνο και ένα ορθογώνιο» 

(γραμμή 9), ενώ έπειτα η δεικτική της χειρονομία υποδεικνύει ότι το κορίτσι αναφερόταν 

στα τρίγωνα υποσχήματα και στο ορθογώνιο υπό-σχήμα, το οποίο  βρίσκεται στο κάτω 

μέρος της σύνθεσης [γραμμή 15-16]. Συνεπώς, η δεικτική της χειρονομία αποτελεί δείκτη 

για τα μαθηματικά σημεία του τρίγωνου και του ορθογώνιου. Επίσης, ενώ το έργο απαιτεί  

μαθηματική αναγνώριση των υποσχημάτων που διαπερνώνται από άλλα ευθύγραμμα 

τμήματα, το παιδί επικεντρώνεται στα υποσχήματα που είναι εμφανή και δεν διαπερνώνται 

από κανένα άλλο ευθύγραμμο τμήμα.  

 Το έργο προκαλεί τόση δυσκολία στα παιδιά, τα οποία αναφέρουν ότι στο σχήμα  

υπάρχουν 4 υπό-σχήματα και άρα η γεωμετρική σύνθεση ανήκει στη Νεφέλη. Έτσι, η  

εκπαιδευτικός γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένη, δείχνοντας τους το ορθογώνιο υπό-σχήμα 

με δεικτική χειρονομία. Αυτά με τη σειρά τους αντιλαμβάνονται την ύπαρξη ενός 

τρίγωνου  (γραμμή 31-32). Μπορούμε, λοιπόν, να υποστηρίξουμε ότι η δεικτική 

χειρονομία της εκπαιδευτικού, συγχρονισμένη με τον προφορικό της λόγο, λειτούργησε ως 

αξονικό σημείο και επέφερε αλυσιδωτά τη μαθηματική αναγνώριση του δεύτερου 

υποσχήματος. 

  Η Λίνα παραμένει μπερδεμένη, εφόσον αδυνατεί να αναγνωρίσει το ορθογώνιο 

τρίγωνο ως μέρος του ορθογώνιου υποσχήματος και να το χρωματίσει. Η εξάρτησή της 

από το πλαίσιο, την εμποδίζει να απομακρύνει νοερά τα ευθύγραμμα τμήματα που 
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διαπερνούν την επιφάνεια του σχήματος και να αναγνωρίσει το δεύτερο υπόσχημα της 

γεωμετρικής σύνθεσης.  

 

 

 

Εικόνα 4.1 213 Δεικτική χειρονομία εκπαιδευτικού για τα δύο μη πρωτοτυπικά τρίγωνα 

[γραμμή 18].  

 

Επεισόδιο 2 

Τα παιδιά χρωματίζουν τα υποσχήματα της γεωμετρικής σύνθεσης, έχοντας στη διάθεση 

τους μόνο δύο χρώματα. Η εκπαιδευτικός, παρατηρώντας ότι τα κορίτσια από την ομάδα 

εστίασης της παρατήρησης καθυστερούσαν, καλεί όλα τα παιδιά να παρατηρήσουν το 

σχέδιο του Νικόλα, οποίος χρωμάτισε με μαύρο χρώμα το ορθογώνιο και με ροζ χρώμα το 

τρίγωνο. Στο σημείο επαφής ορθογωνίου και τριγώνου απέφυγε να καλύψει την επιφάνεια 

με το χρώμα που αντιστοιχούσε στο ορθογώνιο και χρησιμοποίησε μόνο ροζ χρώμα.  

62. Εκπαιδευτικός: Βλέπουμε, βλέπουμε για να δούμε το σχήμα που έκανε ο Νικόλας. 

63. Ποια σχήματα έκανε [παρουσιάζεται το σχέδιο του Νικόλα]; 

64. Νικόλας: Ορθογώνιο και τρίγωνο. 

65. Εκπαιδευτικός: Το ορθογώνιο με ποιο χρώμα το έκανες; 

66. Νικόλας; Μαύρο. 

67. Εκπαιδευτικός: Και το τρίγωνο; 

68. Νικόλας: Ροζ. 

69. Εκπαιδευτικός: Ροζ. Κάποιος που έκανε κάτι παρόμοιο. Σοφία, σήκωσε το να το 

70. δούμε. Τι έκανες; 

71. Σοφία: Το ορθογώνιο μπλε και το τρίγωνο πορτοκαλί. 

72. Εκπαιδευτικός: Άλλος που έκανε κάτι παρόμοιο.  

73. Τ’ ορθογώνιο βρίσκεται εδώ κι εδώ[δείχνει με το δείκτη της όπου έχει μπλε χρώμα 

74. στο φύλλο εργασίας της Σοφίας]. Δεν είναι; 

75. Παιδιά: Ναι. 

76. Εκπαιδευτικός: Εδώ, δεν βρίσκεται ορθογώνιο που είναι το τρίγωνο[δείχνει το 

77. σημείο επαφής τριγώνου και ορθογωνίου]; 

78. Παιδιά: Ναι, όχι. 

79. Εκπαιδευτικός: Βρίσκεται ή δεν βρίσκεται; 

80. Νίκη: Δεν βρίσκεται. 
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81. Εκπαιδευτικός: Δεν βρίσκεται λέτε.  

82. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξτε το σχέδιο του Νικόλα. Ένα χρώμα για το ορθογώνιο και 

83. ένα για το τρίγωνο; 

84. Εκπαιδευτικός: Έτσι κάνατε και εσείς; 

85. Παιδιά: Ναι. 

86. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξτε εδώ. Έχουμε ένα ορθογώνιο και ένα τρίγωνο. Πώς να 

87. τα βάλω [δείχνει τις διαφάνειες ορθογωνίου και τριγώνου].  

88. Νίκη: Πρώτα το ορθογώνιο και ύστερα, πάνω του το τρίγωνο. 

89. Εκπαιδευτικός: Βάζω το ορθογώνιο και βάζω πάνω του το τρίγωνο.[Τοποθετεί την 

90. ορθογώνια διαφάνεια στον πίνακα και από πάνω τη τρίγωνη διαφάνεια]. Κοιτάξτε 

91. το, όπως είναι το σχήμα της Έλλης και της Νεφέλης.  

92. Εκπαιδευτικός: Μοιάζει με το σχέδιο σας; 

93. Παιδιά: Ναι. 

94. Εκπαιδευτικός: Όμως, παιδάκια θέλω να δείτε κάτι. Εδώ που έβαλα το τρίγωνο 

95. από πάνω, από κάτω τι έχει [αγγίζει εκεί που συμπίπτουν οι δύο επιφάνειες]; 

96. Παιδί: Ορθογώνιο. 

97. Εκπαιδευτικός: Τι χρώμα το ορθογώνιο; 

98. Παιδιά: Ροζ. 

99. Εκπαιδευτικός: Τι σημαίνει; Από κάτω αυτό το τρίγωνο [δείχνει το τρίγωνο] τι 

100. υπάρχει; 

101. Παιδιά : Ορθογώνιο. 

102. Εκπαιδευτικός: Εσείς όπως το χρωματίσατε [παίρνει ένα από τα έργα των 

103. παιδιών]. Δεν φαίνεται το ορθογώνιο από κάτω. Τι έπρεπε να κάνετε; 

104. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξτε όταν βγάλω το τρίγωνο τι χρώμα είναι όλο 

105. [απομακρύνει τη τρίγωνη διαφάνεια από το ορθογώνιο]; 

106. Παιδιάς: Ροζ. 

107. Εκπαιδευτικός: Ροζ. Όλο το ορθογώνιο ένα χρώμα. Σημαίνει, τι έπρεπε να κάνω  

108. [φέρει με όλη της την παλάμη μια ευθεία γραμμή πάνω από το έργο του παιδιού 

109. που έχει στα χέρια τη]; 

110. Παιδί: Έπρεπε να το χρωματίσουμε όλο. 

111. Εκπαιδευτικός: Με ένα χρώμα. Όλο και μετά από πάνω να χρωματίσουμε το 

112. τρίγωνο. Γιατί κοιτάξτε εδώ. Δεν φαίνεται από κάτω το ροζ [αγγίζει εκεί που 

113. συναντώνται οι δύο διαφάνειες, αφού τοποθετεί τη τρίγωνη διαφάνεια]; 

114. Παιδιά: Ναι. 

115. Εκπαιδευτικός: Το βλέπετε; Φαίνεται λίγο κάτω από την διαφάνεια το ροζ. Εδώ 

116. Πόσα χρώματα έχει σημαίνει; 

117. Σοφία: Δύο. 

118. Εκπαιδευτικός: Δύο χρώματα. 

119. Εκπαιδευτικός: Τι χρώματα; 

120. Λίνα: Ένα ροζ και ένα πορτοκαλί. 

121. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Έχει και ροζ και πορτοκαλί. Έπρεπε να χρωματίσετε 

122. το ορθογώνιο σας πρώτα με ένα χρώμα και μετά από πάνω το τρίγωνο και με 

123. άλλο χρώμα. Και εδώ πόσα χρώματα θα φαίνονται [αγγίζει το σημείο που 

124. συμπίπτουν οι δύο διαφάνειες]; 

125. Παιδιά: Ένα. 

126. Νίκη: Τρία. 

127. Εκπαιδευτικός: Εδώ; 

128. Νίκη: Δύο. 

129. Εκπαιδευτικός: Δύο. Ποια; 

130. Νίκη: Το πορτοκαλί και το ροζ.  

131. Εκπαιδευτικός: Μπράβο.  
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132. Εκπαιδευτικός: Εδώ πόσα χρώματα θέλουμε [αγγίζει αριστερά από το σημείο 

133. που συμπίπτουν οι δύο επιφάνειες]; 

134. Νίκη: Ένα. 

135. Εκπαιδευτικός: Εδώ [αγγίζει δεξιά από το σημείο που συμπίπτουν οι δύο 

136. επιφάνειες]; 

137. Νίκη: Ένα. 

138. Εκπαιδευτικός: Εδώ; 

139. Νίκη: Ένα.  

140. Εκπαιδευτικός: Εδώ; [Αγγίζει το κάτω μέρος της σύνθεσης]. 

141. Νίκη: Ένα.  

142. Εκπαιδευτικός: Μπορούμε να το βάλουμε και διαφορετικά; 

143. Παιδιά: Ναι. 

144. Εκπαιδευτικός: Πώς; 

145. Νικόλας: Κυρία το κάτω το τρίγωνο να γίνει.  

146. Εκπαιδευτικός: Να βάλω πρώτα ποιο; 

147. Νικόλας: Το τρίγωνο 

148. Εκπαιδευτικός: Να βάλω πρώτα το τρίγωνο [τοποθετεί πρώτα το τρίγωνο] και 

149. αυτό [κρατάει στα χέρια της το ορθογώνιο]; 

150. Νίκη: Πάνω του.  

151. Εκπαιδευτικός: Τα παιδιά εκπλήσσονται. 

152. Νικόλας: Ιρραααα. 

153. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξετε είναι το ίδιο [τοποθετεί πάνω στο τρίγωνο το 

154. ορθογώνιο]; 

155. Παιδιά: Ναι. 

156. Εκπαιδευτικός: Πόσα χρώματα υπάρχουν εδώ [αγγίζει το σημείο επαφής των 

157. δύο διαφανειών]; 

158. Παιδιά : Δύο. 

159. Παιδί: Πορτοκαλί και ροζ. 

160. Εκπαιδευτικός: Πορτοκαλί και ροζ. Γιατί το τρίγωνο δεν χάθηκε, είναι από πίσω.  

161. Εδώ στις άκρες [αγγίζει τις επιφάνειες δεξιά και αριστερά από το σημείο επαφής 

162. των δύο διαφανειών]; 

163. Εκπαιδευτικός: Πόσα έχουμε; 

164. Σοφία: Ένα. 

165. Εκπαιδευτικός: Ένα μόνο ποιο; 

166. Σοφία: Το ροζ. 

167. Εκπαιδευτικός: Το ροζ, γιατί φαίνεται μόνο το ορθογώνιο. Εδώ, που φαίνονται 

168. και τα δύο σχήματα είναι διαφορετικά. Εντάξει παιδάκια; 

Όλα τα παιδιά συμφωνούν ότι ακολούθησαν την ίδια στρατηγική, φανερώνοντας τη 

δυσκολία τους να ονομάσουν μία επιφάνεια με δύο ονόματα, αλλά και να αναγνωρίσουν 

τη συνέχεια της επιφάνειας ενός σχήματος, όταν διαπερνάται από άλλα ευθύγραμμα 

τμήματα. Ακολούθως, όμως, η παρέμβαση της εκπαιδευτικού, με τη χρήση των 

χρωματιστών διαφανειών, ήταν καταλυτική για να αναγνωρίσουν τα παιδιά τη συνέχεια 

της ορθογώνιας επιφάνειας, αλλά και το σημείο επαφής των σχημάτων. Το αποτέλεσμα 

τους εκπλήσσει, κάτι που δείχνει τη σύγκρουση της νέας γνώσης με την προϋπάρχουσα. Η 

δράση της εκπαιδευτικού με τα πραγματικά υλικά οδήγησε τα παιδιά να αντιληφθούν τη 

συνέχεια μιας επιφάνειας, ακόμη και όταν διαπερνάται από την επιφάνεια ενός άλλου 
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υποσχήματος. Αν και η μαθηματική αυτή αναγνώριση παραμένει στο πλαίσιο των 

πραγματικών υλικών, μπορεί να θεωρηθεί η αρχή για να προσεγγίσουν τα παιδιά το ίδιο το 

μαθηματικό σημείο.  

 

Εικόνα 4.1.214: Έργο Νικόλα ,  

Εικόνα 4.1.215: Έλεγχος στην ολομέλεια 

 

 

 

Εικόνα 4.1.216: Έργο Λίνας και Νίκης , αντίστοιχα 

 

Επεισόδιο 3 

Το επεισόδιο 3, ακολουθεί στο επόμενο λεπτό το επεισόδιο 2, όπου παρουσιάζεται η 

μέθοδος της Νεφέλης, η δημιουργία, δηλαδή, της ίδιας γεωμετρικής σύνθεσης με 4 

υποσχήματα. Το επεισόδιο γίνεται στην ολομέλεια και όχι σε ζευγάρια, όπως προέβλεπε 

το σχέδιο μαθήματος, λόγω έλλειψης χρόνου.  

169. Εκπαιδευτικός: Η Νεφέλη έκανε το ίδιο πράγμα το ίδιο σχέδιο αλλά 

170. χρησιμοποίησε τέσσερα σχήματα ποια. 

171. Λίνα: Το ορθογώνιο πάλε και το τρίγωνο.  

172. Εκπαιδευτικός: Ορθογώνιο, τρίγωνο, άλλο; Τέσσερα σχήματα. 

173. Έλενα: Και το τρίγωνο και άλλο ένα τρίγωνο.  

174. Εκπαιδευτικός: Η Νεφέλη χρησιμοποίησε τέσσερα σχήματα. Τρέξε Νάσο να μας τα 
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175. δείξεις. Δείξε μου τα τέσσερα σχήματα. 

176. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Ένα δύο τρία τέσσερα .[Δείχνει τα τέσσερα υποσχήματα 

177. των διαφανειών]. Έλα Νάσο. Έλα βάλε το ορθογώνιο. Μετά το τρίγωνο πού θα το 

178. βάλει; 

179. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Βάλε και τα άλλα.  

180. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, Νάσο. Κοιτάξετε. Χρησιμοποίησε τέσσερα σχήματα η 

181. Νεφέλη. Είναι πιο εύκολο αυτό είναι πιο ξεκάθαρο. Επειδή είναι 4 διαφορετικά έχε το 

182. δικό του. Το καθένα έχει το δικό του χρώμα. Βλέπετε δύο χρώματα μαζί ; 

183. Παιδιά: Όχι. 

184. Εκπαιδευτικός: Γιατί; 

185. Εκπαιδευτικός: Για να ξεχωρίζουμε ποιο είναι.  

186. Εκπαιδευτικός: Ναι αλλά βλέπετε κανένα πίσω; 

187. Παιδιά: Όχι. 

188. Εκπαιδευτικός: Γι’ αυτό εδώ έχει ένα χρώμα, εδώ άλλο χρώμα. Δεν έχουμε δύο 

189. σχήματα μαζί.  

Όπως φαίνεται και από το απόσπασμα, η δραστηριότητα γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία 

σε σχέση με το προηγούμενο επεισόδιο, με τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα υποσχήματα και 

τη Λίνα να ονομάζει το ορθογώνιο και το τρίγωνο (γραμμή171). Πιθανόν, η ονομασία του 

τριγώνου που χρησιμοποιεί το παιδί να αναφέρεται σε όλα τα τρίγωνα. Από την άλλη, η 

Σοφία αναφέρει την ύπαρξη δύο άλλων τριγώνων «και το τρίγωνο και άλλο ένα τρίγωνο». 

Με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού γίνεται η σύνθεση του σχήματος με τα τέσσερα 

υποσχήματα, στην ολομέλεια. 

Συνεπώς, παρατηρούμε τη μαθηματική αναγνώριση των υπό-σχημάτων που δεν 

διαπερνώνται από άλλα ευθύγραμμα τμήματα, να γίνεται με περισσότερη ευκολία σε 

σχέση με την μαθηματική αναγνώριση που προηγήθηκε στο προηγούμενο επεισόδιο.  

  

Εικόνα 4.1.217: Έλεγχος στην ολομέλεια  

 

Επεισόδιο 4 

Το επεισόδιο 4, ακολουθεί το επεισόδιο 3, με την εκπαιδευτικό να προβάλλει ξανά τις 

γεωμετρικές συνθέσεις που παρουσιάστηκαν στη αρχή της διδασκαλίας [βλέπε 

Δραστηριότητα 1, Σχέδιο Μαθήματος 5, Παράρτημα 2] και να καλεί τα παιδιά να της 

δώσουν ξανά μια απάντηση. Συγκεκριμένα, στην αρχή της διδασκαλίας παρουσιάστηκαν 
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με τη σειρά, μια τετράγωνη σύνθεση, μια τρίγωνη σύνθεση και μία ορθογώνια σύνθεση. 

Για τη γεωμετρική σύνθεση, τα παιδιά αναγνώρισαν 4 τετράγωνα, για τη τρίγωνη σύνθεση 

4 τρίγωνα και για την ορθογώνια σύνθεση 4 ορθογώνια.   

190. Εκπαιδευτικός: Θυμάστε εδώ που μου είπετε τέσσερα τετράγωνα. Μήπως 

191. υπάρχουν κάποια που δεν τα είδαμε πριν [δείχνει την τετράγωνη σύνθεση]; 

192. Λίνα: Τέσσερα πάλε. 

193. Εκπαιδευτικός: Πού να κρύβονται από πίσω; 

194. Παιδιά: Όχι. 

195. Εκπαιδευτικός: Ένα μικρό ή ένα μεγάλο. 

196. Λίνα: Όχι. 

197. Νίκη: Έχει μεγάλο [ανοίγει  τα χέρια της σε οριζόντια διεύθυνση, εικόνα 

198. 4.1.218]. 

199. Εκπαιδευτικός: Πού ; 

200. Νίκη: Που πίσω τέλεια [=εντελώς]. 

201. Εκπαιδευτικός: Έλα δείξε μας πού.  

202. Εκπαιδευτικός: Πού έχει; Ποιο είναι το μεγάλο που κρύβεται ; 

203. Εκπαιδευτικός: Της Έλλης ήταν αυτό και κρυβόταν όλο αυτό από πίσω. Εδώ 

204. ποιο είναι το μεγάλο [επαναφέρει τη γεωμετρική σύνθεση της Έλλης και δείχνει 

205. το σημείο επαφής των δύο υποσχημάτων]; 

206. Νίκη: Τούτο ούλο [δείχνει με το χέρι της το τετράγωνο σχήμα που κρύβεται]; 

207. Εκπαιδευτικός: Ναι. Άρα, πόσα έχουμε; 

208. Νίκη: Πέντε. 

209. Εκπαιδευτικός: Ακούστε τι σκέφτηκε η Νίκη. Αυτό όλο το μεγάλο είναι από 

210. πίσω και είναι κρυμμένο και έχει από πάνω του τέσσερα μικρά. Αλλά από πίσω 

211. έχει ένα μεγάλο και βάλαμε τέσσερα μικρά από πάνω του [φέρει το περίγραμμα 

212. του τετράγωνου σχήματος με το δείκτη της].  

213. Λίνα: Δείξε μας το. 

214. Εκπαιδευτικός: Δεν φαίνεται είναι από πίσω. 

215. Εκπαιδευτικός: Σημαίνει, πόσα είναι όλα;  

216. Παιδιά και εκπαιδευτικός: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. 

217. Εκπαιδευτικός: Πέντε τετράγωνα με αυτό που είναι πίσω 

218. Λίνα: Κυρία πούν το [=πού είναι];  

219. Εκπαιδευτικός: Εδώ πόσα τρίγωνα έχει [προβάλλει την τρίγωνη σύνθεση]; 

220. Λίνα: Δύο. 

221. Νίκη: Τρία. 

222. Έλενα: Τέσσερα. Κυρία τέσσερα. 

223. Σοφία: Δύο 

224. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξτε πώς το σκέφτηκε η Σοφία. Δείξε μας. Δύο λέει η 

225. Σοφία. 

226. Σοφία: Τούτο το μεγάλο ε μέσα και τούτο το μικρό ε μπροστά [δείχνει με το 

227. δείκτη της το μεγάλο τρίγωνο και ένα από τα μικρά τρίγωνα]. 

228. Εκπαιδευτικός: Πόσα μικρά έχει; Μέτρα τα. 

229. Εκπαιδευτικός: Η Σοφία εσκέφτηκε ότι έχει ένα μεγάλο πίσω και ένα μικρό 
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230. μπροστά. Πολλά καλή η σκέψη της. Μπορεί να είναι δύο, αλλά μπορεί να είναι 

231. και πιο πολλά. Εμείς θέλουμε όλα τα τρίγωνα.  

232. Νίκη: Κυρία, μπορεί να είναι τρία τα τρίγωνα.  

233. Εκπαιδευτικός: Ένα δύο τρία τέσσερα [δείχνει με το δείκτη της τα μικρά τρίγωνα] 

234. και ποιό άλλο; 

235. [Η Σοφία δείχνει το περίγραμμα του μεγάλου τρίγωνου με το δείκτης]. 

236. Εκπαιδευτικός: Μπράβο Σοφία. Η Σοφία λέει ένα, δύο, τρία, τέσσερα και αυτό το 

237. μεγάλο [δείχνει τα υποσχήματα της σύνθεσης με το δείκτη της. Πόσα είναι όλα 

238. μαζί; 

239. Παιδιά: Πέντε. 

240. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, πέντε πάλι. 

241. [Η εκπαιδευτικός προβάλλει στον πίνακα την ορθογώνια γεωμετρική σύνθεση]. 

242. Εκπαιδευτικός: Τα ορθογώνια; 

243. Εκπαιδευτικός: Έλα Νικόλα. 

244. Εκπαιδευτικός: Πέντε, λέει ο Νικόλας. Κοιτάξετε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε[ 

245. [δείχνει τα πέντε ορθογώνια με το δείκτη της που δεν διαπερνώνται από 

246. ευθύγραμμα τμήματα άλλων σχημάτων]. 

247. Νίκη: Και ένας ο σταυρός ο μεγάλος. 

248. Εκπαιδευτικός: Α, ο μεγάλος σταυρός. Πόσα ορθογώνια είναι; 

249. Νίκη: Έξι. Έξι ορθογώνια. 

250. Εκπαιδευτικός: Έξι μόνο; 

251. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξετε. Ένα δύο τρία τέσσερα πέντε. 

252. Νίκη: Έξι το μεγάλο.  

253. Εκπαιδευτικός: Δείξε μου ποιο μεγάλο; 

254. [Ο Νικόλας δείχνει κάπου αόριστα ] 

255. Εκπαιδευτικός: Όλο μαζί όμως είναι ορθογώνιο; 

256. Νίκη: Σταυρός. 

257. Εκπαιδευτικός: Είναι σταυρός. 

258. Εκπαιδευτικός: Σημαίνει το ένα είναι έτσι και το άλλο είναι έτσι[φέρει με το 

259. δείχτη της το περίγραμμα του των δύο μεγάλων ορθογωνίων που σχηματίζουν το 

260. σταυρό]. 

261. Νίκη: Το μεγάλο ούλο είναι έτσι [λυγίζει το δείχτη και τον αντίχειρα του δεξιού 

262. της χεριού και φέρνει μια κάθετη γραμμή με το χέρι της, εικόνα 4.1.219]  και το 

263. μεγάλο ούλλο εν έτσι [λυγίζει το δείχτη και τον αντίχειρα του δεξιού της χεριού 

264. και φέρνει μια οριζόντια γραμμή με το χέρι της κάθετη στην προηγούμενη]. 

265. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, σημαίνει είναι ένα δύο τρία τέσσερα πέντε που 

266. μετρήσαμε πριν, αυτό έξι και αυτό εφτά [μετρά με το δείκτη της όλα τα 

267. ορθογώνια υποσχήματα]. 

268. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξετε ξανά. Ένα δύο τρία τέσσερα πέντε και ο σταυρός λέει 

269. η Νίκη έξι και αυτό μαζί εφτά [μετρά με το δείκτη της όλα τα ορθογώνια 

270. υποσχήματα]. Σημαίνει έχει εφτά.  ΚΥ
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Αρχή κάνουν με το τετράγωνο, για το οποίο η Λίνα αναφέρει τον αριθμό 4, 

προβαίνοντας σε  μαθηματική αναγνώριση μόνο των υποσχημάτων που δεν διαπερνώνται 

από ευθύγραμμα τμήματα. 

  Η Νίκη μετά τη νύξη της εκπαιδευτικού ότι μπορεί να κρύβεται κάποιο σχήμα 

πίσω, ανοίγει  τα χέρια της αναπαριστώντας το μεγάλο μέγεθος του σχήματος που 

κρύβεται και συγχρονίζοντας την εικονική της χειρονομία με την περιγραφή της ιδιότητας 

του σχήματος, μεγάλο (εικόνα 4.2.218). Καθώς, η Νίκη το υποδεικνύει στην ολομέλεια, 

δείχνοντας με το χέρι της την επιφάνεια ολόκληρου του τετραγώνου, η Λίνα συνεχίζει να 

αμφισβητεί την ύπαρξη του σχήματος, εφόσον το σχήμα τείνει να είναι μη εμφανές ακόμη 

γι’ αυτή. Ενδεχομένως, αναζητεί να δει ένα σχήμα με ξεκάθαρη επιφάνεια, χωρίς να 

διαπερνάται από ευθύγραμμα τμήματα άλλων σχημάτων, όπως είναι και τα μικρότερα 

τετράγωνα της σύνθεσης. 

Στη τρίγωνη γεωμετρική σύνθεση, η Σοφία αναγνωρίζει το μεγάλο τρίγωνο, χωρίς  

να καταμετρήσει όλα τα μικρά τρίγωνα, τα οποία είχαν αναγνωριστεί στο πρώτο επεισόδιο 

της διδασκαλίας. Πιθανόν, η τάση του κοριτσιού να αναγνωρίσει το λιγότερο εμφανές 

σχήμα, ακολουθώντας τα μοτίβα των προηγούμενων δράσεων του επεισοδίου, να 

λειτούργησε ανασταλτικά στην ονομασία των υπολοίπων τριγώνων, τα οποία ήταν 

περισσότερο εμφανή. Η  λεκτική της αναπαράσταση συμπληρώνεται από τη Νίκη, η οποία 

αναφέρει τα άλλα τρία τρίγωνα.  

Η ορθογώνια γεωμετρική σύνθεση δεν συνεχίζει να είναι το ίδιο εύκολη, όπως και 

οι προηγούμενες. Σημαντικός και σε αυτή τη γεωμετρική σύνθεση ήταν ο ρόλος της 

Νίκης, η οποία συμπληρώνει τη σκέψη του Νικόλα που αναφέρει τα πέντε ορθογώνια. 

Αναλυτικότερα, το παιδί λέει ότι είναι και «ο σταυρός»  και εντοπίζει τον πληθικό αριθμό 

των υποσχημάτων να είναι έξι αντί εφτά, υπολογίζοντας το σταυρό ως ένα ορθογώνιο. Η  

εικονική χειρονομία του κοριτσιού, η οποία συμπληρώνει τη χειρονομία της 

εκπαιδευτικού, υποδεικνύει τις επιφάνειες του σταυρού και κάνει φανερό ότι είναι σε θέση 

να αναγνωρίσει τόσο το οριζόντιο ορθογώνιο, όσο και το κάθετο γεωμετρικό αντικείμενο 

που συνθέτουν το σχήμα. O προφορικός της λόγος παραμένει ανεπαρκής στην επεξήγηση 

του προσανατολισμού των σχημάτων ενώ η χειρονομία που παράγει αποτελεί δείκτη για 

το μαθηματικό σημείο που αναπαριστά. Επιπλέον, η χειρονομία του παιδιού παρουσιάζει 

κοινά στοιχεία με τη χειρονομία που χρησιμοποίησε στα προηγούμενα λεπτά του 

επεισοδίου για την αναγνώριση του τετράγωνου υπό-σχημάτος, παρά το γεγονός ότι τώρα 

η χειρονομία γίνεται σε πιο απλουστευμένη μορφή. Ίσως, η επανάληψη της χειρονομίας, 
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ως φαινόμενο σύλληψης, πέρα από την διευκόλυνση της συζήτησης, προσφέρει στο παιδί 

μία πρόσβαση στο ίδιο το μαθηματικό αντικείμενο. 

 

Εικόνα 4.1. 218-4.1.220: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Νίκης για το μεγάλο τετράγωνο 

στην τετράγωνη γεωμετρική σύνθεση,[ γραμμή 197], το μεγάλο οριζόντιο ορθογώνιο στην 

ορθογώνια γεωμετρική σύνθεση [γραμμή 261-262], αντίστοιχα. 

Διαχρονική Ανάλυση Πέμπτης διδασκαλίας 

Στο πρώτο επεισόδιο όλα τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες και εμμονή στο να 

διασπάσουν την γεωμετρική σύνθεση σε δύο υποσχήματα,  στο τελευταίο επεισόδιο τα 

παιδιά και ειδικότερα η Νίκη, παρατηρείται ικανή να αναγνωρίζει σε ποικίλες γεωμετρικές 

συνθέσεις, υποσχήματα που διαπερνώνται από ευθύγραμμα τμήματα άλλων γεωμετρικών 

αντικειμένων. Ενδιαφέρον προκαλεί, που η Νίκη χρησιμοποιεί  χειρονομίες για να 

υποδείξει την θέση των υποσχημάτων, εφόσον ο λόγος της αδυνατεί να επικοινωνήσει την 

σκέψη της. Συνεπώς, παρατηρούμε τις χειρονομίες του παιδιού να είναι δείκτες για το 

μαθηματικό σημείο που επιδιώκει να μεταβιβάσει. 

Από την άλλη, η Λίνα αδυνατούσε να υπερβεί τα εμπόδια που προκαλούσαν τα 

ευθύγραμμα τμήματα, τα οποία διαπερνούσαν την επιφάνεια των υποσχημάτων των 

γεωμετρικών συνθέσεων. Οι δυσκολίες της συνέχισαν μέχρι το τέλος της διδασκαλίας. 

Διαχρονική Ανάλυση Γ΄ Φάσης Παρατήρησης  

Όμοια με τις προηγούμενες διδασκαλίες, στην πέμπτη διδασκαλία, τα παιδιά εμφανίζονται 

ικανά να αναγνωρίζουν όλα τα γεωμετρικά αντικείμενα σε οποιαδήποτε θέση και 

προσανατολισμό βρίσκονται. Αναγνωρίζουν υποσχήματα, στα οποία η επιφάνειά τους δεν 

διαπερνάται από ευθύγραμμα τμήματα άλλων υποσχημάτων, με σημειωτική ωρίμανση 
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στον προφορικό τους λόγο και χωρίς κάποια εξάρτηση από το πλαίσιο που εκτυλίσσεται η 

δραστηριότητα.  

Παρόλα αυτά, δεν υπήρχε η ίδια ανταπόκριση και για την αναγνώριση 

υποσχημάτων που διαπερνώνται από ευθύγραμμα τμήματα. Συγκεκριμένα, στα  παιδιά 

που ήταν ικανά να αναγνωρίσουν «τα κρυμμένα υποσχήματα», ο προφορικός τους λόγος 

αδυνατούσε να συγκεκριμενοποιήσει τα υποσχήματα, ενεργοποιώντας την παραγωγή 

χειρονομιών που αποτέλεσαν δείκτες για τα μαθηματικά σημεία.  

Συνεπώς, στην τρίτη φάση της παρατήρησης, παρατηρούμε τη σύνθεση 

υποσχημάτων με μετατόπιση να αποτελεί την ευκολότερη πτυχή για τα παιδιά, όπως και η 

αντιληπτική αναγνώριση, αλλά και η μαθηματική αναγνώριση υποσχημάτων στα οποία η 

επιφάνεια τους δεν διαπερνάται από ευθύγραμμα τμήματα άλλων υποσχημάτων. Το 

συμπέρασμα αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι στα έργα αυτά τα παιδιά ήταν ικανά να 

διατυπώνουν τις προβλέψεις τους, παρουσιάζοντας φαινόμενα σημειωτικής ωρίμανσης. 

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Δημήτρης, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στη χαμηλή 

μαθηματική του ικανότητα.  

Δύσκολη πτυχή αποτέλεσε για τα παιδιά η αναδιοργάνωση γεωμετρικής σύνθεσης 

με περιστροφή και μετατόπιση. Ιδιαίτερες δυσκολίες προκάλεσε στα παιδιά με μέτρια 

προς χαμηλή μαθηματική ικανότητα, τα οποία διατύπωναν προβλέψεις με εξάρτηση από 

το πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η Νίκη, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη δραστηριότητα 

αναδιοργάνωσης γεωμετρικής σύνθεσης με μετατόπιση, χρησιμοποίησε τη σκόπιμη 

χειρονομία του προγράμματος (σκόπιμη χειρονομία συγχρονισμένη με προφορικό λόγο). 

Σε παρόμοια δραστηριότητα, με εφαρμογή περιστροφής, εντοπίστηκε να μετασχηματίζει 

τη χειρονομία της εκπαιδευτικού, σε λεκτική αναπαράσταση. Από την άλλη, η Λίνα, η 

οποία κρίθηκε με ψηλότερη μαθηματική ικανότητα, παρατηρήθηκε να διατυπώνει τις 

προβλέψεις της για την αναδιοργάνωση γεωμετρικής σύνθεσης με μετατόπιση, με 

σημειωτική ωρίμανση στον προφορικό λόγο.  

Παρόμοιες διαφοροποιήσεις εντοπίστηκαν και στη σύνθεση με εφαρμογή 

περιστροφής. Η Λίνα εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί τον προφορικό της λόγο για να 

διατυπώνει τις  προβλέψεις της. Η Νίκη παρατηρήθηκε να αναπαράγει τη σκόπιμη 

χειρονομία και ο  Δημήτρη να διατυπώνει την πρόβλεψή του λεκτικά και με χειρονομία.  ΚΥ
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Διαχρονική Ανάλυση Α΄  και Γ΄ Φάσης Παρατήρησης 

Στην πρώτη φάση της παρατήρησης, τα παιδιά έτειναν να ενεργοποιούν πτυχές της 

αντιληπτικής αναγνώρισης των δυσδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων μέσα από την 

παραγωγή χειρονομιών, που αποτελούσαν δείκτες για το ίδιο το μαθηματικό σημείο που 

επιδίωκαν να μεταβιβάσουν, εφόσον ο λόγος τους ήταν ανεπαρκής. Το μοναδικό παιδί που 

παρουσίασε σημειωτική ωρίμανση με την παραγωγή μόνο του προφορικού λόγου, ήταν η 

Έλενα. Επιπλέον, τα έργα τους χαρακτηρίζονταν από έντονη εξάρτηση από το πλαίσιο. 

Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά χειρίζονταν γεωμετρικά αντικείμενα σε πρωτοτυπικές θέσεις 

και προσανατολισμό, με εξαίρεση την Έλενα. Σε αντίθεση με την φάση αυτή, στην τρίτη 

φάση της παρατήρησης,  τα παιδιά αναγνωρίζουν όλα τα υποσχήματα που βρίσκονταν σε 

διάφορες θέσεις, τα χειρίζονται είτε νοερά, είτε με πραγματικά αντικείμενα και 

χειρονομίες, εφαρμόζοντας γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, χωρίς να υπάρχει κάποια 

εξάρτηση από το πλαίσιο.  

Αναφορικά με τη μαθηματική αναγνώριση, στην πρώτη φάση της παρατήρησης,  

τα παιδιά χρησιμοποιούσαν χειρονομίες που εμπλούτιζαν τον λόγο τους, για να αναλύσουν 

ένα δισδιάστατο σχήμα σε απλούστερες μονάδες του σχήματος (τις πλευρές). Επιπλέον, 

πολλές φορές οι χειρονομίες τους αποτελούσαν δείκτη για το μαθηματικό σημείο στο 

οποίο αναφέρονταν. Στην τρίτη φάση της παρατήρησης, τα παιδιά παρουσιάζουν 

φαινόμενα σημειωτικής ωρίμανσης στον προφορικό τους λόγο, προβαίνουν στη 

δημιουργία συνθέσεων, αλλά και στην ανάλυση των γεωμετρικών συνθέσεων σε 

απλούστερες μονάδες, χωρίς την παραγωγή χειρονομιών κάθε φορά. Ο Δημήτρης, στην 

περίπτωση της σύνθεσης, χρησιμοποιεί  τη χειρονομία ως αξονικό σημείο για να 

προσεγγίσει το γεωμετρικό μετασχηματισμό που απαιτείται, ενώ η Νίκη παρουσιάζεται 

ικανή να διασπάει νοερά ευθύγραμμα τμήματα που διαπερνούν επιφάνειες γεωμετρικών 

σχημάτων, για να τα αναγνωρίσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ικανότητα αυτή του παιδιού 

παρουσιάζεται μέσω της χειρονομίας του.  

Σημαντική εξέλιξη στην γεωμετρική τους σκέψη αποτελεί το γεγονός, ότι σ’ όλες 

τις διδασκαλίες της Γ΄ φάσης παρατήρησης, στις οποίες προτείνονταν επιλογές, τα παιδιά 

εντοπίστηκαν να είναι ικανά να καταλήξουν στην ορθή επιλογή. Δηλαδή, μπορούσαν να 

συγκρίνουν και να αντιπαραβάλουν σχήματα που ανήκαν στο ίδιο σύνολο γεωμετρικών 

αντικειμένων (π.χ. τρίγωνα) και είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα 

οι γωνίες ή οι πλευρές τους. Αν λάβουμε υπόψη ότι, στην πρώτη διδασκαλία τα παιδιά 

αδυνατούσαν να συγκρίνουν γεωμετρικά σχήματα, συνεπώς, η συμπεριφορά τους αυτή 
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στην τρίτη φάση της παρατήρησης, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην γεωμετρική τους 

σκέψη 

Διαχρονική Ανάλυση Β΄ και Γ΄ Φάσης Παρατήρησης  

Στην δεύτερη φάση της παρατήρησης, η Νίκη να αδυνατεί να σχηματίσει μέσα από 

χειρονομία το ορθογώνιο σχήμα, λόγω του ότι η μία πλευρά του συνέπιπτε με ευθύγραμμο 

τμήμα άλλου υποσχήματος. Στην τρίτη φάση της παρατήρησης, το παιδί εμφανίζεται στην 

πέμπτη διδασκαλία να διασπά νοερά ευθύγραμμα τμήματα, να αναγνωρίζει υποσχήματα, 

τα οποία όχι μόνο είχαν πλευρές που συνέπιπταν με πλευρές άλλων υποσχημάτων, αλλά 

και η ίδια τους η επιφάνεια διαπερνιόταν από άλλα ευθύγραμμα τμήματα.   

Καθώς στη δεύτερη φάση της παρατήρησης, η Νίκη, η Έλενα και ο Δημήτρης 

αδυνατούσαν να προβαίνουν στη δημιουργία γραμμών με εφαρμογή γεωμετρικών 

μετασχηματισμών, στην τρίτη φάση της παρατήρησης, όχι μόνο υπερβαίνουν την 

αδυναμία τους, αλλά εκφράζουν λεκτικά την εφαρμογή μετασχηματισμών. Σχετικά με τη 

Λίνα, εντοπίστηκε, στη  Β΄ φάση παρατήρησης, η χειρονομία της να γίνεται δείκτης 

γεωμετρικού μετασχηματισμού, με εξάρτηση από τα πραγματικά αντικείμενα και ο λόγος 

της να αδυνατεί να μεταβιβάσει το μαθηματικό σημείο της μετατόπισης, καθώς έδινε 

οδηγίες για την κατασκευή μιας γραμμής. Στη τρίτη φάση της παρατήρησης το κορίτσι 

μεταβιβάζει την έννοια λεκτικά, δείχνοντας μια σημειωτική ωρίμανση και εξέλιξη στη 

γεωμετρική της σκέψη.  

Τέλος, στη δεύτερη φάση παρατήρησης, τα παιδιά παρουσιάζονταν να προβληματίζονται 

και να δυσκολεύονται σε κάθε τους επαφή με μη οικείο σχήμα και  συχνά να ανακαλούν 

μη μαθηματικά αντικείμενα για να αναφερθούν σε αυτά. Αργότερα, στην τρίτη φάση 

παρατήρησης εντοπίστηκαν να χειρίζονται τόσο μέσα από τα πραγματικά τους υλικά, όσο 

και μέσα από νοερούς συλλογισμούς, μη οικεία γεωμετρικά αντικείμενα, για να 

αντιμετωπίσουν ένα έργο με επιτυχία.  
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Ανάλυση Αποτελεσμάτων Πειραματικής Ομάδας 2 –Α΄ Φάση Παρατήρησης 

Ελεύθερες Δραστηριότητες  

Περιγραφή Δραστηριότητας  

Οι ελεύθερες δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν ακριβώς πριν από την πρώτη 

διδασκαλία, την ίδια ημέρα με αυτήν. Σε ένα τραπεζάκι τα παιδιά χρωματίζουν ένα πιάτο, 

σε ένα άλλο χρωματίζουν κύκλους με διαφορετική διάμετρο με στόχο να συνθέσουν ένα 

ρομπότ ή να φτιάξουν δικές τους συνθέσεις. Σε ένα τρίτο τραπεζάκι, τα παιδιά κάνουν 

αποτύπωμα κύκλου, για  να συνθέσουν ότι οι ίδιοι θέλουν ,ενώ στην ομάδα με το 

οικοδομικό υλικό υπάρχουν κουμπάκια για να φτιάξουν μια δική τους δημιουργία. Τέλος, 

στο τραπεζάκι με το ζυμάρι υπάρχουν βαζάκια με κυκλική επιφάνεια που φτιάχνουν 

μπισκοτάκια σε σχήμα κύκλου. Οι στόχοι των ελεύθερων δραστηριοτήτων είναι : να 

φτιάχνουν τα παιδιά γεωμετρικές συνθέσεις με διάφορα αντικείμενα σε σχήμα κύκλου, να 

χρωματίζουν κύκλους και να φτιάχνουν κύκλους με ζυμάρι. Προϋπάρχουσες γνώσεις των 

παιδιών αποτελούσαν το σημείο και οι γραμμές. Να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων η Αλεξία περνά μόνο από την ομάδα με το χρωμάτισμα των 

κύκλων για τη δημιουργία συνθέσεων, φτιάχνει αποτυπώματα με κύλινδρο και έπειτα, 

πηγαίνει στη γωνιά χαλάρωσης. Η Στέλλα φτιάχνει συνθέσεις με κύκλο και πηγαίνει στη 

δημιουργία αποτυπωμάτων με αντικείμενα που έχουν κυκλική έδρα . Ο Αχιλλέας αφού 

φτιάχνει αποτυπώματα με κύλινδρο, πηγαίνει στη γωνιά με το οικοδομικό υλικό. Τέλος, η 

Άντρη αφού φτιάχνει συνθέσεις με κύκλο, παραμένει στην ομάδα με το χρωμάτισμα των 

κύκλων για τη δημιουργία του ρομπότ.  

 

Επεισόδιο 1 

Η εκπαιδευτικός πλησιάζει το τραπεζάκι με τη σύνθεση κύκλων διαφορετικής διαμέτρου 

για τη δημιουργία ενός ρομπότ. Εκεί βρίσκεται η Άντρη. 

1. Εκπαιδευτικός: Τι θα φτιάξετε; 

2. Ευαγγελία: Κύκλο.  

3. Εκπαιδευτικός: Έχουν κάτι διαφορετικό. 

4. Ευαγγελία: Ναι τούτος δεν έχει ασημόκολλα και τούτος έχει [αναφέρεται στην πίσω 

5. πλευρά των κύκλων]. 

6. Εκπαιδευτικός: Α τούτος έχει ασημόκολλα και τούτος όχι. Έχουν και κάτι άλλο; 

7. Άντρη: Το χρώμα. 

8. Εκπαιδευτικός: Α το χρώμα. Έχουν κάτι άλλο διαφορετικό; Με τούτο; Έχουν κάτι 

9. διαφορετικό; 

10. Ευαγγελία: Ναι. Ο ένας εν μικρός και ο άλλος ε μεγάλος [εικόνα 4.2.1, φτιάχνει 
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11. στατικά ένα κύκλο μικρό με τα δάχτυλα της και μετά τον μεγεθύνει, τεντώνοντας τα 

12. δάχτυλα της]. 

Στο επεισόδιο, η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να εντοπίσουν τις διαφορές δύο κύκλων με 

διαφορετικό χρώμα και μέγεθος. Τα παιδιά επικεντρώνονται στο είδος του υλικού τους και 

η Άντρη αναφέρει το διαφορετικό χρώμα των κύκλων. Συνεπώς, τα παιδιά εμφανίζονται 

να εστιάζουν την προσοχή τους σε απλά χαρακτηριστικά των αντικειμένων και όχι σε 

(πρωτομαθηματικές) μαθηματικές έννοιες, όπως είναι το μέγεθος. Η εκπαιδευτικός 

επιλέγει ένα αντικείμενο που είναι ακόμη πιο μικρό για να το αντιπαραβάλει με το μεγάλο 

κύκλο. Η Ευαγγελία αντιλαμβάνεται τη διαφορά μεγέθους και απαντάει, λεκτικά, ότι ο 

ένας είναι μικρός και ο άλλος μεγάλος. Αντιστοιχίζει τη λεκτική της αναπαράσταση με μια 

χειρονομία, η οποία παρουσιάζει ένα μικρό κύκλο με τα δάχτυλα της, τον οποίο μετά τον 

μεγεθύνει, δημιουργώντας έτσι μια εικονική χειρονομία δυναμικού χαρακτήρα. Επιπλέον, 

ο τρόπος που το παιδί αναπαριστά το σχήμα δείχνει μια ολιστική προσέγγιση του 

σχήματος. 

 

 

 

Εικόνα 4.2.1: Κυκλικά αντικείμενα με διαφορά ως προς το μέγεθος 

Πρώτη Δομημένη Διδασκαλία  

Περιγραφή διδασκαλίας 

Η πρώτη διδασκαλία έχει στόχο την αναγνώριση κυκλικών αντικείμενων και την 

κατασκευή κύκλου. Προϋπάρχουσες γνώσεις ήταν τα είδη των γραμμών και το σημείο. Τα 

παιδιά είναι καθισμένα σε κύκλο και έχουν όλα οπτική επαφή με την εκπαιδευτικό και τις 

δραστηριότητες που τελούνται στο μέσο της τάξης. Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να 

κάνουν προβλέψεις για το τι μπορεί να τους κρύβει κάτω από ένα ύφασμα και έπειτα 
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διηγείται την ιστορία του Όσκαρ (παρμένη από το παραμύθι «Ένα κουμπί που τον έλεγαν 

Όσκαρ», Νagy, 2000, Παράρτημα 5). Αφού τελειώνει το παραμύθι, τα παιδιά φτιάχνουν με 

το σώμα τους κύκλους, ενώ ακολούθως μέσα από ένα δομημένο παιχνίδι περπατάνε σε 

ένα δρόμο με γεωμετρικά σχήματα μόνο πάνω σε κύκλους.  Ονομάζουν αντικείμενα της 

καθημερινότητας τους που έχουν σχήμα κύκλο και φτιάχνουν με καλαμάκια, μαλλί ή 

σχοινί, κύκλους.  

Επεισόδιο 1 

Στο πρώτο επεισόδιο, το οποίο αρχίζει με την έναρξη της διδασκαλίας, τα παιδιά 

καλούνται να σκεφτούν τι μπορεί να κρύβεται κάτω από το ύφασμα [εικόνα 4.2.2]. 

1. Εκπαιδευτικός: Τι να έχει μέσα το πανί;  

2. Μάγια: Σοκολάτες. 

3. Εκπαιδευτικός: Μπορεί να έχει σοκολάτες. 

4. Μάριος: Εγώ ξέρω! 

5. Εκπαιδευτικό: Μάριε τι νομίζεις; 

6. Μάριος: Έχει Κουμπάκια. 

7. Εκπαιδευτικός: Με είδες που τα έβαζα φίλε μου εσύ! Ωραία, Ευαγγελία τι νομίζεις; 

8. Ευαγγελία: Ο Ρομποτούλης. 

9. Εκπαιδευτικός: Είναι ο Ρομποτούλης άραγε; Αλεξία  μου; What do you think is 

10. under? What do you think is here? 

11. Αλεξία: [Κάνει έναν κύκλο με τα δάκτυλα του δεξιού της χεριού. Ενώνει 

12. το δείκτη με τον αντίχειρά της, ενώ δεν μιλάει, εικόνα 4.2.3α, 1:56]. 

13. Εκπαιδευτικός: Τι είναι εκείνο; Τι σχήμα έκανε τώρα; 

14. Αλεξία: [Χρησιμοποιεί και τα δύο της χέρια για να φτιάξει ένα μεγαλύτερο κύκλο, 

15. ενώνοντας το δείκτη του ενός χεριού της με το δείκτη του άλλου χεριού της και τον 

16. αντίχειρα του ενός χεριού της με τον αντίχειρα, του άλλου χεριού της, εικόνα 

17. 4.2.3 β, 2:01] . 

18. Ολομέλεια: Κύκλο. 

19. Εκπαιδευτικός: Αχιλλέα τι νομίζεις ότι κρύβεται εδώ; 

20. Αχιλλέας: Κέικ. 

21. Εκπαιδευτικός: Κέικ, ωχ ένα κέικ και μου άνοιξε την όρεξή μου. 

 

 

 

  

Εικόνα 4.2.2: Αντικείμενα που βρίσκονταν κάτω από το ύφασμα, γραμμή 12.  
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Εικόνα 4.2.3α & 4.2.3β: Στατικές Χειρονομίες Αλεξίας για την έννοια «κύκλος», γραμμή 16. 

Πριν από το επεισόδιο,  η εκπαιδευτικός βάζει τα παιδιά να κλείσουν τα μάτια τους και 

κρύβει κάτω από ένα μπλε ύφασμα διάφορα κυκλικά αντικείμενα. Ανάμεσα στα 

αντικείμενα, βρίσκεται μία χάρτινη φιγούρα (Ρομποτούλης), φτιαγμένη από κύκλους, η 

οποία κατασκευάστηκε μία ώρα νωρίτερα στις ελεύθερες δραστηριότητες. Αφού ανοίγουν 

τα παιδιά τα μάτια τους, η εκπαιδευτικός τα καλεί να κάνουν διάφορες υποθέσεις για το τι 

μπορεί να κρύβεται. Η Ευαγγελία υποθέτει ότι είναι ο Ρομποτούλης. Η Αλεξία  φτιάχνει 

μια στατική εικόνα του κύκλου με τα χέρια της (εικόνα 4.2.2, γραμμή 12) χωρίς να μιλάει, 

για να προσδιορίσει το είδος των αντικειμένων που κρύβονται κάτω από το ύφασμα. Η 

απουσία του λόγου ίσως να οφείλεται στην αδυναμία του παιδιού να εκφραστεί στα 

ελληνικά,  λόγω του ότι έχει ως μητρική γλώσσα την αγγλική.  Η εκπαιδευτικός 

εναρμονίζεται στη σημειωτική πηγή της  και καλεί τα παιδιά να παρατηρήσουν το σχήμα 

που φτιάχνει η Αλεξία στον αέρα. Η Αλεξία τροποποιεί τη χειρονομία της, φτιάχνοντας 

ένα μεγαλύτερο κύκλο με τα δύο της χέρια, η οποία αντικαθιστά το λόγο της. Η 

τροποποίηση στο μέγεθος του σχήματος μέσα από τη χειρονομία της μπορεί να οφείλεται 

στο γεγονός ότι ο Ρομποτούλης ήταν φτιαγμένος από μικρού και μεγάλου μεγέθους 

κυκλικά σχήματα. Και στις δύο περιπτώσεις η χειρονομία είναι εξαρτημένη από το 

σημειωτικό πλαίσιο, ενώ η αντίδραση των παιδιών  κάνει φανερό ότι η χειρονομία του 

κοριτσιού λειτούργησε ως αξονικό σημείο, εφόσον βοήθησε τα παιδιά να ονομάσουν το 

σχήμα του κύκλου.  Κατόπιν προβαίνουν στη διατύπωση και άλλων υποθέσεων, με τον 

Αχιλλέα να  αναφέρει το κέικ, ενώ ένα άλλο παιδί την πίτσα.  

Επεισόδιο 2 

Στο επόμενο λεπτό, η εκπαιδευτικός ξεκινάει την αφήγηση του παραμυθιού μέσα από ένα 

θεατρικό παιχνίδι που παίρνει το ρόλο του Όσκαρ και των υπόλοιπων πρωταγωνιστών της 

ιστορίας. Σε όλη την αφήγηση του παραμυθιού τα παιδιά έχουν ενεργό ρόλο, αφού η 

εκπαιδευτικός τα προβληματίζει, υποβάλλοντας τους ερωτήσεις για την πλοκή της 
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ιστορίας του παραμυθιού. Το επεισόδιο ξεκινάει όταν ο Όσκαρ συναντάει το φεγγάρι, που 

έχει ακριβώς το ίδιο σχήμα με αυτόν.   

   

Εικόνα 4.2.4: Σημειωτικές Πηγές που χρησιμοποιεί η εκπαιδευτικός κατά τη διήγηση του 

παραμυθιού 

 

22. Εκπαιδευτικός: Α, κύκλος. Και δεν το είδα τόση ώρα. Και κρύφτηκε πίσω από τα 

23. βουνά. Κύκλος είναι και αυτό; [δείχνει το περίγραμμα του κύκλου με το δείκτη του 

24. αριστερού της χεριού, εικόνα 4.2.5, 9:44] . 

25. Παιδί 1: Ναι! 

26. Εκπαιδευτικός: Τι ωραίο σχήμα και είναι και αυτός στρογγυλός. Μα τώρα έχει πια 

27. νυχτώσει και δεν βλέπω τον ήλιο πουθενά! Και νιώθω τόση μοναξιά! 

28. Αλεξία:[Με το δεξί χέρι της κάνει ένα κύκλο στον αέρα με το δείκτη της,εικόνα 

29. 4.2.6]. 

30. Παιδί 2: Κύκλος το φεγγάρι. 

31. Εκπαιδευτικός: Μοιάζει κάτι με εμένα;  

32. Ολομέλεια: Ναι!!  

33. Εκπαιδευτικός: Λες να βρω το φεγγάρι; Μοιάζει κάτι με εμένα;  

34. Ολομέλεια: Ναι!!! 

 

Αφού παρουσιάζει τον Όσκαρ που είναι ένα κυκλικό το αντικείμενο, το οποίο έχει στα 

χέρια της, καλεί τα παιδιά να αναφέρουν, τι μπορεί ο Όσκαρ να είδε από μακριά σαν 

βγήκε έξω από τη ντουλάπα.  

 

Εικόνα 4.2.5: Εικονική Χειρονομία Εκπαιδευτικού για περίγραμμα ήλιου-κύκλου. 
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Ένα παιδί υποδεικνύει στην εκπαιδευτικό με δεικτική χειρονομία τον ήλιο. Η 

εκπαιδευτικός μέσα από ένα σημειωτικό παιχνίδι καλεί τα παιδιά να της αναφέρουν, αν 

μοιάζει με αυτή (Όσκαρ) σε κάτι. Τα παιδιά αναγνωρίζουν την ομοιότητα των 

αντικειμένων ως προς το σχήμα. Η εκπαιδευτικός συνεχίζει να επιστήνει την προσοχή των 

παιδιών στο σχήμα, μέσα από την εικονική της χειρονομία, γύρω από το περίγραμμα του 

κύκλου-ήλιου που υπάρχει μέσα στην τάξη (εικόνα 4.2.5). Έπειτα, προκαλεί 

προβληματισμό στα παιδιά μέσα από την έννοια της μονιμότητας του ήλιου, με στόχο να 

τα ενθαρρύνει να αναγνωρίσουν το φεγγάρι ως κυκλικό αντικείμενο.  

   

Εικόνα 4.2.6: Εικονική Χειρονομία Αλεξίας στον αέρα για την έννοια «κύκλος» 

Η Αλεξία φτιάχνει στον αέρα ένα κύκλο (εικόνα 4.2.6), παράγοντας μία εικονική 

χειρονομία, η οποία αναπαριστά το σχήμα του Όσκαρ και είναι πανομοιότυπη με αυτή που 

παρήγαγε η εκπαιδευτικός γύρω από το περίγραμμα του ήλιου. Συνεπώς, αναπτύσσεται 

ένα  φαινόμενο σύλληψης, το οποίο βοηθά το παιδί να κατακτήσει την έννοια του κύκλου. 

Η Αλεξία μοιάζει να μην έχει στόχο την επικοινωνία της πληροφορίας, αλλά να παράγει 

τη χειρονομία ως μέσο αναστοχασμού, για την αναζήτηση των κυκλικών αντικειμένων. 

Ένα παιδί το οποίο εμπλέκεται στο σημειωτικό παιχνίδι που ξεκίνησε η εκπαιδευτικός,  

αναφέρει το φεγγάρι ως κυκλικό αντικείμενο. 

 

Επεισόδιο 3 

Αφού τα παιδιά ολοκλήρωσαν με επιτυχία  ένα παιχνίδι όπου έπρεπε να περπατήσουν 

πάνω σε ένα δρόμο με συλλογή διάφορων γεωμετρικών σχημάτων, με κριτήριο το σχήμα 

του κύκλου, προχώρησαν στο επεισόδιο 3. Στο επεισόδιο 3 κλήθηκαν να αναφέρουν 

αντικείμενα της καθημερινότητας με κυκλικό σχήμα. Έπειτα κατασκεύασαν κύκλους με 

διάφορα υλικά. Το επεισόδιο 3 ξεκινάει με την αναφορά ενός παιδιού σε τρισδιάστατο 

αντικείμενο, το οποίο ορίζει ως κυκλικό.  
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35. Εκπαιδευτικός: Είναι στρογγυλό, αν και θα πούμε άλλη φορά ότι εκείνο έχει σχήμα 

36. σφαίρας [ανοίγει τα χέρια της και τα τοποθετεί σε απόσταση, σε οριζόντια 

37. διεύθυνση, εικόνα 4.2.7]. 

38. Άντρη: Το φεγγάρι. 

39. Εκπαιδευτικός: Το φεγγάρι. 

40. Ευαγγελία: Κεφάλι. 

41. Εκπαιδευτικός: Κεφάλι στρογγυλό. 

42. Αλεξία: Shoe bags [λυγίζει τα χέρια της και τα φέρνει κοντά το ένα στο 

43. άλλο, εικόνα 4.2.8]. 

44. Εκπαιδευτικός: Shoe bags; Άλλο; 

45. Παιδί 1: Λεμόνι. 

46. Εκπαιδευτικός: Λεμόνι μοιάζει. Τώρα ποιος έχει κύκλο στη φανέλα του; 

47. Αχιλλέας: Εγώ [δείχνει ένα ελλειψοειδές σχήμα στη φανέλα του με το δείκτη του]. 

48. Εκπαιδευτικός: Ωραία μοιάζει με κύκλο αλλά τον τράβηξαν λίγο και έγινε οβάλ.  

49. […] 

50. [Η εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των δύο ατόμων. Δίνει διάφορα υλικά 

51. και καλεί τα παιδιά να φτιάξουν πάνω στις καρέκλες τους κύκλους]. 

52. [Η Αλεξία με τη φίλη της θα κάνουν κύκλους με το σχοινί. Η ομάδα της Άντρης, 

53. του Αχιλλέα και της Στέλλας θα κάνουν κύκλους με μαλλί]. 

54. Αχιλλέας: [Έφτιαξε με μαλλί ένα κλειστό καμπυλόγραμμο σχήμα, εικόνα 4.2.9]. 

55. Αλεξία: [Κάνει δύο παράλληλες γραμμές στο χαρτί της, εικόνα 4.2.10]. 

56. [Ενώνει τις δύο άκρες του σχοινιού]. 

57. Άντρη: [Κάνει ένα κλειστό καμπυλόγραμμο σχήμα, εικόνα 4.2.11]. 

58. Στέλλα: [Προσπαθεί να δέσει τις άκρες από το μαλλί, αλλά δεν τα καταφέρνει 

59. να κάνει ένα κύκλο, εικόνα 4.2.12]. 

60. Εκπαιδευτικός: [Πηγαίνει στον Αχιλλέα και κάνει με το δείκτη του δεξιού της 

61. χεριού ένα περίγραμμα γύρω από τον κύκλο του παιδιού. Κάνει την ίδια 

62. ενέργεια 4 φορές]. Είναι στρογγυλό, στρογγυλό για δοκίμασε το. 

 

    

Εικόνα 4.2.7: Στατική εικονική χειρονομία εκπαιδευτικού για την έννοια σφαίρα, [γραμμή 

35-37]  

Εικόνα 4.2.8: Στατική εικονική χειρονομία Αλεξίας για την έννοια κύκλος, [42-43]. 

Στο επόμενο λεπτό, η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να της ονομάσουν μερικά 

αντικείμενα που έχουν στο σπίτι τους σε σχήμα κύκλου και αυτά αναφέρουν, πέρα από τα 
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δυσδιάστατα αντικείμενα,  τρισδιάστατα αντικείμενα, για τα οποία η εκπαιδευτικός τονίζει 

ότι ανήκουν σε μια άλλη ομάδα αντικειμένων. Η Άντρη επηρεασμένη από τις σημειωτικές 

πηγές του επεισοδίου 2, αναφέρει το φεγγάρι δείχνοντας μια εξάρτηση από τις 

σημειωτικές πηγές του παραμυθιού. Η Αλεξία αναφέρει την τσάντα από παπούτσια, την 

οποία προφέρει λεκτικά στα αγγλικά και εμπλουτίζει τη λέξη της με μια εικονική 

χειρονομία ενός ανοικτού σχήματος με καμπύλες γραμμές (εικόνα 4.2.8, γραμμή 42-43). 

Αν και η χειρονομία του παιδιού παρουσιάζει ένα μη διαισθητικό αντιπαράδειγμα του 

κύκλου, βρίσκεται σε σύγκρουση με τον λόγο της, ο οποίος μεταβιβάζει ένα τρισδιάστατο 

αντικείμενο ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου.  Μη αντιπροσωπευτικό παράδειγμα κύκλου 

υποδεικνύει και ο Αχιλλέας, ο όποιος δείχνει ένα σχήμα έλλειψης πάνω στη φανέλα του, 

το οποίο η εκπαιδευτικός φροντίζει να επεξηγήσει. Έπειτα, η εκπαιδευτικός δίνει υλικά 

στα παιδιά για να φτιάξουν κύκλους και η Αλεξία φτιάχνει με μαλλί δύο παράλληλες 

γραμμές (εικόνα 4.2.10, γραμμή 55). Η αναποτελεσματική ανταπόκριση του παιδιού 

μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός, ότι οι οδηγίες δεν δόθηκαν στην μητρική της 

γλώσσα. Η Άντρη κατορθώνει να κάνει ένα σχήμα με υψηλό βαθμό ομοιότητας με τον 

κύκλο (εικόνα 4.2.11, γραμμή 57), σε αντίθεση με τη Στέλλα η οποία προσπαθεί να δέσει 

τις άκρες του μαλλιού με στόχο να κάνει ένα κλειστό σχήμα, χωρίς όμως να τα καταφέρει 

(εικόνα 4.2.12, γραμμή 58-59). Καθώς η Στέλλα δείχνει ότι αντιλαμβάνεται ότι ο κύκλος 

αποτελεί ένα κλειστό σχήμα, ο  Αχιλλέας φτιάχνει ένα σχήμα κλειστό, το οποίο ναι μεν 

έχει καμπύλες γραμμές, λόγω της ευλυγισίας του υλικού, δεν έχει όμως υψηλό βαθμό 

ομοιότητας με τον κύκλο (εικόνα 4.2.9, γραμμή 54). Η εκπαιδευτικός παρεμβαίνει και 

μέσα από μια εικονική χειρονομία κύκλου, καλεί τον Αχιλλέα να αντιληφθεί ότι, δεν είναι 

στρογγυλό. Το παιδί δεν αντιδρά στην πρόκληση της εκπαιδευτικού. 
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Εικόνα 4.2.9-4.2.12.: Κατασκευή σχήματος για την έννοια «κύκλος» από τον Αχιλλέα 

[γραμμή 54],την Αλεξία [γραμμή 55], την Άντρη ([γραμμή 57], και Στέλλα, [γραμμή 59].   

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης Διδασκαλίας 

Στην αρχή της πρώτης διδασκαλίας, η Αλεξία εντοπίστηκε να παρουσιάζει τον κύκλο με 

εικονικές χειρονομίες, οι οποίες αντικαθιστούσαν τον προφορικό της λόγο. Στη συνέχεια 

παρουσιάστηκε να αναφέρεται σε αντικείμενα ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου για τη λέξη 

κύκλος, ενώ η χειρονομία της μεταβίβαζε ένα ανοικτό καμπυλόγραμμο σχήμα. Το ίδιο 

παιδί παρουσίαζε το γεωμετρικό σχήμα του κύκλου με δύο παράλληλες γραμμές και 

αδυνατούσε να ονομάσει ένα κυκλικό αντικείμενο ή να το κατασκευάσει, ίσως λόγω της 

διαφορετικής μητρικής γλώσσας.  

Ο Αχιλλέας αναγνωρίζει λεκτικά αντικείμενα που έχουν ναι μεν κυκλικό σχήμα, 

αλλά και αντικείμενα που είναι μη διαισθητικά αντιπαραδείγματα του κύκλου, τα οποία 

υποδεικνύει με δεικτικές χειρονομίες. Ωστόσο, η κατασκευή του παιδιού μέσα από το 

καμπυλόγραμμο σχήμα, το οποίο δεν είναι κύκλος, φανερώνουν ελλείψεις για την 

αντιληπτική αναγνώριση του παιδιού για το σχήμα του κύκλου.  

Η  Άντρη δείχνει μία εξάρτηση από το πλαίσιο της διδασκαλίας, εφόσον αναφέρει 

το φεγγάρι ως κυκλικό αντικείμενο, το οποίο είχε προαναφερθεί στο παραμύθι που 

παρουσιάστηκε. Η  κατασκευή της για το κυκλικό σχήμα, στα επόμενα λεπτά, δείχνει το 

παιδί να αναγνωρίζει ορθά το σχήμα του κύκλου. Ωστόσο η κατασκευή της για τον κύκλο 
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βρίσκεται σε μικρό μέγεθος, όμοιο με το μέγεθος που είχαν οι πλείστες εικονικές 

αναπαραστάσεις του κύκλου στη διδασκαλία.   

Διαχρονική Ανάλυση Ελεύθερων δραστηριοτήτων και Πρώτης διδασκαλίας 

Στις ελεύθερες δραστηριότητες η Άντρη παρατηρήθηκε να επικεντρώνεται στο χρώμα των 

κυκλικών αντικειμένων. Στην πρώτη διδασκαλία το παιδί εντοπίστηκε να φανερώνει μία 

εξάρτηση από το πλαίσιο, όσον αφορά στο μέγεθος του κυκλικού αντικείμενου που 

έφτιαξε, αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο πρωτοτυπικές ιδέες για το σχήμα του κύκλου.  

Ελεύθερες Δραστηριότητες 

Περιγραφή διδασκαλίας 

Η εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες για το κάθε τραπεζάκι. Τα παιδιά μεταβαίνουν σε 

οποιοδήποτε τραπεζάκι επιθυμούν για να χρωματίσουν μια λευκή κόλλα σε σχήμα 

ισοσκελές τριγώνου, να δημιουργήσουν μοτίβα με μονάδες δύο μικρά τρίγωνα και ένα 

μεγαλύτερο τρίγωνο, να χρησιμοποιήσουν σχήματα για να φτιάξουν γεωμετρικές 

συνθέσεις και να επεξεργαστούν  το ζυμάρι, με κόπτες διάφορα γεωμετρικά σχήματα. 

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, ακούγονται τραγούδια σχετικά με τον κύκλο, το 

τρίγωνο, το σημείο και τη γραμμή. Η  εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να δώσουν 

προσοχή σε αυτά, αφού θα τους φανούν χρήσιμα στη συζήτηση που θα ακολουθήσει τις 

ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά είναι ικανά να αναγνωρίζουν τα σχήματα: τρίγωνο, 

ορθογώνιο, κύκλος, τετράγωνο και ρόμβος. Μέσω  των ελεύθερων δραστηριοτήτων 

επιδιωκόταν η δημιουργία μαθηματικών μοτίβων με τρίγωνα οποιασδήποτε μορφής, η 

ανάπτυξη γεωμετρικών συνθέσεων και τέλος, το χρωμάτισμα τριγώνου με δημιουργικούς 

τρόπους.  

Ο Αχιλλέας πέρασε από το ζυμάρι, το οικοδομικό υλικό και το χρωμάτισμα του 

τριγώνου σε λευκή κόλλα. Η Στέλλα έφτιαξε τις γεωμετρικές της συνθέσεις και πέρασε 

τον υπόλοιπο χρόνο στην αμμοδόχο. Η  Άντρη, αφού χρωμάτισε το τρίγωνο της, έφτιαξε 

το δικό της μοτίβο, ενώ η Αλεξία απουσίαζε, κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 

δραστηριοτήτων.  

Αφού δόθηκαν οι οδηγίες από την εκπαιδευτικό, ο Αχιλλέας μεταβαίνει στο 

τραπεζάκι που είναι το ζυμάρι και φτιάχνει δύο καρδούλες (εικόνα 4.2.13), με τη βοήθεια 

ενός κοπτικού εργαλείου.   ΚΥ
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Εικόνα 4.2.13: Παραγωγή σχήματος καρδούλας από τον Αχιλλέα.  

Έπειτα, εγκαταλείπει το τραπεζάκι και μεταβαίνει στο οικοδομικό υλικό και φτιάχνει την 

πιο κάτω σύνθεση (εικόνα 4.2.14). 

 

Εικόνα 4.2.14: Γεωμετρική Σύνθεση Αχιλλέα με οικοδομικό υλικό. 

Τόσο στο ζυμάρι, όσο και στη σύνθεσή του χρησιμοποιεί σχήματα οικεία σε αυτόν όπως 

είναι, η καρδούλα, η πυραμίδα το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Κάθε σχήμα έχει το δικό 

του ρόλο και δεν γίνεται συνδυασμός σχημάτων για τη δημιουργίας ενός μέρους της 

σύνθεσης. Πιθανόν, αυτό να οφείλεται στις γεωμετρικές συνθέσεις που χρησιμοποίησε 

στο επεισόδιο1 η εκπαιδευτικός, καθώς παρουσίαζε τις γεωμετρικές συνθέσεις με το  κάθε 

ένα σχήμα να διαδραματίζει ένα ρόλο στη σύνθεση, χωρίς να γίνεται συνδυασμός 

σχημάτων.  
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Εικόνα 4.2.15: Έργο Αχιλλέα στο τραπεζάκι με το χρωμάτισμα τριγώνου 

Έπειτα, ο Αχιλλέας μεταβαίνει στο τραπεζάκι με το χρωμάτισμα του τριγώνου 

όπου φτιάχνει κυκλικά αντικείμενα  ανθρώπινων φιγούρων μέσα στο τριγωνικό σχήμα 

(εικόνα 4.2.15). Η χρήση των κυκλικών αντικειμένων ίσως να έχει την προέλευση της 

τόσο στην προηγούμενη διδασκαλία με τη μεγάλη έμφαση που δόθηκε στο γεωμετρικό 

αυτό αντικείμενο, όσο και στις οδηγίες της εκπαιδευτικού, η οποία κάλεσε τα παιδιά να 

ζωγραφίσουν ό,τι επιθυμούν,  ακόμη και ανθρωπάκια.  

Η Στέλλα βρίσκεται στο τραπεζάκι με τις συνθέσεις γεωμετρικών σχημάτων και 

ξεκινάει τις συνθέσεις της με τον κύκλο (εικόνα 4.2.16).  Ως μοναδικά γεωμετρικά 

σχήματα χρησιμοποιεί  τον κύκλο και το τρίγωνο, κάτι που είναι έντονο και στις συνθέσεις 

των άλλων παιδιών. Η χρήση των δύο αυτών σχημάτων μόνο, ενδεχομένως, να αποδίδεται  

στο περιεχόμενο των τραγουδιών που άκουγαν τα παιδιά, καθ’ όλη τη διάρκεια των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων. Στις συνθέσεις της Στέλλας βλέπουμε  ν’ αποδίδεται  σε κάθε 

σχήμα ένας ρόλος και να αποφεύγονται συνδυασμοί σχημάτων. 

 

 

Εικόνα 4.2.16: Έργο Στέλλας στο τραπεζάκι γεωμετρικών συνθέσεων 

 

Επεισόδιο 2 

Το επεισόδιο αυτό διαδραματίζεται στο τραπεζάκι με το χρωμάτισμα του τριγώνου όπου 

βρίσκεται η Άντρη. Η εκπαιδευτικός ρωτάει το κορίτσι πού αλλού  υπάρχουν τρίγωνα.  

63. Εκπαιδευτικός: Βλέπετε κάπου αλλού τρίγωνα; 

64. [Η Άντρη χωρίς να μιλάει δείχνει ένα τριγωνικό αντικείμενο, εικόνα 4.2.17]. 

65. Η εκπαιδευτικός δεν βλέπει αλλά και η ίδια η Άντρη είναι προσηλωμένη στο 

66. αντικείμενο. 

67. Εκπαιδευτικός: Α, εδώ δεν το είδα, [εικόνα 4.2.18, εικονικές αναπαραστάσεις 

68. τριγώνων]. 

69. Άντρη: [Επιμένει να δείχνει]. Εκεί πάνω. 
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70. Εκπαιδευτικός: Α, έχεις δίκιο τώρα τα είδα έχουμε και εδώ πάνω τρίγωνα.  

 

Στην ερώτηση της εκπαιδευτικού το κορίτσι στρέφεται προς τα τρίγωνα, τα οποία 

βρίσκονται  κρεμασμένα  με τη βάση πάνω σε ένα σχοινί (εικόνα 4.2.17, γραμμή 2). Η 

στάση του κορμιού της και η οπτική επαφή που έχει το κορίτσι με το αντικείμενο που 

υποδεικνύει, χωρίς να στρέφεται στην εκπαιδευτικό αυξάνουν τις πιθανότητες ότι η 

χειρονομία της (εικόνα 4.2.17) λειτουργεί ως μέσο αναστοχασμού του ίδιου του παιδιού. 

Έπειτα, καθώς το παιδί γυρίζει προς την εκπαιδευτικό βλέπουμε την εναλλαγή του σκοπού 

της παραγωγής χειρονομίας, δηλαδή η χειρονομία πλέον αποκτά επικοινωνιακό σκοπό. 

Ωστόσο, το ότι το κορίτσι αναγνωρίζει το τρίγωνο, φανερώνει ένα είδος αποσύνδεσης από 

το πλαίσιο, εφόσον το συγκεκριμένο παράδειγμα βρισκόταν σε διαφορετικό 

προσανατολισμό από τα τρίγωνα που είχαν παρουσιαστεί στην τάξη. 

 

 

Εικόνα 4.2.17: Δεικτική χειρονομία Άντρης  για τρίγωνα,  

Εικόνα 4.2.18:  Εικονικές αναπαραστάσεις τριγώνων 

 

Διαχρονική Ανάλυση Ελεύθερων Δραστηριοτήτων και Πρώτης Διδασκαλίας 

Στις ελεύθερες δραστηριότητες, η Άντρη παρουσιάζει μία αποσύνδεση από το πλαίσιο ως 

προς τον προσανατολισμό των σχημάτων μέσα από τις δεικτικές της χειρονομίες, οι οποίες 

αποτελούν ένδειξη για το σημείο που αναφέρεται, κάτι που δεν είχαμε παρατηρήσει σε 

προηγούμενες διδασκαλίες. Επίσης, ο Αχιλλέας και η Στέλλα αν και εμφανίζονται 

εξαρτημένοι από το πλαίσιο, εφόσον χρησιμοποιούν οικεία σχήματα σε αυτούς, εν τούτοις 

συνδυάζουν τα σχήματα για να φτιάξουν γεωμετρικές συνθέσεις. Και στα δύο όμως παιδιά 

παρατηρούνται τα σχήματα να βρίσκονται σε πρωτοτυπικές θέσεις(κάθεται και 

συμμετρικά) και να χρησιμοποιείται ένα σχήμα για κάθε ρόλο στη γεωμετρική τους 

σύνθεση.  
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Δεύτερη Δομημένη  Διδασκαλία  

Περιγραφή Διδασκαλίας  

Η διδασκαλία αυτή έχει ως στόχο την αναγνώριση τριγώνου, την κατασκευή τριγώνου με 

διάφορα υλικά , τον εντοπισμό αντικειμένων με τρίγωνο σχήμα. Προϋπάρχουσες γνώσεις 

υπήρξαν τα είδη γραμμών, το σημείο και ο κύκλος.  

Τα παιδία είναι καθισμένα σε κύκλο, έχουν όλα οπτική επαφή με την εκπαιδευτικό και τις 

δραστηριότητες που τελούνται στο μέσο της τάξη. Η διδασκαλία ξεκινά με την ανάκληση 

του περιεχομένου του τραγουδιού, το οποίο άκουγαν τα παιδιά για το τρίγωνο με τους 

εξής στίχους:  

Τρίγωνο-τριγωνάκι-τρίγωνο τρίγωνακι  

τρεις γραµµές και τρεις γωνίες  

φτιάχνουν τριγωνάκι!  

 

Τρίγωνη είναι η σκεπή  

στο µικρό σπιτάκι... 

κι ένα τρίγωνο πανί  

έχει το βαρκάκι. 

Τρίγωνο, τρίγωνο,  

τρίγωνο πανάκι! 

 

Τρίγωνο-τριγωνάκι-τρίγωνο τρίγωνακι 

Τρεις γραµµές και τρεις γωνίες  

φτιάχνουν τριγωνάκι!  

Έπειτα, η εκπαιδευτικός κάλεσε τα παιδιά να αναφέρουν αντικείμενα που άκουσαν 

στο τραγούδι να έχουν τρίγωνο σχήμα. Αφού κατασκεύασαν ένα τρίγωνο με το σώμα τους 

και εντόπισαν αντικείμενα μέσα στην τάξη που είχαν σχήμα τρίγωνο,  παρατήρησαν τις 

γωνιές και τις πλευρές του τριγώνου που κατασκεύασε η εκπαιδευτικός στο πάτωμα.  

Εντόπισαν τριγωνικά αντικείμενα στο χώρο, συμμετείχαν σε ένα ψυχαγωγικό παιχνίδι με 

το αερόστατο, όπου εκεί παρουσιάστηκαν οι κυκλικοί τομείς ενός αερόστατου ως τρίγωνα. 

Τέλος, κατασκεύασαν τρίγωνα με διάφορα υλικά. ΚΥ
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Επεισόδιο 1 

Αφού τα παιδιά άκουσαν για ακόμη μια φορά το τραγούδι για τα τρίγωνα και συζήτησαν 

για το ισόπλευρο τρίγωνο που έφτιαξε η εκπαιδευτικός στο δάπεδο με τη χαρτοταινία, σε 

κάθετο προσανατολισμό, κατασκεύασαν ένα τρίγωνο με το σώμα τους και έπειτα, 

ξεκίνησε το επεισόδιο 1.  

Το επεισόδιο 1, αφορά στον εντοπισμό τριγωνικών αντικειμένων στο χώρο και η 

δραστηριότητα ξεκινάει με τον Αχιλλέα και τη Χρυσταλλένη να αναζητούν τριγωνικά 

αντικείμενα στην τάξη. Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να σηκωθούν από 

τις καρέκλες τους, να πάρουν από ένα μεγεθυντικό φακό και σε ρόλο ντετέκτιβ να 

αναζητήσουν μέσα στην τάξη τρίγωνα αντικείμενα.  

1.Εκπαιδευτικός: Α διάφορα πράγματα, λοιπόν. Έλα Χρυσταλλένη και έλα Αχιλλέα 

2.μου. Λοιπόν,  εμείς δεν θα τους βοηθήσουμε, είναι όπως το παιχνίδι του κρυμμένου 

3.θησαυρού. [Βάζει  μουσική]. 

4.Χρυσταλλένη: [Δείχνει, πρώτη, με το δεξί της δείκτη το μεγάλο τρίγωνο που είναι 

5.σχηματισμένο  με χαρτοταινία στο πάτωμα]. 

6.Αχιλλέας: [Με το δείκτη του αριστερού του χεριού τεντωμένο, δείχνει ό,τι έδειξε και 

7.η  Χρυσταλλένη, το μεγάλο τρίγωνο που είναι σχηματισμένο με χαρτοταινία στο 

8.πάτωμα, εικόνα 4.2.19][δείχνει με το δάκτυλο του ένα τρίγωνο, εικόνα 4.2.20]. 

9.Χρυσταλλένη: Είδαμε μόνο ένα [δείχνει το σχήμα που έφτιαξε η εκπαιδευτικός με 

10. τη χαρτοταινία στο πάτωμα]. 

11. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, χειροκροτήστε τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακόμα 

12. δύο παιδάκια.  Έλα Στέλλα και Αλεξία. Θα ψάξετε να βρείτε σχήματα που έχουν το 

13. σχήμα αυτό [δείχνει με το δείκτη της το σχήμα του τριγώνου] στην τάξη- you 

14. will search to find shapes like this [δείχνει με το δείκτη της το σχήμα του τριγώνου]. 

15. Στέλλα: [Δείχνει με το δείκτη της μια τριγωνική στέγη ενός μικρού σπιτιού που 

16. υπάρχει στον τοίχο  της τάξης] [δείχνει ένα τρίγωνο που είναι πάνω σε ένα 

17. παιχνίδι] [παίρνει από τη γωνία της  μουσικής το μουσικό τριγωνάκι]. 

18. Αλεξία: [δεν βρήκε τίποτα με τριγωνικό σχήμα] 

19. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξετε [με το δείκτη της δείχνει το σχήμα που βρήκε η Στέλλα, 

20. εικόνα 4.2.21]. [Δείχνει με το δείκτη της το σχήμα που είχε δείξει η Στέλλα κάτω 

21. στα παιχνίδια, εικόνα 4.2.22]. Πες τους το ξανά πώς το είπε η Αλεξία το τρίγωνο 

22. στα αγγλικά;  

23. Στέλλα: Τriangle. 

24. Εκπαιδευτικός: Ευχαριστώ Αλεξία και Στέλλα. Οι ερευνητές βρήκαν εκεί πίσω στο 

25. σπιτάκι, βρήκαν  τα μουσικά όργανα. Μετά αν έχουμε χρόνο θα βάλω ακόμη μία 

26. ομάδα. Κάποιος μπορεί να μας  πει, αν βλέπει κάτι άλλο που έχει σχήμα τρίγωνο και 

27. δεν το είδαν οι φίλοι μας; 

28. Παιδί 1: Α, ξέρω εκείνα πάνω στα σχέδια. 

29. Εκπαιδευτικός: Α, αυτά εδώ έχετε δίκαιο τα ξεχάσαμε [σηκώνει το χέρι της στον 

30. αέρα και δείχνει  τα σχέδια ]. Λοιπόν, πες μου Μάριε; 

31. Μάριος: Το κρεμαστήρι. 

32. Αλεξία: [Ενώνει τους αντίχειρες και τους δείκτες των χεριών της, σχηματίζοντας ένα 

33. τρίγωνο στον αέρα, εικόνα 4.2.24]. 

34. Εκπαιδευτικός: Το κρεμαστάρι [σηκώνεται και πηγαίνει προς το αντικείμενο] αυτό 
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35. εδώ; Αχ αυτό  εν το είδα μοιάζει εδώ να το [δείχνει τις κορυφές στο κρεμαστάρι 

36. με το δείκτη του δεξιού της  χεριού, εικόνα 4.2.23]. Έχεις δίκαιο δεν το πρόσεξα. 

    

Εικόνα 4.2.19- 4.2.20: Δεικτικές Χειρονομίες Αχιλλέα για αντικείμενα με τριγωνικό σχήμα 

Στο επεισόδιο 1, η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να εντοπίσουν τρίγωνα αντικείμενα μέσα 

στην τάξη. Η Χρυσταλλένη  υποδεικνύει στην εκπαιδευτικό το τρίγωνο, το οποίο η ίδια 

είχε φτιάξει στα προηγούμενα λεπτά  με τη χαρτοταινία, ενώ ο Αχιλλέας μιμείται το 

κορίτσι και  δείχνει κι ο ίδιος με την ίδια χειρονομία το ίδιο αντικείμενο (εικόνα 4.2.19, 

γραμμή 8). Έπειτα, δείχνει ακόμη ένα τρίγωνο αντικείμενο που είχε και πάλι 

χρησιμοποιηθεί νωρίτερα  (εικόνα 4.2.20, γραμμή 8). Και στις δύο περιπτώσεις η δεικτική 

χειρονομία των παιδιών, που αντικαθιστά το λόγο τους, λειτουργεί ως ένδειξη για το 

σημείο στο οποίο αναφέρονται. Ο  Αχιλλέας φανερώνει μία εξάρτηση από το πλαίσιο και 

υποδεικνύει μόνο αντικείμενα, τα οποία παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα λεπτά της 

διδασκαλίας.  

   

     

Εικόνα 4.2.21 -4.2. 22: Δεικτικές Χειρονομίες Εκπαιδευτικού για αντικείμενα με τριγωνικό 

σχήμα [γραμμή 20-21].  

Εικόνα 4.2.23: Δεικτικές Χειρονομίες Εκπαιδευτικού για τις κορυφές – γωνίες του 

κρεμασταριού που μοιάζει με τριγωνικό σχήμα [γραμμή 36].  

Τα παιδιά αδυνατούν να προσδιορίσουν άλλα αντικείμενα, η εκπαιδευτικός καλεί 

τη Στέλλα και την Αλεξία να εντοπίσουν και αυτές τρίγωνα αντικείμενα. Επαναδιατυπώνει 
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τις οδηγίες με περισσότερες λεπτομέρειες, ίσως λόγω της αποτυχημένης προσπάθειας του 

προηγούμενου ζεύγους για να εντοπίσει άλλα αντικείμενα. Συγκεκριμένα, εμπλουτίζει τον 

προφορικό της λόγο με δεικτική χειρονομία προς το σχήμα του τριγώνου και 

επαναλαμβάνει τη λεκτική της οδηγία στην αγγλική γλώσσα.  

 Η Στέλλα επηρεασμένη από το τραγούδι των ελεύθερων δραστηριοτήτων, αλλά 

και από τα αντικείμενα που παρουσιάστηκαν στο πρώτο επεισόδιο, δείχνει με δεικτική 

χειρονομία τη τριγωνική στέγη μιας εικονικής αναπαράστασης ενός σπιτιού που υπάρχει 

στην τάξη, χωρίς να εκφράζεται λεκτικά. Ωστόσο, το κορίτσι δείχνει και άλλα αντικείμενα 

που αποτελούν παραδείγματα τριγώνου, όπως είναι ένα τρίγωνο πάνω σε ένα παιχνίδι, 

αλλά και αντιπαραδείγματα τριγώνου, όπως είναι το τριγωνάκι στη μουσική γωνιά. Η  

Αλεξία δεν κατορθώνει να βρει τίποτα. Η εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο του σημειωτικού 

παιχνιδιού, επαναλαμβάνει τη δεικτική της χειρονομία (εικόνα 4.2.21) για το καινούριο 

παράδειγμα τριγώνου που βρήκε η Στέλλα και διατυπώνει λεκτικά τόσο την τρίγωνη 

στέγη, όσο και το αντιπαράδειγμα που υπέδειξε το κορίτσι. Να σημειωθεί ότι, όλα τα 

παραδείγματα τριγώνου της Στέλλας βρίσκονται σε πρωτοτυπικούς προσανατολισμούς. 

Έπειτα, η εκπαιδευτικός καλεί τα υπόλοιπα παιδιά να αναφέρουν άλλα παραδείγματα. Τα 

παιδιά δείχνουν τα τρίγωνα  που υπάρχουν στα σχέδια τους και βρίσκονται μέσα στην 

αίθουσα, ενώ ένα παιδί δείχνει το κρεμαστάρι, το οποίο κι αυτό αποτελεί αντιπαράδειγμα 

τριγώνου, λόγω των κυκλικών του γωνιών. Η Αλεξία παράγει μια στατική εικονική 

χειρονομία του τριγώνου που αναζητούν στην τάξη [4.2.24], η οποία είναι εξαρτημένη 

πλαισίου. Αναλυτικότερα, φτιάχνει με τα χέρια της ένα ισοσκελές τρίγωνο, όμοιο με το 

τρίγωνο που της είχε δείξει η εκπαιδευτικός λίγο πιο πριν. Η χειρονομία παράγεται χωρίς 

κάποιο επικοινωνιακό στόχο, αλλά ως μέσο αναστοχασμού, γεγονός που δηλώνει 

σύγκρουση λόγου και χειρονομίας. Η χειρονομία της εκπαιδευτικού λειτούργησε ως 

αξονικό σημείο, εφόσον βοήθησε τα παιδιά να αναγνωρίσουν ευκολότερα τριγωνικά 

αντικείμενα.  
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Εικόνα 4.2.24: Εικονική Στατική Χειρονομία Αλεξίας για την έννοια τρίγωνο [γραμμή 32-

33].  

Επεισόδιο 2 

Το επεισόδιο 2, ξεκινάει στο επόμενο λεπτό του παιχνιδιού με το αερόστατο, με την 

εκπαιδευτικό να χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες. Τρεις ομάδες αναλαμβάνουν τη δημιουργία 

τριγώνου με διαφορετικό υλικό, όπως είναι οι εφημερίδες, τα λαστιχάκια και τα σπιράλ. 

Σε μια άλλη ομάδα, τα παιδιά ομαδοποιούν γεωμετρικά σχήματα και στην τελευταία 

ομάδα φτιάχνουν τρίγωνα πάνω σε ένα μεγάλο χαρτόνι, με στόχο τη δημιουργία μιας 

γεωμετρικής σύνθεσης.   

37. Εκπαιδευτικός: Θέλω να φτιάξετε ίδια τρίγωνο. Σε αυτή την ομαδούλα τι υλικό 

38. έχω; Εφημερίδες. Φτιάχνω υλικό με εφημερίδες. Σε αυτή την ομαδούλα έχω; 

39. Λαστιχάκια. Προσπαθώ να φτιάξω με  τα λαστιχάκια. Σε αυτή την ομάδα έχω βάλει 

40. κάτι πλαστικά που κάνουμε σπιράλ. Μεγάλα, μικρά  και θέλω να δω διάφορα 

41. τριγωνάκια. Αυτή η ομάδα θέλω να βάλετε του κύκλους όπως θέλετε  εσείς. Και σε 

42. αυτή την ομάδα στην τελευταία θέλει να συνεργαστείτε και να φτιάξετε τριγωνάκια  

43. και να κάνετε ένα μεγάλο σχέδιο.   

44. Αλεξία: [Ανήκει στην ομάδα που έχουν να ομαδοποιήσουν τα σχήματα σε δύο 

45. κατηγορίες, όπως θέλουν αυτοί – υπάρχουν ροζ και πράσινα τρίγωνα διαφόρων 

46. μεγεθών – το κορίτσι παίρνει δύο ίδια ορθογώνια τρίγωνα σε μέγεθος και χρώμα, 

47. τα βάζει το ένα πάνω από το άλλο και τα ενώνει, έτσι ώστε οι υποτείνουσες τους να 

48. εφάπτονται, δημιουργώντας ένα ορθογώνιο, εικόνα 4.2.25]. Τα τοποθετεί στο 

49. θρανίο και τα ενώνει ξανά]. [Παίρνει δύο άλλα τρίγωνα ίδια με τα πρώτα, τα 

50. ενώνει στις υποτείνουσές τους και τα τοποθετεί πάνω από τα άλλα σχήματα [εικόνα 

51. 4.2.26]. 

52. Αχιλλέας: [Βρίσκεται στην ομάδα με την κατασκευή τριγώνων με λαστιχάκια, 

53. τεντώνει το λαστιχάκια του και τοποθετεί τα δάκτυλα του εσωτερικά, δηλαδή τους 

54. δύο αντίχειρες του να κρατάνε τις δύο κάτω κορυφές του τριγώνου και τους δύο 

55. δείκτες του να κρατάνε και να φτιάχνουν την τρίτη κορυφή, εικόνα 

56. 4.2.27].[Μετακινεί το χέρι του δεξιόστροφα και εξακολουθεί να έχει τους δείκτες και 

57. τον αντίχειρα του τοποθετημένους στα ίδια σημεία  – αντίχειρες στις δύο κορυφές 
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58. και δύο δείκτες στην άλλη, εικόνα 4.2.28]. [Τεντώνει το λαστιχάκι και με το ένα του 

59. χέρι κρατάει τη μια κορυφή με τον αντίχειρα του και με το άλλο δομεί τις άλλες δύο 

60. κορυφές του τριγώνου, με τη βοήθεια του δείκτη και του αντίχειρα του, εικόνα 

61. 4.2.29]. [Σπρώχνει με το χέρι του το κορίτσι στα δεξιά του και χωρίς να μιλήσει το 

62. κορίτσι τον βοηθάει να δομήσει ένα τρίγωνο. Δηλαδή του κρατάει τη μία κορυφή  του 

63. τριγώνου και εκείνος κρατάει τις άλλες δύο, εικόνα 4.2.34 ]. 

64. Εκπαιδευτικός: Τέλεια πολύ ωραία η συνεργασία σας. Κάνετε ακόμη ένα με τη 

65. Μαρία σου.  

66. Αχιλλέας: [Φτιάχνει ένα τετράπλευρο σχήμα με τους αντίχειρες και τους δείκτες 

67. του, εικόνα  4.2.30]. [Αφήνει το λαστιχάκι και φτιάχνει με τα χέρια του ένα τρίγωνο, 

68. ενώνει τους δείκτες και τους αντίχειρες του, εικόνα 4.2.32]. [Μετά μαζεύει τους 

69. αντίχειρες του και φτιάχνει ένα πιο μικρό τρίγωνο, εικόνα 4.2.33]. 

70. Αλεξία: [Ενώνει του δείκτες των χεριών της και τα μεσαία δάκτυλα της, τεντωμένα, 

71. φτιάχνοντας ένα τρίγωνο στον αέρα, εικόνα 4.2.38]. 

72. Αχιλλέας:[Τεντώνει το λαστιχάκι του και φτιάχνει ένα τρίγωνο με τους αντίχειρες, 

73. τους δείκτες του τεντωμένους να στηρίζουν τις τρεις κορυφές, εικόνα 4.2.31]. 

74. Αλεξία: [Φτιάχνει με ένα αγόρι ένα τριγωνικό σχήμα. Κρατάει εκείνη τις δύο 

75. κορυφές του τριγώνου με τα χέρια της και το αγόρι την άλλη κορυφή, εικόνα 4.2.40]. 

76. Αχιλλέας: [Φτιάχνει ένα μεγάλο τρίγωνο με ένα άλλο αγόρι. Κρατάει εκείνος τις δύο 

77. κορυφές του τριγώνου με τα χέρια του και το άλλο αγόρι την άλλη κορυφή, εικόνα 

78. 4.2.37]. 

79. Στέλλα: [Είναι στην ομάδα με τα σπιράλ. Ενώνει τις κορυφές δύο σπιράλ που 

80. παίρνει και μετά βρίσκει ένα άλλο, εξίσου μεγάλο σπιράλ. Το τοποθετεί κάτω 

81. και το ενώνει μαζί τις άκρες των άλλων δύο σπιράλ, εικόνα 4.2.41 & 4.2.42]. 

82. Αλεξία: [Ενώνει τα σπιράλ οριζόντια και φτιάχνει μια μεγάλη γραμμή, εικόνα 4.2.43]. 

83. Εκπαιδευτικός: Watch Alexia, we will make one of this [δείχνει την εικόνα του 

84. τριγώνου από το παιχνίδι που υπάρχει στο τραπέζι]. Έλα θα σου κάνω εγώ ένα για να 

85. δεις και να κάνει κι εσύ ένα [φτιάχνει ένα τρίγωνο με σπιράλ, στα αριστερά του 

86. τραπεζιού, εικόνα 4.2.44]. 

87. Αλεξία: [Φτιάχνει ένα τρίγωνο με σπιράλ, στα δεξιά του τραπεζιού, εικόνα 4.2.44]. 

88. Εκπαιδευτικός: Πες το Αλεξία μου τρίγωνο. 

89. Αλεξία: [Δεν ανταποκρίνεται]. 

90. Εκπαιδευτικός: Πες το Αλεξία μου τρίγωνο. 

91. Αλεξία: [Χρησιμοποιεί 5 σπιράλ και δομεί ένα τριγωνικό σχήμα, τα οποία δεν 

92. εφάπτονται στις άκρες καλά. Για την κάτω πλευρά χρησιμοποίησε τρία 

93. σπιράλ διαφορετικών μεγεθών, εικόνα 4.2.45]. [Μετά αλλάζει το τελευταίο που 

94. προέξεχε και βάζει ένα πιο μικρό σπιράλ, εικόνα 4.2.46, φτιάχνει ακόμη τέσσερα 

95. τριγωνικά σχήματα, για τα οποία χρησιμοποιεί ένα σπιράλ για κάθε πλευρά, εικόνα 

96. 4.2.47].[ Οι άκρες των σπιράλ δεν ενώνονται με τις άλλες έτσι τα σχήματα είναι όλα 

97. ανοικτά. Σε ένα είναι πολύ μικρή η κάτω πλευρά και σε ένα άλλο πάρα πολύ πιο 

98. μεγάλη]. 
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Εικόνα 4.2.25 & 4.2.26: Γεωμετρική Σύνθεση Αλεξίας με δύο ορθογώνια τρίγωνα. 

Η Αλεξία αν και ανήκει στην ομάδα που έχει στόχο την ομαδοποίηση σχημάτων, εν 

τούτοις συνθέτει τετράγωνα, χρησιμοποιώντας ως υποσχήματα δύο τρίγωνα (εικόνα 4.2.25 

&26). Ο  Αχιλλέας χρησιμοποιώντας λαστιχάκια φτιάχνει με τη συνεργασία ενός ακόμη 

κοριτσιού ένα τρίγωνο (εικόνα 4.2.34-4.2.37), το οποίο ωστόσο αποτελεί περισσότερο 

αντιπαράδειγμα τριγώνου εξαιτίας των κυκλικών του γωνιών. Η συμπεριφορά του αυτή 

δείχνει  μία εξάρτηση από το πλαίσιο, αν λάβουμε υπόψη ότι στο μάθημα 

παρουσιάστηκαν αντιπαραδείγματα τριγώνων με καμπύλες γραμμές, τα οποία θεώρησαν 

τρίγωνα.  

  

 

Εικόνα 4.2.27-4.2.31: Τριγωνικές Κατασκευές Αχιλλέα με το υλικό λαστιχάκι. ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

274 

 

    

Εικόνα 4..2.32-4.2.33: Στατικές Εικονικές Χειρονομίες Αχιλλέαυ για την έννοια τρίγωνο. 

  

 

Εικόνα 4.2.34-4.2.37 Ομαδικές Τριγωνικές Καστασκευές Αχιλλέαυ με λαστιχάκι. 

38  39  40   

Εικόνα 4.2.38: Τριγωνική Κ6ατασκευή Αλεξίας με λαστιχάκι στηριζόμενο στο στόμα και στα 

χέρια της, 

Εικόνα 4.2.39: Στατική Εικονική Χειρονομία Αλεξίας για την έννοια τρίγωνα, 

Εικόνα 4.2.40 : Ομαδική Τριγωνική Κατασκευή Αλεξίας με λαστιχάκι. 

Η Στέλλα  στο επεισόδιο αυτό φτιάχνει ένα τρίγωνο, χρησιμοποιώντας τα σπιράλ. 

Εντύπωση προκαλεί η διεύθυνση που χρησιμοποιεί, για να απεικονίσει το τρίγωνο, αλλά 

και η συμμετρικότητα που διακρίνει το σχήμα της (εικόνα 4.2.41-4.2.42). Κάτι τέτοιο 
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είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι παρουσιάστηκε και στις κατασκευές των υπολοίπων 

παιδιών. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι, όλες οι σημειωτικές πηγές που 

παρουσιάστηκαν για να οπτικοποιήσουν το τρίγωνο βρίσκονταν σε τέτοιο 

προσανατολισμό με την ίδια συμμετρικότητα. Συνεπώς, οι σημειωτικές αναπαραστάσεις 

της διδασκαλίας επηρέασαν τα παιδιά και δημιούργησαν σε αυτά μια εξάρτηση από το 

πλαίσιο. Κατόπιν, η Αλεξία χρησιμοποιεί τα σπιράλ με μη αναμενόμενο όμως τρόπο και 

αντίθετα με τις προσδοκίες της εκπαιδευτικού. Αναλυτικότερα, το παιδί φτιάχνει μία 

οριζόντια  γραμμή (εικόνα 4.2.43). Έτσι, η εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα νέο σημειωτικό 

παιχνίδι, στο οποίο καλεί την Αλεξία να παρατηρήσει την εικόνα του τριγώνου που 

υπάρχει στο τραπέζι και της φτιάχνει η ίδια ένα τρίγωνο με τα σπιράλ (εικόνα 4.2.44, 

τρίγωνο αριστερά). Η Αλεξία μιμείται την εκπαιδευτικό και φτιάχνει ένα ίδιο τρίγωνο 

(εικόνα 4.2.44, τρίγωνο δεξιά). Έπειτα, φτιάχνει κι άλλα τρίγωνα, τα οποία συνεχίζουν να 

έχουν την ίδια διεύθυνση και να είναι συμμετρικά, όπως όλες οι σημειωτικές 

αναπαραστάσεις των τριγώνων που χρησιμοποιήθηκαν στο επεισόδιο αυτό και στα 

προηγούμενα επεισόδια (εικόνα 4.2.45-4.2.47). 

Εντυπωσιακή κρίθηκε  η παραγωγή εικονικών χειρονομιών στατικού χαρακτήρα για το 

τρίγωνο, από την Αλεξία και τον Αχιλλέα, κατά την επαφή τους με τα υλικά. Πιθανόν, η 

χειρονομία  λειτουργούσε γι’ αυτούς σαν ένα αξονικό σημείο, για την κατασκευή του 

γεωμετρικού αντικειμένου με τα υλικά.  

   

Εικόνα 4.2.41-4.2.42: Κατασκευές Στέλλας για την έννοια τρίγωνο με υλικό τα σπιράλ. 

43  44  45   
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46  47  

Εικόνα 4.2.43-4.2.47: Τριγωνικές Κατασκεύες Αλεξίας για την έννοια τρίγωνα με υλικό τα 

σπιράλ. 

 

Διαχρονική Ανάλυση Δεύτερης  Δομημένης Διδασκαλίας 

Σε όλη τη διδασκαλία τα παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης παρατηρούνται 

τόσο μέσα από τα αντικείμενα που αναγνωρίζουν ως τρίγωνα, όσον και μέσα από τις 

κατασκευές του να είναι εξαρτημένα από το πλαίσιο της δραστηριότητας, αλλά και από το 

ίδιο το τραγούδι που άκουγαν ελεύθερες δραστηριότητες που προηγήθηκαν. Επίσης, η 

Στέλλα και ο Αχιλλέας χρησιμοποιούν τις δεικτικές τους χειρονομίες ως δείκτες για τα 

γεωμετρικά σημεία που αναφέρονται, ενώ η Αλεξία χρησιμοποιεί εικονική χειρονομία 

τριγώνου ως μέσο αναστοχασμού, λόγω των δυσκολιών που της προκαλεί η γλώσσα της 

διδασκαλίας. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι εικονικές χειρονομίες του αγοριού και 

της Αλεξίας  για το τριγωνικό σχήμα, οι οποίες λειτούργησαν ως αξονικό σημείο για την 

κατασκευή του τριγώνου.   

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης, Δεύτερης Δομημένης Διδασκαλίας και Ελεύθερων 

Δραστηριοτήτων 

Στην πρώτη διδασκαλία ο Αχιλλέας αναγνώρισε ως κύκλο αντιπαραδείγματα κύκλου μέσα 

από τη δεικτική του χειρονομία που αποτελούσε ένδειξη για το αντικείμενο που 

αναφερόταν και εμπλούτιζε τον προφορικό του λόγο.  Στην τέταρτη διδασκαλία 

παρατηρήθηκε να αναγνωρίζει ως τρίγωνα πρωτοτυπικά παραδείγματα τριγώνου. 

Επιπλέον, οι κατασκευές του παιδιού παρουσιάζουν το  σχήμα του τριγώνου σε 

πρωτοτυπική θέση, κάτι που δεν ήταν εμφανές στην κατασκευή κυκλικού σχήματος που 

δεν στέφθηκε με επιτυχία. Να σημειωθεί ότι, στην τέταρτη διδασκαλία ο Αχιλλέας 

παρουσιάζεται να παράγει και εικονικές χειρονομίες στατικού χαρακτήρα για το τρίγωνο, 

οι οποίες παρουσιάστηκαν να λειτουργούν ως αξονικό σημείο. Συγκεκριμένα, την 
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παραγωγή τους ακολουθούσε η κατασκευή του τριγωνικού αντικειμένου από τα υλικά που 

δόθηκαν από την εκπαιδευτικό.  

Η Αλεξία τόσο στο σχήμα του κύκλου, όσο και στο σχήμα του τριγώνου παράγει 

στατικού χαρακτήρα χειρονομίες, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα. 

Να σημειωθεί ότι, ενώ στο κύκλο, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, παρουσίασε εξέλιξη 

στην αναπαράσταση του γεωμετρικού αυτού σχήματος μέσα από τη χειρονομία της 

(μετατροπή χειρονομίας στατικού χαρακτήρα χειρονομία σε χειρονομία με κίνηση),  στο 

τρίγωνο δεν παρουσιάστηκε κάτι αντίστοιχο. Σημαντικό ρόλο γι’ αυτή την εξέλιξη στο 

σχήμα του κύκλου διαδραμάτισαν οι χειρονομίες της εκπαιδευτικού που δημιούργησαν 

ένα φαινόμενο σύλληψης.  Επιπλέον, αδυνατεί να αναγνωρίσει τόσο τριγωνικά, όσο και 

κυκλικά αντικείμενα, ενώ αδυνατεί να κατασκευάσει το σχήμα του κύκλου με υλικά. Εν 

τούτοις στην κατασκευή τριγώνου, μετά την παρέμβαση της εκπαιδευτικού, το 

επιτυγχάνει.  

Στην περίπτωση της Στέλλας τόσο στο σχήμα του κύκλου, όσο και στο σχήμα του 

τριγώνου οι κατασκευές της είναι εξαρτημένες από το πλαίσιο. Επίσης, οι δεικτικές της 

χειρονομίες αποτελούν δείκτη για τα σχήματα τα οποία παρουσιάζει ως τρίγωνο. 

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο Αχιλλέας  και η Στέλλα, ενώ στις πρώτες 

ελεύθερες δραστηριότητες συνδυάζουν γεωμετρικά αντικείμενα σε πρωτοτυπική θέση για 

την γεωμετρική τους σύνθεση, στη δεύτερη δομημένη διδασκαλία δεν προβαίνουν σε κάτι 

τέτοιο..  

Ήσυχες Δραστηριότητες 

Περιγραφή ήσυχων δραστηριοτήτων  

Κατά τη διάρκεια των ήσυχων δραστηριοτήτων τα παιδιά φτιάχνουν σε ένα τραπεζάκι 

τρίγωνα με ξυλάκια έχοντας ως πρότυπο το μουσικό όργανο τριγωνάκι. Σε ένα άλλο 

τραπεζάκι φτιάχνουν τρίγωνα με σπιράλ, αλλά και μοτίβα με κάρτες μοτίβων από ένα 

εκπαιδευτικό παιχνίδι. Τέλος, σε ένα ακόμη τραπεζάκι φτιάχνουν σε ένα μεγάλο χαρτόνι 

την τριγωνοχώρα. Αφού μπαίνουν μέσα τα παιδιά από το διάλειμμα η εκπαιδευτικός τους 

ανακοινώνει ότι θα συνεχίσουν να κατασκευάζουν τρίγωνα, ενώ  όταν τα παιδιά αρχίζουν 

να κουράζονται η εκπαιδευτικός δίνει ένα μεγάλο χαρτόνι και τους λέει να ζωγραφίσουν 

την Τριγωνοχώρα.  

 Η Στέλλα αφού κατασκευάζει τρίγωνα με ξυλάκια πηγαίνει στην ομάδα που αφορά στην 

κατασκευή του ίδιου σχήματος με σπιράλ. Έπειτα μεταβαίνει  στη ζωγραφιά της 
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Τριγωνοχώρας. Η Αλεξία αφού φτιάχνει τριγωνάκια με λαστιχάκια μεταβαίνει στο 

τραπεζάκι με τα μοτίβα, ενώ ο Αχιλλέας εργάζεται μόνο στη σύνθεση της Τριγωνοχώρας. 

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αυτών απουσίαζε η Άντρη. Προϋπάρχουσες 

γνώσεις θεωρούνται η  γνώση του σημείου , των γραμμών, του κύκλου και του τριγώνου. 

Στόχοι των δραστηριοτήτων είναι η κατασκευή τριγώνων με διάφορα υλικά και η χρήση 

τριγώνων σε γεωμετρικές συνθέσεις (ζωγραφιές). 

Πριν από το επεισόδιο 1, η Στέλλα βρίσκεται στο τραπεζάκι με την κατασκευή τριγώνων 

με ξυλάκια, έχοντας μπροστά της το μουσικό τριγωνάκι. Κατασκευάζει ένα ισόπλευρο 

τρίγωνο όπου οι πλευρές δεν εφάπτονται καλά η μία με την άλλη (εικόνα 4.2.48). 

Συνεπώς, το κορίτσι είναι φανερά επηρεασμένο από τη σημειωτική πηγή που έχει μπροστά 

της, αν λάβουμε υπόψη ότι το μουσικό τριγωνάκι είναι ένα ανοικτό καμπυλόγραμμο 

σχήμα.  

 

Εικόνα 4.2.48: Έργο Στέλλας στο τραπεζάκι με την κατασκευή τριγώνων με ξυλάκια 

Παράλληλα, η Αλεξία έχοντας στη διάθεσή της ένα λαστιχάκι, με τη βοήθεια του Νίκου 

φτιάχνει ένα τρίγωνο (εικόνα 4.2.49) με κυκλικές γωνιές, δείχνοντας μία εξάρτηση από το 

πλαίσιο και συγκεκριμένα από τη σημειωτική πηγή του μουσικού τριγώνου. Συνεπώς, οι 

παρανοήσεις των παιδιών από τη διδασκαλία του τριγώνου συνεχίζουν να υφίστανται, ως 

αποτέλεσμα των περιορισμών που θέτουν τα υλικά που έχουν στη διάθεση τους για την 

κατασκευή.  

  

Εικόνα 4.2.49: Τρίγωνο Αλεξίας με λαστιχάκι. 
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Επεισόδιο 1 

Στο επεισόδιο αυτό πρωταγωνιστούν η Στέλλα , ο Αχιλλέας και ο Νίκος. Καθώς 

ζωγραφίζουν τα παιδιά την Τριγωνοχώρα, η εκπαιδευτικός τα καλεί να σκεφτούν 

αντικείμενα που έχουν σχήμα τρίγωνο. 

1.Εκπαιδευτικός: Εντάξει ζωγραφίζουμε τη χώρα με τα τρίγωνα; Για σκεφτείτε τώρα 

2.κάποια πράγματα που έχουν τρίγωνο. Κάνατε τη στέγη του σπιτιού [δείχνει με το 

3.δείκτη της τη στέγη που ζωγράφισαν τα παιδιά , εικόνα 4.2.51]; Πού άλλου βλέπετε 

4.τρίγωνα;  

5.Νίκος: Στο σπίτι του σκύλου. 

6.Εκπαιδευτικός: Στο σπίτι του σκύλου έχει τριγωνική στέγη. 

 

Εικόνα 4.2.50: Έργα Αχιλλέα και Στέλλας, 

Εικόνa 4.2.51: Δεικτική χειρονομία εκπαιδευτικού για τριγωνική στέγη, [γραμμή 2-3] 

 

Στην ερώτηση της η εκπαιδευτικός δείχνει τη στέγη του σπιτιού (εικόνα 4.2.51, γραμμή 2-

3) που ζωγράφισε η Στέλλα, ενώ ο Νίκος αναφέρει ότι τριγωνική είναι και η στέγη του 

σπιτιού του σκύλου. Είναι φανερό ότι, τα παιδιά έχουν έντονη την επίδραση του 

τραγουδιού που άκουγαν τόσο κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων, όσον 

και κατά την αφόρμηση της διδασκαλίας για το τρίγωνο. Συνεχίζουν να αναπαριστούν ως 

τρίγωνα, αντικείμενα που είχαν ακούσει το πρωί, κατά τη διάρκεια του τραγουδιού. 

Επίσης, η Στέλλα αναπαριστά συνθέσεις, στις οποίες κάθε σχήμα έχει το δικό του ρόλο. 

Στη σύνθεση του κοριτσιού, τα σχήματα μεταξύ τους έχουν μια απλή επαφή, όλα τα 

τρίγωνα είναι  ισοσκελή, με ίδιο προσανατολισμό μ’ αυτά που είχαν δει το πρωί στη 

διδασκαλία τους. Η συμπεριφορά τους αυτή φανερώνει τη σημαντική επίδραση που 

δέχθηκαν από τις εν λόγω σημειωτικές πηγές.  Ο Αχιλλέας, αν και φτιάχνει τρίγωνα με 

καμπύλες γραμμές και κυκλικές γωνιές, εμφανίζεται να φτιάχνει σχήματα, στα οποία στην 

επιφάνεια τους εμπερικλείουν άλλα υποσχήματα, κάτι που δεν παρατηρήθηκε σε 

προηγούμενα έργα του. Το παιδί εμφανίζει έντονες αδυναμίες στην αναπαράσταση του 

τριγώνου, πιθανόν λόγω των σημειωτικών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν, κατά τη 
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διάρκεια της διδασκαλίας. Ωστόσο,  παρουσιάζει μια μικρή εξέλιξη σε πτυχές της 

λειτουργικής κατανόησης.  

Μετά το πρώτο  επεισόδιο, η Στέλλα προβαίνει στην κατασκευή τριγώνων με 

σπιράλ (εικόνα 4.2.52), τα οποία είναι ισοσκελή, όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο. Η 

συμπεριφορά της μπορεί να αποδοθεί στην επίδραση που δέχεται από την αναπαράσταση 

των τριγώνων, των καρτών μοτίβου, που βρίσκονται ίδιο τραπεζάκι. Συγκεκριμένα, τα 

τρίγωνα αυτά έχουν ακριβώς την ίδια εικόνα και προσανατολισμό. Η Αλεξία τοποθετεί τις 

κάρτες μοτίβου, τυχαία, (εικόνα 4.2.53) χωρίς να επιδιώκει να δημιουργήσει ένα μοτίβο, 

ίσως λόγω της απουσίας οδηγιών γι’ αυτή τη δραστηριότητα, στη μητρική της γλώσσα. 

 

 

 

Εικόνα 4.2.52- 4.2.53: Κατασκευή τριγώνου από Στέλλα και Διάταξη καρτών μοτίβου από 

Αλεξία, αντίστοιχα.  

Διαχρονική Ανάλυση A΄ Φάσης Παρατήρησης 

 Στην πέμπτη διδασκαλία τα παιδιά παρατηρήθηκαν να διατηρούν την εξάρτηση τους από 

το πλαίσιο και ειδικότερα από το μουσικό τριγωνάκι που χρησιμοποίησαν ως πρότυπο 

τριγώνου. Η εξάρτηση τους από το πλαίσιο φάνηκε στο γεγονός ότι ανέπτυσσαν και στις 

ήσυχες δραστηριότητες, όπως και στη δεύτερη δομημένη διδασκαλία, καμπυλόγραμμα 

σχήματα για το μαθηματικό σημείο του τριγώνου. Να σημειωθεί ότι, η Στέλλα συνεχίζει 

να φτιάχνει σχήματα σε πρωτοτυπικούς προσανατολισμούς. Παράλληλα, δημιουργεί 

γεωμετρικές συνθέσεις, όπως και σε προηγούμενες διδασκαλίες, με το κάθε γεωμετρικό 

σχήμα να διαδραματίζει ένα ρόλο στη γεωμετρική σύνθεση. 

 Ο Αχιλλέας παρουσιάζεται και αυτός εξαρτημένος από το πλαίσιο ως προς τον 

προσανατολισμό των σχημάτων. Επιπλέον, δημιουργεί γεωμετρικές συνθέσεις, στις οποίες 

κάθε γεωμετρικό αντικείμενο διαδραματίζει ένα ρόλο. Οι σχέσεις εγκλεισμού  

παρουσιάζονται στη διδασκαλία αυτή, όπως και σε προηγούμενες ελεύθερες 

δραστηριότητες, στις γεωμετρικές του συνθέσεις.  
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Ανάλυση Αποτελεσμάτων Πειραματικής Ομάδας 2-Δεύτερη Φάση Παρατήρησης 

Ελεύθερες δραστηριότητες 

Περιγραφή Ελεύθερων Δραστηριοτήτων 

Μέσα από τις ελεύθερες δραστηριότητες αναμενόταν από τα παιδιά να είναι ικανά να 

δημιουργούν γεωμετρικές συνθέσεις με αποτυπώματα, να δημιουργούν γεωμετρικά 

σχήματα με διάφορα υλικά και να χρωματίζουν σήματα οδικής ασφάλειας. Στις ελεύθερες 

αυτές δραστηριότητες τα παιδιά ασχολούνται με τη δημιουργία γεωμετρικών συνθέσεων 

με αποτυπώματα, με τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων μέσω του ζυμαριού. 

Χρωματίζουν σχήματα οδικής ασφάλειας και τέλος, επεξεργάζονται γεωμετρικά σχήματα 

στην αμμοδόχο. Τα παιδιά ήδη γνωρίζουν την έννοια σημείο, γραμμή, τις ιδιότητες του 

τριγώνου, του κύκλου και τα σχήματα ορθογώνιο και τετράγωνο. 

 

Στέλλα & Αλεξία 

Η Στέλλα  και η Αλεξία βρίσκονται στην ομάδα με τα αποτυπώματα από τρισδιάστατα 

αντικείμενα. 

Τόσο η Στέλλα, όσο και η Αλεξία φτιάχνουν μία γεωμετρική σύνθεση, στην οποία τα 

αντικείμενα έχουν απλή επαφή μεταξύ τους και κάθε σχήμα στη σύνθεσή τους έχει ένα 

ξεχωριστό ρόλο. Πιθανόν, αυτό να οφείλεται στο υλικό που χρησιμοποιεί το κάθε παιδί. 

 

  

Εικόνα 4.2.54-4.255   Έργο Στέλλας  και Αλεξίας με αποτυπώματα γεωμετρικών σχημάτων, 
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Πρώτη Δομημένη Διδασκαλία 

Περιγραφή διδασκαλίας 

 Αφού τα παιδιά ταξινομήσουν εικονικές αναπαραστάσεις σημάτων οδικής ασφάλειας 

(που μοιάζουν με γεωμετρικά σχήματα) σε ομάδες με κριτήριο το σχήμα, εντοπίζουν 

αντικείμενα με κριτήριο το σχήμα, αναγνωρίζουν και ονομάζουν σχήματα σε γεωμετρικές 

συνθέσεις. Έπειτα, δημιουργούν γεωμετρικές συνθέσεις με γεωμετρικά σχήματα που τους 

δίνει η εκπαιδευτικός και τέλος, κατασκευάζουν σχήματα στο βελονοπίνακά τους. Τα 

παιδιά αναμένεται μέσα από αυτή τη διδασκαλία να είναι ικανά να ταξινομούν αντικείμενα 

με κριτήριο το σχήμα, να εντοπίζουν αντικείμενα με κριτήριο το σχήμα, να αναγνωρίζουν 

σε γεωμετρικές συνθέσεις υποσχήματα και να κατασκευάσουν σχήματα στο 

βελονοπίνακα. Τα παιδιά γνωρίζουν την έννοια σημείο, γραμμή, τις ιδιότητες του 

τριγώνου, του κύκλου και τα γεωμετρικά σχήματα ορθογώνιο και τετράγωνο.  

 

Επεισόδιο 1 

Η εκπαιδευτικός αναφέρει στα παιδιά ότι ο δήμαρχος της Σχηματοχώρας αναζητάει 

βοήθεια, γιατί κλάπηκαν τα σήματα τροχαίας από τη χώρα του και τους στέλνει κάποιες 

αποστολές . Αφού  βάλουν τα σχήματα σε ομάδες αντικειμένων με κριτήριο το σχήμα, 

ανεβαίνει ο Αχιλλέας με την Αλεξία,  όπου ο Αχιλλέας αναζητά στη τάξη αντικείμενα με 

τετράγωνο σχήμα και η Αλεξία με ορθογώνιο. Να σημειωθεί ότι η εκπαιδευτικός σκόρπισε 

στην τάξη διάφορα σχήματα μοτίβου, μικρά και μεγάλα. Ο Αχιλλέας επιλέγει ο ίδιος να 

εντοπίσει αντικείμενα με τετράγωνο σχήμα, ενώ της Αλεξίας της δίνεται το κριτήριο του 

ορθογωνίου από την εκπαιδευτικό. Η εκπαιδευτικός φροντίζει να της δείξει ένα ορθογώνιο 

κομμάτι ξύλου (εικόνα 4.2.56) και να της αναφέρει, λεκτικά, στη μητρική της γλώσσα ότι 

πρέπει να βρει αυτό το σχήμα. 

1. Εκπαιδευτικός: Τώρα θέλω άλλους δύο ερευνητές. Θα διαγωνιστούμε για τα 

2. ορθογώνια και τα τετράγωνα. Έλα Αχιλλέα και Αλεξία. 

3. [Τα παιδιά πλησιάζουν την εκπαιδευτικό. Τους δίνει από ένα καλαθάκι]. 

4. Εκπαιδευτικός: Ποιο σχήμα θες να βρεις, Αχιλλέα; 

5. Αχιλλέας: Τετράγωνο. 

6. Εκπαιδευτικός : Αλεξία you have to search to find this [της δείχνει ένα ορθογώνιο 

7. κομμάτι ξύλου, 9:26, εικόνα 4.2.56] ορθογώνια. 

8. [Τα παιδιά αναζητούν στη τάξη αντικείμενα, με κριτήριο το σχήμα, κρατώντας από 

9. ένα καλαθάκι]. 

10. Εκπαιδευτικός:  Τέλος χρόνου. Έλατε εδώ οι ερευνητές στη σχηματοχώρα. Αγγίζω 

11. και μετράω.  

12. [Η εκπαιδευτικός βγάζει από το καλάθι της Αλεξίας τα αντικείμενα που βρήκε ως 
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13. ορθογώνια]. 

14. Ολομέλεια: [παρ.] Ένα δύο τρία τέσσερα πέντε έξι. 

15. Εκπαιδευτικός: Και ο φίλος μου. 

16. [Η εκπαιδευτικός βγάζει από το καλάθι του Αχιλλέα τα αντικείμενα που βρήκε ως 

17. τετράγωνα]. 

18. Ολομέλεια: [παρ.] Ένα δύο τρία τέσσερα πέντε. 

19. Εκπαιδευτικός: Νικητής; 

20. Παιδιά: Αλεξία. 

 

Εικόνα 4.2.56: Οπτικό πρότυπο για ορθογώνιο, για κριτήριο που δόθηκε στην Αλεξία, 

[9:26, γραμμή 5-6]. 

Στο επεισόδιο αυτό η Αλεξία καλείται να εντοπίσει από τα σχήματα μοτίβου που είναι 

σκορπισμένα στη  τάξη μόνο τα ορθογώνια αντικείμενα. Η  εκπαιδευτικός φροντίζει να 

της μεταφέρει την οδηγία στη μητρική της γλώσσα, αλλά και να της δώσει ένα οπτικό 

πρότυπο, το οποίο της το παρουσιάζει σε κάθετη διεύθυνση. Η Αλεξία καταφέρνει να βρει 

όλα αυτά τα αντικείμενα χωρίς καμία δυσκολία, όπως και ο Αχιλλέας. Να σημειωθεί ότι ο 

Αχιλλέας επιλέγει ο ίδιος ως κριτήριο το τετράγωνο σχήμα. 

Επεισόδιο 2 

Στο επεισόδιο αυτό που διαδέχεται στο αμέσως επόμενο λεπτό το επεισόδιο 1, η 

εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε ζευγάρι μια εικόνα με γεωμετρικές συνθέσεις, τις οποίες τα 

παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν και να συζητήσουν σε ζευγάρια τι βλέπουν.  

21. Εκπαιδευτικός: Α, ο δήμαρχος λέει να κάνουμε ένα φανταστικό ταξίδι στη 

22. Σχηματοχώρα. Α ποιοι μένουν στη Σχηματοχώρα; 

23. Παιδί: Τα τρίγωνα, τα τετράγωνα τα ορθογώνια και οι κύκλοι. 

24. Εκπαιδευτικός: Πήγα μια μέρα με τη φωτογραφική μου και φωτογράφισα τη 

25. Σχηματοχώρα και σας έχω φέρει εδώ κάποιες εικόνες από τη Σχηματοχώρα. Θα σας 

26. φέρω τώρα εδώ κάποιες και θα σας τις δώσω με το ζευγαράκι σας και θέλω να 

27. συνεργαστείτε και να παρατηρήσετε αυτές τις φωτογραφίες από τη Σχηματοχώρα 

28. και να μου πείτε τι βλέπετε.  

29. [Η Αλεξία κάτι δείχνει στη Στέλλα με δεικτική χειρονομία και κάτι της λέει που δεν 

30. ακούγεται13:36, εικόνα 4.2.58]. 

31. Εκπαιδευτικός: Πέστε τα ονόματα τι έχει; 

32. [Η εκπαιδευτικός δείχνει το πρώτο σχήμα, εικόνα 4.2.59, 14:45. Ακολούθως, 

33. μιμείται δείχνει και η Αλεξία ένα άλλο γεωμετρικό σχήμα, 14:46, εικόνα 4.2.60]. 

34. Αλεξία: Μπλε. 

35. Εκπαιδευτικός: Τι μπλε είναι; Κύκλος; 
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36. Στέλλα: Τετράγωνο. 

37. Στέλλα: Κύκλος. 

38. Στέλλα: Τρίγωνο. 

Η Αλεξία βρίσκεται στην ίδια ομάδα με τη Στέλλα, ενώ ο Αχιλλέας με ένα άλλο αγόρι, τον 

Ζαχαρία (εικόνα 4.2.57). Η Αλεξία δείχνει κάπου αόριστα στην εικόνα λέγοντας κάτι που 

δεν ακούγεται (εικόνα 4.2.58,22). Σαν φτάνει εκεί η εκπαιδευτικός, δείχνει το πρώτο 

σχήμα και καλεί τα παιδιά να πουν τα ονόματα (εικόνα 4.2.59, γραμμή 25, 14:45). Η 

Αλεξία μιμείται τη δεικτική χειρονομία της εκπαιδευτικού (εικόνα 4.2.60), δείχνοντας στο 

πρώτο σχήμα και λέγοντας μπλε, εστιαζόμενη σε στοιχεία του αντικειμένου που εμπίπτουν 

στις αισθήσεις της, παραβλέποντας τη γεωμετρική έννοια που απεικονίζει. Ίσως δεν 

αντιλήφθηκε την οδηγία της εκπαιδευτικού. Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει το παιδί να της 

αναφέρει το σχήμα, ρωτώντας την εάν το σχήμα είναι κύκλος. Τότε επεμβαίνει η Στέλλα, 

η οποία αναφέρει τη λέξη τετράγωνο και διαβάζει τα υπόλοιπα σχήματα. Η παραγωγή του 

προφορικού λόγου και η απουσία οποιουδήποτε άλλου σημειωτικού συστήματος 

φανερώνει μια σημειωτική ωρίμανση για το παιδί, όσον αφορά στην αντιληπτική 

αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων. 

 

Εικόνα 4.2. 57: Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες για την αναγνώριση σχημάτων σε 

γεωμετρικές συνθέσεις, 

Εικόνα 4.2.58:  Δεικτική Χειρονομία Αλεξίας, [13:36, 22-32] 

 

 

 

Εικόνα 4.2.59- 4.2.60 : Δεικτικές χειρονομίες εκπαιδευτικού και Αλεξίας για τετράγωνο, 

[14:45,γραμμή 25]και τρίγωνο, [γραμμή 26, 14:46] 
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Επεισόδιο 3 

Αφού τελειώνουν οι συζητήσεις στην ομάδα, η εκπαιδευτικός καλεί το πρώτο ζευγάρι, τον 

Αχιλλέα και τον Ζαχαρία, να διαβάσουν την εικόνα τους, κι έπειτα ακολουθεί η Στέλλα 

και η Αλεξία. 

39. Εκπαιδευτικός: Τέλος συνεργασίας αναποδογυρίζουμε την εικόνα μας. Θέλω το 

40. ζευγάρι του Αχιλλέα και του Ζαχαρία να ’ρθουν εδώ. Θέλω  να μας 

41. παρουσιάσετε την εικόνα σας και να μου πείτε τι βλέπετε. 

42. Αχιλλέας: Σχήματα. 

43. Εκπαιδευτικός: Θέλετε να μας διαβάσετε εδώ την εικόνα σας; 

44. Αχιλλέας: Τετράγωνο κύκλος, τρίγωνο. 

45. Εκπαιδευτικός: Πάμε να διαβάσουμε μαζί την εικόνα τους. 

46. Παιδιά: Τετράγωνο, κύκλο, τρίγωνο. 

47. Εκπαιδευτικός: Για να ακούσω τώρα την ομάδα της Στέλλας. 

48. Στέλλα: Έχει ένα δεντράκι και πουλάκια. 

49. Εκπαιδευτικός: Κάτι άλλο; 

50. Στέλλα: Και δέντρα. 

51. Εκπαιδευτικός: Θέλεις να μας διαβάσεις κάποια από τα σχήματα; Διάβασε μας τα 

52. μόνη σου. Έλα Αλεξία μου βοήθα τη φίλη σου. Έλατε όλοι πάμε.  

53. Παιδιά: Τετράγωνο, κύκλος τρίγωνο. 

Στην ερώτηση του τι βλέπουν, ο Αχιλλέας απαντά με μαθηματική έννοια, λέγοντας 

σχήματα. Έπειτα, καθώς, η εκπαιδευτικός τον καλεί να τα διαβάσει, αναγνωρίζει και 

ονομάζει λεκτικά όλα τα σχήματα (γραμμή 44), δείχνοντας μια σημειωτική ωρίμανση για 

την αντιληπτική αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων (παραγωγή μόνο προφορικού 

λόγου και απουσία οποιουδήποτε άλλου σημειωτικού συστήματος που χρησιμοποιούσε 

νωρίτερα). Αντίθετα με τον Αχιλλέα η Στέλλα επικεντρώνεται στα μη μαθηματικά 

στοιχεία της εικόνα, παρόλη την επαφή που είχε με την εκπαιδευτικό στο προηγούμενο 

επεισόδιο (γραμμή 48). Η συμπεριφορά του κοριτσιού μπορεί να ερμηνευθεί από το 

γεγονός ότι επιδίωξε να διαβάσει στοιχεία που δεν είχαν αναφερθεί από την προηγούμενη 

ομάδα. Η εκπαιδευτικός τότε γίνεται πιο συγκεκριμένη και καλεί το κορίτσι να διαβάσει 

τα σχήματα, ενθαρρύνοντας και την Αλεξία να βοηθήσει τη Στέλλα. Όλα τα παιδιά της 

τάξης αρχίζουν να διαβάζουν σωστά ένα, ένα τα σχήματα (γραμμή 53).  

Επεισόδιο 4 

Στο επεισόδιο αυτό η εκπαιδευτικός [20.00] δίνει στα παιδιά ορθογώνια, κύκλους, 

τετράγωνα και τρίγωνα σχήματα σε ένα φάκελο και ένα πίνακα, για να φτιάξουν ένα 

ανθρωπάκι. Τα παιδιά παραμένουν στις ομάδες που ήταν στο προηγούμενο επεισόδιο. 

54. Εκπαιδευτικός: Ο δήμαρχος θέλει να συνεργαστούμε με το ζευγαράκι μας και μέσα 
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55. στο φάκελο αυτό υπάρχουνε διάφορα σχήματα. Θέλω να φανταστείτε στη 

56. Σχηματοχώρα μένουν κάτι παράξενα ανθρωπάκια που είναι φτιαγμένα από 

57. σχήματα. Θέλω να συνεργαστείτε με το ζευγαράκια σας και να μου κάνετε ένα 

58. παράξενο ανθρωπάκι που μένει στη Σχηματοχώρα. 

59. [Πλησιάζει η εκπαιδευτικός και ρωτάει τη Στέλλα] 

60. Εκπαιδευτικός: Τι έβαλες για ματάκια; 

61. Στέλλα: Κύκλο. 

62. Εκπαιδευτικός: Ωραία. 

63. [Πλησιάζει η εκπαιδευτικός και ρωτάει τον Αχιλλέα.] 

64. Εκπαιδευτικός: Τι έβαλες για κεφάλι; 

65. Αχιλλέας: Κύκλο. 

66. Εκπαιδευτικός: Για το σώμα; 

67. Αχιλλέας: Ορθογώνιο. 

68. Εκπαιδευτικός: Για τα πόδια; 

69. Αχιλλέας: Ορθογώνιο. 

70. [Η εκπαιδευτικός  πλησιάζει την Στέλλα και την Αλεξία]. 

71. Εκπαιδευτικός: Α πολύ ωραίο το σχέδιο σας. Τι βάλατε για πόδια [25:23, εικόνα 

72. 4.2.61]; 

73. Στέλλα: Ορθογώνιο. 

74. Εκπαιδευτικός: Τι βάλατε για παπούτσι; 

75. Στέλλα: Κύκλο. 

 

Στο ζευγάρι Στέλλα και Αλεξία, η Στέλλα έχει τον πιο ενεργό ρόλο,  εφόσον δεν επιτρέπει 

στην Αλεξία να συμμετέχει. Έτσι, το έργο του ζευγαριού αντιπροσωπεύει τις δεξιότητες 

της Στέλλας, η οποία δίνει σε κάθε σχήμα ένα ρόλο, ενώ τα σχήματα έχουν μεταξύ τους 

μια απλή επαφή. Ωστόσο, παρατηρούνται και δεξιότητες εγκλεισμού, εφόσον τοποθετεί 

δύο κύκλους για μάτια μέσα σε ένα μεγαλύτερο κύκλο. Όμοια και ο Αχιλλέας αποδίδει σε 

κάθε σχήμα ένα ρόλο στη γεωμετρική του σύνθεση, ενώ παρουσιάζονται στοιχεία 

επικάλυψης.  

Τόσο ο Αχιλλέας, όσο και η Στέλλα αναγνωρίζουν και ονομάζουν όλα τα σχήματα στη 

γεωμετρική τους σύνθεση. Σημειωτέον ότι και στις δύο γεωμετρικές συνθέσεις τα 

σχήματα των παιδιών βρίσκονται σε πρωτοτυπικές θέσεις, με εξαίρεση τα δύο ορθογώνια 

της Στέλλας που φτιάχτηκαν για τα χέρια. Ο προσανατολισμός των σχημάτων δείχνει μία 

εξάρτηση από το πλαίσιο τόσο του προηγούμενου επεισοδίου που όλες οι γεωμετρικές 

συνθέσεις που παρουσιάστηκαν στα παιδιά βρίσκονταν σε πρωτοτυπικές θέσεις, όσο και 

ολόκληρης της διδασκαλίας.  
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Εικόνα 4.2.61:Εικονική χειρονομία εκπαιδευτικού για κύκλο, [25:23, γραμμή 71] 

 

Επεισόδιο 5 

Στο επεισόδιο αυτό που διαδέχεται το επεισόδιο 4 στο αμέσως επόμενο λεπτό η 

εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε ζευγάρι ένα βελονοπίνακα για να φτιάξουν σχήματα.  

76. Εκπαιδευτικός: Τι κάνουμε με το βελονοπίνακα; 

77. Στέλλα: Φτιάχνουμε σχήματα. 

78. Εκπαιδευτικός: Α, φτιάχνουμε σχήματα. Θέλω να δω ποια ομάδα θα μπορέσει να 

79. φτιάξει τα πιο πολλά σχήματα. 

80. [H Στέλλα φτιάχνει ορθογώνια σχήματα σε κάθετη διεύθυνση. Ακολούθως, φτιάχνει 

81. ένα ορθογώνιο σχήμα σε κάθετη διεύθυνση και η Αλεξία]. 

82. [Η Στέλλα στρέφεται προς την εκπαιδευτικό]. 

83. Στέλλα: Κυρία, η Αλεξία έκανε αυτό. [Κάνει πάνω από το σχήμα που έφτιαξε η 

84. Αλεξία δύο κύκλους με τον δείκτη της εικόνα 4.2.62, 26:08 ]. 

85. [Έπειτα η Αλεξία κάνει ένα ορθογώνιο σχήμα στο βελονοπίνακα, σε οριζόντια 

86. διεύθυνση28:35, εικόνα 4.2.63]. 

 

Παραμένοντας στις ίδιες ομάδες, η Στέλλα φτιάχνει ορθογώνια σχήματα αρχικά σε κάθετη 

διεύθυνση. Η Αλεξία μιμείται τη Στέλλα και φτιάχνει ένα πανομοιότυπο σχήμα στην ίδια 

διεύθυνση. Η Στέλλα επιλέγει να φτιάξει ορθογώνια και τετράγωνα σχήματα, παρά το 

γεγονός ότι ήταν ελεύθερη να φτιάξει ό,τι ήθελε. Μόλις η Αλεξία φτιάχνει ένα ορθογώνιο 

σχήμα σε οριζόντια διεύθυνση, η Στέλλα φροντίζει να το δείξει στην εκπαιδευτικό, 

δημιουργώντας παράλληλα με το δείκτη της κυκλικές κινήσεις πάνω από το σχήμα (εικόνα 

4.2.62, γραμμή 84, 26:08). Η εικονική χειρονομία του παιδιού έχει στόχο να υποδείξει τη 

θέση του αντικειμένου. Κατόπιν, η Αλεξία προχωρεί στην παραγωγή ορθογώνιων 

αντικειμένων στον βελονοπίνακά της, σε οριζόντια διεύθυνση (εικόνα 4.2.63, γραμμή 86, 

28:35) και πρωτοτυπικούς προσανατολισμούς, όμοιους με αυτούς που βρίσκονταν τα 

γεωμετρικά σχήματα στις σημειωτικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στα προηγούμενα 
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Εικόνα 4.2.62: Εικονική χειρονομία Στέλλας για ορθογώνιο, [26:08, γραμμή 84], 

Εικόνα 4.2.63: Κατασκευή ορθογωνίου Αλεξίας σε οριζόντια διεύθυνση, [28:35, γραμμή 

86]. 

 

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης Διδασκαλίας 

Στην πρώτη δομημένη διδασκαλία όλα τα παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης, 

με εξαίρεση την Άντρη που απουσίαζε, δημιουργούν γεωμετρικές συνθέσεις με 

γεωμετρικά σχήματα σε πρωτοτυπικές θέσεις και προσανατολισμούς. Οι γεωμετρικές τους 

συνθέσεις παρουσιάζουν ομοιότητες με τις γεωμετρικές συνθέσει που χρησιμοποίησε η 

εκπαιδευτικός για να παρουσιάσει τα σχήματα τόσο σε αυτή τη διδασκαλία, όσο και σε 

προηγούμενες διδασκαλίες. Επιπλέον, η Στέλλα και ο Αχιλλέας εμφανίζονται ικανοί να 

ονομάζουν τα σχήματα λεκτικά. Το γεγονός ότι η Στέλλα και ο Αχιλλέας ονομάζουν 

γεωμετρικά σχήματα σε γεωμετρικές συνθέσεις αποτελεί μια εξέλιξη στη γεωμετρική τους 

σκέψη. Συγκεκριμένα, για να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν τα υποσχήματα των 

γεωμετρικών συνθέσεων απαιτείτο να ενεργοποιήσουν πτυχές της μαθηματικής 

αναγνώρισης, αλλά και να αναλύσουν τη γεωμετρική σύνθεση σε υποσχήματα.  

Επίσης, η Αλεξία, όπως και ο Αχιλλέας, παρατηρήθηκαν ικανοί να εντοπίζουν 

αντικείμενα με κριτήριο το σχήμα, χωρίς οποιαδήποτε δυσκολία. Να σημειωθεί ότι, στις 

συνθέσεις της Στέλλας και του Αχιλλέα παρουσιάζονται σχέσεις εγκλεισμού και το κάθε 

σχήμα διαδραματίζει ένα ρόλο, όπως και στις ελεύθερες δραστηριότητες που 

προηγήθηκαν.  

Δεύτερη Δομημένη Διδασκαλία 

Περιγραφή Διδασκαλίας 

Στόχοι της διδασκαλίας αποτελεί η αναγνώριση αντικειμένων που έχουν σχήμα κύκλο, η 

δημιουργία γεωμετρικών συνθέσεων, χρησιμοποιώντας το σχήμα του κύκλου, η 
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δημιουργία γεωμετρικού μοτίβου και η κατασκευή κύκλου με διάφορα υλικά.  Τα παιδιά 

γνωρίζουν τα διαφορετικά είδη γραμμών, το σχήμα του κύκλου, του τριγώνου, του 

ορθογωνίου και του τετραγώνου. Αφού η εκπαιδευτικός αφηγείται την ιστορία « Ένα 

κουμπί που το έλεγαν  Όσκαρ», (Παράρτημα 5), (Νagy,2000), καλεί τα παιδιά να φτιάξουν 

με το σώμα τους ένα κύκλο. Στη συνέχεια καλούνται να εντοπίσουν κύκλους από μια 

συλλογή γεωμετρικών σχημάτων, χρησιμοποιώντας την αφή τους. Έπειτα, αφού φτιάξουν 

με διάφορα υλικά κύκλους, ονομάζουν αντικείμενα της καθημερινότητας τους με σχήμα 

κύκλο, φτιάχνουν μοτίβα με κύκλους και περπατούν πάνω σε χαλάκι με διάφορα 

γεωμετρικά σχήματα,  έχοντας ως κριτήριο τον κύκλο. Συγκεκριμένα η εκπαιδευτικός 

παρουσιάζει στα παιδιά ένα χαλάκι, αποτελούμενο από συλλογή διαφορετικών 

γεωμετρικών σχημάτων και καλεί τα παιδιά να περπατήσουν από τη μία άκρη στην άλλη 

άκρη, πατώντας μόνο στους κύκλους.  

Επεισόδιο 1 

Η εκπαιδευτικός αφηγείται το παραμύθι «Ένα κουμπί που το έλεγαν Όσκαρ» (Νagy,2000)  

χρησιμοποιώντας τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή για την προβολή των εικόνων 

του παραμυθιού. Να σημειωθεί ότι, το παραμύθι είχε παρουσιαστεί στα παιδιά και στην 

πρώτη φάση της παρατήρησης.   

Η εκπαιδευτικός υποδυόμενη τον κύριο Ανδρέα που είχε μία παλιά ζακέτα με ένα 

στρογγυλό κουμπί αφηγείται την ιστορία για το στρογγυλό κουμπί, χρησιμοποιώντας τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω του οποίου παρουσιάζει τις εικόνες του παραμυθιού. Στα 

χέρια της κρατάει ένα μικρό στρογγυλό κουμπί. 

1.Εκπαιδευτικός: Ξαφνικά σαν προχωρούσα συνάντησα ένα όμορφο χωριό με 

2.στέγες; 

3.[Δείχνει στον υπολογιστή την εικόνα του παραμυθιού με τις τρίγωνες στέγες]. 

4.Παιδιά: Τρίγωνο 

5. Εκπαιδευτικός: Κάντε μου ένα τρίγωνο με το χέρι σας [ενώνει τα δάχτυλα της και 

6. φτιάχνει ένα τρίγωνο με το χέρι της, εικόνα 4.2.64, 2:27]. 

7. [Όλα τα παιδιά φτιάχνουν το τρίγωνο ενώνοντας τα δάχτυλα τους]. 

8. Εκπαιδευτικός: Πόσα δαχτυλάκια χρειάζεστε; 

9. Παιδιά: Τρία. 

10. Εκπαιδευτικός: Καλημέρα, καλημέρα χαιρέτησα τις στέγες ευγενικά.  

11. Εκπαιδευτικός: Μήπως θα μπορούσα να παίξω μαζί σας; 

12. Εκπαιδευτικός: Απαπα, εσύ ένας στρογγυλός [κάνει ένα κύκλο στον αέρα, εικόνα 

13. 4.2.65] κουμπί είσαι πολύ διαφορετικός από εμάς. Εμείς έχουμε γραμμές 

14. Εκπαιδευτικός: Όχι δεν βλέπεις ότι είμαστε όλοι εδώ τρίγωνα; Δεν έχεις καμιά 

15. δουλειά μαζί μας.  

16. Εκπαιδευτικός: Ααα [κάνει πώς κλαίει], είπε ο Όσκαρ και συνέχισε το ταξίδι του.  

17. Εκπαιδευτικός: Βγήκε στον αυτοκινητόδρομο,[δείχνει την εικόνα του παραμυθιού με 
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18. τον καμπυλόγραμμο δρόμο [κάνει μια καμπύλη γραμμή πάνω στον καμπυλόγραμμο 

19. δρόμο της εικόνας]  και άρχισε να κυλάει [φτιάχνει μια καμπύλη γραμμή σε οριζόντια 

20. διεύθυνση], [η Αλεξία φτιάχνει ένα τρίγωνο, ενώνοντας τα δάκτυλα της, 5.29, εικόνα 

21. 4.2.66 ], ώσπου έφτασε σε μια τεράστια πόλη με πανύψηλες πολυκατοικίες [δείχνει 

22. την εικόνα του παραμυθιού με τις ορθογώνιες πολυκατοικίες]. Μμμ, είπε χαρούμενος 

23. σίγουρα εδώ θα βρω κάποιους φίλους. Γεια σας, είπε σε δύο χρωματιστές πόρτες 

24. [φτιάχνει μια ορθή γωνία πάνω στις πόρτες της εικόνας] που συνάντησε μπροστά 

25. τους, φτιαγμένες από ορθογώνια [7.57, εικόνα 4.2.67]. Θέλετε να γίνουμε φίλοι; Είμαι 

26. ο 'Οσκαρ το στρογγυλό κουμπί. Καλά, στραβός είσαι; Δεν βλέπεις πώς εμείς είμαστε 

27. άλλο σχήμα; Είμαστε τα ορθογώνια. Τι σχέση έχουμε μαζί σου. Τον κύκλο. Όλες 

28. εμείς οι πόρτες είμαστε ορθογώνιες. Ορθογώνιες; Αχ δεν καταλαβαίνω και πολλά και 

29. συνέχισε το ταξίδι του. 

30. Εκπαιδευτικός: […] Ο άνεμος άρχισε να φυσάει δυνατά και παρέσυρε τον Όσκαρ 

31. τον παρέσυρε και έφτασε στους δρόμους της πόλης. Εκεί ψηλά συνάντησε ένα 

32. χαρταετό [δείχνει την εικόνα του παραμυθιού με τους ρομβοειδείς χαρταετούς. 

33. Δείχνει με το δείκτη της την εικόνα των χαρταετών που προβάλλεται στον 

34. υπολογιστή].  

35. Εκπαιδευτικός: Επιτέλους είπε ο Όσκαρ να και ένας που επιτέλους θέλει να γίνει 

36. φίλος μαζί μου [δείχνει με το δεξί της χέρι τον χαρταετό]. 

37.  [Η Αλεξία φέρνει σε επαφή το κάτω μέρος από τις δύο παλάμες της και φτιάχνει 

38. μια οξεία γωνία, 8:17 εικόνα 4.2.68]. 

39. Εκπαιδευτικός: Γεια σας τους είπε. Θέλετε να γίνουμε φίλοι; Είμαι ο Όσκαρ το 

40. στρογγυλό κουμπί [φτιάχνει με το κουμπί που κρατά ένα κύκλο στον αέρα, 

41. εικόνα 4.2.69]. Απαπαπαπα, είπανε [η Αλεξία ενώνει τους αντίχειρες της και τους 

42. δείκτες της και φτιάχνει ένα ρόμβο, 8.28, εικόνα 4.2.70]. 

43. Παιδιά: Χαρταετοί. 

 

Καθώς η εκπαιδευτικός διαβάζει στα παιδιά το παραμύθι και αναφέρεται στις 

τρίγωνες στέγες, καλεί τα παιδιά να φτιάξουν ένα τρίγωνο με τα χέρια τους. Έπειτα, σε μια 

προσπάθεια της να επικεντρώσει την προσοχή των παιδιών στη διαφορά του κύκλου από 

τα τρίγωνα, ενώ αναφέρει τη λέξη «κύκλος», φτιάχνει ένα κύκλο στον αέρα (εικόνα 

4.2.65, γραμμή 13). Η  χειρονομία της μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εικονική.  

 Ενώ η εκπαιδευτικός συνεχίζει την αφήγηση, η  Αλεξία φτιάχνει ένα τρίγωνο με 

τα δάχτυλα της, όμοιο με αυτό που έφτιαξαν στα προηγούμενα λεπτά (εικόνα 4.2.66, 

γραμμή 20-21, 5:29). Δημιουργείται, λοιπόν, από το παιδί ένα φαινόμενο σύλληψης. Η 

χειρονομία του παιδιού, πέρα από το γεγονός ότι ικανοποιεί χαρακτηριστικά της εικονικής 

διάστασης, παράγεται χωρίς επικοινωνιακό σκοπό από το παιδί. Είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι η χειρονομία αυτή είναι όμοια με τη χειρονομία που χρησιμοποίησε το κορίτσι 

στην προηγούμενη φάση παρατήρησης, στη δεύτερη δομημένη διδασκαλία.  

Στη συνέχεια της αφήγησης, η εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις ορθογώνιες πόρτες, 

για τις οποίες καλεί τα παιδιά να επιστήσουν την προσοχή τους στις ορθές γωνίες που 

έχουν τα συγκεκριμένα σχήματα. Ειδικότερα, φτιάχνει  μια ορθή γωνία πάνω στην εικόνα 
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(εικόνα 4.2.67,  γραμμή 25, 7:57)  των ορθογώνιων πόρτων με το χέρι της. Η χειρονομία 

αυτή μπορεί να κριθεί ως εικονική για την ορθή γωνία του τριγώνου. Είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι είναι η μοναδική στιγμή που η εκπαιδευτικός εστιάζει την προσοχή των 

παιδιών σε βασικό χαρακτηριστικό του σχήματος.  

Η εκπαιδευτικός συνεχίζει την αφήγηση και δείχνει με το δεξί της χέρι, 

παράγοντας μια δεικτική χειρονομία, τη θέση του χαρταετού στην εικόνα του παραμυθιού. 

Η Αλεξία δημιουργεί  μία από τις οξείες γωνίες του ρομβοειδές χαρταετού, ενώνοντας τις 

δυο παλάμες της (εικόνα 4.2.68, γραμμή 37-38, 8: 17). Παρατηρείται, λοιπόν, να 

ακολουθεί το μοτίβο της εκπαιδευτικού, το οποίο είχε ξεκινήσει για το ορθογώνιο σχήμα, 

σαν θέλησε να τονίσει το είδος της γωνίας του σχήματος Η χειρονομία του παιδιού 

προβάλλει μέσω της εικονικής της διάστασης βασικό χαρακτηριστικό του σχήματος. 

Ενδεχομένως, η χειρονομία της εκπαιδευτικού στο προηγούμενο δευτερόλεπτο, να 

λειτούργησε ως αξονικό σημείο για τις κρίσιμες ιδιότητες των σχημάτων (αναγνώριση 

γωνιών σχημάτων μέσα από τη χειρονομία). Αν και η αναπαραγωγή της χειρονομίας της 

εκπαιδευτικού από το παιδί, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα φαινόμενο σύλληψης, εν τούτοις 

διαφοροποιείται από τα συνήθη φαινόμενα σύλληψης. Αναλυτικότερα, το παιδί αν και 

αναπαράγει μια χειρονομία, την διαφοροποιεί και την προσαρμόζει στις νέες μαθησιακές 

καταστάσεις.   

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι το φαινόμενο αυτό συνεχίζεται και στα 

επόμενα δευτερόλεπτα. Καθώς η εκπαιδευτικός φτιάχνει ένα κύκλο στον αέρα (εικόνα 

4.2.69,  γραμμή 40-41), η Αλεξία φτιάχνει ένα ρόμβο, ενώνοντας τους αντίχειρες και τους 

δείκτες της, δημιουργώντας ένα ρόμβο  (εικόνα 4.2.70, γραμμή 41-42, 8:28). Όπως και 

στα προηγούμενα λεπτά, η χειρονομία της δείχνει μια εξάρτηση από το πλαίσιο και 

ειδικότερα από τις εικονικές αναπαραστάσεις των ρόμβων που υπάρχουν στις εικόνες του 

παραμυθιού. Να σημειωθεί ότι το παιδί παράγει τη χειρονομία χωρίς κάποιο 

επικοινωνιακό σκοπό. 

   

Εικόνα 4.2.64: Εικονική χειρονομία εκπαιδευτικού για τρίγωνο, [γραμμή 6, 2:27],  
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Εικόνα 4.2.65 : Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία εκπαιδευτικού για κύκλο, [γραμμή 13], 

Εικόνα 4.2.66: Εικονική χειρονομία Αλεξίας για τρίγωνο, [γραμμή 20,5:29] 

   

Εικόνα 4.2.67: Εικονική χειρονομία εκπαιδευτικού για ορθές γωνίες, [γραμμή 25,7:57], 

Εικόνα 4.2.68: Εικονική χειρονομία Αλεξίας για την οξεία γωνία ρόμβου,  [8:17, γραμμή 

37-38] 

Εικόνα 4.2.69:  Εικονική χειρονομία εκπαιδευτικού για κύκλο,[ γραμμή 40-41,  

Εικόνα 4.2.70:  Εικονική χειρονομία Αλεξίας για ρόμβο, [γραμμή 42, 8:28] 

Επεισόδιο 2 [16.31] 

Αφού τα παιδιά αναφέρουν ποια άλλα σχήματα συνάντησαν στο παραμύθι, στο επόμενο 

λεπτό καλεί τη Στέλλα αρχικά, να βρει από ένα σύνολο αντικειμένων ένα κύκλο, έχοντας 

κλειστά τα μάτια και χρησιμοποιώντας μόνο την αφή της. Αναλυτικότερα, η 

εκπαιδευτικός καλύπτει τα μάτια του παιδιού με ένα ύφασμα και την καλεί να βάλει το 

χέρι της σε μια αδιαφανή σακούλα, που περιέχει γεωμετρικά σχήματα, για να βρει 

κύκλους.  

44. Εκπαιδευτικός: Νομίζετε μπορείτε να καταλάβετε μόνο αγγίζοντας, ποια από τα 

45. σχήματα εδώ είναι κύκλοι; Έλα Στέλλα μου. Για να κλείσουμε τα μάτια. Για να δω 

46. αν θα καταλάβεις. Θέλω μόνο ένα κύκλο να μου βρεις.  

47. [Η Στέλλα βάζει το χέρι της στη σακούλα και παίρνει ένα κύκλο]. 

48. Εκπαιδευτικός: Μην τα ανοίξεις. Είναι κύκλος [17.17, εικόνα 4.2.71]; 

49. Παιδιά: Ναι. 

50. [Η εκπαιδευτικός απευθύνεται στη Στέλλα, καθώς ανοίγει τα μάτια της] 

51. Στέλλα: Ένιωθα το. 

52. Εκπαιδευτικός: Ένιωθες το; Πώς το κατάλαβες; [Η Στέλλα δεν απαντά]. Άγγιξες το; 

53. Στέλλα: Ναι. 

Αφού η Στέλλα εντοπίζει με επιτυχία ένα κύκλο,  αδυνατεί να συζητήσει τη δράση της και 

να την επεξηγήσει λεκτικά (εικόνα 4.2.71, 17:17, γραμμή 44), δείχνοντας αδύναμη να 

εστιάσει την προσοχή της σε χαρακτηριστικά και κρίσιμες ιδιότητες του γεωμετρικού 

σχήματος.  
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Εικόνα 4.2.71: Αναγνώριση κύκλου από Στέλλα μέσα σε συλλογή σχημάτων,  17:17, γραμμή 

48. 

Επεισόδιο 3 

Το επεισόδιο 3 διαδέχεται στο επόμενο λεπτό το επεισόδιο 2, όπου η εκπαιδευτικός καλεί 

τα παιδιά να φτιάξουν κύκλους με διάφορα υλικά. Κατά την διάρκεια των κατασκευών 

ακούγεται ένα παιδικό τραγούδι για κύκλο [18.48]. Τα παιδιά σε ομάδες των δύο ατόμων 

(Στέλλα και Άντρη, Αλεξία και Αχιλλέας), μετατρέπουν την καρέκλα τους σε τραπεζάκι 

και προσπαθούν να κατασκευάσουν κύκλους. 

54. Εκπαιδευτικός: Τώρα θα σας δώσω διαφορετικά υλικά και θέλω να συνεργαστείτε 

55. με το ζευγάρι σας και να μου φτιάξετε όμορφους κύκλους. Όση ώρα δουλεύουμε θα 

56. ακούμε το τραγούδι του κύκλου. Μόλις τελειώσει αφήνουμε τα πράγματα κάτω.  

57. [Ο Αχιλλέας βλέπει το υλικό και προβληματίζεται χωρίς να κάνει κάτι. Η 

58. εκπαιδευτικός τον πλησιάζει και του φτιάχνει ένα ακανόνιστο ευθύγραμμο σχήμα, 

59. εικόνα 4.2.72].  

60. Αχιλλέας: Εν και είναι έτσι ο κύκλος. 

61. [Η Στέλλα και η Άντρη προσπαθούν να λυγίσουν τα καλαμάκια για να φτιάξουν 

62. κύκλους,19.16] 

63. [Η Άντρη ενώνει τις άκρες από το καλαμάκι και προσπαθεί να το κάνει να 

64. είναι καμπυλόγραμμο, να λυγίσει και άλλο τις γωνιές που σχηματίζονται από το 

65. υλικό, εικόνα 4.2.74, 20.17]. 

66. [Η εκπαιδευτικός δίνει άλλο υλικό (σύρμα πίπας) στα παιδιά]. 

 

 

   

Εικόνα 4.2.72- 4.2.75 : Έργα Αλεξίας και Αχιλλέα,  Άντρης και Στέλλας, αντίστοιχα. 

Ανάμεσα στα υλικά που τους δίνονται για να φτιάξουν κύκλους είναι το καλαμάκι και το 

σύρμα της πίπας. Η ομάδα εστίασης της παρατήρησης κλήθηκε να φτιάξει τους κύκλους 

με το καλαμάκι.  Ο Αχιλλέας διαμαρτύρεται ότι το αποτέλεσμα που δίνει το καλαμάκι δεν 
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είναι κύκλος (εικόνα 4.2.72, γραμμή 53- 55). Η Στέλλα και η Άντρη προσπαθούν συνεχώς 

με τα δάχτυλα τους να λυγίσουν το καλαμάκι, κάνοντας πιο καμπύλες τις γωνιές που 

δημιουργεί το υλικό, κάτι μη εφικτό (20:17, γραμμή 59-61, εικόνα 4.2.74). H Αλεξία δεν 

κάνει κάτι λόγω της έλλειψης συνεργασίας με τον Αχιλλέα. Η εκπαιδευτικός πλησιάζει τα 

παιδιά προς το τέλος της δραστηριότητας και δίνει άλλο υλικό (σύρμα πίπας), με το οποίο 

τα παιδιά φτιάχνουν κύκλους. Σε αντίθεση, λοιπόν, με την πρώτη φάση τα παιδιά 

εμφανίζονται να αναγνωρίζουν τα προβληματικά στοιχεία του υλικού για την 

αναπαράσταση του κύκλου και να το απορρίπτουν. Η συμπεριφορά τους αυτή φανερώνει 

εξέλιξη στη γεωμετρική τους σκέψη και ειδικότερα σε πτυχές της αντιληπτικής σύλληψης 

για τον κύκλο. 

Επεισόδιο 4 

Στο ίδιο λεπτό του επεισοδίου 3, η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να αναφέρουν 

αντικείμενα από την καθημερινότητα τους με κυκλικό σχήμα. Συγκεκριμένα, η 

εκπαιδευτικός με ένα μικρόφωνο, περνάει από κάθε παιδί, καθώς κάθονται σε κύκλο, για 

να της αναφέρει ένα αντικείμενο σε σχήμα κύκλου.  

67. Εκπαιδευτικός: Θέλω να μου φτιάξετε ένα κύκλο στον αέρα [τα παιδιά φτιάχνουν 

68. στον αέρα κύκλους] και να σκεφτείτε ποια πράγματα σπίτι σας έχουν σχήμα 

69. κύκλο [21.46]. Θα περάσω τώρα να μου πείτε για να πω του Όσκαρ.  Όσκαρ έχει 

70. πολλά πράγματα που είναι σαν και σένα στον κόσμο μας. Δεν είσαι μοναχούλης 

71. σου, μην μου στεναχωριέσαι.  

72. Εκπαιδευτικός: Τι έχει, τι είδες εσύ που είναι κύκλος; Στο σχολείο στο σπίτι σου 

73. στην αυλή τι έχεις [απευθύνεται στον Αχιλλέα]; 

74. Αχιλλέας: Μπάλα. 

75. Εκπαιδευτικός: Μπάλα. 

76. Εκπαιδευτικός: [Προχωράει στην Αλεξία]. 

77. Αλεξία: [Δεν απαντά ]. 

78. Εκπαιδευτικός: [Προχωράει στην Άντρη]. 

79. Άντρη: Πιάτο. 

80. Εκπαιδευτικός: Πιάτο. Άλλο [προχωράει στη Στέλλα]. 

81. Στέλλα: Καπέλο. 

82. Εκπαιδευτικός: Ένα καπέλο που είναι στρογγυλή η βάση του [κάνει ένα κύκλο στον 

83. αέρα, ανοίγοντας τις παλάμες της σε απόσταση]. 

84. [ Ακούγονται κεφάλι, τσουλήθρα στρογγυλή, το μάτι, μια κόλα κομμένη 

85. στρογγυλή, τραμπολίνο, κέικ, τιμόνι] 

86. [Ο Αχιλλέας φωνάζει ο αριθμός μηδέν].  

87. [Συνεχίζουν τα παιδιά να λένε ρολόι, πίτσα].  

88. Αχιλλέας: Κουμπιά. 

89. Άντρη: Λουλούδι. 

90. Παιδιά: Φώτα τροχαίας, τροχοί, ο ήλιος, το φεγγάρι.  
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Οι απαντήσεις των παιδιών φαίνονται να είναι εξαρτημένες, τόσο από τις  ηχητικές 

σημειωτικές πηγές που άκουγαν, παράλληλα, με τη δράση τους, στο προηγούμενο 

επεισόδιο, όσο και από τις σημειωτικές πηγές του παραμυθιού. Συγκεκριμένα, ακούγονται 

το καπέλο, αλλά και το κουμπί από τη Στέλλα και τον Αχιλλέα, αντίστοιχα, τα οποία είναι 

αντικείμενα που ακούστηκαν κατά την αφήγηση του παραμυθιού. Η Αλεξία δεν αναφέρει 

κάποιο αντικείμενο, λόγω των δυσκολιών που της προσφέρει η μη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας. Ο Αχιλλέας αναφέρει μαθηματικό αντικείμενο, το μηδέν. Να σημειωθεί ότι, 

ακούγονται και αντιπαραδείγματα ως κύκλοι, αλλά και τρισδιάστατα αντικείμενα, όπως 

είναι η μπάλα . 

Επεισόδιο 5 

Αφού η εκπαιδευτικός καλεί τη Στέλλα και την Ευαγγέλια σε δύο διακριτές στιγμές να 

φτιάξουν μοτίβα με πιάτα, τα οποία τα παρουσιάζει ως κύκλους, φτιάχνει ένα δρόμο 

(ορθογώνιο χαλάκι) από διάφορα σχήματα, αλλά και από μικρούς και μεγάλους κύκλους. 

Καλεί ένα παιδί κάθε φορά να περπατήσει στο δρόμο, πατώντας μόνο σε κύκλους. Να 

σημειωθεί ότι, η δραστηριότητα αυτή είχε πραγματοποιηθεί και στην πρώτη φάση της 

παρατήρησης.  

91. Εκπαιδευτικός: Θα σας δυσκολέψω τώρα. Θέλω κάποιο παιδί να περπατήσει στο 

92. δρόμο, πατώντας μόνο στους κύκλους. 

93. Εκπαιδευτικός: Έλα Αχιλλέα[περπατάει μόνο στους μεγάλους κύκλους, εικόνα 

94. 4.2.76, 29:42]. 

95. Εκπαιδευτικός: Συμφωνείτε; 

96. Παιδιά: Ναι. 

97. Εκπαιδευτικός: Ξέχασε κάτι. 

98. Ευαγγελία: Ναι, τα μικρά. 

99. Εκπαιδευτικός: Α, τα μικρά. Έλα Στέλλα περπάτησε σε όλους τους κύκλους 

100. Στέλλα: [Πατάει σε όλους τους κύκλους, εικόνα 4.2.77, 30:32]. 

101. Εκπαιδευτικός: Ξέχασε κανένα; 

102. Παιδιά: Όχι. 

103. Εκπαιδευτικός: Έλα Αλεξία μου, να περπατήσεις κι εσύ στο δρόμο με τους 

104. κύκλους. Οnly circle [δείχνει ένα μεγάλο κύκλο, εικόνα 4.2.78, 31:17]. 

105. [Η Αλεξία πατάει μόνο στους μεγάλους κύκλους, εικόνα 4.2.79, 31:22]. 

106. Εκπαιδευτικός: All of them. 

107. Παιδιά: Εξέχασε τους μικρούς.  
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Εικόνα 4.2.76-4.2.77: Αναγνώριση κύκλων από Αχιλλέα, [29:42, γραμμή 94] και Στέλλα, 

[30:32, γραμμή 100],αντίστοιχα 

Εικόνα 4.2.78: Δεικτική χειρονομία εκπαιδευτικού,[31:17, γραμμή 104] 

Εικόνα 4.2.79: Αναγνώριση κύκλων από Αλεξία, [31:22, γραμμή 105] 

 

Στο δρόμο αυτό ο Αχιλλέας περπατάει στους μεγάλους κύκλους μόνο, αγνοώντας τους 

μικρούς, πιθανόν λόγω της ελλιπούς έμφασης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σε 

κύκλους διαφορετικού μεγέθους (εικόνα 4.2.76, 29:42). Η συμπεριφορά του παιδιού 

δείχνει μία εξάρτηση από το πλαίσιο και τις πρωτοτυπτικές ιδέες που έχει αναπτύξει το 

παιδί για το σχήμα του κύκλου. Η εκπαιδευτικός στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού 

αρπάζει την ευκαιρία και θίγει το θέμα  για το μέγεθος του κύκλου. Έτσι, κατά τη διάρκεια 

της επανάληψης της δραστηριότητας η Στέλλα, αναγνωρίζοντας το λάθος του Αχιλλέα, 

εκτελεί με επιτυχία τη δραστηριότητα (30:32, εικόνα 4.2.77).  Συγκεκριμένα, πατάει σε 

όλους τους κύκλους, είτε είναι μικροί, είτε είναι μεγάλοι. Η Αλεξία καλείται και αυτή με 

τη σειρά της να περπατήσει στο δρόμο. Η εκπαιδευτικός της δείχνει ένα μεγάλο κύκλο και 

της λέει στα αγγλικά «only the circles» (εικόνα 4.2.78 , 31:17). Η Αλεξία  περπατάει στους 

μεγάλους κύκλους (εικόνα 4.2.79, γραμμή 105, 31:22), δείχνοντας και αυτή με τη σειρά 

της μία εξάρτηση από το πλαίσιο, αλλά και από το πρωτοτυπικό παράδειγμα του κύκλου 

που της παρουσίασε η εκπαιδευτικός. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό ότι το κορίτσι στην 

πρώτη φάση της παρατήρησης όταν κλήθηκε να περπατήσει στο συγκεκριμένο δρόμο 

περπατούσε τυχαία, λόγω του ότι οι οδηγίες δεν είχαν δοθεί στην αγγλική γλώσσα, όπως 

τώρα.  

Διαχρονική Ανάλυση Δεύτερης Διδασκαλίας 

Στην τρίτη διδασκαλία παρατηρούμε την Αλεξία να δείχνει μία εξάρτηση από το πλαίσιο, 

όσον αφορά την αναγνώριση του κύκλου, του τριγώνου και του ρόμβου, τόσο μέσα από 

τις εικονικές χειρονομίες που παράγει, όσο και μέσα από την αναγνώριση του σχήματος 

του κύκλου στο παιχνίδι με το δρόμο. Επίσης, το παιδί για πρώτη φορά προβάλλει κάποιες 
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ενδείξεις για την αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών (γωνιά) του ρόμβου.  

Συγκεκριμένα, μέσα από την εικονική της χειρονομίας παρουσιάζει την οξεία γωνιά του 

ρόμβου, ως αποτέλεσμα του φαινομένου σύλληψης, που αναπτύχθηκε, νωρίτερα, για την 

ορθή γωνία του ορθογωνίου από την εκπαιδευτικό. Το γεγονός ότι η χειρονομία αυτή 

αναπαράγεται από το παιδί, αλλά προσαρμοσμένη σε νέα μαθηματική κατάσταση, δείχνει 

μία εξέλιξη στη γεωμετρική σκέψη του παιδιού.  

Από την άλλη, ο Αχιλλέας και η Στέλλα παρουσιάζουν και αυτοί με την σειρά τους 

μια εξάρτηση από το πλαίσιο, όσον αφορά στην αναγνώριση του κύκλου, από τις 

σημειωτικές πηγές που παρουσιάστηκαν στην τάξη για τον κύκλο. Ωστόσο, η Στέλλα 

δείχνει μία αποσύνδεση από το πρωτοτυπικό μέγεθος του κύκλου, σε αντίθεση με τον 

Αχιλλέα, ο οποίος παρουσιάζεται να αναγνωρίζει ως κύκλους μόνο τους μεγάλους κύκλος. 

Σημαντική εξέλιξη στη γεωμετρική σκέψη των δύο παιδιών, αλλά και της Άντρης, ήταν η 

απόρριψη του υλικού που δόθηκε για την κατασκευή του κύκλου, εφόσον δεν ευνοούσε 

την αναπαράσταση του σχήματος.  

Διαχρονική Aνάλυση Eλεύθερων Δραστηριοτήτων Πρώτης και Δεύτερης Δομημένης 

διδασκαλίας 

Τόσο στις διδασκαλίες, όσο και στις ελεύθερες δραστηριότητες, τα παιδιά δείχνουν μία 

εξάρτηση από το πλαίσιο, όσον αφορά στην αναγνώριση των διάφορων γεωμετρικών 

αντικειμένων που ήλθαν σε επαφή. Τόσο μέσα από τις κατασκευές τους στις ελεύθερες 

δραστηριότητες και στην πρώτη δομημένη διδασκαλία, όσο και μέσα από τα 

παραδείγματα που δίνουν με κριτήριο τον κύκλο, η εξάρτησή τους από τις σημειωτικές 

πηγές της διδασκαλίας είναι έντονη. Να σημειωθεί ότι, η Στέλλα δείχνει μία αποσύνδεση 

από το πλαίσιο σε σχέση με το μέγεθος του κύκλου, εφόσον αναγνωρίζει κυκλικά 

αντικείμενα διαφορετικού μεγέθους.  

 Ήσυχες Δραστηριότητες 

Περιγραφή  

Στις ήσυχες αυτές δραστηριότητες τα παιδιά έπρεπε να δημιουργήσουν τις γεωμετρικές 

τους συνθέσεις, αλλά και να αντιγράψουν γεωμετρικές συνθέσεις. Επίσης, στόχος ήταν να 

δημιουργήσουν δικά τους μοτίβα με γεωμετρικά σχήματα και να αναγνωρίσουν 

υποσχήματα σε  γεωμετρικές συνθέσεις, καταγράφοντας τη συχνότητα εμφάνισής τους σε 

πίνακα και σε εικονογράμματα.   
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Αφού η εκπαιδευτικός δώσει οδηγίες για το κάθε τραπεζάκι, ο Αχιλλέας συλλέγει και 

καταγράφει τον αριθμό των γεωμετρικών σχημάτων σε μία σύνθεση και φτιάχνει 

εικονόγραμμα. Η Άντρη δημιουργεί μοτίβα με γεωμετρικά σχήματα, η Αλεξία αντιγράφει 

γεωμετρικές συνθέσεις και η  Στέλλα φτιάχνει γεωμετρική σύνθεση με παστέλ. Ήδη τα 

παιδιά γνωρίζουν όλα τα είδη γραμμών και τα γεωμετρικά σχήματα κύκλος, ορθογώνιο, 

τρίγωνο και τετράγωνο.  

Επεισόδιο 1 

Ο Αχιλλέας κάθεται στο τραπεζάκι, στο οποίο γίνεται καταγραφή των σχημάτων που 

υπάρχουν σε μια γεωμετρική σύνθεση, τα οποία τα πινακοποιεί και φτιάχνει 

εικονόγραμμα. Συγκεκριμένα, στο φύλλο εργασίας που έχει μπροστά του πρέπει να 

εντοπίσει τον αριθμό των γεωμετρικών σχημάτων, να συμπληρώσει στον πίνακα τον 

αριθμό τους και να χρωματίσει στο εικονόγραμμα τόσα κουτάκια, όσο και ο πληθικός 

αριθμός κάθε γεωμετρικού σχήματος.  

Στο ίδιο τραπεζάκι βρίσκεται και η Άντρη που φτιάχνει μοτίβα με γεωμετρικά σχήματα.  

Λόγω του ότι δεν δόθηκαν ξεκάθαρες οδηγίες, ο Αχιλλέας φτιάχνει σε όλα τα κουτάκια 

του εικονογράμματος το σχήμα που υποδεικνύεται στον οριζόντιο άξονα.  

1.Αχιλλέας: Ρε ε να κάμεις γραμμές σε ούλα δαμέ [=εδώ]; 

2.[Αναφέρεται στα κουτάκια που υπάρχουν στο εικονόγραμμα]. 

3.[Δεν λαμβάνει απάντηση από τον Νικόλα. ] 

4.                   […..] 

5.Εκπαιδευτικός: Αχιλλέα μου πόσα τετράγωνα έβαλες [δείχνει τα κουτάκια του 

6.εικονογράμματος, στον Αχιλλέα]; 

7.Αχιλλέας: Τρία. 

8.Εκπαιδευτικός: Γιατί έβαλες τόσα πολλά εδώ [φέρνει μια ευθεία γραμμή, με το χέρι 

9.της, στη στήλη του εικονογραμματος με τα τετράγωνα]; Χρωματίζω τόσα κουτάκια, 

10. όσα είναι. 

11. Εκπαιδευτικός: Μόνο τρία να χρωματίσεις εδώ [δείχνει τη στήλη του 

12. εικονογράμματος με τα τετράγωνα με το χέρι της]. Έλα να μετρήσουμε μαζί. 

13. [Η εκπαιδευτικός δείχνει το πρώτο τετράγωνο στη γεωμετρική σύνθεση ,εικόνα 

14. 4.2.80]. 

15. Αχιλλέας: Ένα. 

16. Εκπαιδευτικός: Βρες μου άλλο τετράγωνο.  

17. [Ο Αχιλλέας δείχνει με το δείκτη του ένα τετράγωνο που βρίσκεται στον ίδιο 

18. προσανατολισμό και μέγεθος, με αυτό που έδειξε η εκπαιδευτικός, στη γεωμετρική 

19. σύνθεση, εικόνα 4.2.81]. 

20. Αχιλλέας: [ Δείχνει και τα υπόλοιπα τετράγωνα στη γεωμετρική σύνθεση, με το  

21. Δείκτη του]. Τρία τέσσερα πέντε. 
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Το παιδί δείχνει να αντιλαμβάνεται ότι η δράση του είναι λανθασμένη και καλεί τον 

Νικόλα να τον βοηθήσει, ο οποίος ωστόσο κάνει το ίδιο λάθος με αυτόν και αδυνατεί να 

ανταποκριθεί. Η εκπαιδευτικός πλησιάζει τον Αχιλλέα και τον καλεί να μετρήσουν μαζί τα 

τετράγωνα, δείχνοντας του το πρώτο τετράγωνο. Η δεικτική χειρονομία της εκπαιδευτικού 

αποτελεί δείκτη για το τετράγωνο σχήμα. Ο Αχιλλέας, μιμούμενος το σημειωτικό παιχνίδι 

της εκπαιδευτικού, δείχνει με δεικτική χειρονομία τα υπόλοιπα τετράγωνα, ξεκινώντας 

από ένα που είναι πανομοιότυπο με το δικό της. Η συμπεριφορά του δείχνει μια εξάρτηση 

από το πλαίσιο (εικόνα 4.2.81) και δημιουργεί ένα φαινόμενο σύλληψης, το οποίο 

υποβοηθά την εξέλιξη της δραστηριότητας. 

 

Εικόνα 4.2.80-4.2.81 Δεικτική χειρονομία εκπαιδευτικού και Αχιλλέα για τετράγωνο. 

H Στέλλα  φτιάχνει ένα ανθρωπάκι με γεωμετρικά σχήματα. Τα σχήματα έχουν το καθένα 

ένα ξεχωριστό ρόλο στη γεωμετρική σύνθεση,  έχουν απλή επαφή μεταξύ τους, ενώ 

υπάρχουν και ιδιότητες εγκλεισμού.  

 

Εικόνα 4.2.82: Γεωμετρική σύνθεση Στέλλας. 

 

Επεισόδιο 2 

Η Αλεξία είναι στο τραπεζάκι όπου αντιγράφουν σχήματα και γεωμετρικές συνθέσεις. 

Συγκεκριμένα, μπροστά της έχει μια εικονική αναπαράσταση γεωμετρικής σύνθεσης και 

προσπαθεί να την αντιγράψει στη λευκή της κόλλα. Στα αριστερά της βρίσκεται ένα αγόρι, 

το οποίο προσπαθεί να φτιάξει τη γεωμετρική σύνθεση που βλέπει και η Αλεξία, με 

σχήματα από το κινέζικο τετράγωνο (tangrams). 
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22. Αλεξία: Τούτο εν τρίγωνο κοίτα [δείχνει ένα τρίγωνο σχήμα, εικόνα 4.2.83]. 

23. [Το παιδί της παίρνει το σχήμα και το επανατοποθετεί στη γεωμετρική του σύνθεση]. 

24. [Κάποια στιγμή γυρίζει προς το μέρος του και βλέποντας ότι το συγκεκριμένο παιδί 

25. έχει τοποθετήσει ανάποδα το τρίγωνο του λέει]. 

26. Αλεξία: Έτσι τούτο [δείχνοντας με τα δάχτυλα της το τρίγωνο, εικόνα 4.2.84]. 

27. [Το παίρνει και προσπαθεί να το τοποθετήσει σε πρωτοτυπική θέση, προκαλώντας 

28. την αντίδραση του παιδιού]. 

29. Παιδί: Όι αφησ’ το. 

 

Η Αλεξία αφού τοποθετεί ένα τρίγωνο (εικόνα 4.2.83) σε πρωτοτυπική θέση το δείχνει στο 

παιδί που κάθεται δίπλα της, λέγοντας του ότι είναι τρίγωνο. Για πρώτη φορά η Αλεξία 

δείχνει μία σημειωτική ωρίμανση στον προφορικό της λόγο για την αναγνώριση του 

τριγώνου. Ωστόσο, οι πρωτοτυπικές της αντιλήψεις για το σχήμα του τριγώνου όσον 

αφορά στον προσανατολισμό του σχήματος έρχονται σε σύγκρουση με τον 

προσανατολισμό του τριγώνου στη γεωμετρική σύνθεση του παιδιού, που βρίσκεται στα 

αριστερά της.  Συγκεκριμένα, το παιδί τοποθετεί το τρίγωνο σε μη πρωτοτυπικό 

προσανατολισμό. Η Αλεξία, λέγοντας του, «έτσι τούτο», του επιστήνει την προσοχή, ότι 

είναι λανθασμένη η θέση του τριγώνου.  

 

 

Εικόνα 4.2.83-4.2.84: Δεικτική χειρονομία Αλεξίας για τρίγωνο και για τρίγωνο σε μη 

πρωτοτυπική θέση. 

Διαχρονική Ανάλυση Ελεύθερων Δραστηριοτήτων, Ήσυχων Δραστηριοτήτων, 

Πρώτης και Δεύτερης Διδασκαλίας 

Στις ήσυχες δραστηριότητες παρατηρούμε για πρώτη φορά την Αλεξία να αναφέρει 

λεκτικά το τρίγωνο, ενώ μέχρι τώρα αναφερόταν σε αυτά μέσα από εικονικές χειρονομίες. 

Η σημειωτική της αυτή ωρίμανση δείχνει μια εξέλιξη στη γεωμετρική της σκέψης. Τόσο 

το ίδιο το παιδί  που απορρίπτει τρίγωνα σε διαφορετικό προσανατολισμό από τον 

πρωτοτυπικό, όσο και η Στέλλα που ζωγραφίζει σχήματα σε πρωτοτυπικές θέσεις δείχνουν 

μία εξάρτηση από το πλαίσιο, όμοια με τις προηγούμενες διδασκαλίες. Επιπλέον, οι 
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εικαστικές δημιουργίες της Στέλλας με γεωμετρικά σχήματα παραμένουν όμοιες με αυτές 

που έφτιαξε σε προηγούμενες δημιουργίες της. Ο Αχιλλέας ακολουθεί το φαινόμενο 

σύλληψης της εκπαιδευτικού και αναγνωρίζει τετράγωνα σχήματα όμοια με αυτά που του 

δείχνει η εκπαιδευτικός με την δεικτική της χειρονομία, ενισχύοντας τις υποθέσεις για την 

εξάρτηση του από το πλαίσιο. 

Τρίτη Δομημένη Διδασκαλία 

Περιγραφή Διδασκαλίας 

Μέσα από αυτή τη διδασκαλία αναμενόταν από τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να 

ονομάσουν σχήματα του παραμυθιού, να φτιάξουν μοτίβα με γεωμετρικά σχήματα, να 

κατασκευάσουν κύκλο με σχοινί και να φτιάξουν γεωμετρικές συνθέσεις με κύκλο. 

Αφού η  εκπαιδευτικός αφηγήθηκε το παραμύθι για δύο εξωγήινους που αναζητούν τη γη, 

ονομάζουν τα σχήματα που συνάντησαν στο παραμύθι και αντικείμενα που έχουν κυκλικό 

σχήμα. Φτιάχνουν με το χέρι τους τον κύκλο, δημιουργούν γεωμετρικές συνθέσεις με 

κύκλο και  δημιουργούν μοτίβα με γεωμετρικά σχήματα ως μονάδα επανάληψης. Τέλος, 

κατασκευάζουν ένα κύκλο με νήμα.  Τα παιδιά γνωρίζουν όλα τα είδη γραμμών, τον 

κύκλο, το τρίγωνο, το τετράγωνο και το ορθογώνιο.  

Επεισόδιο 1 

Στο επεισόδιο 1, η εκπαιδευτικός αφηγείται στα παιδιά, μέσω του θεατρικού παιχνιδιού, 

την ιστορία του Φλι και του Φλο. Συγκεκριμένα, ο Φλι και ο Φλο είναι δύο εξωγήινοι που 

αναζητούν τη γη. Οι δύο ήρωες παρουσιάζονται από την εκπαιδευτικό με 

πλαστικοποιημένες φιγούρες. Καθώς αναζητούν οι ήρωες τη γη, συναντούν διάφορα 

γεωμετρικά και μη γεωμετρικά σχήματα. Κάθε φορά τα σχήματα αυτά παρουσιάζονται 

από την εκπαιδευτικό με εικονικές αναπαραστάσεις. Στο επεισόδιο 1 παρουσιάζονται 

κάποια από τα μαθηματικά αντικείμενα που συνάντησαν ο Φλι και ο Φλο.  

 

1.Εκπαιδευτικός: Καθώς προχωρούσαν με το διαστημόπλοιό τους, συνάντησαν ένα 

2.μεγάλο [η εκπαιδευτικός δείχνει την εικόνα ενός αστεριού, εικόνα 4.2.85]… 

3.Παιδιά: Αστέρι 

4.Εκπαιδευτικός: Γεια σου είπε ο Φλι, γεια σου είπε το αστέρι. Ξέρεις θέλουμε τη 

5.βοήθεια σου. Ξέρεις πού βρίσκεται αυτή η γη; Α, δεν ξέρω είπε το αστέρι, δεν 

6.ξέρω πού είναι  γη. Αχ τι να κάνουμε είπαν οι δύο φίλοι ,συνέχισαν τον ταξίδι τους, 

7.προχώρησαν παρά πολύ. Και ας πάμε να την βρούμε. Μήπως, καλό μου φιλαράκι 

8.θα βρούμε κάποιο άλλο να μας βοηθήσει; 
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9.Εκπαιδευτικός Καθώς προχωρούσαν, συνάντησαν ένα τρίγωνο [προβάλλει την 

10. εικόνα ενός τριγώνου, εικόνα 4.2.86]. 

11. [Η Στέλλα φτιάχνει ένα τρίγωνο στον αέρα, ενώνοντας τα δύο της χέρια, 

12. αφήνοντας ανοικτή την κορυφή του τριγώνου, εικόνα 4.2.87] 

 

Αρχικά, οι δύο ήρωες συναντούν  το αστέρι (εικόνα 4.2.85 γραμμή 1-2), το οποίο αφού η 

εκπαιδευτικός προβάλλει μέσα από μία εικονική αναπαράσταση, τα παιδιά αναγνωρίζουν 

το αντικείμενο και το ονομάζουν λεκτικά με επιτυχία. Αν και η εικόνα του αστεριού όπως 

παρουσιάζεται στα παιδιά περιλαμβάνει αχρείαστες λεπτομέρειες εξωτερικά πάνω στην 

κορυφή του, τα παιδιά εμφανίζονται να απομονώνουν νοερά το αντικείμενο και να 

ονομάζουν το γεωμετρικό σχήμα. Έπειτα, συναντούν το τρίγωνο (εικόνα 4.2.86, γραμμή 

9-10), το οποίο εμφανίζεται μέσα από μία εικονική αναπαράσταση που περιλαμβάνει ένα 

εξωγήινο να στέκεται πάνω στο περίγραμμα του σχήματος. Ακόμη μια φορά, τα παιδιά 

απομονώνουν τις αχρείαστες λεπτομέρειες  και ονομάζουν λεκτικά με επιτυχία το τρίγωνο. 

Η Στέλλα εμφανίζεται να προσπαθεί να αναπαραστήσει το τρίγωνο με τα χέρια της, 

ενώνοντας τα δάχτυλα της και σχηματίζοντας ένα ανοικτό σχήμα (η τεθλασμένη γραμμή 

δεν ενώνεται στην κορυφή), στενά συνδεδεμένο με την εικόνα του τριγώνου, που 

προέβαλλε η εκπαιδευτικός (εικόνα 4.2.87, γραμμή 12). Ενδεχομένως, η αποτυχία του 

κοριτσιού να αναπαραστήσει ένα κλειστό σχήμα, οφείλεται εν μέρει στην εικονική 

αναπαράσταση που χρησιμοποίησε η εκπαιδευτικός, για να παρουσιάσει το αντικείμενο, 

στην κορυφή του οποίου υπήρχε διακοσμητικό στοιχείο. Η εξάρτηση της εικονικής 

χειρονομίας του παιδιού από την εικόνα του τριγώνου είναι φανερή.  

 

 

 

Εικόνα4.2.85-4.2.86: Εικονικές αναπαραστάσεις  για  αστέρι, [γραμμή 1-2] και  τρίγωνου, 

[γραμμή 10]. 
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Εικόνα 4.2.87: Εικονική χειρονομία Στέλλας για τρίγωνο, [γραμμή 12]. 

Επεισόδιο 2 

Αφού  η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να αναφέρουν αντικείμενα που συνάντησαν στο 

παραμύθι και αντικείμενα που έχουν κυκλικό σχήμα παίρνουν ένα στεφανάκι της 

γυμναστικής και στέκονται γύρω από αυτό, σχηματίζοντας κυκλική διαρρύθμιση. Έπειτα, 

τους δίνει ένα πινακάκι, στο οποίο καλούνται να κάνουν συνθέσεις με ένα μαρκαδόρο, 

χρησιμοποιώντας τον κύκλο. Τα παιδιά στη δραστηριότητα αυτή δουλεύουν σε ομάδες 

των δύο ατόμων. 

13. Εκπαιδευτικός: Στον πίνακα θέλω να σκεφτείτε και να κάνετε ένα κύκλο και θέλω  

14. να τον μεταμορφώσετε τον κύκλο σε κάτι άλλο. 

15. Αχιλλέας: Άνθρωπος [ακούγονται οι λέξεις, οχτώ, χιονάνθρωπος, πιγκουίνος]. 

16. [Η Αλεξία φτιάχνει με το δείκτη της κύκλους, γύρω από το πρόσωπό της, εικόνα 

17. 4.2.88]. 

 

Αρχικά, η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να διατυπώσουν προφορικά τις ιδέες τους. Ο 

Αχιλλέας αναφέρει τον άνθρωπο, ενώ η Αλεξία ταυτόχρονα φτιάχνει ένα κύκλο γύρω από 

το πρόσωπο της, πιθανόν, επιθυμώντας να προσδιορίσει κάτι κύκλικο (εικόνα 4.2.88, 

γραμμή 16). Στη δραστηριότητα αυτή η Άντρη και η Αλεξία αποτελούν μία ομάδα, ενώ ο 

Αχιλλέας και η Στέλλα αποτελούν μια άλλη ομάδα. Και στα δύο σχέδια υπάρχει η ιδιότητα 

του εγκλεισμού. Οι δυνατότητες σύνθεσης τους βρίσκονται στο ίδιο επιπεδο με την πρώτη 

διδασκαλίας της δεύτερης φάσης της παρατήρησης, στην οποία τα σχήματα είχαν απλή 

επαφή μεταξύ τους και αποφεύγονταν οι συνδυασμοί σχημάτων, για τη δημιουργία ενός 

ρόλου στη σύνθεση.  
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Εικόνα 4.2.88: Εικονική χειρονομία Αλεξίας για κύκλο [γραμμή 16], 

Εικόνα 4.2.89-4.2.90:  Έργα Αλεξίας - Άντρης και  Αχιλλέα – Στέλλας, αντίστοιχα. 

Επεισόδιο 3 

Αφού ολοκληρώσουν τις συνθέσεις τους, η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να φτιάξουν 

γεωμετρικά μοτίβα στα πινακάκια τους με το μαρκαδόρο τους. Τα παιδιά διατηρούνται 

στις ίδιες ομάδες με το προηγούμενο επεισόδιο. 

18. Εκπαιδευτικός: Γυρίστε πίσω που είναι οι γραμμούλες. Με το ένα με το δύο με το 

19. τρία. Μήπως μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας μοτίβο πάνω στις γραμμούλες;  

20. Παιδιά: Ναι. 

21. Παιδί 1: Μόνο με κύκλους; 

22. Εκπαιδευτικός: Με δύο σχήματα που ήταν στο παραμύθι.  

23. Εκπαιδευτικός: [Πλησιάζει τον Αχιλλέα και τη Στέλλα]. 

24. Εκπαιδευτικός: Πω, πω, τι ωραίο μοτίβο. Μπορείς να μου το διαβάσεις;  

25. Αχιλλέας: Τετράγωνο, ορθογώνιο. Τετράγωνο, ορθογώνιο [κάθε φορά δείχνει το 

26. σχήμα, εικόνα 4.2.91]. 

27. Εκπαιδευτικός: Εσύ; 

28. Στέλλα: Μεγάλος κύκλος, μικρός κύκλος 

29. [Πλησιάζει την ομάδα της Αλεξίας και της Άντρης]. 

30. Εκπαιδευτικός: Αλεξία εσύ;  

31. Άντρη: Τρίγωνο κύκλος τρίγωνο κύκλος. 

32. Εκπαιδευτικός: Αλεξία, συνέχισε το εσύ. Triangle circle. 

33. […] 

34. [Ακούγεται το τραγούδι κύκλος ]. 

35. [Τελειώνει ο χρόνος εργασίας των παιδιών σε ομάδες]. 

36. Εκπαιδευτικός: Ποιο ζευγάρι θα έρθει να διαβάσει ο μοτίβο του; 

37. [Ανεβαίνουν Αχιλλέας και Στέλλα]. 

38. [Η εκπαιδευτικός δείχνει την κάθε μονάδα του μοτίβου και τα παιδιά διαβάζουν το 

39. μοτίβο τους]. 

40. [Η Αλεξία φτιάχνει κύκλους με το χέρι της στον αέρα, εικόνα 4.2.93].  

 

Στο ίδιο λεπτό του επεισοδίου 2,  η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να φτιάξουν ένα μοτίβο 

με δύο σχήματα που συνάντησαν στο παραμύθι, πάνω στο πινακάκι τους. Ο Αχιλλέας 

φτιάχνει ένα μοτίβο με μονάδα επανάληψης τετράγωνο – ορθογώνιο, η Στέλλα με μεγάλο 

κύκλο - μικρό κύκλο (εικόνα 4.2.91) και η Άντρη με τρίγωνο - κύκλο. Η Αλεξία δεν 

φτιάχνει κάτι, παρά συνεχίζει μετά από προτροπή της εκπαιδευτικού το μοτίβο της Άντρης 

(εικόνα 4.2.92). Η Άντρη χρησιμοποιεί τα πιο οικεία για αυτούς σχήματα, με τα οποία 
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είχαν έλθει σε επαφή τόσο στην πρώτη φάση της παρατήρησης, όσο και στη δεύτερη φάση 

της παρατήρησης. Καθώς η Στέλλα διαβάζει το μοτίβο της, η Αλεξία φτιάχνει κύκλους με 

το χέρι της, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί μετασχηματισμός της εικονικής αναπαράστασης 

του μοτίβου της Στέλλας, σε ένα άλλο σύστημα αναπαράστασης, της χειρονομίας (εικόνα 

4.2.93).  

  

Εικόνα 4.2.91 : Δεικτική χειρονομία Αχιλλέα,  

Εικόνα 4.2.92:  Έργο Άντρης και Αλεξίας, 

Εικόνα 4.2.93: Εικονική χειρονομία Αλεξίας για κύκλο.  

Διαχρονική Ανάλυση Τρίτης Δομημένης Διδασκαλίας 

Στη διδασκαλία αυτή παρατηρούμε σε όλα τα παιδιά μία εξάρτηση από το πλαίσιο, τόσο 

μέσα από τις γεωμετρικές συνθέσεις που φτιάχνουν, όσο και μέσα από  τα μοτίβα 

γεωμετρικών σχημάτων, στα οποία όλα τα γεωμετρικά σχήματα βρίσκονται σε 

πρωτοτυπικές θέσεις.  

Παράλληλα, εξάρτηση από το πλαίσιο και ειδικότερα από την εικονική 

αναπαράσταση του τριγώνου, εντοπίζεται στην εικονική χειρονομία της Στέλλας, που 

αναπαριστούσε ένα ανοικτό τρίγωνο. Ωστόσο, το ίδιο παιδί παρουσιάζει σημειωτική 

ωρίμανση για τον κύκλο, ενώ το ίδιο φαινόμενο εντοπίζεται και στον Αχιλλέα για το 

τετράγωνο και το ορθογώνιο. Η Αλεξία παρουσιάζεται να μετασχηματίζει σε εικονικές 

χειρονομίες τις λεκτικές αναπαραστάσεις των παιδιών και της εκπαιδευτικού για τον 

κύκλο. Η ενέργεια αυτή του παιδιού δεν έχει κάποιο επικοινωνιακό σκοπό. 

Διαχρονική Ανάλυση Β΄ Φάσης Παρατήρησης 

Στην Β΄ φάση παρατήρησης, η Αλεξία παρουσιάζεται να αναγνωρίζει τη γωνιά του 

ρόμβου, επαναλαμβάνοντας και επεκτείνοντας το φαινόμενο σύλληψης της εκπαιδευτικού. 

Η  μαθηματική αναγνώριση και η ανάλυση των γεωμετρικών συνθέσεων σε γεωμετρικά 

σχήματα, παρατηρείται και στα τέσσερα παιδιά να εμφανίζεται μέσα από τον προφορικό 

τους λόγο. Όσον αφορά στον κύκλο και στο τετράγωνο το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται 

στη Στέλλα, στο ορθογώνιο, στον κύκλο και στο τετράγωνο παρουσιάζεται στον Αχιλλέα 
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και στο τρίγωνο παρουσιάζεται στην Αλεξία.  Σημειωτική ωρίμανση εντοπίζεται για το 

τρίγωνο και το τετράγωνο στην Άντρη.  

Επίσης, παρατηρείται έντονα ο Αχιλλέας να απορρίπτει υλικά που δεν εντείνουν σε 

μία μαθηματικά αποδεκτή αναπαράσταση του κύκλου. Από την άλλη η Στέλλα 

αναπαριστά με τα χέρια της ένα τρίγωνο, το οποίο παρουσιάζει αδυναμίες στην κορυφή, 

όμοιες με τις αδυναμίες της εικονικής αναπαράστασης του τριγώνου στην τάξη, 

δείχνοντας μία εξάρτηση από το πλαίσιο. Επιπλέον, αν και το κορίτσι αδυνατεί να 

επεξηγήσει τις κρίσιμες ιδιότητες του κύκλου, εν τούτοις παρουσιάζει αποσύνδεση από το 

πλαίσιο, εφόσον αναγνωρίζει κύκλους σε διαφορετικά μεγέθη. Αντίθετα, ο Αχιλλέας και η 

Στέλλα απορρίπτουν τους μικρούς κύκλους σε παιχνίδι αναγνώρισης των κύκλων.  

 Η αντιληπτική αναγνώριση της Αλεξία για τον κύκλο και τον ρόμβο 

παρουσιάζεται και μέσα από τους μετασχηματισμούς των λεκτικών αναπαραστάσεων, που 

παράγονται από άλλους συνομιλητές στην τάξη, σε εικονικές χειρονομίες, αλλά και μέσα 

από τους μετασχηματισμούς των εικονικών αναπαραστάσεων σε χειρονομίες, αντίστοιχα. 

Στην τελευταία περίπτωση, η εξάρτηση από το πλαίσιο είναι έντονη, εφόσον το σχήμα έχει 

το ίδιο προσανατολισμό του σχήματος της εικόνας του παραμυθιού που προβάλλεται στην 

τάξη.  

Διαχρονική Ανάλυση Α΄ και Β΄ Φάσης Παρατήρησης  

Όσον αφορά στην αντιληπτική αναγνώριση των παιδιών, η Αλεξία, όμοια με την πρώτη 

φάση, αναπαριστά μέσα από εικονικές χειρονομίες τον κύκλο. Ο Αχιλλέας παρουσιάζεται 

στη δεύτερη φάση της παρατήρησης να απορρίπτει υλικά που δεν οδηγούν σε μαθηματικά 

αποδεκτές αναπαραστάσεις του κύκλου, σε αντίθεση με την πρώτη φάση της παρατήρησης 

που όριζε και κατασκεύαζε ως κύκλο, αντιπαραδείγματα του συγκεκριμένου γεωμετρικού 

αντικειμένου. Όμοια, η Αλεξία και η Στέλλα, ενώ αδυνατούσαν να φτιάξουν κύκλους στην 

πρώτη φάση της παρατήρησης, στη δεύτερη φάση παρατήρησης εμφανίζονται ικανές.  

Η Άντρη στην πρώτη φάση της παρατήρησης όριζε το τρίγωνο με δεικτική 

χειρονομία που εμπλούτιζε τον προφορικό της λόγο, ενώ στη δεύτερη φάση της 

παρατήρησης παρουσιάζει μία σημειωτική ωρίμανση, με τη παραγωγή μόνο του 

προφορικού λόγου. Παράλληλα, χειρισμός στο σημειωτικό σύστημα της χειρονομίας 

εντοπίστηκε στη Στέλλα, η οποία μετατρέπει τη δεικτική της χειρονομία, που όριζε και 

αποτελούσε ένδειξη για το μαθηματικό σημείο του τριγώνου, σε εικονική χειρονομία, 

εξαρτημένη από το πλαίσιο. Η μετατροπή αυτή μπορεί να ταυτιστεί με μία εξέλιξη εντός 

του σημειωτικού συστήματος της χειρονομίας, εφόσον η εικονική χειρονομία του 
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κοριτσιού παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό ομοιότητας με το σημείο που αναπαριστάται. 

Σημειωτική εξέλιξη εντοπίστηκε και στην Αλεξία, η οποία μετέτρεψε την εικονική της 

χειρονομία για το τρίγωνο, που παράχθηκε στην πρώτη φάση της παρατήρησης, σε 

λεκτική αναπαράσταση για το σχήμα (σημειωτική ωρίμανση).  

Και στις δύο φάσεις,  οι γεωμετρικές συνθέσεις των παιδιών αποτελούνται από 

οικεία γεωμετρικά σχήματα, τα οποία βρίσκονται σε πρωτοτυπικές θέσεις και το κάθε 

γεωμετρικό σχήμα διαδραματίζει ένα ρόλο. Τέλος, παρατηρούνται στοιχεία εγκλεισμού 

στις γεωμετρικές τους συνθέσεις.  

 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Πειραματικής Ομάδας 2 -Τρίτη Φάση Παρατήρησης 

Πρώτη Διδασκαλία 

Περιγραφή 

Η πρώτη διδασκαλία αντιστοιχεί στο πρώτο σχέδιο μαθήματος,  όπως επισυνάπτεται στο 

παράρτημα 3. Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες των δυο ατόμων [εναλλαγή από κύκλο σε 

ομάδες: Άντρη & Αχιλλέας, Στέλλα & Κ. (παιδί εκτός ομάδας εστίασης της 

παρατήρησης)]. Από το μάθημα απουσιάζει η Αλεξία. Τα θρανία της τάξης είναι 

διαρρυθμισμένα σε σχήμα κύκλου. Στο κέντρο της τάξης βρίσκονται δύο πίνακες, δίπλα, 

ακριβώς, ο ένας από τον άλλο. Κάθε φορά στον ένα πίνακα η εκπαιδευτικός πρόβαλλε την 

αρχική γεωμετρική σύνθεση με πραγματικά υλικά και στον άλλο πρόβαλλε σε εικονική 

αναπαράσταση την τελική γεωμετρική σύνθεση.   

Επεισόδιο 1 

Αφού γίνεται η αφήγηση του παραμυθιού, η εκπαιδευτικός φτιάχνει την πρώτη 

γεωμετρική σύνθεση με πραγματικά υλικά στον πίνακα, στην οποία απαιτείται μετατόπιση 

προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Τα παιδιά καλούνται να φτιάξουν την αρχική σύνθεση με 

τα πραγματικά τους γεωμετρικά σχήματα. Η εκπαιδευτικός τους βοηθά να τοποθετήσουν 

τα σχήματα [Δραστηριότητα 1]. Πιθανόν, οι δυσκολίες των παιδιών οφείλονται στις μη 

πρωτοτυπικές θέσεις των γεωμετρικών σχημάτων της σύνθεσης. 

1. Εκπαιδευτικός: Για να βοηθήσουμε το μάγο Αστρούλη. Βάλτε τα σχήματα σας, 

2. όπως είναι στον πίνακα το 1 και το 2 [αγγίζει στο κάθε σχήμα]. 

3. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξτε τα προσεκτικά. [Περνά από κάθε ομάδα και ελέγχει]. 

4. [Η εκπαιδευτικός βοηθά όλα τα παιδιά της ομάδας εστίασης να τοποθετήσουν τα 

5. σχήματά τους]. 

6. Εκπαιδευτικός: Τέλος χρόνου. Για να καταφέρουμε πρέπει να ακούσετε προσεκτικά 
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7. τις οδηγίες. Για να ακούσουμε τι είπε ο Μάγος. 

8. Εκπαιδευτικός σε ρόλο Μάγου Αστρούλη: Κάθε φορά πρέπει να μετακινείτε μόνο ένα 

9. σχήμα. Να χρησιμοποιείτε μόνο την πλευρά του σχήματος [ …]. Α έχω μια ιδέα για 

10. ένα τέλειο σχήμα. Για πάμε να δούμε την ιδέα της.  

11. Εκπαιδευτικός: Α, έτσι θέλω να την φτιάξω. Μ αρέσει πολύ αυτό το σχήμα [δείχνει 

12. την αρχική γεωμετρική σύνθεση]. 

13. Εκπαιδευτικός: Αχ, για να δω. Κοιτάξτε όμως. Έχω φτάσει μέχρι εδώ. Είναι όλους 

14. τα σχήματα σας έτσι όπως τους μάγου [δείχνει την αρχική γεωμετρική σύνθεση στον 

15. πίνακα];  

16. Παιδιά: Ναι. 

17. Εκπαιδευτικός: Πώς θα βοηθήσουμε το μάγο για να καταφέρει να φτιάξει αυτό το 

18. σχήμα [δείχνει την εικονική αναπαράσταση της τελικής γεωμετρικής σύνθεσης στον 

19. πίνακα, με τον δείκτη του αριστερού της χεριού]; 

20. Εκπαιδευτικός: Σας αφήνω να συνεργαστείτε με το ζευγαράκι σας [ο Αχιλλέας 

21. ενώνει τα δύο σχήματα μετακινώντας και τα δύο σχήματα μέχρι να συναντηθούν]. 

22. [Το ίδιο κάνει και η Άντρη]. 

23. [Η Στέλλα βλέπει το τελικό σχήμα των παιδιών δίπλα της και αλλάζει θέση και στα 

24. δύο σχήματα, μέχρι να καταλήξει στην τελική γεωμετρική σύνθεση]. 

25. Εκπαιδευτικός: Φίλοι για να δούμε ένα βίντεο που μπορεί να σας βοηθήσει. 

26. [Προβάλλεται το βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία]. 

27. Εκπαιδευτικός: Έλα Νίκο μας. 

28. [Ο Νίκος πλησιάζει στον πίνακα της τάξης]. 

29. Νίκος: Επήρα το δύο [δείχνει με το δείχτη του το σχήμα 2] πάνω [φέρει με το χέρι 

30. του μια ευθεία γραμμή προς τα πάνω μέχρι το σχήμα 1]. 

31. Εκπαιδευτικός: Κάνε το. Το 2 λέει επήε πάνω. Χωρίς να το σηκώσεις είπε ο 

32. Αστρούλης. Σπρώξε το.  

33. [Ο Νίκος μετακινεί το σχήμα 2 προς τα πάνω, προς το σχήμα 1, μέχρι να ενωθούν τα 

34. δύο σχήματα].  

35. Εκπαιδευτικός: Πολύ ωραία. Κι έγινε το σχέδιο μας όπως του φίλου μας, του 

36. Αστρούλη [δείχνει την τελική γεωμετρική σύνθεση στο διπλανό πίνακα]. 

 

Ακολούθως, η εκπαιδευτικός εστιάζει την προσοχή των παιδιών στο γεγονός ότι κάθε 

φορά θα πρέπει να μετακινούν μόνο ένα σχήμα και τους προβάλει την τελική γεωμετρική 

σύνθεση. Τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν σε ζευγάρια και να βρουν τι απαιτείται. Εν 

τούτοις, όλα τα παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης ενώνουν τα δύο 

υποσχήματα, μετακινώντας τα δύο υποσχήματα και αγνοώντας τον κανονισμό.  Αφού 

προβάλλεται το βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία, ο Νίκος περιγράφει τη μετατόπιση με 

περιγραφικό λόγο,  «επήρα το δύο πάνω», συγχρονίζοντας τη λεκτική του αναπαράσταση 

με δεικτική και εικονική χειρονομία. Η δεικτική του χειρονομία υποδεικνύει τη θέση του 

σχήματος δύο και η εικονική του χειρονομία φανερώνει τη μετατόπιση του σχήματος 2 

προς τα πάνω. Η χειρονομία του παιδιού μπορεί να θεωρηθεί ότι κουβαλάει στοιχεία από 

τη σκόπιμη χειρονομία, που παρουσιάστηκε στην ολομέλεια, καθώς απέδιδε όμοιες πτυχές 

της σκόπιμης χειρονομίας για τη μετατόπιση του γεωμετρικού σχήματος 2 προς τα πάνω. 
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Συνεπώς, η επανάληψη της σκόπιμης χειρονομίας, από τον Νίκο, μπορεί να θεωρηθεί ένα 

φαινόμενο σύλληψης. 

 

Εικόνα 4.2.94: Αρχική γεωμετρική σύνθεση παιδιών [10:10]  

 

 

Εικόνα 4.2.95α – 4.2.95β: Tελική γεωμετρική σύνθεση παιδιών, [13:02] 

 

Επεισόδιο 2 [23:00] 

Στο επόμενο λεπτό του επεισοδίου 1, η εκπαιδευτικός φτιάχνει την αρχική γεωμετρική 

σύνθεση στον πίνακα για τη Δραστηριότητα 2. Έπειτα, προβάλλει σε εικονική 

αναπαράσταση τρεις πιθανές επιλογές για την τελική γεωμετρική σύνθεση. Καλεί τα 

παιδιά να παρακολουθήσουν το βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία, το οποίο θα τους 

βοηθήσει να εντοπίσουν την ορθή επιλογή για το τελικό αποτέλεσμα της γεωμετρικής 

σύνθεσης [Δραστηριότητα 3
α
].  

37. Εκπαιδευτικός: Ο Μάγος Αστρούλης τώρα θέλει να χρησιμοποιήσετε αυτά τα δύο 

38. σχήματα και θέλω να με βοηθήσετε να μου πείτε ποιο ταιριάζει το ένα [δείχνει την 
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39. πρώτη επιλογή] το δύο [δείχνει τη δεύτερη επιλογή] ή το 3 [δείχνει την τρίτη 

40. επιλογή]. Σκεφτείτε λίγο και θα ψηφίσουμε.  

41. Παιδιά: Το 1. 

42. [Η εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά ότι δουν ένα βίντεο]. 

43. [Προβάλλεται το βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία]. 

44. Εκπαιδευτικός: Ποιο νομίζετε ότι είναι το σωστό; 

45. Παιδιά: Το ένα. 

46. Εκπαιδευτικός: Θα κάνουμε ψηφοφορία.  

47. Εκπαιδευτικός: Ποιοι ψηφίζουν το 1; 

48. [12 παιδιά σηκώνουν το χέρι τους]. 

49. [Η εκπαιδευτικός μετρά και βρίσκει 12 παιδιά]. 

50. Εκπαιδευτικός: Δώδεκα παιδάκια το 1.  

51. Εκπαιδευτικός: Ποιοι ψηφίζουν το 2 όταν μετακινήσουμε αυτό [δείχνει το σχήμα 

52. 5 και κάνει μία ευθεία γραμμή από το 5 στο 3]. 

53. [Σηκώνουν τρία παιδιά το χέρι τους]. 

54. Εκπαιδευτικός: Τρία παιδάκια; 

55. Εκπαιδευτικός: Για να μας το δείξει ένα παιδάκι; Ποιο παιδάκι θα ’ρθει να μας 

56. δείξει τη σωστή λύση; Έλα Ζαχαρία μου.  

57. [Ο Ζαχαρίας σηκώνεται από τη θέση του και πλησιάζει στον πίνακα]. 

58. Εκπαιδευτικός: Ποια νομίζεις Ζαχαρία μου είναι η σωστή επιλογή από αυτές τις 3; 

59. [Το παιδί δείχνει την επιλογή 1 στην εικονική αναπαράσταση από τις 3 επιλογές]. 

60. Εκπαιδευτικός: Ωραία δείξε μας το και στο πινακάκι. Να το κάνεις στα δεξιά. Ποιο 

61. σχηματάκι θα πρέπει να πάει στα δεξιά;  

62. [Ο Ζαχαρίας πλησιάζει στον πίνακα που βρίσκονται τα πραγματικά γεωμετρικά 

63. σχήματα της αρχικής γεωμετρικής σύνθεσης]. 

64. [Το παιδί αγγίζει στα δύο σχήματα].  

65. Εκπαιδευτικός: Ένα σχηματάκι πρέπει να μετακινηθεί.  

66. Εκπαιδευτικός: Μετακίνησε λοιπόν το 3 προς τα δεξιά. 

67. [Επιλέγει το σχήμα 3, και το μετακινεί προς τα πάνω, προς το σχήμα 5]. 

68. Εκπαιδευτικός: Ευχαριστούμε φίλε.  

Τα παιδιά μετασχηματίζουν νοερά, με επιτυχία, τις οδηγίες του βίντεο, αν λάβουμε υπόψη 

ότι η πλειοψηφία επιλέγει τη σωστή επιλογή. Συνεπώς, είναι φανερή η ικανότητα των 

παιδιών να προβαίνουν νοερά σε μερεολογικές τροποποιήσεις. Η μετατόπιση 

παρουσιάζεται στην ολομέλεια από ένα παιδί , το οποίο εφαρμόζει την μετατόπιση, χωρίς 

ωστόσο να περιγράψει λεκτικά τη δράση του.  

 

 

Εικόνα 4.2.96: Έλεγχος πρόβλεψης στην ολομέλεια 

Επεισόδιο 3 
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Η εκπαιδευτικός προβάλλει το σχήμα που θα έπρεπε να κοπεί και καλεί τη Στέλλα να ’ρθει 

να το κόψει στη διακεκομμένη γραμμή. Λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά και της 

αναστάτωσης που υπήρχε στην τάξη, η εκπαιδευτικός μετέφερε τη δραστηριότητα της 

κοπής του σχήματος στην ολομέλεια, αντί σε ζευγάρια. Προτού γίνει η ανάλυση της 

γεωμετρικής σύνθεσης, ο Νίκος ονομάζει τα υποσχήματα της σύνθεσης, χρησιμοποιώντας 

τις τυπικές ονομασίες τετράγωνο και τρίγωνο [Δραστηριότητα 4]. 

69. Εκπαιδευτικός: Ο Μάγος θέλει να μας βάλει ένα δύσκολο τώρα. Θέλει να το κόψω. 

70. [Κρατάει στα χέρια της το γεωμετρικό σχήμα που πρέπει να κοπεί και το δείχνει στα 

71. παιδιά]. Έλα Στέλλα μου. Θες να με βοηθήσεις. Πριν το κόψει η Στέλλα ποια 

72. σχήματα θα πάρουμε αν το κόψουμε;[προβάλλει τις τρεις επιλογές γεωμετρικών 

73. σχημάτων που μπορεί να προκύψουν από την κοπή, σε εικονικές αναπαραστάσεις 

74. στον πίνακα]. 

75. Νίκος: Τετράγωνο και τρίγωνο.  

76. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, ρε Νίκο. Κόψε το Στέλλα μου εκεί που είναι η γραμμή. 

77. [Η Στέλλα παίρνει το ψαλίδι και κόβει το σχήμα στη διακεκομμένη γραμμή]. 

78.  Ο Νίκος έκανε την πρόβλεψη του. Θα πάρουμε ένα τρίγωνο [σηκώνει το τριγωνικό 

79. υπόσχημα που προέκυψε από την κοπή της γεωμετρικής σύνθεσης] και ένα 

80. τετράγωνο [σηκώνει και δείχνει στα παιδιά το τετράγωνο υπόσχημα, που προέκυψε 

81. από την κοπή της γεωμετρικής σύνθεσης].  

82. [Η εκπαιδευτικός τοποθετεί ενωμένα τα υποσχήματα που προέκυψαν από την κοπή, 

83. στον πίνακα]. 

84. Εκπαιδευτικός: Πάμε τώρα να ψηφίσουμε. Ποια είναι η σωστή επιλογή; Τα 

85. σχήματα στο 1[δείχνει την πρώτη επιλογή, με τον δείκτη της], ποιοι ψηφίζουν; 

86. [Σηκώνει το χέρι του ένα παιδί]. 

87. Εκπαιδευτικός: Ένα παιδάκι; Τα σχήματα στο δύο; [Δείχνει τη δεύτερη επιλογή με 

88. τον δείκτη της. Σηκώνουν χέρι ο Αχιλλέας, η Άντρη και ακόμη 8 παιδιά].10 

89. παιδάκια. Και ποια πιστεύουν ότι αυτή είναι η σωστή επιλογή [δείχνει την τρίτη 

90. επιλογή. Ένα παιδί σηκώνει το χέρι του]. Ένα παιδάκι; 

91. Εκπαιδευτικός: Για να είναι τα σχήματα μας τώρα με την επιλογή τη σωστή τι 

92. πρέπει να κάνουμε; Πού να το μετακινήσουμε το σχήμα; 

93. Παιδί: Το τετράγωνο. 

94. Εκπαιδευτικός: Πού να πάει; Πάνω κάτω; Πού να πάει; 

95. Παιδί: Κάτω.  

96. [Η εκπαιδευτικός μετακινεί το τετράγωνο προς τα κάτω, στα πραγματικά γεωμετρικά 

97. σχήματα που βρίσκονται στον πίνακα]. 

Ακολούθως, η εκπαιδευτικός τοποθετεί ενωμένα τα υποσχήματα, που προέκυψαν από την 

κοπή του σχήματος στον πίνακα και καλεί τα παιδιά να ψηφίσουν ποια επιλογή ταιριάζει 

στα υποσχήματα που πήραν από την κοπή (ανάλυση της γεωμετρικής σύνθεσης). Η 

πλειοψηφία (ανάμεσα τους και η Άντρη και ο Αχιλλέας) επιλέγει την ορθή επιλογή, 

φανερώνοντας την ικανότητα τους να αναλύουν νοερά μια γεωμετρική σύνθεση σε 

γεωμετρικά σχήματα  και  να εφαρμόζουν, νοερά, μετατοπίσεις. Έτσι, η εκπαιδευτικός 

καλεί τα παιδιά να αναφέρουν τι μετατόπιση απαιτείται να γίνει. Χρησιμοποιώντας τυπικό 

λόγο, ένα παιδί αναφέρει ότι το τετράγωνο θα πρέπει να πάει κάτω. Αν και το παιδί 
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αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τον όρο της μετατόπισης – μετακίνησης, εν τούτοις 

χρησιμοποιεί την ονομασία του σχήματος και την κατεύθυνση της μετατόπισης. 

 

Εικόνα 4.2.97-4.2.98 Κοπή σχήματος στην ολομέλεια  και  Μετατόπιση τετραγώνου προς τα 

κάτω.  

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης διδασκαλίας 

Στην πρώτη διδασκαλία τα παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης παρουσιάζονται 

να δυσκολεύονται, αρχικά, στη δημιουργία γεωμετρικών συνθέσεων με τα σχήματα τους, 

κάτι που έπειτα αντιμετωπίζεται. Επιπλέον, η Άντρη και ο Αχιλλέας παρουσιάζονται 

ικανοί να προβαίνουν σε νοερές αναλύσεις γεωμετρικών συνθέσεων και να επιλέγουν 

ορθά την τελική γεωμετρική σύνθεση. Ωστόσο, δεν είναι ικανοί να περιγράφουν λεκτικά 

τη δράση τους. 

Δεύτερη Διδασκαλία 

Περιγραφή 

Τα παιδιά είναι οργανωμένα σε ομάδες των δύο ατόμων [Αλεξία & Άντρη, Στέλλα & 

Αχιλλέας].  Τα θρανία τους είναι διαρρυθμισμένα σε κύκλο. Η δεύτερη διδασκαλία 

αντιστοιχεί στο δεύτερο σχέδιο μαθήματος που δόθηκε στην πειραματική ομάδα 2 

[Παράρτημα 3]. 

Επεισόδιο 1 

Η εκπαιδευτικός προβάλλει την αρχική γεωμετρική σύνθεση, φτιάχνοντας την στον 

πίνακα της τάξης και την τελική σύνθεση, σε εικονική αναπαράσταση. Καλεί τα παιδιά να 

φτιάξουν την αρχική σύνθεση στα πινακάκια τους. Όλα τα παιδιά της ομάδας εστίασης της 

παρατήρησης τοποθετούν σωστά τα σχήματα. Έπειτα, καλούνται να διατυπώσουν τις 

προβλέψεις τους για το τι απαιτείται να γίνει για να μοιάσει η αρχική σύνθεση με την 

τελική [Δραστηριότητα 1]. 

1.Εκπαιδευτικός: Ήθελε να φτιάξει αυτό το σχηματάκι στο καπέλο της. Προσπάθησε, 

2.προσπάθησε και έφτασε μέχρι εδώ. Θέλω να πάρετε και εσείς τα σχήματα με τον 
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3.αριθμό, προσοχή, 1 και 2 και να τα βάλετε στο πινακάκι σας, όπως είναι εδώ[δείχνει 

4.την αρχική γεωμετρική σύνθεση]. Μην κάνετε κάποια κίνηση αφήστε μόνο τα 

5.σχηματάκια σας και θέλω να σκεφτείτε τι να της πούμε της Μπέλας Κορδέλας για να 

6.την βοηθήσουμε. Κάντε μια πρόβλεψη. Πώς πρέπει να μετακινήσουμε τα σχήματα 

7.μου για να φτιάξουμε το καπέλο αυτό που θέλει; [δείχνει την τελική γεωμετρική 

8.σύνθεση]. 

9.[Ο Αχιλλέας τοποθετεί τα σχήματα στον πίνακά του, μόνος του, σωστά.  Το ίδιο και 

10. το ζευγάρι Άντρη και Αλεξία, εικόνα 4.2.100-4.2.101, 4:15-4:26]. 

11. Εκπαιδευτικός: Για πειραματιστείτε με τους φίλους σας. Τι πρέπει να κάνει η 

12. Μπέλα Κορδέλα για να φτιάξει αυτό το σχήμα; 

13. Εκπαιδευτικός: Πρώτα θέλω να μου πείτε τι πρέπει να κάνω. Τι πρέπει να κάνουμε 

14. Νίκο; 

15. Παιδιά: Να τα ενώσουμε. 

16. Εκπαιδευτικός: Πώς να τα ενώσουμε; 

17. Μάρκος: Να τα μετακινήσουμε το ένα. 

18. Εκπαιδευτικός: Προς τα πού; 

19. Παιδί 1: Κάτω [μετακινεί το χέρι της προς τα δεξιά]. 

20. Εκπαιδευτικός: Κοντά στο δύο [φτιάχνει ένα ημικύκλιο από τα αριστερά, από το 

21. σχήμα 1, στα δεξιά, προς το σχήμα 2].Να περιστρέψει κοντά στο δύο;  

22. Παιδιά: Ναι.  

23. Εκπαιδευτικός: Σε ποια μεριά; 

24. Παιδί 2: Κοντά [φτιάχνει ένα ημικύκλιο από τα αριστερά στα δεξιά, εικόνα 4.2.102, 

25. 5:19]. 

26. [Ο Αχιλλέας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρότασης κράτα το σημείο 

27. περιστροφής σταθερό και περιστρέφει το σχήμα 1 προς τα δεξιά]. 

28. Εκπαιδευτικός: Προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά [δείχνει αριστερά και μετά 

29. δεξιά]. 

30. Παιδιά: Δεξιά. 

31. Εκπαιδευτικός: Για κοιτάξτε κάτι που θα σας βοηθήσει. 

32. [Προβάλλεται το βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία]. 

33. Αχιλλέας: [ Αναπαράγει τη σκόπιμη χειρονομία εικόνα 4.2.103, 8:00]. 

34. Εκπαιδευτικός: Για να το δοκιμάσουμε τώρα στον πίνακα μας.  

35. [Η Αλεξία δεν συνεργάζεται με την Άντρη . Η Άντρη περιστρέφει το σχήμα 1 προς 

36. τα δεξιά κάτω, εικόνα 4.2.104] . 

37. [Η εκπαιδευτικός πλησιάζει τον Αχιλλέα]. 

38. Εκπαιδευτικός: Πώς το έφτιαξες; 

39. Εκπαιδευτικός: Ποιο μετακίνησες;  

40. [Ο Αχιλλέας αγγίζει το σχήμα 1]. 

41. Εκπαιδευτικός: Το ένα; 

42. Εκπαιδευτικός: Προς τα πού το μετακίνησες [η εκπαιδευτικός τοποθετεί τα 

43. σχήματα του Αχιλλέα στην αρχική τους θέση]; 

44. Αχιλλέας: Προς τα κάτω δεξιά. 

45. Εκπαιδευτικός: Προς τα κάτω δεξιά [Αχιλλέας και εκπαιδευτικός περιστρέφουν μαζί  

46. το σχήμα 1 προς τα κάτω δεξιά]. 

47. Εκπαιδευτικός: Έλα Αχιλλέα μου να μας δείξεις στον μεγάλο πίνακα πώς το 

48. έφτιαξες.  

49. [Ο Αχιλλέας σηκώνεται από τη θέση του και πλησιάζει στον πίνακα]. 

50. Εκπαιδευτικός: Πώς το έφτιαξες το καπέλο; 

51. Αχιλλέας: Μετακίνησα το ένα [αγγίζει το σχήμα 1]  προς τα κάτω δεξιά.  

52. Εκπαιδευτικός: Μετακίνα το όπως μας είπες. 
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53. [Ο Αχιλλέας περιστρέφει το σχήμα 1 προς το σχήμα 2, εικόνα 4.2.106, 11:55].  

54. Εκπαιδευτικός: Τέλεια. 

Τα παιδιά, φανερά επηρεασμένα από την προηγούμενη διδασκαλία, χρησιμοποιούν την 

έννοια «να τα ενώσουμε», «να τα μετακινήσουμε το ένα» (γραμμή 15-17). Ένα παιδί (παιδί 

1) μετακινεί το χέρι του προς τα δεξιά, εμπλουτίζοντας με την εικονική του χειρονομία τον 

προφορικό του λόγο (γραμμή 19), καθώς διατυπώνει την πρόβλεψή του. Καθώς, η 

εκπαιδευτικός προσπαθεί να οδηγήσει το σημειωτικό παιχνίδι στην κατάκτηση της έννοιας 

της περιστροφής, επεκτείνει την χειρονομία του παιδιού και φτιάχνει ένα ημικύκλιο από τα 

αριστερά στα δεξιά. Έτσι, παράγει μία εικονική χειρονομία που αναπαριστά την 

περιστροφή του γεωμετρικού σχήματος προς τα δεξιά , συγχρονίζοντας την κίνηση της με 

τη φράση «να περιστρέψει κοντά στο δύο» (γραμμή 20-21). Η χειρονομία αναπαράγεται 

από ένα παιδί, δημιουργώντας ένα φαινόμενο σύλληψης. Το παιδί 2 επιλέγει μία λέξη από 

τη λεκτική διατύπωση της εκπαιδευτικού, για να συνοδεύσει την χειρονομία του, τη λέξη 

«κοντά» (γραμμή 24, εικόνα 4.2.102, 5:19). Η  απουσία της λέξης περιστροφής μπορεί να 

ερμηνευθεί ως  μια δυσκολία για το παιδί,  παρόλο που στη χειρονομία του δείχνει να 

αναγνωρίζει την έννοια της περιστροφής. Ο Αχιλλέας μετασχηματίζει τη λεκτική 

αναπαράσταση της εκπαιδευτικού και τη χειρονομία της, σε περιστροφή στα πραγματικά 

αντικείμενα που έχει στην διάθεση του.  

Η αυθόρμητη παραγωγή χειρονομιών συνεχίζεται από την εκπαιδευτικό σε μια 

προσπάθεια να συγκεκριμενοποιήσει την κατεύθυνση της περιστροφής μέσα από δύο 

δεικτικές χειρονομίες, κάτι που λειτουργεί αποτελεσματικά στα παιδιά (γραμμή 28-29). 

Αποτελεσματική εμφανίζεται και η προβολή της σκόπιμης χειρονομίας για τον Αχιλλέα. 

Αφού την αναπαράγει (εικόνα 4.2.103, 8:00), καθώς προβάλλεται, εμφανίζεται στα 

επόμενα λεπτά του επεισοδίου τόσο στη συζήτηση του με την εκπαιδευτικό, όσο και κατά 

τη διάρκεια του έλεγχου της δραστηριότητας στην ολομέλεια να χρησιμοποιεί τυπικό 

μαθηματικό λόγο, που να ορίζει την κατεύθυνση της περιστροφής. Το παιδί παρουσιάζεται 

να χρησιμοποιεί τη λέξη «μετακίνησε» αντί «περιέστρεψε», κάτι που εν μέρει οφείλεται 

στην ίδια την εκπαιδευτικό, που χρησιμοποιούσε αυθόρμητα τον όρο της μετακίνησης, 

αντί της περιστροφής.  Σημαντικό να τονιστεί ότι, ενώ στην προβολή της χειρονομίας για 

τη μετατόπισης το συγκεκριμένο παιδί δεν εντοπίστηκε να αναπαράγει κάποια χειρονομία, 

στη διδασκαλία αυτή το κάνει. Η συμπεριφορά του παιδιού, ίσως, να οφείλεται στις 

περισσότερες δυσκολίες  που προκαλεί ο μετασχηματισμός της περιστροφής, σε σχέση με 

την μετατόπιση. Να υπογραμμιστεί ότι, στη διδασκαλία αυτή η αναπαραγωγή της 

χειρονομίας από μέρους του παιδιού έγινε, αφού εφάρμοσε την περιστροφή στα 
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πραγματικά σχήματά του. Ενδεχομένως, η αναπαραγωγή της χειρονομίας βοήθησε το 

παιδί να ελέγξει την ίδια του την δράση.  

Η Αλεξία και η Άντρη εφαρμόζουν με μεγάλη ευκολία την περιστροφή στα σχήματα τους. 

Η Στέλλα παραμένει αδρανής, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, εφόσον δεν είναι 

πρόθυμη να συνεργαστεί με τον Αχιλλέα.  

 

 

Εικόνα 4.2.99:  Προβολή αρχικής και τελικής γεωμετρικής σύνθεσης από εκπαιδευτικό, 

Εικόνα 4.2.100:  Αρχική γεωμετρική σύνθεση Αχιλλέα, [4:15], 

Εικόνα 4.2.101: Αρχική γεωμετρική σύνθεση Αλεξίας και Άντρης, [4:26] 

 

 

 

 

Εικόνα 4.2.102: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία από παιδί για αρχική, τελική θέση 

υποσχήματος και περιστροφή, [5:19],  

Εικόνα 4.2.103: Αναπαραγωγή χειρονομίας από Αχιλλέα, [8:00, γραμμή 33] 
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Εικόνα 4.2.104-4.2.105: Τελική γεωμετρική σύνθεση Αλεξίας - Άντρης και 

Αχιλλέα[11:34],αντίστοιχα 

Εικόνα 4.2.106:Έλεγχος στην ολομέλεια από Αχιλλέα[11:55, γραμμή 53]   

 

Επεισόδιο 2 

Αφού ολοκληρωθεί το επεισόδιο 1, ξεκινάει το επεισόδιο 2. Τα παιδιά τοποθετούν τα 

σχήματα 3 και 4, με δυσκολία στην αρχική θέση τους, όπως τα είχε τοποθετήσει, λίγα 

δευτερόλεπτα νωρίτερα στον πίνακα, η εκπαιδευτικός. Έπειτα, η εκπαιδευτικός προβάλλει 

την εικονική αναπαράσταση της τελικής γεωμετρικής σύνθεσης στον πίνακα  και 

καλούνται να διατυπώσουν τις προβλέψεις τους [Δραστηριότητα 2]. 

55. Εκπαιδευτικός: Θέλει να φτιάξει αυτό το σχήμα για καπέλο τώρα. Δέστε το καλά το 

56. τελικό σχέδιο του καπέλου της. Προσπαθεί, προσπαθεί, αλλά είναι λίγο ξεχασιάρα 

57. και έμεινε μέχρι εδώ[δείχνει την τελική γεωμετρική σύνθεση με τον δείκτη της]. Πάρτε 

58. τα σχήματα 3 και 4 και τοποθετήστε τα, όπως είναι στο πινακάκι να τα 

59. δούμε.  

60. [Ο Αχιλλέας εργάζεται μόνος τους και δεν επιτρέπει στη Στέλλα να συμμετάσχει]. 

61. [Ο Αχιλλέας τοποθετεί το σχήμα 3 σε λανθασμένο προσανατολισμό, εικόνα 4.2.107. 

62. 13:00]  

63. Εκπαιδευτικός: [Πλησιάζει τον Αχιλλέα]. Δες ξανά πού είναι το 3. [Πλησιάζει την 

64. Άντρη και την Αλεξία]. 

65. Εκπαιδευτικός: Βάλτε το 4 κάτω. [Δείχνει την θέση που πρέπει να μπει το σχήμα 

66. στο πινακάκι]. 

67. [Η Αλεξία δεν αντιλαμβάνεται και η εκπαιδευτικός παίρνει το σχήμα και το 

68. τοποθετεί]. 

69. Εκπαιδευτικός: Τι νομίζετε τώρα ότι πρέπει να γίνει. Πείτε μας Νίκο μου ποιες 

70. κινήσεις πρέπει να κάνει η Μπέλα Κορδέλα για να φτιάξει το σχήμα, για να το 

71. φτιάξει αυτό [δείχνει με τον δείκτη της την τελική γεωμετρική σύνθεση]; Πώς να 

72. μετακινήσει άραγε τα σχήματα της, Νίκο μου; 

73. Νίκος: Το 3 να το κάνει δεξιά.  

74. Εκπαιδευτικός: Να το κάνει να δούμε; 

75. [Περιστρέφει το σχήμα 3 της αρχικής γεωμετρικής σύνθεσης, που βρίσκεται στον 

76. πίνακα της τάξης, στα δεξιά]. 

77. Εκπαιδευτικός: Είναι σωστό; 

78. Παιδιά: Ναι. 
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79. Εκπαιδευτικός: Είναι ακριβώς τα ίδια  αυτό το σχηματάκι με αυτό το σχηματάκι; 

80. Παιδιά: Όχι. 

81. Εκπαιδευτικός: Τι να κάνουμε; Άλλο; 

82. Φανούριος: Το 4. 

83. Εκπαιδευτικός: Πού να πάει; Εδώ ή εδώ [δείχνει δεξιά και αριστερά αντίστοιχα]; 

84. Φανούριος: Στο 3. 

85. Εκπαιδευτικός: Δηλαδή πού να πάει; Απ’ εδώ ή απ’ εδώ; 

86. [Ο Φανούριος δείχνει στα αριστερά]. 

87. Παιδί: Το 3 να μετακινηθεί που την θέση του. 

88. Εκπαιδευτικός: Είναι αυτό που έκανε ο Νίκος μετά. 

89. Εκπαιδευτικός: Ο Φανούριος έχει μια άλλη ιδέα. 

90. Εκπαιδευτικός: Λέει να πάει το 4. Πού να πάει Φανούριε;  

91. Φανούριος: Δεξιά. 

92. Εκπαιδευτικός: Δηλαδή πάνω ή κάτω; 

93. Φανούριος: Πάνω. 

94. Εκπαιδευτικός: Άρα θα πάει πάνω αριστερά 

95. Εκπαιδευτικός: Πάμε να δούμε κάτι από την Μπέλα Κορδέλα. Βλέπουμε μόνο 

96. Βλέπουμε. [Προβάλλεται το βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία.Η Αλεξία και ο 

97. Αχιλλέας αναπαράγουν την χειρονομία. Ο Αχιλλέας την αναπαράγει ολόκληρη, ενώ η 

98. Αλεξία κάποια στιγμή διασπάται η προσοχή της και δεν ολοκληρώνει την ένωση των 

99. υποσχημάτων, παρά μόνο αναπαριστά την αρχική σύνθεση με τα χέρια της, εικόνα 

100. 4.2.108,15:05]. 

101. Εκπαιδευτικός: Κάντε το τώρα στο πινακάκι σας. Το 4 να πάει πάνω.  

102. [Ο Αχιλλέας εκτελεί την περιστροφή του σχήματος 4 στα αντικείμενα]. 

103. [Η Στέλλα δεν ασχολείται αλλά είναι απασχολημένη με τα σχήματα στον φάκελο]. 

104. Η Αλεξία εμφανίζεται να μην ξέρει τι να κάνει και παρεμβαίνει η Άντρη και εκτελεί 

105. την περιστροφή λανθασμένα].  

106. [Πλησιάζει η εκπαιδευτικός το ζευγάρια Αλεξία και Άντρη και τοποθετεί τα 

107. σχήματα στις αρχικές τους θέσεις].  

108. Εκπαιδευτικός: Προς τα πού μας είπε η Μπέλα Κορδέλα να πάει;  

109. Αλεξία: Εκεί [δείχνει τη θέση του σχήματος 4 με το δάχτυλο της]. 

110. Εκπαιδευτικός: Πού; 

111. Αλεξία: Πάνω. 

112. Εκπαιδευτικός: Προς τα πάνω. Δεξιά ή αριστερά; 

113. Αλεξία: Αριστερά. 

114. Εκπαιδευτικός: Αριστερά προς τα πάνω. 

115. [Η εκπαιδευτικός  εκτελεί την περιστροφή του σχήματος 4 αριστερά πάνω]. 

116. [Πλησιάζει τον Αχιλλέα]. 

117. Εκπαιδευτικός: Εβοήθησες σας η Μπέλα Κορδέλα με το βίντεο της; 

118. Αχιλλέας: Ναι. 

119. Εκπαιδευτικός: Δείξε μου πώς το έκανες; 

120. Αχιλλέας : Επήρα το πάνω [ο Αχιλλέας εκτελεί την περιστροφή προς τα αριστερά 

121. στα πραγματικά του αντικείμενα]. 

122. Εκπαιδευτικός: Προς τα πού; Δεξιά ή αριστερά; 

123. Αχιλλέας: Αριστερά.  

124. Εκπαιδευτικός: Προς τα πάνω αριστερά. Μπράβο. 

125. Εκπαιδευτικός: Λοιπόν, θέλω τον Φανούριο που είχε την λύση. 

126. [Ο Φανούριος σηκώνεται από τη θέση του και πλησιάζει στον πίνακα της τάξης].  

127. Εκπαιδευτικός: Εξήγα μας τι κάνεις.  

128. Φανούριος: Επήρα το 4 προς τα πάνω. 

129. Εκπαιδευτικός: Δεξιά ή αριστερά; [Δείχνει την κατεύθυνση κάθε φορά, με τον δείκτη 
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130. της]. 

131. Εκπαιδευτικός: Δεξιά; 

132.  Φανούριος: Αριστερά. 

133. [Ο Φανούριος περιστρέφει το σχήμα 4 προς τα αριστερά, πάνω]. 

134. Εκπαιδευτικός: Αριστερά [δείχνει προς τα αριστερά ].Μπράβο. 

135. Εκπαιδευτικός: Συμφωνούμε. Είναι το σχέδιο που είχε η Μπέλα Κορδέλα στο 

136. μυαλό της; 

137. Παιδιά: Ναι. 

 

Η δραστηριότητα αποβαίνει δύσκολη ακόμη και στις διατυπώσεις προβλέψεων για τα 

παιδιά, εφόσον αναφέρουν την περιστροφή στα δεξιά, χρησιμοποιώντας άτυπο λόγο («να 

το κάνει στα δεξιά»). Ο Φανούριος εμφανίζεται να αναγνωρίζει αμέσως την ανάγκη για 

περιστροφή στα αριστερά, την οποία αδυνατεί να την ορίσει, επαρκώς, λεκτικά. 

Συγκεκριμένα, παράγει μια δεικτική χειρονομία, δείχνοντας προς τα αριστερά, για να 

υποδείξει την αριστερή κατεύθυνση της περιστροφής.  

Τη διατύπωση προβλέψεων διαδέχεται η προβολή του βίντεο, όπου η Αλεξία και ο 

Αχιλλέας παρουσιάζονται να αναπαράγουν τη χειρονομία μερικώς και ολοκληρωμένα, 

αντίστοιχα (εικόνα 4.2.108, γραμμή 99-100, 15:05). Εντύπωση προκαλεί που ο Αχιλλέας 

μετασχηματίζει αμέσως τη χειρονομία που παρακολουθεί σε περιστροφή πάνω στα 

πραγματικά του αντικείμενα. Η αποτυχία της Αλεξίας να εφαρμόσει την χειρονομία 

μεταφέρεται και στην εφαρμογή της περιστροφής στα πραγματικά αντικείμενα, εφόσον 

εμφανίζεται να αδυνατεί να εκτελέσει την περιστροφή στα πραγματικά της αντικείμενα. 

Αδυναμία παρουσιάζεται και στην Άντρη που εκτελεί την κίνηση στα αντικείμενα στο 

πινακάκι της λανθασμένα. Η παρέμβαση της εκπαιδευτικού διαδραματίζει καταλυτικό 

ρόλο, με την Αλεξία να συγκεκριμενοποιεί την κατεύθυνση της περιστροφής, λεκτικά. Η 

λεκτική αναπαράσταση του παιδιού αποτελεί ένα μεγάλο βήμα, αν λάβουμε την 

ανεπάρκεια του προφορικού της λόγου στις προηγούμενες φάσεις της παρατήρησης.  

Με μερικώς μαθηματικοποιημένο λόγο, περιγράφουν την περιστροφή ο Αχιλλέας και ο 

Φανούριος, οι οποίοι εμφανίζονται γνώστες της κατεύθυνσης τη περιστροφής, αλλά 

αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη «περιστροφή». Αναλυτικότερα, χρησιμοποιούν τη 

λέξη  «επήρα του». Το  λόγο του Αχιλλέα εμπλουτίζουν οι ενέργειες του πάνω στα 

πραγματικά του αντικείμενα (δηλαδή, μεταβιβάζει τη σκέψη του, περιστρέφοντας τα 

πραγματικά του γεωμετρικά σχήματα). ΚΥ
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Εικόνα 4.2107: Αρχική γεωμετρική  σύνθεση Αχιλλέα, [13:00,] 

Εικόνα 4.2.108: Αναπαραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από Αχιλλέα και Αλεξία, [15:05, 

γραμμή 99-100]. 

 

Επεισόδιο 3 

Το επεισόδιο 3 ξετυλίγεται στο επόμενο λεπτό του επεισοδίου 2, κατά το οποίο, η 

εκπαιδευτικός προβάλλει τη γεωμετρική σύνθεση με υποσχήματα το 3 και το 5, με 

πραγματικά γεωμετρικά σχήματα, στον πίνακα της τάξης. Επίσης, η εκπαιδευτικός 

προβάλλει στα παιδιά τρεις πιθανές επιλογές για την τελική γεωμετρική σύνθεση. Τα 

παιδιά παρακολουθούν το βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία και καλούνται να προβλέψουν 

το τελικό αποτέλεσμα της γεωμετρικής σύνθεσης [Δραστηριότητα 3α]. Κατά τη διάρκεια 

της προβολής του βίντεο, παρατηρείται ο Αχιλλέας να αναπαράγει τη σκόπιμη χειρονομία.  

138. Εκπαιδευτικός: Η Μπέλα Κορδέλα μπέρδεψε τα σχέδια που είχε για δύο 

139. σχήματα και θέλει να την βοηθήσουμε.  

140. Εκπαιδευτικός: Για παρατηρείστε εδώ. Η Μπέλα Κορδέλα έχει αυτά τα δύο 

141. σχήματα [τοποθετεί τα σχήματα στον πίνακα]. Ποιο από αυτά ταιριάζει να 

142. έφτιαξε με αυτά τα δύο σχήματα [δείχνει την εικονική αναπαράσταση με τρεις 

143. επιλογές για την τελική γεωμετρική σύνθεση]; 

144. Εκπαιδευτικός: Θα δείτε ένα βίντεο και θα μαντέψετε ποιο σχήμα.  

145. [Προβάλλεται το βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία]. 

146.  Αχιλλέας: [αναπαράγει τη σκόπιμη χειρονομία, εικόνα 4.2.109]. 

147. Εκπαιδευτικός: Ποιο νομίζετε έχει φτιάξει η Μπέλα Κορδέλα;  

148. Αχιλλέας:[Δείχνει τη γεωμετρική σύνθεση 2 με τον δείκτη του]. 

149. Άντρη και Αλεξία: [Δείχνουν τη γεωμετρική σύνθεση 3, με τους δείκτες τους]. 

150. [Πλησιάζει η εκπαιδευτικός τα παιδιά]. 

151. Εκπαιδευτικός: Για σκεφτείτε το καλά [πλησιάζει στον πίνακα με την αρχική 

152. γεωμετρική σύνθεση]. 

153. Εκπαιδευτικός: Το 3 πάει κάτω δεξιά [φέρει από το 3 μια καμπύλη γραμμή 

154. δεξιά κάτω και περνά από τα παιδιά]. 

155. Εκπαιδευτικός: Το 3 είναι η σωστή απάντηση; 

156. Αλεξία: Ναι. 

157. Εκπαιδευτικός: Συνεργάζομαι με το φίλο μου. Για σκεφτείτε το καλά.  

158. Εκπαιδευτικός: Αλεξία μου το 3 πρέπει να πάει κάτω δεξιά.  
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159. Αλεξία: [Δείχνει το 1]. 

160. Στέλλα: [Δείχνει το 2]. 

161. Εκπαιδευτικός: Έλα Άντρη μου.  

162. [Η Άντρη σηκώνεται από τη θέση της και πλησιάζει την εκπαιδευτικό]. 

163. Εκπαιδευτικός: Ποια ήταν η σωστή πρόβλεψη; Ποιοι είπαν το 1; 

164. [Σηκώνει το χέρι του ο Φανούριος]. 

165. Εκπαιδευτικός: Το 2; 

166. [Σηκώνουν τα χέρια τους ο Αχιλλέας και η Στέλλα].  

167. Εκπαιδευτικός: Το 3; 

168. Εκπαιδευτικός: Για να δούμε τώρα. Ποιο διάλεξες Άντρη; 

169. Άντρη: Το 2. 

170. Εκπαιδευτικός: Δείξε μας την απάντηση 

171. [Η Άντρη εκτελεί την περιστροφή του γεωμετρικού σχήματος στον πίνακα με τα 

172. πραγματικά υλικά, εικόνα 4.2.110]. 

173. Εκπαιδευτικός: Άρα, ποιο είναι το σωστό τελικά; 

174. Εκπαιδευτικός: Με ποιο μοιάζει; 

175. [Ακούγονται οι αριθμοί 1 και 3]. 

176. Εκπαιδευτικός: Το 3 είναι το ίδιο; 

177. Φανούριος: Όχι το ένα. 

178. Αχιλλέας: Το 2. 

179. Εκπαιδευτικός: Αχιλλέα είσαι σίγουρος; Πού είναι η μεγάλη του πλευρά 

180. [αγγίζει πάνω στην οριζόντια πλευρά του τριγώνου]; Πάνω [αγγίζει  την 

181. οριζόντια πλευρά] ή κάτω [αγγίζει την κάτω πλευρά του τριγώνου]; 

182. [Ο Αχιλλέας κοιτά απορημένος]. 

183. Παιδί: Το ένα. 

Ο Αχιλλέας και η Στέλλα επιλέγουν την επιλογή 2 ως ορθή,  ενώ η Άντρη και η Αλεξία 

την τρίτη επιλογή, παρόλο που η ορθή επιλογή είναι η πρώτη. Αν λάβουμε υπόψη ότι στην 

επιλογή 2 και 3 τα σχήματα βρίσκονται σε πρωτοτυπική θέση, ίσως αποτελεί και την 

κύρια αιτία επιλογής των παιδιών. Μετά την παρέμβαση της εκπαιδευτικού, η οποία τους 

επαναλαμβάνει τη λεκτική αναπαράσταση που συνόδευσε τη σκόπιμη χειρονομία, η 

Αλεξία δηλώνει ως ορθή επιλογή την πρώτη.  

Ακόμη και μετά την εκτέλεση της περιστροφής στα πραγματικά αντικείμενα, τα 

παιδιά (με εξαίρεση τον Φανούριο) δεν αναγνωρίζουν την ομοιότητα του τελικού 

αποτελέσματος της σύνθεσης με την επιλογή 1. Έτσι, η εκπαιδευτικός τους καλεί να 

εστιάσουν την προσοχή τους στην μεγάλη πλευρά της γεωμετρικής σύνθεσης, παράγοντας 

δεικτική χειρονομία στην πλευρά του σχήματος.   

Ενδεχομένως, η εξάρτηση των παιδιών από τις πρωτοτυπικές θέσεις των σχημάτων 

προκάλεσαν έντονες δυσκολίες στη δραστηριότητα αυτή. Η Άντρη παρουσιάζεται να 

εκτελεί σωστά με τα πραγματικά της αντικείμενα την περιστροφή, σε αντίθεση με την 

προηγούμενη δραστηριότητα (εικόνα 4.2.110). 
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Εικόνα 4.2.109: Αναπαραγωγή σκόπιμης χειρονομίας από Αχιλλέα [γραμμή 146],  

Εικόνα 4.2.110: Έλεγχος δραστηριότητας στην ολομέλεια από Άντρη. 

Επεισόδιο 4[21:00] 

Με την προβολή  του σχήματος που πρόκειται να κοπεί και τα υποσχήματα που πιθανόν 

να λάβουν, τα παιδιά κλήθηκαν να προβλέψουν, ποιο ζεύγος υποσχημάτων αντιστοιχεί 

στην ορθή επιλογή [Δραστηριότητα 4].Συγκεκριμένα, τόσο το σχήμα που πρόκειται να 

κοπεί, όσο και οι τρεις πιθανές επιλογές γεωμετρικών σχημάτων, προβάλλονται σε 

εικονική αναπαράσταση στον πίνακα της τάξης.  

184. Εκπαιδευτικός: Η Μπέλα Κορδέλα μας βάζει κι άλλα. Αν κόψει στην γραμμούλα τα 

185. σχήματα ποια δύο άραγε θα πάρει απ εδώ; [Δείχνει με τον δείκτη της τις πιθανές 

186. επιλογές των γεωμετρικών σχημάτων]. 

187.  Εκπαιδευτικός: Φανούριε, έλα δείξε μας. [Ο Φανούριος πλησιάζει στον πίνακα] 

188. Ποια πιστεύεις ότι θα πάρει; 

189. Φανούριος: Το ένα [δείχνει την πρώτη επιλογή με τον δείκτη του και επιστρέφει στη 

190. θέση του]. 

191. Εκπαιδευτικός: Ποιοι πιστεύουν το δύο; 

192. [Δεν σηκώνει κανένα παιδί χέρι]. 

193. Εκπαιδευτικός: Ποιοι πιστεύουν το τρία; 

194. [Η Άντρη σηκώνει διστακτικά το χέρι της]. 

195. Εκπαιδευτικός: Τι πρέπει να κάνω για να βρω τη σωστή απάντηση; 

196. Φανούριος: Να το κόψεις. 

197. Εκπαιδευτικός: Για να το κόψουμε [η εκπαιδευτικός κόβει το σχήμα στη 

198. διακεκομμένη γραμμή]. 

199. Φανούριος: Εν[=είναι] το ένα. 

200. Εκπαιδευτικός: Παρατηρείστε τις επιλογές ένα δύο τρία Φανούριε μου ; 

201. Σκεφτείτε το λίγο. Μην βιάζεστε. Για παρατηρείστε. Τελικά, ποια είναι η 

202. σωστή επιλογή; 

203. Παιδιά: Το ένα. 

204. Εκπαιδευτικός: Για να είναι το ένα σωστό, τι πρέπει να κάνω εδώ; 

205. Παιδί: Να το ανοίξεις. 

206. Εκπαιδευτικός: Πού να το ανοίξω; Πάνω ή κάτω; 

207. Φανούριος: Πάνω. 

208. Εκπαιδευτικός: Να δούμε το βίντεο της Μπέλας Κορδέλας; 

209. [Προβάλλεται το βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία]. 

210. Εκπαιδευτικός: Ποιος θέλει να το κάνει τώρα; Έλα Νίκο μου να μας δείξεις.  

211. [Ο Νίκος πλησιάζει στον πίνακα και εκτελεί την περιστροφή στο γεωμετρικό 

212. σχήμα]. 

213. Εκπαιδευτικός: Με ποιο μοιάζει τώρα; 

214. Νίκος: Με το ένα. 
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215. Εκπαιδευτικός: Άρα η σωστή επιλογή ήταν το…  

216. Παιδιά: Το ένα. 

Ο Φανούριος επιλέγει την ορθή επιλογή. Η Άντρη αναφέρει ως ορθή την επιλογή τρία, 

η οποία παρουσιάζει τρίγωνα υποσχήματα. Ίσως, το παιδί έχει αναγνωρίσει το είδος των 

υποσχημάτων που θα επιφέρει η κοπή, αλλά όχι ολοκληρωτικά σωστά. Η αδυναμία του 

παιδιού μπορεί να σχετίζεται με την έλλειψη κατανόησης για τις διαφορές των κρίσιμων 

ιδιοτήτων των γεωμετρικών σχημάτων, αλλά και με την εξάρτηση του από τις 

πρωτοτυπικές θέσεις των σχημάτων. Αναλυτικότερα, η επιλογή του παιδιού απαρτίζεται 

από συμμετρικά σχήματα. Ακολούθως, στην ερώτηση πώς θα καταλήξουμε στην ορθή 

επιλογή, ακούγεται από ένα παιδί η άτυπη περιγραφική φράση «να το ανοίξεις» (γραμμή 

204), υπονοώντας βέβαια την περιστροφή προς τα πάνω. Η φράση του παιδιού 

συμπληρώνεται από τον Φανούριο με την κατεύθυνση της περιστροφής, δείχνοντας ότι  

έχει προβεί, νοερά, στην ανάλυση της γεωμετρικής σύνθεσης σε γεωμετρικά σχήματα και 

στην περιστροφή του σχήματος.  

Διαχρονική Ανάλυση Δεύτερης Διδασκαλίας  

Σε όλη τη δεύτερη  διδασκαλία, ο Αχιλλέας αναπαράγει τις σκόπιμες χειρονομίες που 

προβάλλονται, δημιουργώντας ένα φαινόμενο σύλληψης, το οποίο πολλές φορές 

λειτουργεί και ως αξονικό σημείο. Συγκεκριμένα, η αναπαραγωγή της χειρονομίας τον 

οδηγεί στην ορθή εφαρμογή του μετασχηματισμού στα πραγματικά του αντικείμενα. Τόσο 

ο Αχιλλέας, όσο και η Αλεξία εμφανίζονται ικανοί να εκφράζουν λεκτικά την κατεύθυνση 

της περιστροφής, χωρίς όμως να είναι ικανοί να περιγράψουν τον μετασχηματισμό, 

λεκτικά.  

Δυσκολίες συναντούν και στην επιλογή τελικής γεωμετρικής σύνθεσης , όταν τους 

δίνονται τρεις  επιλογές. Αναλυτικότερα, παρατηρούνται να εξαρτώνται από το πλαίσιο, 

ειδικότερα από τις πρωτοτυπικές θέσεις των γεωμετρικών σχημάτων. Δηλαδή, 

παρατηρήθηκαν να επιλέγουν συνθέσεις, των οποίων τα υποσχήματα βρίσκονταν σε 

πρωτοτυπικές θέσεις (κάθετος προσανατολισμός και συμμετρικότητα σχημάτων).  

Ο Αχιλλέας, στη δεύτερη διδασκαλία, κάνει αρχή χρησιμοποιώντας τη λέξη 

«μετακίνησα», για να ορίσει το μετασχηματισμό της περιστροφής, δείχνοντας μια σύγχυση 

ανάμεσα στους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς. Παράλληλα, χρησιμοποιεί ορθές 

χωρικές έννοιες, οι οποίες εμπλουτίζονται από  δεικτική χειρονομία για το σχήμα που 

πρέπει να περιστραφεί. Στα επόμενα λεπτά, εντοπίζεται να αναφέρεται στην περιστροφή 

με τη φράση «επήρα το πάνω», συνοδεύοντας τη λεκτική του αναπαράσταση με δράση 
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στα πραγματικά αντικείμενα. Συνεπώς, παρατηρείται στη φάση αυτή να χρησιμοποιεί μια 

λέξη για την περιστροφή διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιεί για τη μετατόπιση. Η 

διαφοροποίηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί μια εξέλιξη στον λόγο του παιδιού. 

Τέλος, οι δυσκολίες της Άντρης με την εφαρμογή της περιστροφής στα πραγματικά 

υλικά εντοπίζονται σιγά,σιγά, κατά τη διάρκεια του χρόνου, να ξεπερνιούνται. Ίσως, η 

οικειότητα του παιδιού με το γεωμετρικό μετασχηματισμό να λειτούργησε ευεργετικά.  

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης και Δεύτερης Διδασκαλίας 

Ενώ στην πρώτη διδασκαλία τα παιδιά αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη δημιουργία 

γεωμετρικών συνθέσεων με τα πραγματικά τους υλικά, στη δεύτερη διδασκαλία 

παρατηρούμε την Άντρη να συναντάει αρχικά δυσκολίες στην εφαρμογή της μετατόπισης, 

οι οποίες, ωστόσο, μετά υποχωρούν. Επιπλέον, σε αντίθεση με την πρώτη διδασκαλία, στη 

δεύτερη διδασκαλία παρατηρούμε τον Αχιλλέα να αναπαράγει τις χειρονομίες, πιθανόν, 

λόγω της πολυπλοκότητας του μετασχηματισμού της  περιστροφής. Στη διδασκαλία αυτή 

τόσο ο Αχιλλέας, όσο η Αλεξία είναι ικανοί να ορίζουν λεκτικά την κατεύθυνση του 

μετασχηματισμού, χωρίς όμως να μεταβιβάζουν και την έννοια της περιστροφής.  

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν όλα τα παιδιά στην αναγνώριση της ορθής τελική 

γεωμετρικής σύνθεσης, ακόμη και η Άντρη  και ο Αχιλλέας, οι οποίοι δεν συνάντησαν 

τέτοιες δυσκολίες στην προηγούμενη διδασκαλία. Εύλογα μπορεί να θεωρηθεί ότι η 

περιστροφή είναι πιο σύνθετος μετασχηματισμός από τη μετατόπιση.  

Τρίτη Διδασκαλία 

Περιγραφή 

Τα παιδιά είναι οργανωμένα σε ομάδες των δύο ατόμων [Αλεξία & Αχιλλέας, Άντρη& 

Στέλλα]. Τα θρανία των παιδιών είναι διαρρυθμισμένα σε κύκλο. Οι πίνακες της τάξης 

βρίσκονται στο κέντρο της τάξης 

Η τρίτη διδασκαλία σχετίζεται με το τρίτο σχέδιο μαθήματος, που δόθηκε στην 

παρεμβατική ομάδα 2 [Παράρτημα 3].  

Eπεισόδιο 1  

Αφού η εκπαιδευτικός φτιάξει στον πίνακα την αρχική γεωμετρική σύνθεση 

[Δραστηριότητα 1, Σχέδιο Μαθήματος 3] με τα τρία υποσχήματα 3,5,7, προβάλλει στον 

πίνακα την εικονική αναπαράσταση της τελικής γεωμετρικής σύνθεσης. Καλεί τα παιδιά 
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να διατυπώσουν τις υποθέσεις τους για το τι κινήσεις πρέπει να γίνουν στην αρχική 

γεωμετρική σύνθεση, για να έχουν την τελική γεωμετρική σύνθεση.  

1.Εκπαιδευτικός: Θέλει να φτιάξει ένα γλυκό που να μοιάζει κάπως έτσι. Να αυτό το 

2.τελικό σχέδιο που έχει στο μυαλό του. Όμως είναι και κουρασμένος είναι και λίγο 

3.γέρος ο καημένος δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά. Έφτασε μέχρι εδώ [προβάλλει 

4.στον πίνακα την εικονική αναπαράσταση της τελικής γεωμετρικής σύνθεσης]. Για 

5.σκεφτείτε και κάντε την πρόβλεψη. Πώς θα τα καταφέρει να κάνει αυτό το 

6.σχέδιο [δείχνει την τελική σύνθεση με τον δείκτη της]. Νίκο [εικόνα 4.2.111, 5:04]. 

7.Νίκος: Το τρίγωνο να γυρίσει και το άλλο να πάει πάνω [σηκώνει το χέρι του προς 

8.τα πάνω, εικόνα 4.2.112]. 

9.Εκπαιδευτικός: Άλλο παιδάκι να μας πει τη σκέψη του πώς να κάνει τούτο το 

10. γλυκό. Να ακούσουμε.  

11. Ευαγγελία: Να βάλει το τρίγωνο πάνω στο ορθογώνιο δείχνει με το δείκτη της και 

12. τζίνο το [=εκείνο το]… 

13. Εκπαιδευτικός: Τούτο που έχει τον αριθμό 7 [δείχνει το σχήμα με τον αριθμό 7 με 

14. το δείκτη της]; 

15. Ευαγγελία: Ναι . 

16. Εκπαιδευτικός: Πού να το βάλει; 

17. Ευαγγελία: Να βάλει που κάτω [κατεβάζει το δείκτη της κάτω] και να γίνει… 

18. Εκπαιδευτικός: Δείτε τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. 

19. [Προβάλλεται το βίντεο με την περιστροφή του τριγώνου]. 

20. Εκπαιδευτικός: Μόνο μία κίνηση μας έδειξε ο κύριος Μπον Μπον. Πάρτε και εσείς 

21. τα σχηματάκια και κάντε μόνο αυτή την κίνηση. Το σχήμα 3 , 5 και 7. 

22. [Τα παιδιά εργάζονται στις ομάδες και η εκπαιδευτικός περνά από κάθε ομάδα]. 

23. Αχιλλέας: [Τοποθετεί τα σχήματα του στην αρχική τους θέση, εικόνα 4.2.115]. 

24. Αλεξία και Άντρη: [Τοποθετούν τα σχήματα 3 και 5 σε σωστό προσανατολισμό και 

25. το 7 σε λάθος προσανατολισμό, εικόνα 4.2.113]. 

26. [Η εκπαιδευτικός πλησιάζει την Αλεξία και την Άντρη και περιστρέφει το σχήμα τους 

27. σε ορθό προσανατολισμό] 

28. Εκπαιδευτικός: Τώρα τι να κάνουμε; 

29. Αλεξία: Να το βάλουμε στην μέση [ενώνει τα δάχτυλα των χεριών της].  

30. Εκπαιδευτικός: Να μετακινήσουμε το 3 να πάει πάνω στο 5. 

31. Άντρη [παρ.]: [Περιστρέφει το 3 προς τα αριστερά]. 

32. Εκπαιδευτικός: Και μένουμε εκεί.  

33. Αλεξία: [Μετακινεί το σχήμα 7 προς τα πάνω, εικόνα 4.2.114]. 

34. Εκπαιδευτικός: Ο κύριος Μπον Μπον είπε μόνο μια κίνηση.  

35. [Ο Αχιλλέας περιστρέφει το κομμάτι 3 προς τα δεξιά, εικόνα 4.2.116]. 

36. [Η εκπαιδευτικός πλησιάζει τον Αχιλλέα]. 

37. Εκπαιδευτικός: Είπε να περιστραφεί το σχήμα 3 προς τα αριστερά. Το 3 να γυρίσει 

38. να περιστραφεί αριστερά.  

39. Εκπαιδευτικός: Είναι αριστερά εδώ; Απ εδώ είναι αριστερά [δείχνει με το δάχτυλο 

40. της αριστερά] απ’ εδώ είναι δεξιά [δείχνει με το δάχτυλο της δεξιά]. 

41.  Αχιλλέας: [Αλλάζει τον προσανατολισμό του σχήματος 3]. 

42. Εκπαιδευτικός: Μετά ο κύριος Μπον Μπον είπε..ακούστε την οδηγία. 

43. [Προβάλλεται το βίντεο με τη μετατόπιση του σχήματος 7]. 

44. Αχιλλέας: [Μόλις τελειώσει η προβολή του βίντεο, μετακινεί το σχήμα 7 προς τα 

45. πάνω, εικόνα 4.2.117]. 

46. [Η εκπαιδευτικός περνά από τον Αχιλλέα]. 

47. Εκπαιδευτικός: Μπράβο πολύ ωραία.  

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

325 

 

48. Εκπαιδευτικός: Έλα Αλεξία μου. Έλα να μας το δείξεις πώς το έκανες.  

49. [Η Αλεξία πλησιάζει τον πίνακα της τάξης με την αρχική γεωμετρική σύνθεση]. 

50. Εκπαιδευτικός: Τέλος συνεργασίας. Ακούμε το παιδάκι που παρουσιάζει. Αλεξία 

51. μου τι έκανες. Πρώτη κίνηση που έκανε ο κύριος Μπον  Μπον. Πού πήρες το 3 

52. [δείχνει το σχήμα 3]; 

53. Αλεξία: [Δεν κάνει κάποια ενέργεια, εικόνα 4.2.118, 10:16]. 

54. Εκπαιδευτικός: Πώς θα μας το εξηγήσει το 3 η Αλεξία, Μάριε μου; Το 3 το έκανε 

55. να… 

56. Μάριος: Να πάει πάνω, κάτω.  

57. Εκπαιδευτικός: Να πάει πάνω προς τα δεξιά ή αριστερά; 

58. Μάριος: Δεξιά. 

59. Εκπαιδευτικός: Αριστερά. Κάμε το να πάει. Κρατούμε το ένα σχήμα και γυρίζουμε 

60. το άλλο [παρεμβαίνει η εκπαιδευτικός και της κρατάει το σχήμα 3 στο σημείο 

61. περιστροφή τους με το σχήμα 5 για να το περιστρέψει αριστερά]. Μπράβο, πολύ 

62. ωραία. Προς τα πάνω αριστερά. 

63. Εκπαιδευτικός: Και το 7 προς τα πού να το κινήσει; 

64. Μάριος: Προς τα πάνω. 

65. Εκπαιδευτικός: Προς τα πάνω [παρεμβαίνει η εκπαιδευτικός, κρατά με την Αλεξία το 

66. σχήμα 7 και το μετακινούν μαζί προς τα πάνω]. Χειροκροτήστε την Αλεξία που το 

67. έκανε έτσι όμορφα. Μπράβο σου. 

 

Ο Νίκος αναφέρει στην εκπαιδευτικό «να γυρίσει το τρίγωνο», υπονοώντας με τον 

περιγραφικό και άτυπο λόγο του την περιστροφή του τριγώνου. Για το παραλληλόγραμμο 

αναφέρει στην εκπαιδευτικό «να πάει πάνω», σηκώνοντας το χέρι του προς τα πάνω.  Η 

δεικτική του χειρονομία υποδεικνύει την κατεύθυνση της μετατόπισης του 

παραλληλογράμμου (εικόνα 4.2.112, γραμμή 7). Ενώ για το τρίγωνο χρησιμοποιεί την 

ορθή έννοια «τρίγωνο», για το παραλληλόγραμμο αδυνατεί να χρησιμοποιήσει μια τυπική 

μαθηματική έννοια και το αναφέρει ως «άλλο». Όμοια, η Ευαγγέλια παρουσιάζει τις ιδέες 

της για την περιστροφή του τριγώνου και την μετατόπιση του παραλληλογράμμου 

(γραμμή 11-12), με άτυπο και περιγραφικό λόγο.  

Αφού προβάλλεται το βίντεο η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να φτιάξουν την 

αρχική γεωμετρική σύνθεση και να εφαρμόσουν τις προβλέψεις τους, όπως προβλήθηκε 

μέσα από το βίντεο. Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός εμφανίζεται να χρησιμοποιεί το 

βίντεο ως ένα τρόπο επίλυσης του έργου, κάτι που δεν είχε προταθεί μέσα από το σχέδιο 

μαθήματος που της δόθηκε. Όσον αφορά στα παιδιά της ομάδας εστίασης της 

παρατήρησης, ο Αχιλλέας τοποθετεί τα σχήματα του ορθά, ενώ η Αλεξία και η Άντρη 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχήμα του παραλληλογράμμου. Ίσως οι δυσκολίες των 

κοριτσιών να οφείλονται εν μέρει στην έλλειψη οικειότητάς τους με το εν λόγω σχήμα, 

αλλά και στη μη πρωτοτυπική θέση που βρισκόταν το σχήμα (εικόνα 4.2.113, γραμμή 24-

25). Η εκπαιδευτικός παρεμβαίνει και  τις καλεί να της αναφέρουν τι πρέπει να κάνουν. Η 
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Αλεξία απαντά με ένα περιγραφικό και άτυπο λόγο, αλλά και με την παραγωγή μιας 

εικονικής χειρονομίας. Η χειρονομία της Αλεξίας παρουσιάζει την ένωση των δύο 

γεωμετρικών σχημάτων στο μέσο της γεωμετρικής σύνθεση και εμπλουτίζει τον άτυπο 

λόγο της (γραμμή 29). Συγκεκριμένα, ο λόγος της αναφέρεται στην τελική θέση των 

σχημάτων που είναι στη μέση της γεωμετρικής σύνθεσης, κάτι που αποδίδεται στην 

τελευταία πτυχή της χειρονομίας του παιδιού, καθώς τα δύο της χέρια ενώνονται στη 

μέση. Η Άντρη μετασχηματίζει το λόγο της σε εφαρμογή της περιστροφής στα πραγματικά 

της σχήματα. Η Αλεξία προχωράει ένα βήμα παραπέρα,  μετατοπίζοντας και το σχήμα 7 

προς τα πάνω (εικόνα 4.2.114, γραμμή 33). Ο Αχιλλέας περιστρέφει το σχήμα 3 προς τα 

δεξιά ,αντί στα αριστερά (εικόνα 4.2.116, γραμμή 35), κάτι που πιθανό να οφείλεται στις 

δυσκολίες του να κατανοήσει τις χωρικές έννοιες. Ωστόσο διορθώνει το αποτέλεσμα της 

δράσης του, καθώς η εκπαιδευτικός παρεμβαίνει και του υποδεικνύει το δεξιά και το 

αριστερά που ήταν και το λάθος της δράσης του. Η χειρονομία τη εκπαιδευτικού 

λειτουργεί ως αξονικό σημείο για την κατάκτηση των χωρικών εννοιών από τον Αχιλλέα.   

 Η μετατόπιση του σχήματος 7 (παραλληλόγραμμο) αντιμετωπίζεται με 

περισσότερη ευκολία από τα παιδιά, εφόσον όλα τα παιδιά μετακινούν το σχήμα χωρίς 

βοήθεια από την εκπαιδευτικό. Ο έλεγχος στην ολομέλεια βρίσκει την Αλεξία να 

δυσκολεύεται, με αποτέλεσμα να παρέμβει ένα άλλο παιδί.  Ωστόσο, το ίδιο το παιδί που 

παρεμβαίνει δυσκολεύεται να συγκεκριμενοποιήσει την κατεύθυνση της περιστροφής του 

τριγώνου, σε αντίθεση με το παραλληλόγραμμο, για το οποίο  ο λόγος του είναι ακριβής 

(γραμμή 56-64).  Η Αλεξία εφαρμόζει τους μετασχηματισμούς με τη βοήθεια της 

εκπαιδευτικού, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. 

 

Εικόνα 4.2.111: Προβολή αρχικής γεωμετρικής σύνθεσης, [5:04, γραμμή 6] 

Εικόνα 4.2.112: Δεικτική χειρονομία από Νίκο για κατεύθυνση μετατόπισης, [γραμμή 7-8] 

Εικόνα 4.2.113: Αρχική γεωμετρική σύνθεση Αλεξίας και Άντρης, [γραμμή 24-25] ΚΥ
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Εικόνα 4.2.114 -4.2.115:Τελική γεωμετρική σύνθεση Αλεξίας και Άντρης και αρχική 

γεωμετρική σύνθεση Αχιλλέα, [γραμμή 33,23]. 

 

 

 

Εικόνα 4.2.116 4.2.117 :  Περιστροφή τριγώνου σε λανθασμένη περιστροφή και  Τελική 

γεωμετρική σύνθεση Αχιλλέα, [γραμμή 35-45]. 

 

Εικόνα 4.2.118-4.2.119: Έλεγχος στην ολομέλεια από Αλεξία, [10:16]. 

Επεισόδιο 2 

Στο επεισόδιο 2, η εκπαιδευτικός τοποθετεί στον πίνακα την εικονική αναπαράσταση του 

τετραγώνου, χωρίς οποιαδήποτε εσωτερική γραμμή. Τα παιδιά  καλούνται να την 

αναπτύξουν χρησιμοποιώντας τα γεωμετρικά σχήματα 1,3,4 και 5 (σχήματα κινέζικου 

τετραγώνου). Ο Αχιλλέας κατορθώνει να φτιάξει το τετράγωνο, μετά από δύο 

λανθασμένες δοκιμές. Τα κορίτσια Αλεξία και Άντρη αδυνατούν, ενώ η  Στέλλα δεν 

παράγει οποιαδήποτε δράση, εφόσον ο Αχιλλέας δεν της το επιτρέπει [Δραστηριότητα 3]. 
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68. Εκπαιδευτικός: Αχ τα μπέρδεψε ο κύριος Μπον Μπον θέλει να φτιάξει αυτό το 

69. τετράγωνο γλυκό αλλά μέσα θέλει να τον βοηθήσετε να βάλει αυτά τα τέσσερα 

70. σχήματα [δείχνει την εικονική αναπαράσταση του τετραγώνου και το σακουλάκι με 

71. τα σχήματα που έχουν μπροστά τους τα παιδιά]. Θέλω να πάρετε τώρα αυτά τα 

72. σχήματα, 13, 4, και 5. Παίρνω τα σχήματα 1,3,4,5 και για να δούμε. Δοκιμάζω να 

73. φτιάξω τετράγωνο. Τετράγωνο γλυκό με τα σχήματα αυτά.  

74. Αχιλλέας: [Κάνει δύο λανθασμένες δοκιμές και μετά φτιάχνει το τετράγωνο, εικόνα 

75. 4.2.120, 4.2.121, 4.2.122]. 

76. [Η εκπαιδευτικός βλέπει την πετυχημένη προσπάθεια του Αχιλλέα, καθώς περνάει 

77. από κάθε ομάδα]. 

78. Εκπαιδευτικός: Ο ζαχαροπλάστης Αχιλλέας βρήκε τον τρόπο. Έβαλε το ένα πλάι 

79. στο άλλο και το έφτιαξε.  

80. Εκπαιδευτικός: Αχιλλέα, ξανα-κάμε το με τη Στέλλα να το δω.  

81. Αχιλλέας: [Χαλάει το τετράγωνο και το ξαναφτιάχνει αμέσως μόνος του στο 

82. πινακάκι ]. 

83.  Αλεξία:[Δυσκολεύεται και δίνει τα σχήματα και το πινακάκι στην Άντρη]. 

84. [Η Άντρη δυσκολεύεται, εικόνα 4.2.123].  

85. [Η εκπαιδευτικός τοποθετεί τα υποσχήματα 1,3,4,5 όπως προβλέπεται στο σχέδιο 

86. μαθήματος, στον πίνακα]. 

87. Εκπαιδευτικός: Έλα Αχιλλέα, να δούμε την απάντηση. Πάμε Αχιλλέα εξήγα μας. 

88. [Ο Αχιλλέας σηκώνεται από τη θέση του και πηγαίνει στον πίνακα της τάξης που 

89. βρίσκονται τοποθετημένα τα σχήματα 1,3,4,5]. 

90. Αχιλλέας: Να μετακινήσω το 3 προς τα κάτω [περιστρέφει το σχήμα 3 προς τα 

91. δεξιά]. [Μετακινεί το τετράγωνο προς τα αριστερά, εικόνα 4.2.124-4.2.125, 26:51]. 

92. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Χειροκροτούμε τον. Τέλειος. 

 

Αφού δίνεται αρκετός χρόνος στα παιδιά και κάποια από αυτά πετυχαίνουν τη γεωμετρική 

σύνθεση του τετραγώνου, η εκπαιδευτικός καλεί τον Αχιλλέα να φτιάξει τη γεωμετρική 

σύνθεση στην ολομέλεια. Με εξαίρεση την περιστροφή του τετραγώνου, την οποία ο 

Αχιλλέας περιγράφει λεκτικά, ως «μετακίνηση προς τα κάτω»  (εικόνα 4.2.124, 26:51, 

γραμμή 91), το παιδί εφαρμόζει τους υπόλοιπους μετασχηματισμούς, χωρίς να αναφέρει 

κάτι λεκτικά. Ο  λόγος του, για το πρώτο σχήμα που περιστρέφει, παρουσιάζει τις 

δυσκολίες  που αντιμετωπίζει το παιδί για να χρησιμοποιήσει τη λέξη της περιστροφής, 

αλλά και της οποιαδήποτε χωρικής έννοιας (δεξιά και αριστερά) που υποδεικνύει 

κατεύθυνση. Στη  συγκεκριμένη περίπτωση  ο λόγος του Αχιλλέα συγκρούεται με τις 

ενέργειες του στα πραγματικά αντικείμενα, τα οποία μεταβιβάζουν καλύτερα την 

γεωμετρική του σκέψη. Δηλαδή, ενώ αναφέρει τη λέξη «μετακίνησα», περιστρέφει το 

σχήμα. Επίσης, ενώ τονίζει λεκτικά την κατεύθυνση «προς τα κάτω», περιστρέφει το 

σχήμα 3 προς τα κάτω δεξιά.  
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Εικόνα 4.2.120-4.2.121: Αρχικές προσπάθειες Αχιλλέα,  

Εικόνα 4.2.122:  Σύνθεση τετραγώνου από Αχιλλέα [γραμμή 74]. 

 

 

Εικόνα 4.2.123: Αρχική γεωμετρική σύνθεση Αλεξίας και Άντρης, [γραμμή 85] 

Εικόνα 4.2.124- 4.2.125: Έλεγχος σύνθεσης τετράγωνου στην ολομέλεια από Αχιλλέα, 

[26:51, γραμμή 91]. 

 

Επεισόδιο 3 

Το επεισόδιο 3 διαδέχεται το επεισόδιο 2 στο ίδιο λεπτό, με την εκπαιδευτικό να 

προβάλλει στα παιδιά το σχήμα που πρόκειται να κοπεί. Επίσης, προβάλλει σε εικονική 

αναπαράσταση τις τρεις επιλογές γεωμετρικών συνθέσεων, από τις οποίες τα παιδιά θα 

πρέπει να επιλέξουν αυτή που περιλαμβάνει τα υποσχήματα που θα προκύψουν από την 

κοπή του σχήματος (τρίτη επιλογή). Τα παιδιά καταλήγουν στην ορθή επιλογή  

[Δραστηριότητα 3]. 

93. Εκπαιδευτικός: Μία είναι σωστή. Να τις ξαναδούμε. Ποιοι νομίζουν ότι είναι αυτή 

94. η σωστή απάντηση; Αν κόψω το σχήμα μου θα πάρω αυτά τα 3[κρατά το σχήμα]; 

95. [Δείχνει την πρώτη επιλογή με τον δείκτη της]. 

96. Εκπαιδευτικός: Κανένας κανένας. [Δείχνει την επιλογή 1]. 

97. Εκπαιδευτικός: Αν κόψω το σχήμα του κυρίου Μπον Μπον, θα πάρω αυτά τα 

98. σχήματα; [Δείχνει τη δεύτερη επιλογή με τον δείκτη της]. Ποιοι ψηφίζουν το 2; 

99. Παιδιά: Όχι. 

100. Εκπαιδευτικός: Κανένας. Και  αν κόψω το γλυκό του κυρίου Μπον Μπον θα πάρω 

101. αυτά τα σχήματα [δείχνει την επιλογή 3 με τον δείκτη της]; 
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102. Αχιλλέας: [Σηκώνει μεμιάς το χέρι του].  

103. Παιδιά: Ναι. 

104. Εκπαιδευτικός: Για να το κόψουμε να δούμε. Ακολουθώ τις γραμμές. Για να 

105. ελέγξουμε. [Κόβει το σχήμα στις διακεκομμένες γραμμές, και δείχνει στα παιδιά τα 

106. υποσχήματα που προέκυψαν]. Είναι τα ίδια με αυτά εκεί; 

107. Παιδιά: Ναι. 

108. Εκπαιδευτικός: Έτοιμοι. Τι πρέπει να κάνω εδώ;[Τοποθετεί τα υποσχήματα στον  

109. πίνακα ενωμένα]. Πώς να μετακινήσω τα σχήματα για να μοιάζει με αυτό εδώ; 

110. Εκπαιδευτικός: Έλα Μάριε μου, να μας δείξεις. Για να δούμε . Έλα δοκίμασε να το 

111. κάνεις. Βλέπουμε τον Μάριο που προσπαθεί.  

112. [Ο Μάριος πλησιάζει στον πίνακα της τάξης]. 

113. Μάριος: [Μετακινεί το τρίγωνο που είναι πάνω και το φέρει κάτω]. 

114. Εκπαιδευτικός: Συμφωνείτε; Είναι το ίδιο με αυτό του κυρίου Μπον Μπον; 

115. Παιδιά: Όχι. 

116. [Ο Μάριος κάθεται στη θέση του]. 

117. Εκπαιδευτικός: Έλα Ελευθερία μου να δοκιμάσεις. Ευχαριστούμε για την 

118. προσπάθεια σου Μάριε μου. Για να ελέγξουμε το σχέδιο της Ελευθερίας. Είναι το 

119. ίδιο. 

120. [Σηκώνεται η Ελευθερία από τη θέση της και πλησιάζει στον πίνακα]. 

121. Ελευθερία: [Μετακινεί το σχήμα 3 προς τα πάνω και αντί να περιστρέψει το σχήμα 

122. 4 το μετακινεί]. 

123. Εκπαιδευτικός: Να το γυρίσεις μήπως; Για δοκίμασε.  

124. Ελευθερία: [Περιστρέφει το σχήμα 4 προς τα αριστερά κάτω] 

 

Λόγω έλλειψης χρόνου, η εκπαιδευτικός παραβλέπει το βίντεο και κόβει το σχήμα στις 

διακεκομμένες γραμμές. Τοποθετεί τα σχήματα ενωμένα στον πίνακα, όπως προβλέπει το 

σχέδιο μαθήματος. Καλεί τον Μάριο να μετακινήσει ή να περιστρέψει τα σχήματα στον 

πίνακα, έτσι ώστε να καταλήξουν στην ορθή επιλογή. Το παιδί κάνει τυχαίες κινήσεις και 

η εκπαιδευτικός καλεί την Ελευθερία. Η Ελευθερία δυσκολεύεται με τη περιστροφή του 

σχήματος 4 (εικόνα 4.2.126). Συγκεκριμένα, εφαρμόζει στο σχήμα 4 μετακίνηση αντί 

περιστροφή. Έτσι, η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί μια άτυπη έννοια «να το γυρίσεις», 

υπονοώντας την περιστροφή, για να βοηθήσει το παιδί. Η έννοια διατυπωμένη σε αυτή την 

άτυπη ορολογία γίνεται ξεκάθαρη στο παιδί, το οποίο εφαρμόζει με επιτυχία την 

περιστροφή στο σχήμα 4. Πιθανόν, η άτυπη αυτή λέξη λειτουργεί για το παιδί ως αξονικό 

σημείο, για να αντιληφθεί το ίδιο το μαθηματικό σημείο που απαιτείται να εφαρμοστεί στα 

πραγματικά της αντικείμενα.  

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

331 

 

 

Εικόνα 4.2.126:Ελεγχος δραστηριότητας στην ολομέλεια 

Διαχρονική Ανάλυση Τρίτης Διδασκαλίας 

 Στην τρίτη διδασκαλία ο Αχιλλέας παρατηρείται να δημιουργεί γεωμετρικές συνθέσεις 

χωρίς δυσκολία. Ακόμη κι όταν δυσκολεύεται να εφαρμόσει την περιστροφή στην πρώτη 

σύνθεση,  η χειρονομία της εκπαιδευτικού, συγχρονισμένη με τον προφορικό της λόγο, 

λειτουργεί σαν αξονικό σημείο για το παιδί. Επίσης, ο Αχιλλέας εντοπίζεται να 

επικοινωνεί την περιστροφή λεκτικά, με άτυπο λόγο, συγχύζοντας τον όρο της 

περιστροφής με τη μετακίνηση. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι ενέργειές του στα 

πραγματικά του γεωμετρικά σχήματα, που μοιάζουν να εμπλουτίζουν το λόγο του και να 

συγκεκριμενοποιούν την ιδέα που θέλει να επικοινωνήσει το παιδί.  

Δυσκολίες με τη δημιουργία γεωμετρικών συνθέσεων με τα πραγματικά υλικά 

αντιμετώπισαν και η Αλεξία με την Άντρη, οι οποίες τοποθέτησαν το παραλληλόγραμμο 

σχήμα σε λάθος προσανατολισμό. Οι δυσκολίες της Αλεξίας συνεχίστηκαν και μετέπειτα, 

όταν κλήθηκε να εφαρμόσει το μετασχηματισμό της περιστροφής και της μετατόπισης 

στην ολομέλεια. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας το κορίτσι εντοπίστηκε να 

μεταβιβάζει τη μετατόπιση του γεωμετρικού υποσχήματος μέσα από άτυπο λόγο, ο οποίος 

εμπλουτιζόταν με εικονική χειρονομία.  

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης, Δεύτερης και Τρίτης Διδασκαλίας 

Όμοια με τη δεύτερη διδασκαλία, έτσι και στην τρίτη διδασκαλία, η Αλεξία συναντά 

δυσκολίες στη δημιουργία γεωμετρικών συνθέσεων με τα πραγματικά  υλικά. Δυσκολίες 

συναντά  και η Άντρη λόγω της έλλειψης οικειότητάς της με το σχήμα του 

παραλληλογράμμου, αλλά και της μη πρωτοτυπικής θέσης που έπρεπε να έχει το 

γεωμετρικό σχήμα στη γεωμετρική σύνθεση. Η συγκεκριμένη εξάρτηση από το πλαίσιο, 

με κύρια αιτία την πρωτοτυπική θέση υποσχημάτων, εντοπίστηκε στην Άντρη και στη 

δεύτερη διδασκαλία.  
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Σημαντικά είναι τα σημειωτικά μέσα που χρησιμοποιούν τα παιδιά, για να 

επικοινωνήσουν την ιδέα τους για τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς. Αναλυτικότερα, 

ο Αχιλλέας  αναφερόταν στην περιστροφή, τόσο στη δεύτερη, όσο και στην τρίτη 

διδασκαλία με ελλιπή προφορικό λόγο. Ενώ αρχικά συνόδευε το λόγο του με δεικτική 

χειρονομία, έπειτα  χρησιμοποίησε τα ίδια τα γεωμετρικά σχήματα που είχε στη διάθεσή 

του. Μέσα από αυτά τα σημειωτικά μέσα, η ιδέα του γινόταν αντιληπτή στους 

συνομιλητές του. Η αδυναμία του λόγου του να περιγράψει το είδος του γεωμετρικού 

μετασχηματισμού (περιστροφή), αλλά και την κατεύθυνσή του, ήταν εμφανής.  Να 

σημειωθεί ότι στη δεύτερη διδασκαλία, στην οποία τα παιδιά ασχολούνταν με γεωμετρικές 

συνθέσεις με δύο υποσχήματα, ο Αχιλλέας είχε παρατηρηθεί, στα τελευταία λεπτά της 

διδασκαλίας, να αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ μετατόπισης και περιστροφής. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούσε μια διαφορετική λέξη από τη λέξη «μετακίνησα», την 

άτυπη λέξη «επήρα το». Ωστόσο, στην τρίτη διδασκαλία το παιδί επιστρέφει στη λέξη 

«μετακίνησα», ενδεχομένως λόγω των δυσκολιών που προκάλεσε η αύξηση υποσχημάτων 

στις γεωμετρικές συνθέσεις, αλλά κι ο συνδυασμός των μετασχηματισμών.   

Στη δεύτερη διδασκαλία η Αλεξία χρησιμοποιούσε τον προφορικό της λόγο για να 

ορίσει την κατεύθυνση του μετασχηματισμού. Στην τρίτη διδασκαλία χρησιμοποιεί 

εικονικές χειρονομίες ενσωματωμένες στα πραγματικά υλικά, που έχει μπροστά της. Οι 

χειρονομίες της εμπλουτίζουν τον ελλιπή προφορικό λόγο που παράγει για να 

επικοινωνήσει τη γεωμετρική της σκέψη.  

Όμοια με τη δεύτερη διδασκαλία, στη τρίτη διδασκαλία, τα παιδιά της ομάδας 

εστίασης της παρατήρησης αδυνατούν να προβλέψουν μέσα από επιλογές την τελική 

γεωμετρική σύνθεση, όπως φαίνεται μέσα από την έλλειψη συμμετοχής τους στη 

δραστηριότητα αυτή.  

Τέταρτη Διδασκαλία 

Περιγραφή 

H τέταρτη διδασκαλία σχετίζεται με το τέταρτο σχέδιο μαθήματος, το οποίο δόθηκε στην 

Πειραματική ομάδα 2, όπως επισυνάπτεται στο παράρτημα 3. Στη διδασκαλία αυτή η 

Άντρη και η Αλεξία δουλεύουν ομαδικά, ενώ ο Αχιλλέας και η Στέλλα ατομικά λόγω 

έλλειψης συνεργασίας ανάμεσα τους. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο μαθήματος, τα παιδιά 

στη διδασκαλία αυτή χρησιμοποιούν σχήματα μοτίβου. Τα θρανία της τάξης είναι 

διαρρυθμισμένα σε κύκλο. Τόσο ο πίνακας που παρουσιάζει την αρχική γεωμετρική 
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σύνθεση με πραγματικά υλικά, όσο και ο πίνακας που παρουσιάζει την εικονική 

αναπαράσταση της τελικής γεωμετρικής σύνθεσης, βρίσκονται στο κέντρο της τάξης.  

Επεισόδιο 1 

Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να φτιάξουν την αρχική γεωμετρική σύνθεση με τα 

σχήματα μοτίβου που έχουν στη διάθεσή τους. Έπειτα, τους προβάλλει την τελική 

γεωμετρική σύνθεση, σε εικονική αναπαράσταση. Τα παιδιά διατυπώνουν τις προβλέψεις 

τους για την αλλαγή που προέκυψε στην αρχική σύνθεση. Η  Ελευθερία αναφέρει στην 

εκπαιδευτικό ότι «εγύρισε», υπονοώντας τη μετατόπιση προς τα πάνω, όπως φανερώνεται, 

αργότερα μέσα από την εικονική χειρονομία που παράγει.   

1.Eκπαιδευτικός: Ματάκια εδώ. Αφήνω τα σχηματάκια μου. Θέλω να ψάξετε μέσα 

2.στο σακουλάκι σας να βρείτε τα σχήματα και να φτιάξετε αυτό εδώ [δείχνει την 

3.αρχική γεωμετρική σύνθεση, την οποία έφτιαξε εκείνη τη στιγμή].  

4.Eκπαιδευτικός: Πόσα σχήματα έχει το πινακάκι. Αυτά τα δύο.[Δείχνει τα σχήματα]. 

5.[Τα παιδιά φτιάχνουν σωστά τη σύνθεση, εικόνα 4.2.128]. 

6.[Η εκπαιδευτικός περνά από τον Αχιλλέα]. 

7.Eκπαιδευτικός: Μπράβο, Αχιλλέα. 

8.Eκπαιδευτικός: Αγάπες, για κοιτάξτε λίγο εδώ. [Παρουσιάζει την τελική γεωμετρική 

9.σύνθεση]. Έγινε μια μικρή αλλαγή. Για κοιτάξτε το σχήμα που κάνατε όλοι. Τι αλλαγή 

10. έγινε. Εξήγα μου.  

11. Ελευθερία: Εγύρισε. 

12. Εκπαιδευτικός: Έλα εξήγα μου.[Η Ελευθερία πλησιάζει στον πίνακα, στον οποίο 

13. βρίσκεται η αρχική γεωμετρική σύνθεση]. 

14. Ελευθερία: Τούτο [δείχνει με το δείκτη της το παραλληλόγραμμο, μπλε σχήμα]. 

15. Eκπαιδευτικός: Δηλαδή, πού πήγε; 

16. Ελευθερία: Πάνω [η Ελευθερία μετακινεί το δείκτη της προς τα πάνω, εικόνα 

17. 4.2.127,7:15]. 

18. Eκπαιδευτικός: Μπράβο επήγε πάνω. 

19. Eκπαιδευτικός: Για να σας βοηθήσει το βίντεο. 

20. [Προβάλλεται το βίντεο με την σκόπιμη χειρονομία].  

21. [Τα παιδιά εκτελούν την μετατόπιση προς τα πάνω αφού δούνε το βίντεο]. 

22. Εκπαιδευτικός: [Περνά από όλα τα παιδιά και βοηθά την Άντρη, την Αλεξία και τη 

23. Στέλλα].  

24. Eκπαιδευτικός: Θέλουμε ένα υποψήφιο φίλο. Έλα Αχιλλέα μου. Ο Αχιλλέας θα 

25. μας βοηθήσει να κάνουμε την αλλαγή.  

26. [Ο Αχιλλέας πλησιάζει στον πίνακα, στα σχήματα της αρχικής γεωμετρικής 

σύνθεσης]. 

27. Eκπαιδευτικός: Για να δούμε την αλλαγή.  

28. Αχιλλέας: [Μετακινεί το μπλε σχήμα προς τα πάνω].  

29. Εκπαιδευτικός: Εξήγα μας το με λόγια τι έκανες. 

30. Αχιλλέας: Έκαμα το προς τα πάνω το μπλε [εικόνα 4.2.131]. 

31. Eκπαιδευτικός: Το σχήμα το μπλε το μετακίνησες προς τα πάνω. 

32. Eκπαιδευτικός: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

To κορίτσι, δείχνοντας με δεικτική χειρονομία το σχήμα, το οποίο επρόκειτο να 

μετατοπίσει, μετακινεί το δείκτη της προς τα πάνω, παράγοντας μια εικονική χειρονομία 
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που αναπαριστά τη μετακίνηση του γεωμετρικού σχήματος προς τα πάνω, αλλά και την 

τελική του θέση (εικόνα 4.2.127, 7:15). Η χειρονομία της συγκρούεται με το λόγο της, 

δείχνοντας το μεταβατικό στάδιο που βρίσκεται για την κατάκτησης της ίδιας της έννοιας 

της μετατόπισης. Συγκεκριμένα, η άτυπη λέξη που χρησιμοποιεί περιγράφει περιστροφή 

του σχήματος, ενώ η χειρονομία της τη μετατόπιση του σχήματος.  

 Ο Αχιλλέας εφαρμόζει την αλλαγή, χωρίς κάποια δυσκολία, σε αντίθεση με τα 

κορίτσια, τα οποία δυσκολεύονται κι εμφανίζονται να χρειάζονται βοήθεια από την 

εκπαιδευτικό. Ο Αχιλλέας εφαρμόζει την μετατόπιση στην ολομέλεια, λέγοντας  ότι 

«έκαμα το προς τα πάνω το μπλε». Χρησιμοποιεί  μια άτυπη έννοια για τον όρο της 

μετακίνησης, ορίζοντας, ωστόσο, την κατεύθυνση της μετατόπισης (εικόνα 4.2.131, 

11:24).  

 

 

 

Εικόνα 4.2.127: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Ελευθερίας για αρχική, τελική θέση 

παραλληλογράμμου και μετατόπιση προς τα πάνω, [7:15] 

 

Εικόνα 4.2.128-4.2.129: Αρχική γεωμετρική σύνθεση παιδιών, [6:43-6:50] 
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Εικόνα 4.2.130: Τελική γεωμετρική σύνθεση παιδιών, [11:24], 

 

Εικόνα 4.2.13 : Έλεγχος δραστηριότητας στην ολομέλεια από Αχιλλέα. 

 

Επεισόδιο 2 

Στο επεισόδιο 2, αφού η εκπαιδευτικός φτιάξει την αρχική γεωμετρική σύνθεση με 

πραγματικά υλικά στον πίνακα της τάξης, τα παιδιά καλούνται να φτιάξουν τη γεωμετρική 

σύνθεση [Δραστηριότητα 2] με τα σχήματα μοτίβου. Έπειτα, διατυπώνουν τις προβλέψεις 

τους για την τροποποιημένη σύνθεση, η οποία προβάλλεται μέσω εικονικής 

αναπαράστασης στον δεύτερο πίνακα της τάξης. Τα παιδιά της ομάδας εστίασης της 

παρατήρησης δημιουργούν τη σύνθεση, χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, ενώ οι 

προβλέψεις τους για την τροποποίηση στη σύνθεση παραμένουν σε ένα περιγραφικό και 

άτυπο επίπεδο. 

33. Εκπαιδευτικός: Παίρνω τώρα το κίτρινο και το κόκκινο σχήμα και προσπαθώ να 

34. φτιάξω αυτό.[Δείχνει την αρχική γεωμετρική σύνθεση]. 

35. [Τα παιδιά φτιάχνουν την αρχική γεωμετρική σύνθεση].  

36. Αχιλλέας: [Κοιτάζει τη σύνθεση της Στέλλας].  

37. Αχιλλέας: Εν ’ναι έτσι [=δεν είναι έτσι].  

38. Στέλλα: [Τοποθετεί σωστά τα σχήματά της]. 

39. [Όλα τα παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης φτιάχνουν την αρχική 

40. γεωμετρική τους σύνθεση]. 

41. [Η εκπαιδευτικός επιβραβεύει τα παιδιά] 

42. Εκπαιδευτικός:[Πλησιάζει την αρχική γεωμετρική σύνθεση που έφτιαξε στον πίνακα]. 

43. Η μεγάλη πλευρά κοιτάξετε πού είναι. Να την μεγάλη πλευρά. Πού είναι; Πάνω ή 

44. κάτω [δείχνει τη μεγάλη πλευρά με το δείκτη της]. 

45. Παιδί: Κάτω. 

46. Εκπαιδευτικός: Πολύ ωραία. Η μεγάλη γραμμούλα είναι κάτω.  

47. Εκπαιδευτικός: Για να δούμε τώρα, ποιος θα ανακαλύψει την αλλαγή.  

48. Εκπαιδευτικός: Θέλω ματάκια εδώ. Άντρη μου τι αλλαγή έγινε εδώ[δείχνει την τελική  

49. γεωμετρική σύνθεση / την τροποποιημένη σύνθεση]; 

50. Άντρη: Εκάμαμε το προς τα πάνω. 
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51. Εκπαιδευτικός: Ποιο σχήμα εμετακινήσαμε; 

52. Αχιλλέας: Το κόκκινο αναποδογυρίσαμε το προς τα πάνω δεξιά. 

53. Εκπαιδευτικός: Προς τα πάνω δεξιά; 

54. Νίκος: Το κίτρινο εγυρίσαμε το πάνω. 

55. Εκπαιδευτικός: Το κίτρινο εγυρίσαμε; 

56. Παιδιά: Όχι, το κόκκινο. 

57. Εκπαιδευτικός: Τι το κάναμε; 

58. Φανούριος: Όχι, το κόκκινο εγυρίσαμε. 

59. Εκπαιδευτικός: Το γυρίσαμε προς τα πάνω. Για κοιτάξτε τώρα μια αλλαγή. 

60. [Προβάλλεται το βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία].  

61. Εκπαιδευτικός: Κάντε την αλλαγή. Για να δούμε 

62. [Προτού ολοκληρωθεί το βίντεο τα παιδιά εφαρμόζουν την περιστροφή στο κόκκινο 

63. σχήμα].  

64. Εκπαιδευτικός: Για να δούμε. Θέλουμε ένα υποψήφιο να μας βοηθήσει. Έλα 

65. Χρυσταλλένη μου. 

66. [Η Χρυσταλλένη πλησιάζει στον πίνακα που βρίσκεται η αρχική σύνθεση]. 

67. Εκπαιδευτικός: Θέλω να μας μιλάς και να μας εξηγάς τι κάνεις με το κόκκινο 

68. σχήμα. Έλα Χρυσταλλένη μου. Κρατάμε το σημείο εδώ που ενώνονται τα δύο 

69. σχήματα και το περιστρέφουμε προς τα …[Αγγίζει το σημείο περιστροφής των 

70. σχημάτων]. 

71. Χρυσταλλένη: Προς τα πάνω [περιστρέφει το κόκκινο σχήμα προς τα πάνω αριστερά]. 

Η  Άντρη χρησιμοποιεί την έκφραση «εκάμαμε το προς τα πάνω», ο Αχιλλέας εμφανίζεται 

να είναι πιο συγκεκριμένος, χρησιμοποιώντας  τη χωρική έννοια δεξιά, χωρίς ωστόσο να 

είναι ικανός να χρησιμοποιήσει τη λέξη της περιστροφής (γραμμή 50-52). Όμοια, με το 

πρώτο επεισόδιο, ο Αχιλλέας  αναφέρεται στην τροποποίηση του γεωμετρικού 

αντικειμένου μέσω του μετασχηματισμού, ορίζοντας μόνο την κατεύθυνση, αδυνατώντας 

να προσδιορίσει με μαθηματικό λόγο το είδος του μετασχηματισμού. Επιπλέον, 

παρουσιάζεται μία εξέλιξη στον προφορικό του λόγο για την περιστροφή, εφόσον 

χρησιμοποιεί μια άτυπη έννοια, « το αναποδογυρίσαμε» (γραμμή 52). Η έννοια αυτή 

διαφέρει από αυτές που χρησιμοποιούσε για τη μετατόπιση. Ακόμα και μετά την προβολή 

του βίντεο, όταν η Χρυσταλλένη βγαίνει για έλεγχο στην ολομέλεια  αναφέρεται με 

μερικώς ορθό λόγο για την  κατεύθυνση της περιστροφής, λέγοντας «προς τα πάνω» 

(γραμμή 71).  
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Εικόνα 4.2.132 :Αρχική γεωμετρική σύνθεση παιδιών, [15:00], 

 

Εικόνα 4.2.133 :Τελική γεωμετρική σύνθεση παιδιών, [15:26-15:29] 

 

Επεισόδιο 3 

Αφού ολοκληρωθεί το επεισόδιο 4, η εκπαιδευτικός φτιάχνει στον πίνακα της τάξης την 

αρχική γεωμετρική σύνθεση της Δραστηριότητας 3 με πραγματικά υλικά. Καλεί τα παιδιά 

να πάρουν τα τρία υποσχήματα, με τα οποία είναι φτιαγμένη η γεωμετρική σύνθεση που 

προβάλλεται στον πίνακα και να την φτιάξουν στο πινακάκι τους [Δραστηριότητα 3]. 

72. Εκπαιδευτικός: Δημιουργούμε τώρα με τρία σχήματα. Για να δούμε τώρα ποια 

73. ομάδα θα τα καταφέρει. Μπλε πορτοκαλί κόκκινο. Ξεκινούμε. 

74. [Η Στέλλα φτιάχνει τη σύνθεση της Αλεξίας και της το δίνει]. 

75.  [Ο Αχιλλέας κάνει σωστά την σύνθεση του]. 

76. Αχιλλέας: Κυρία έκαμα το. 

77. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, στα παιδάκια.  Για να δούμε το ζευγάρι που θα 

78. ανακαλύψει τι αλλαγή έγινε εδώ.[Δείχνει την εικονική αναπαράσταση της 

79. τροποποιημένης σύνθεσης].  

80. [Τα παιδιά προσπαθούν να εφαρμόσουν την αλλαγή]. 

81. Εκπαιδευτικός: Ποιος είναι έτοιμος να μας πει δυνατά τι έγινε εδώ; Έλα Ζαχαρία 

82. μου. Έμεινε κάποιο σχήμα το ίδιο άλλαξαν κάποια και πού πήγαν. Για να δούμε 

83. Ζαχαρίας: Μετακινήσαμε το τετράγωνο στα δεξιά. 

84. Εκπαιδευτικός: Μετακινήσαμε λέει το τετράγωνο στα δεξιά. 

85. Εκπαιδευτικός: Άλλο σχήμα εμετακινήθηκε φίλε; 

86. Ζαχαρίας: Όχι. 

87. Εκπαιδευτικός: Όχι συμφωνούμε.  

88. Εκπαιδευτικός: Πριν το φτιάξετε να δούμε την κίνηση 

89. Αχιλλέας: Έφτιαξα το. 
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90. [Προβάλλεται το βίντεο με τη σκόπιμη χειρονομία]. 

91. Εκπαιδευτικός: Λοιπόν, έλα Νατάσα μου βοήθα μας να κάνουμε την αλλαγή. Για να 

92. ακούσουμε. Νατάσα μου. [Η Νατάσα πλησιάζει στον πίνακα που βρίσκονται τα 

93. σχήματα της αρχικής γεωμετρικής σύνθεσης]. Εξήγα μας. Πού παίρνεις το πορτοκαλί 

94. σχήμα; Πού το παίρνεις; Δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω;  

95. Νατάσα: Στη μέση [μετακινεί το πορτοκαλί σχήμα προς τα αριστερά στη μέση, χωρίς 

96. να φύγει από το μπλε σχήμα, εικόνα 4.2.136]. 

97. Εκπαιδευτικός: Πρέπει να φύγει εντελώς από το μπλε σχήμα. 

98. Εκπαιδευτικός: Έφυγε εντελώς από το μπλε σχήμα; 

99. Νατάσα: [Κάτι λέει που δεν είναι ξεκάθαρο]. 

100. Εκπαιδευτικός: Α, μόλις φύγει από το μπλε σταμάτησε το. 

101. Νατάσα: [Μετακινεί το πορτοκαλί σχήμα, μέχρι να φύγει εντελώς από το μπλε 

102. σχήμα]. 

103. Εκπαιδευτικός: Έφυγε εντελώς τώρα. 

104. Νατάσα: Ναι.  

105. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. 

 

Όλα τα παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης, με εξαίρεση το ζευγάρι Άντρη και 

Αλεξία, φτιάχνουν σωστά την αρχική γεωμετρική σύνθεση. Έπειτα, η εκπαιδευτικός 

δείχνει την τροποποιημένη σύνθεση και καλεί τα παιδιά να διατυπώσουν τις προβλέψεις 

τους για το ποια αλλαγή έχει γίνει. Ο Ζαχαρίας με μαθηματικά ορθό και ολοκληρωμένο 

λόγο αναφέρει στην εκπαιδευτικό «μετακινήσαμε το τετράγωνο στα δεξιά» [γραμμή 83]. Τα 

παιδιά, προτού προβληθεί το βίντεο, εφαρμόζουν τη μετατόπιση με τα πραγματικά τους 

σχήματα. Στον έλεγχο της δραστηριότητας, στην ολομέλεια, η Νατάσα μετακινεί το σχήμα 

«στη μέση», όπως αναφέρει στην εκπαιδευτικό. Η εκπαιδευτικός της υπενθυμίζει τη θέση 

που πρέπει να έχει το σχήμα και το παιδί μετακινεί το σχήμα, σύμφωνα με τις λεκτικές 

οδηγίες της εκπαιδευτικού.   

 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

339 

 

Εικόνα 4.2134-4.2.135:  Αρχική  γεωμετρική σύνθεση παιδιών και  τελική γεωμετρική 

σύνθεση Αχιλλέα[26:37],  

Εικόνα 4.2.136 Έλεγχος στην ολομέλεια. 

Διαχρονική Ανάλυση Τέταρτης Διδασκαλίας 

Στην τέταρτη διδασκαλία η Άντρη, η Στέλλα και η Αλεξία αντιμετωπίζουν μερικές 

δυσκολίες με τη δημιουργία των αρχικών γεωμετρικών συνθέσεων. Ο Αχιλλέας ορίζει 

λεκτικά την κατεύθυνση των μετασχηματισμών που χρησιμοποιεί για τη μερεολογική 

τροποποίηση των γεωμετρικών συνθέσεων. Ωστόσο, από τον προφορικό του λόγο 

απουσιάζουν οι μαθηματικοί όροι για το είδος του κάθε γεωμετρικού μετασχηματισμού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντοπίζεται να αναφέρεται στον κάθε μετασχηματισμό με 

διαφορετικές άτυπες λέξεις.  Η διαφοροποίηση που παρουσιάζεται στις λέξεις που 

χρησιμοποιεί, φανερώνει ότι το παιδί έχει αντιληφθεί τη διαφορετικότητα των δύο 

γεωμετρικών μετασχηματισμών. 

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης, Δεύτερης Τρίτης και Τέταρτης Διδασκαλίας 

Όμοια με τις προηγούμενες διδασκαλίες, η Άντρη και η Αλεξία αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στη δημιουργία γεωμετρικών συνθέσεων στην αρχή της διδασκαλίας. Σε αντίθεση με την 

τρίτη διδασκαλία, όμοια με τη δεύτερη διδασκαλία,  ο Αχιλλέας καθορίζει λεκτικά την 

κατεύθυνση των γεωμετρικών μετασχηματισμών που εφαρμόζει στις γεωμετρικές του 

συνθέσεις, χωρίς να συνοδεύει το λόγο του με οποιοδήποτε άλλο σημειωτικό μέσο. Η 

συμπεριφορά του δείχνει  μια σημειωτική ωρίμανση μέσα από την παραγωγή του  

προφορικού του  λόγου και την απουσία οποιασδήποτε άλλης σημειωτικής πηγής. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι στη δεύτερη και στην τέταρτη διδασκαλία χρησιμοποιεί 

διαφορετικές μη μαθηματικές λέξεις για να ορίσει την περιστροφή και την μετατόπιση, 

κάτι που δεν εντοπίστηκε στην τρίτη διδασκαλία. 

 Εξέλιξη στον γεωμετρικό λόγο εντοπίστηκε και στην Άντρη, η οποία σε αντίθεση 

με τις προηγούμενες διδασκαλίες ορίζει την κατεύθυνση του μετασχηματισμού λεκτικά.  

Πέμπτη Διδασκαλία 

Περιγραφή 

Η πέμπτη διδασκαλία αντιστοιχεί στο πέμπτο σχέδιο μαθήματος του παρεμβατικού 

προγράμματος, όπως επισυνάπτεται στο παράρτημα 3, κατά την οποία τα παιδιά 
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δουλεύουν ατομικά. Όλα τα θρανία των παιδιών είναι οργανωμένα σε κύκλο. Ο πίνακας 

της τάξης βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου.  

Επεισόδιο 1 

Αφού γίνει η αφήγηση του παραμυθιού της Έλλης και της Νεφέλης ξεκινάει το επεισόδιο 

2, στο οποίο η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να εντοπίσουν τα δύο σχήματα που 

χρησιμοποίησε η Έλλη στη σύνθεση της. Η γεωμετρική σύνθεση της Έλλης 

παρουσιάζεται σε εικονική αναπαράσταση στον πίνακα της τάξης. Επιπλέον, το κάθε παιδί 

έχει μπροστά του σε φύλλο εργασίας, την εικονική αναπαράστασης της κατασκευής.  Ο 

Νίκος αναγνωρίζει και ονομάζει, με ορθό μαθηματικό λόγο, τα δύο υποσχήματα. Καθώς η 

εκπαιδευτικός τον καλεί να της υποδείξει τα δύο γεωμετρικά σχήματα, χρησιμοποιεί μια 

εικονική χειρονομία, η οποία αναπαριστά την επιφάνεια του γεωμετρικού σχήματος 

[Δραστηριότητα 2].  

1.Εκπαιδευτικός: Έφτιαξαν το ίδιο σχήμα αλλά με διαφορετικό τρόπο. Η Έλλη 

2.έφτιαξε το σχήμα και χρησιμοποίησε μόνο δύο σχήματα. Ενώ η Νεφέλη έφτιαξε το 

3.ίδιο σχέδιο το ίδιο σχήμα με 4 σχήματα. Λοιπόν, να το σχήμα που έφτιαξε η Έλλη 

4.και η Νεφέλη. Η Έλλη, όμως, χρησιμοποίησε 2 σχήματα και η Νεφέλη 4 .  

5.Εκπαιδευτικός: Η Έλλη που χρησιμοποίησε 2 σχήματα ποια σχήματα νομίζετε 

6.έχει βάλει.  

7.Νίκος: Ορθογώνιο και τρίγωνο. 

8.Εκπαιδευτικός: Πήγαινε δείξε μας το. Ποιο είναι το ορθογώνιο που βλέπεις και 

9.ποιο το τρίγωνο; 

10. [Ο Νίκος πλησιάζει στον πίνακα της τάξης, που βρίσκεται η εικονική αναπαράσταση 

11. της γεωμετρικής σύνθεσης της Έλλης]. 

12. Νίκος: [Δείχνει το ορθογώνιο, το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της σύνθεσης και 

13. το ισοσκελές τρίγωνο, εικόνα 4.2.137-4.2.138]. 

14. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Το ορθογώνιο μέχρι που φτάνει; Πού πάει; 

15. Εκπαιδευτικός: Δείξε μας από πού αρχίζει μέχρι εκεί που τελειώνει. 

16. Νίκος: [Τοποθετεί το χέρι του στην κάτω πλευρά του σχήματος και μετακινεί το 

17. χέρι του μέχρι την πάνω πλευρά του σχήματος, εικόνα 4.2.139].  

18. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Έδειξε μας το ορθογώνιο που πάει από εδώ μέχρι 

19. πάνω [μετακινεί το χέρι της από την κάτω πλευρά μέχρι την πάνω πλευρά] και το 

20. τρίγωνο [δείχνει με το δείκτη της το τρίγωνο]. 

21. [Ο Νίκος επιστρέφει στη θέση του]. 

22. Εκπαιδευτικός: Τώρα χρωματίστε τα δύο αυτά σχήματα πάνω στο φυλλάδιο με δύο 

23. διαφορετικά χρώματα. 

24. [Η Στέλλα χρησιμοποιεί τρία χρώματα, εικόνα 4.2.140, 13:38]. 

25. [Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά, να αφήσουν τα χρώματα τους κάτω στο θρανίο και 

26. τους καλεί να την κοιτάξουν, ενώ βρίσκεται κοντά στον πίνακα της τάξης]. 

27. Εκπαιδευτικός: Ο Νίκος μας έχει πει ότι η Έλλη έχει βάλει ένα ορθογώνιο και ένα 

28. τρίγωνο. Το ορθογώνιο το έχει φτιάξει με τι χρώμα; 

29. [Δείχνει μια ροζ ορθογώνια διαφάνεια]. 

30. Παιδιά: Ροζ. 

31. Εκπαιδευτικός: Ενώ το τρίγωνο; 
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32. [Δείχνει μια κιτρίνη τρίγωνη διαφάνεια]. 

33. Παιδιά: Κίτρινο. 

34. Εκπαιδευτικός: Μπράβο.  

35. Εκπαιδευτικός: Πώς να τοποθετήσω τα σχήματα για να βγουν έτσι; 

36. Παιδί: Να το ενώσουμε. 

37. Εκπαιδευτικός: Πώς να τα ενώσω; 

38. Παιδί: Να τα κολλήσεις. 

39. Εκπαιδευτικός: Να βάλω δηλαδή το ορθογώνιο και μετά; 

40. Παιδί: Τρίγωνο. 

41. Εκπαιδευτικός: Από; 

42. Παιδιά: Από πάνω. 

43. Εκπαιδευτικός: [Τοποθετεί τα σχήματα το ένα πάνω στο άλλο, εικόνα 4.2.141]. 

44. Εκπαιδευτικός: Για κοιτάξτε εδώ [δείχνει το σημείο επαφής των δύο σχημάτων], 

45. είναι μόνο τρίγωνο [δείχνει το σημείο επαφής δεν δυο σχημάτων]; 

46. Νίκος: Όχι, είναι και ορθογώνιο και τρίγωνο. 

47. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Άρα και εσείς εδώ στο κέντρο, πόσα χρώματα θα έπρεπε 

48. να βάζατε; 

49. Νίκος: Τα ίδια χρώματα. 

50. Εκπαιδευτικός: Πόσα χρώματα; 

51. Νίκος: Δύο [σηκώνει δύο δαχτυλάκια]. 

52. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Άρα, θα έπρεπε να βάζαμε δύο χρώματα.  

 

Καθώς τα παιδιά καλούνται να χρωματίσουν τις δύο επιφάνειες σε ατομικό επίπεδο, 

αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τα δύο χρώματα τους στο σημείο επαφής των δύο 

σχημάτων. Πιθανόν, αδυνατούν να κατανοήσουν τη συνέχεια της επιφάνειας του 

ορθογωνίου, αλλά και το γεγονός ότι μία επιφάνεια ανήκει σε δύο υποσχήματα. Εντύπωση 

προκαλεί, η σύνθεση της Στέλλας, η οποία χρησιμοποίησε τρία σχήματα, χρωματίζοντας 

το ένα ορθογώνιο τρίγωνο με διαφορετικό χρώμα από το άλλο. Ενδεχομένως, το κορίτσι 

δεν μπόρεσε να υπερβεί τις δυσκολίες και να αναγνωρίσει το ορθογώνιο τρίγωνο ως μέρος 

της επιφάνειας του ορθογωνίου σχήματος, αλλά το αντιλήφθηκε ως ένα ξεχωριστό 

γεωμετρικό σχήμα (εικόνα 4.2.140). Στον έλεγχο της δραστηριότητας στην ολομέλεια με 

την χρήση των χρωματιστών διαφανειών, τα παιδιά αναγνωρίζουν τον τρόπο δημιουργίας 

της γεωμετρικής σύνθεσης και τη συνέχεια της επιφάνειας του ορθογωνίου. 

 

Εικόνα 4.2137-4.2.138: .Δεικτική χειρονομία Νίκου για τρίγωνο και ορθογώνιο, [γραμμή 

10-11]. 
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Εικόνα 4.2.139: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία για επιφάνεια ορθογωνίου  

 

Εικόνα 4.2.140:  Έργο Στέλλας, [13:38], 

Εικόνα 4.2.141: Έλεγχος δραστηριότητας στην ολομέλεια 

Επεισόδιο 2 

Το επεισόδιο 2 ξεκινάει στο ίδιο λεπτό με το επεισόδιο 1. Η εκπαιδευτικός απομακρύνει 

τις χρωματιστές διαφάνειες από τον πίνακα και καλεί τα παιδιά να σκεφτούν τι τρόπο 

χρησιμοποίησε η Νεφέλη για να φτιάξει τη γεωμετρική σύνθεση. Η εικονική 

αναπαράσταση της γεωμετρικής σύνθεσης παραμένει στον πίνακα.  Η Άντρη αναγνωρίζει 

με μεγάλη ευκολία τα τέσσερα υποσχήματα της γεωμετρικής σύνθεσης, τα οποία τα 

υποδεικνύει στην ολομέλεια με το δείκτη της. Η δεικτική χειρονομία του παιδιού, η οποία 

αντικαθιστά τον προφορικό της λόγο, αποτελεί δείκτη για το μαθηματικό σημείο για το 

οποίο αναφέρεται.   

53. Εκπαιδευτικός: Αν ήμασταν τώρα η Έλλη και έπρεπε να το φτιάχναμε με 4 

54. σχηματάκια, ποια σχηματάκια νομίζετε έχει χρησιμοποιήσει η Έλλη για να το 

55. φτιάξει; 

56. [Η Άντρη σηκώνει το χέρι της. Τα υπόλοιπα παιδιά δεν βλέπουν την εκπαιδευτικό]. 

57. Εκπαιδευτικός: Έλα Άντρη. Δείξε μας τα 4 σχηματάκια που βρίσκεις. 

58. [Η Άντρη πλησιάζει στον πίνακα]. 

59. Άντρη: [Δείχνει με το δείκτη της τα τέσσερα υποσχήματα, εικόνα 4.2.142].  

 

Η αναγνώριση των υποσχημάτων σε μία γεωμετρική σύνθεση, η οποία δεν διαπερνάται 

από άλλα ευθύγραμμα τμήματα, μπορεί με βεβαιότητα να θεωρηθεί ευκολότερη από την 

αναγνώριση υποσχημάτων, των οποίων η επιφάνεια τους διαπερνάται από ευθύγραμμα 

τμήματα άλλων υποσχημάτων.  
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Εικόνα 4.2.142: Δεικτική χειρονομία Άντρης για κάθε γεωμετρικό σχήμα γεωμετρικής 

σύνθεσης. 

Επεισόδιο 3 

Στο  επεισόδιο 3, η εκπαιδευτικός προβάλλει την τετράγωνη, τρίγωνη και ορθογώνια 

γεωμετρική σύνθεση που συνάντησαν στην πρώτη δραστηριότητα. Καλεί τα παιδιά να 

αναθεωρήσουν τις απόψεις τους για τον πληθικό αριθμό των υποσχημάτων στις 

γεωμετρικές συνθέσεις. Να σημειωθεί ότι για τις συνθέσεις αυτές ανάφεραν ότι στην 

τετράγωνη σύνθεση έβλεπα 4 τετράγωνα, στην τρίγωνη 4 τρίγωνα και στην ορθογώνια 5 

ορθογώνια. Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει ξανά τις εικονικές αναπαραστάσεις των 

γεωμετρικών συνθέσεων στον πίνακα με την εξής σειρά: τετράγωνη, τρίγωνη και 

ορθογώνια. Για την τετράγωνη γεωμετρική σύνθεση, η Στέλλα κι ο Αχιλλέας, με δεικτικές 

χειρονομίες δείχνουν το κάθε τετράγωνο της σύνθεσης, που δεν διαπερνάται από άλλα 

ευθύγραμμα τμήματα. Τα παιδιά αδυνατούν να εστιάσουν την προσοχή τους στο 

τετράγωνο, το οποίο διαπερνάται από ευθύγραμμα τμήματα.  

60. Εκπαιδευτικός: Ο Μάγος Αστρούλης πριν φύγει έχει ακόμη μια αποστολή. Να 

61. κάνουμε ακόμη μια προσπάθεια να μετρήσουμε τα τετράγωνα. Ο καθένας να 

62. σκεφτεί λίγο μόνος του. [Η εκπαιδευτικός αφαιρεί την εικονική αναπαράσταση της 

63. τετράγωνης γεωμετρικής σύνθεσης και την κρατάει με τα χέρια της]. 

64. Μάριος: Τέσσερα. 

65. Εκπαιδευτικός: Χωρίς να φωνάξουμε Μάριε μου. Παρατηρώ τα τετράγωνα. 

 

66. Σκεφτείτε ότι μπορεί να είναι όπως έκανε η Έλλη. Να κρύβεται κάτι πίσω. Ποιος 

67. είναι έτοιμος να ’ρθει να μας το δείξει 

68. [Ο Αχιλλέας σηκώνει επίμονα το χέρι του]. 

69. Εκπαιδευτικός: Έλα Αχιλλέα μου. Και τα μικρά και τα μεγάλα. Δείξε μας.  

70. [Ο Αχιλλέας πλησιάζει την εκπαιδευτικό]. 

71. Αχιλλέας: [Δείχνει τα τέσσερα μικρά τετράγωνα, εικόνα 4.2.143]. 

72. Εκπαιδευτικός: Μήπως κρύβεται κανένα μεγάλο;  

73.  [Ο Αχιλλέας σηκώνει προς τα πάνω την εικονική αναπαράσταση της σύνθεσης, 

74. εικόνα 4.2.144].  

75. [Ο Αχιλλέας επιστρέφει στη θέση του]. 

76. Εκπαιδευτικός: Μήπως βλέπει κάποιο άλλο παιδάκι; 
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77. Στέλλα: Ναι.  

78. Εκπαιδευτικό: Έλα Στέλλα μου μπορείς. 

79. [Η Στέλλα πλησιάζει την εκπαιδευτικό]. 

80. Στέλλα: [Μετρά τα 4 μικρά τετράγωνα, εικόνα 4.2.145].  

81. [Η Στέλλα επιστρέφει στη θέση της]. 

82. Εκπαιδευτικός: Ότι έκανε και ο Αχιλλέας. Βλέπεις κάποιο άλλο; Να σας πούμε το 

83. μυστικό. Υπάρχει ένα μεγάλο τετράγωνο. Αυτό. Το βλέπετε;[Φέρει με το χέρι 

84. της ένα τετράγωνο γύρω από το  περίγραμμα του τετραγώνου].  

85. Παιδιά: Αααα! 

86. Εκπαιδευτικός: Μπορεί κάποιος να μου πει που κρύβεται στο τρίγωνο; Έλα Μάριε 

87. [Η εκπαιδευτικός παίρνει στα χέρια της την τρίγωνη γεωμετρική σύνθεση]. 

88. [Ο Μάριος πλησιάζει την εκπαιδευτικό]. 

89. Μάριος:[Αναγνωρίζει όλα τα τρίγωνα, φέρνοντας με το δάχτυλο του το 

90. περίγραμμα των σχημάτων, εικόνα 4.2.146].  

91. [Ο Μάριος επιστρέφει στη θέση του]. 

92. [Η εκπαιδευτικός παίρνει στα χέρια της, την εικονική αναπαράσταση της ορθογώνιας 

93. γεωμετρικής σύνθεσης]. 

94. Εκπαιδευτικός: Στο ορθογώνιο. Είναι ακόμη πιο δύσκολο. Έλα Χρυσταλλένη να 

95. δούμε αν το ανακάλυψες. 

96. Χρυσταλλένη: Είναι σαν μεγάλος σταυρός. 

97. [Η Χρυσταλλένη πλησιάζει την εκπαιδευτικό]. 

98. [Η Χρυσταλλένη τα εντοπίζει όλα τα ορθογώνια, υποδεικνύοντας τη θέση τους, 

99. φέρνοντας με το δάχτυλο της το περίγραμμα των υποσχημάτων].  

 

Η  εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί μια εικονική χειρονομία, δημιουργώντας ένα τετράγωνο 

γύρω από το περίγραμμα της εικόνας του αντικειμένου (εικονική διάσταση), για να 

φανερώσει το σχήμα του τετραγώνου. Η χειρονομία της λειτουργεί σαν αξονικό σημείο  

για τα παιδιά, εφόσον βοηθά τα παιδιά να αναγνωρίσουν στην τρίγωνη και στην 

ορθογώνια γεωμετρική σύνθεση τα υποσχήματα, στα οποία η επιφάνειά τους διαπερνάται 

από ευθύγραμμα τμήματα άλλων υποσχημάτων. Συγκεκριμένα, τα παιδιά αναγνωρίζουν 

τα σχήματα, αναπαράγοντας τη χειρονομία της εκπαιδευτικού, δημιουργώντας με αυτό τον 

τρόπο ένα φαινόμενο σύλληψης. Αναμφισβήτητα, ο ρόλος της χειρονομίας ως διδακτικό 

εργαλείο, σε έργα τα οποία διακρίνονται από μεγάλο βαθμό δυσκολίας, είναι πολύ 

σημαντικός.  

 

 

Εικόνα 4.2.143-4.2.144: Αναγνώριση τετραγώνων από Αχιλλέα,  
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Εικόνα 4.2.145:  Δεικτική χειρονομία Στέλλας για τέσσερα μικρά τετράγωνα 

 

Εικόνα 4.2.146 Αναγνώριση τριγώνων από Μάριο  

Διαχρονική Ανάλυση Πέμπτης Διδασκαλίας  

Στην πέμπτη διδασκαλία παρατηρούμε τα παιδιά να συναντούν δυσκολίες στην 

αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων σε συνθέσεις, οι οποίες διαπερνούνται από 

ευθύγραμμα τμήματα άλλων γεωμετρικών σχημάτων (μη εμφανή γεωμετρικά σχήματα). 

Αντίθετα, στις συνθέσεις που η επιφάνειά τους δεν διαπερνιέται από ευθύγραμμα τμήματα 

άλλων σχημάτων, τα παιδιά δεν συναντούν καμία δυσκολία. Σημειωτέον, οι δυσκολίες των 

παιδιών στην αναγνώριση των μη εμφανών σχημάτων παραμένουν μέχρι το τέλος της 

διδασκαλίας. Μάλλον, ο εγωκεντρισμός της νηπιακής ηλικίας αποτελεί εμπόδιο για τα 

παιδιά για να αναλύσουν τη γεωμετρική σύνθεση, απομακρύνοντας τα ευθύγραμμα 

τμήματα που διαπερνούν την επιφάνεια των γεωμετρικών σχημάτων.  

Διαχρονική Ανάλυση Γ΄ Φάσης Παρατήρησης  

Στην πέμπτη διδασκαλία παρατηρούμε τα παιδιά (Στέλλα και Αχιλλέα) να ενεργοποιούν 

δεικτικές χειρονομίες για να αναφερθούν στα σχήματα, τα οποία δεν διαπερνώνται από 

ευθύγραμμα τμήματα. Συνεπώς, είναι φανερό ότι τα παιδιά έχουν κατακτήσει πτυχές της 

μαθηματικής αναγνώρισης γεωμετρικών σχημάτων, κάτι που δεν είχαμε εντοπίσει στις 

προηγούμενες διδασκαλίες.  

Το γεγονός ότι μέχρι το τέλος της διδασκαλίας τα παιδιά δεν παρουσιάζονται ικανά 

να προβαίνουν σε μαθηματική αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων, των οποίων η 

επιφάνειά τους διαπερνάται από ευθύγραμμα τμήματα άλλων γεωμετρικών σχημάτων, 

δημιουργεί την εντύπωση ότι η πτυχή αυτή της γεωμετρικής κατανόησης των παιδιών 

είναι η δυσκολότερη πτυχή για τα παιδιά. Όσον αφορά στη μερεολογική τροποποίηση των 

γεωμετρικών συνθέσεων με εφαρμογή περιστροφής και μετατόπισης, στη τρίτη φάση της 

παρατήρησης, παρουσιάζεται μία εξέλιξη στη γεωμετρική σκέψη των παιδιών. 

Αναλυτικότερα, τα παιδιά παρουσιάζονται ικανά να εφαρμόζουν  τους μετασχηματισμούς 

στα πραγματικά τους υλικά, ενώ κάποια από αυτά να περιγράφουν λεκτικά τη δράση τους. ΚΥ
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Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι στη δεύτερη και τρίτη διδασκαλία η εξάρτηση 

των παιδιών από το πλαίσιο και τις πρωτοτυπικές θέσεις των γεωμετρικών σχημάτων στις 

συνθέσεις, λειτουργούσε ανασταλτικά στο γεωμετρικό τους συλλογισμό.  

Διαχρονική Ανάλυση Α΄και Γ΄ Φάσης Παρατήρησης  

Στην πρώτη φάση της παρατήρησης, τα παιδιά εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν δεικτικές 

χειρονομίες για να υποδείξουν γεωμετρικά σχήματα σε πρωτοτυπικές θέσεις. Επίσης, σε 

όλες τις γεωμετρικές συνθέσεις που έφτιαχναν τα γεωμετρικά σχήματα που 

χρησιμοποιούσαν βρίσκονταν σε πρωτοτυπικές θέσεις. Στην τρίτη φάση παρατήρησης, 

όλα τα παιδιά εμφανίζονται ικανά να χειρίζονται και να δημιουργούν γεωμετρικές 

συνθέσεις με διάφορα γεωμετρικά σχήματα σε διάφορες θέσεις. Αυτή η διαφοροποίηση  

δείχνει μία εξέλιξη στη γεωμετρική τους κατανόηση και συγκεκριμένα σε πτυχές 

μερεολογικής τροποποίησης. Όταν καλούνται  να ενεργοποιήσουν νοερά πτυχές 

μαθηματικής αναγνώρισης αποτυγχάνουν, λόγω της έντονης εξάρτησης τους από το 

πλαίσιο και της επιμονής τους να επιλέγουν σχήματα σε πρωτοτυπικές θέσεις, όπως 

εντοπίστηκε και στην πρώτη φάση της παρατήρησης.  

Διαχρονική Ανάλυση Β΄ και Γ΄ Φάσης Παρατήρησης 

Όμοια με τη Β΄ φάση της παρατήρησης, όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο τμήμα του 

κεφαλαίου, τα παιδιά στη Γ΄ φάση της παρατήρησης παρουσιάζουν εξάρτηση από το 

πλαίσιο με αποτέλεσμα να αδυνατούν να προβαίνουν σε νοερούς μετασχηματισμούς. 

Ειδικότερα, σε δραστηριότητες που είχαν να επιλέξουν την τελική γεωμετρική σύνθεση, 

μέσα από ένα εύρος τριών επιλογών, τα παιδιά έτειναν να επιλέγουν συνθέσεις που τα 

σχήματα είναι σε πρωτοτυπικές θέσεις. 

Όταν καλούνταν να δημιουργήσουν γεωμετρικές συνθέσεις με γεωμετρικά 

σχήματα σε μη πρωτοτυπικές θέσεις,  παρόλο που κάποια παιδιά, αρχικά, παρουσίαζαν 

δυσκολίες, τις υπερέβαινα. Αντίθετα, στη Β΄ φάση της παρατήρησης, όλες οι γεωμετρικές 

συνθέσεις των παιδιών αποτελούνταν από γεωμετρικά σχήματα σε πρωτοτυπικές θέσεις. 

Επιπλέον, όλα τα παιδιά χειρίζονται τα γεωμετρικά σχήματα, εφαρμόζοντας σε αυτά 

μετατοπίσεις και περιστροφές, σε αντίθεση με τη Β΄ φάση της παρατήρησης.  
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Ανάλυση αποτελεσμάτων Ομάδας Ελέγχου - Πρώτη Φάση Παρατήρησης  

Πρώτη Διδασκαλία  

Περιγραφή 

Η πρώτη διδασκαλία είχε ως σκοπό την κατασκευή γεωμετρικών σχημάτων με σημεία, με 

προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών: τα σημεία, ένωση και γωνία. Ευρύτεροι στόχοι της 

ήταν η δημιουργία σχημάτων με σημεία, αλλά και η αντιστοιχία του αριθμού των γωνιών 

με πλευρές σε ένα γεωμετρικό σχήμα. Τα παιδιά ήταν οργανωμένα σε κύκλο, με την 

εκπαιδευτικό να στέκεται στο κέντρο της τάξης και τα παιδιά της ομάδας εστίασης της 

παρατήρησης να βρίσκονται μπροστά, στα αριστερά της εκπαιδευτικού. Οι 

δραστηριότητες διαδραματίζονταν στο κέντρο της τάξης, όπου έχουν όλα τα παιδιά οπτική 

επαφή. Αρχικά, η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να φτιάξουν σχήματα με τη χρήση 

σημείων. Τα σημεία θα τα αναπαριστούσαν τα ίδια τα παιδιά με το σώμα τους, ενώ θα 

χρησιμοποιούσαν νήμα για να αναπαραστήσουν τις πλευρές του κάθε γεωμετρικού 

σχήματος. Αφού κατασκεύασαν τα σχήματα, τα παιδιά κλήθηκαν να τα ονομάσουν και να 

αναγνωρίσουν τις γωνίες και τις πλευρές τους. Το πρώτο σχήμα που κατασκεύασαν ήταν 

το τρίγωνο και έπειτα, το τετράπλευρο.  

Επεισόδιο 1 

Η εκπαιδευτικός με την έναρξη της διδασκαλίας ενημερώνει τα παιδιά, ότι θα φτιάξουν 

κλειστά σχήματα, χρησιμοποιώντας ευθείες γραμμές. Τοποθετεί στο δάπεδο τρεις μαύρους 

κύκλους, που αποτελούν τα σημεία. Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί δεικτικές χειρονομίες 

(εικόνα 4.3.1), για να προσδιορίσει τη θέση των σημείων στο χώρο, συνοδευόμενες από τη 

λεκτική έκφραση «Ένα σημείο εδώ, ένα σημείο εδώ». Η ίδια καλεί τα παιδιά να τα 

καταμετρήσουν για να προσδιορίσουν τον πληθικό αριθμό των σημείων.  
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Εικόνα 4.3.1: Δεικτική Χειρονομία Εκπαιδευτικού για χωρική έννοια σημείου, [3.53] 

 

Ο Λούης, ένα από τα παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης, ακούγοντας την 

οδηγία της εκπαιδευτικού και βλέποντας τα τρία σημεία στο έδαφος, χωρίς να εκφραστεί 

λεκτικά, ανοίγει τα χέρια του και υποδεικνύει με δεικτική χειρονομία τα δύο σημεία που 

βρίσκονται  κοντά του (εικόνα 4.3.2).   Η απουσία του λόγου του παιδιού δηλώνει 

αναντιστοιχία με τη χειρονομία που χρησιμοποιεί, η οποία αποτελεί δείκτη για το 

μαθηματικό σημείο, για το οποίο αναφέρεται. 

 

  

Εικόνα 4.3.2: Χειρονομία για τα δύο σημεία που βλέπει στο κέντρο της τάξης, [3.56] 

. 

Το επεισόδιο 1ακολούθησε, ακριβώς, στο επόμενο λεπτό. 
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Στο πιο κάτω επεισόδιο, η εκπαιδευτικός καλεί τρία παιδιά να σταθούν στα σημεία, και 

περνάει ένα νήμα από τα τρία παιδιά, δημιουργώντας ένα τρίγωνο σχήμα. Ο Λούης 

αποτελεί ένα από τα τρία παιδιά. Έπειτα, καλεί την Λάουρα να εντοπίσει τις γωνίες του 

τριγώνου.  

 

1. Εκπαιδευτικός : Ποιο παιδάκι να ’ρθει να μας δείξει τις γωνίες αυτού του 

2. σχήματος; Πόσες γωνιές θα έχει αυτό το σχήμα; 

3. Ολομέλεια: Τρεις. 

4. Εκπαιδευτικός : Τρεις. Θυμάστε που είχαμε πει ότι όσες οι πλευρές τόσες και οι 

5. γωνιές [δείχνει την κάθε πλευρά με τον δείκτη της]. Ποιος να ’ρθει να μας δείξει τις 

6. γωνιές; Να έρθει η Λάουρα να μας δείξει τις γωνιές. 

7. Λάουρα: [Σηκώνεται από τη θέση της, πλησιάζει το τρίγωνο σχήμα που 

8. δημιουργηθηκε από τα παιδιά και δείχνει μία γωνία χωρίς να μιλάει, εικόνα 4.3.3]. 

9. Εκπαιδευτικός : Μπράβο. Μία γωνιά. Η άλλη γωνιά πού είναι; 

10. Λούης: [Δείχνει μια άλλη γωνιά, εικόνα 4.3.6]. 

11. Λάουρα: [Προχωράει στη δεύτερη γωνιά και την δείχνει με τον δείκτη της, εικόνα 

12. 4.3.4]. 

13. Εκπαιδευτικός: Δύο και άλλη; 

14. Λούης: Ε την! [Δείχνει την τρίτη γωνιά, εικόνα 4.3.7]. 

15. Λάουρα:[Προχωράει στην τρίτη γωνιά και τη δείχνει με τον δείκτη της, εικόνα 

16. 4.3.5]. 

17. Εκπαιδευτικός : Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Καθήστε. 

 

Στο επεισόδιο 1, η Λάουρα, χρησιμοποιώντας δεικτικές χειρονομίες (εικόνες 4.3.3, 

4.3.4,4.3.5), δείχνει τις γωνίες του πολύγωνου που έχουν σχηματίσει με το νήμα. 

Αποφεύγει να εκφραστεί λεκτικά, αρχικά, ως αποτέλεσμα της οδηγίας της εκπαιδευτικού, 

η οποία την καλεί να δείξει τις γωνιές και έπειτα ως αποτέλεσμα της επιβράβευσής της 

από την νηπιαγωγό, όταν δείχνει τη γωνία με τη δεικτική της χειρονομία (γραμμή 8, 12 και 

16 αντίστοιχα). Η απουσία του λόγου δημιουργεί αναντιστοιχία μεταξύ χειρονομίας και 

λόγου.Επίσης, η χειρονομία λειτουργεί ως δείκτης για τη γωνιά του γεωμετρικού 

σχήματος. 

    
Εικόνα 4.3.3[6.09]-4.3.5[6.14]: Δεικτικές Χειρονομίες Λάουρας για γωνίες σχήματος  
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Ο  Λούης, παρόλο που δεν τον κάλεσε η εκπαιδευτικός να εντοπίσει τις γωνίες, παράγει 

δύο δεικτικές χειρονομίες  για δύο από τις γωνιές του τριγώνου. Στην πρώτη του 

χειρονομία (εικόνα 4.3.6) δεν χρησιμοποιεί οποιαδήποτε λεκτική αναπαράσταση ενώ στη 

δεύτερή του χειρονομία χρησιμοποιεί τη λεξη «ε την» (εικόνα 4.3.7). Συνεπώς, 

δημιουργείται αρχικά ένα φαινόμενο αντικατάστασης του λόγου από τη χειρονομία 

(ανανιστοιχία), στην πρώτη περίπτωση, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, η χειρονομία 

εμπλουτίζει το λόγο του παιδιού.  

6   7   

Εικόνα 4.3.6-4.3.7: Χειρονομίες Λούη για τη γωνία του σχήματος, [6.17]. 

 

Η παρέμβαση του Λούη δημιουργεί ένα σημειωτικό παιχνίδι ανάμεσα στο αγόρι και τη 

Λάουρα. Η Λάουρα παρουσιάζεται στη δεύτερη και τρίτη γωνία να εναρμονίζεται με τις 

σημειωτικές πηγές του Λούη και να ακολουθεί κάθε φορά τις υποδείξεις (λεκτική 

αναπαράσταση και χειρονομία) του, αναπαράγοντας τη χειρονομία του. Τόσο για τη 

Λάουρα, όσο και για τον Λούη η χειρονομία αποτελεί δείκτη για το μαθηματικό σημείο, 

το οποίο επιδιώκουν να μεταβιβάσουν. Ο λόγος τους παρουσιάζεται είτε ανύπαρκτος, είτε 

απλά να εμπλουτίζεται από τη χειρονομία, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει κάποια 

γεωμετρική έννοια. Επιπλέον, η χειρονομία και των δύο παιδιών είναι συνδεδεμένη με το 

πραγματικό αντικείμενο, δηλαδή, με την γωνία που δημιουργεί το νήμα. Η επανάληψη της 

δεικτικής αυτής χειρονομίας λειτουργεί ως ένα φαινόμενο σύλληψης, το οποίο 

αναπτύχθηκε από την εκπαιδευτικό στα πρώτα λεπτά της διδασκαλίας, για να διευκολύνει 

τη συζήτηση. 

Επεισόδιο 2 

Αφού κάθονται τα παιδιά που αναπαριστούσαν στο επεισόδιο 1, η εκπαιδευτικός 

προσθέτει ακόμη ένα μαύρο κύκλο που αποτελεί ένα ακόμη σημείο. Καλεί τέσσερα, 

διαφορετικά παιδιά, από το πρώτο επεισόδιο να πάρουν θέση σε κάθε σημείο.  Η Βάσω 
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και η Θάλεια «αποτελούν» τα δύο από τα τέσσερα σημεία του σχήματος. Περνάει το νήμα 

από τα τέσσερα παιδιά και έτσι, δημιουργείται ένα τετράπλευρο. Αναπτύσσεται μια 

συζήτηση για τις διαφορές του προηγούμενου σχήματος (τρίγωνο) από αυτό, ως προς τον 

αριθμός των πλευρών και των γωνιών του.   

18. Εκπαιδευτικός : Τώρα θα βάλω ακόμη ένα σημείο [βάζει ακόμη ένα μαύρο 

19. κύκλο].  

20. Εκπαιδευτικός : Θέλω πόσα παιδάκια; 

21. Ολομέλεια: Τέσσερα. 

22. Εκπαιδευτικός : Να τα μετρήσουμε [δείχνει με το δείκτη της το κάθε 

23. σημείο, εικόνα 4.3.8]. 

24. Εκπαιδευτικός : Να έρθουν, πόσα παιδάκια να έρθουν; 

25. Ολομέλεια: Τέσσερα. 

26. Εκπαιδευτικός: Έλα Άντη, έλα Παναγιώτη, έλα Βάσω και έλα Θάλεια. Βάσω 

27. βρες ένα σημείο και στάθου πάνω στο σημείο [της δείχνει με το δείκτη της  

28. ένα σημείο, Εικόνα 4.3.9]. 

29. [Τα παιδιά σηκώνονται από τη θέση τους και πατάει ένα παιδί σε κάθε μαύρο 

30. κύκλο-σημείο]. 

31. Εκπαιδευτικός: Έ το σημείο. Τα σημεία που έβαλα εγώ πάνω στο πάτωμα.  

32. [Περνά το νήμα από κάθε παιδί-σημείο και σχηματίζεται ένα τετράπλευρο, 

33. εικόνα 4.3.10]. 

34. Λούης: Τώρα μοιάζει σαν πιο μεγάλο τρίγωνο.  

35. Εκπαιδευτικό: Τώρα να δούμε.  

36. Λούης: Ε [=είναι] τετράγωνο [κάνει μια γραμμη στον αέρα, Εικόνα 4.3.11]. 

37. Εκπαιδευτικός: Γιατί λες εν [=είναι]  τετράγωνο Λούη μου; 

38. Λούης: Γιατί έχει 4 γωνιές. 

39. Εκπαιδευτικός : Επειδή έχει 4 γωνιές λες και μοιάζει με τετράγωνο.  

40. Λούης: Και 4 πλευρές. 

41. Εκπαιδευτικός: Μπράβο και 4 πλευρές [κάνει μια γραμμή στον αέρα πάνω από 

42. την πλευρά]. 

43. Εκπαιδευτικός: Δεν θα του δώσουμε όνομα τώρα. Πάντως τρίγωνο δεν είναι. 

44. Γιατί δεν είναι; Ποιος  θα μου πει γιατί δεν είναι τρίγωνο; 

45. Λούης: Γιατί δεν έχει 3 πλευρές. 

 

   

 
Εικόνα 4.3.8[6.49], 4.3.9[7.22], 4.3.10[8.16]: Χειρονομίες εκπαιδευτικού για σημεία και 

πλευρές σχήματος.  
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Στο επεισόδιο 2, η εκπαιδευτικός αναφέρει στα παιδιά ότι θα προσθέσει ακόμη ένα 

σημείο. Τα παιδιά αναγνωρίζουν τον πληθικό αριθμό των σημείων και τον ονομάζουν, 

αναφέροντας τον αριθμό τέσσερα. Έπειτα, προβαίνουν σε αντιστοίχιση κάθε παιδιού με 

κάθε σημείο κι αναγνωρίζουν ότι απαιτείται η συμμετοχή τεσσάρων παιδιών. Η 

αντιστοίχιση των παιδιών με κάθε σημείο ενισχύει ακόμη περισσότερο τις αντιλήψεις των 

παιδιών, ότι στο σχήμα που πρόκειται να δημιουργηθεί υπάρχουν τέσσερα σημεία. 

Ακολούθως, η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί δεικτική χειρονομία (εικόνα 4.3.8, γραμμη 23), 

για να καταμετρήσει τα σημεία, αλλά και για να προσδιορίσει το χώρο τοποθέτησης των 

παιδιών πάνω στα σημεία που υπάρχουν στο έδαφος. 

  Όταν η εκπαιδευτικός περνάει το νήμα από όλα τα σημεία, ο Λούης, παιδί της 

ομάδας παρατήρησης, (γραμμή 34) δηλώνει, ότι «Τώρα μοιάζει σαν πιο μεγάλο τρίγωνο». 

Η χρήση άτυπης μαθηματικής ορολογίας για το τετράπλευρο (μεγάλο τρίγωνο), φανερώνει 

την ολιστική σύγκριση, στην οποία ίσως προβαίνει το παιδί, ανάμεσα στο νέο σχήμα και 

στο προηγούμενο σχήμα, το οποίο είχαν δημιουργήσει νωρίτερα. Το παιδί αγνοεί τον 

αριθμό των πλευρών και των γωνιών κι αναπτύσσει συγκρίσεις, χρησιμοποιώντας μη 

κρίσιμες ιδιότητες, όπως είναι το μέγεθος των σχημάτων.   

Έπειτα, με το δεξί του χέρι τεντωμένο προς τα πάνω φέρει με το δείκτη του μία 

γραμμή από τα αριστερά προς τα δεξιά, παράγοντας μια εικονική χειρονομία (εικόνα 

4.3.11 , γραμμή 36). Μέσως της χειρονομίας του αναπαριστά μια ανοικτή ευθεία γραμμή 

στον αέρα, η οποία είναι ενσωματωμένη στην επιπρόσθετη πλευρά που δημιουργήθηκε 

από το νήμα.  Η παραγωγή της εικονικής χειρονομίας εμπλουτίζει τη λεκτική έκφραση του 

παιδιού, «ε τετράγωνο» (γραμμή 36). Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η επιπρόσθετη γραμμή που 

δημιουργήθηκε οδήγησε τον Λούη στην αναγνώριση του δυσδιάστατου σχήματος ως 

τετράγωνο.  

Το  σημειωτικο παιχνίδι που ακολουθεί οδηγεί τον Λούη να αναφέρει λεκτικά τους 

λόγους, για τους οποίους όρισε το σχήμα τετράγωνο. Συγκεκριμένα, το παιδί αναφέρει 

αρχικά, «Γιατί έχει 4 γωνιές» και έπειτα, «4 πλευρές», δείχνοντας με αυτό τον τρόπο 

αναλύση του δυσδιάστατου σχήματος σε γωνίες και πλευρές (γραμμή 38-40).  
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Εικόνα 4.3.11: Εικονική Χειρονομία ανοικτής γραμμής στον αέρα, [γραμμή 36, 7.57) 

 

 Η εκπαιδευτικός αναπαράγει τη χειρονομία του Λούη για να ορίσει την επιπλέον 

πλευρά του σχήματος (γραμμή 41- 42)  που αποτέλεσε την αιτία να ορίσει ο Λούης το 

σχήμα ως τετράγωνο, δημιουργώντας ένα φαινόμενο σύλληψης. Η χειρονομία της αυτή 

είναι διπλής φύσεως, και συγκεκριμένα, από τη μια είναι δεικτική, αφού δείχνει την 

πλευρά του σχήματος, την οποία έφτιαξαν τα παιδιά κι από την άλλη εικονική, αφού 

μετακινεί το χέρι της σε όλο το μήκος της πλευράς, χαράσσοντας στον αέρα μια ανοικτή 

ευθεία γραμμή. Ταυτόχρονα, με την παραγωγή της χειρονομίας, η εκπαιδευτικός 

εκφράζεται λεκτικά με τον όρο «πλευρές» (γραμμή 41). Με την επανάληψη της 

χειρονομίας του παιδιού και του ορθού μαθηματικού όρου που χρησιμοποίησε το παιδί 

(πλευρές), η εκπαιδευτικός ενισχύει τη συζήτηση και την κατάκτηση της μαθηματικής 

έννοιας, της πλευράς. 

 Σημαντική είναι η σύγκριση που προβαίνει το παιδί ανάμεσα στο τετράγωνο και το 

τρίγωνο, αναφέροντας ότι το σχήμα που έχει δημιουργηθεί δεν μπορεί να θεωρηθεί 

τρίγωνο, εφόσον δεν έχει 3 πλευρές (γραμμή 45). Αν και η σύγκριση του παιδιού γίνεται 

σε εξάρτηση με τα πραγματικά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των 

πλευρών, εν τούτοις φανερώνει ένα είδος μαθηματικής αναγνώρισης (σύγκρισης) του 

τριγώνου και του τετραγώνου. Η σύγκριση που αναπτύσσει το παιδί υποδεικνύει μια 

ανάλυση των σχημάτων (τετράγωνο και ορθογώνιο) σε πλευρές, από μέρους του παιδιού. 

 Αν και η εκπαιδευτικός δίνει ρόλο στη Βάσω και στη Θάλεια, στο σημείο που 

εκτυλίσσεται όλη η δραστηριότητα, τα κορίτσια δεν συμμετέχουν καθόλου. Η έλλειψη 

συμμετοχής τους ίσως να οφείλεται ότι δεν έγιναν δέκτες οποιασδήποτε ερώτησης από την 

εκπαιδευτικό. Η Λάουρα, με την αποχώρηση της από το σημείο εστίασης της 

δραστηριότητας, σταματάει να έχει τον ενεργό ρόλο που είχε στο προηγούμενο επεισόδιο.  ΚΥ
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Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης Διδασκαλίας 

Και στα δύο επεισόδια οι χειρονομίες των παιδιών αποτελούν δείκτες για μαθηματικά 

σημεία που επιδιώκουν να μεταβιβάσουν, εφόσον αδυνατούν να τα ορίσουν λεκτικά. Στο 

πρώτο επεισόδιο ο Λούης αιτιολογεί το συλλογισμό του για την ονομασία του 

γεωμετρικού σχήματος ως τετράγωνο, δείχνοντας την επιπλέον πλευρά που δημιουργείται 

με την προσθήκη ενός σημείου. Η χειρονομία του δείχνει ένα είδος μαθηματικής 

αναγνώρισης για το δυσδιάστατο σχήμα, εφόσον το αναλύει σε απλούστερες μονάδες, 

όπως είναι τα ευθύγραμμα τμήματα. O λόγος του φανερώνει λανθασμένη αντιληπτική 

αναγνώριση του τετράπλευρου σχήματος, εφόσον το ορίζει ως τετράγωνο, ενώ δεν είναι.  

Όμοια με το επόμενο επεισόδιο, ο Λούης και η Λάουρα, δημιουργώντας ένα φαινόμενο 

σύλληψης, υποδεικνύουν με δεικτική χειρονομία όλες τις γωνίες του δυσδιάστατου 

σχήματος. 

Σημαντικό στοιχείο της ανάλυσης του τετράγωνου σχήματος σε απλούστερες 

μονάδες, αποτελεί η σημειωτική ωρίμανση που εντοπίστηκε στον προφορικό λόγο του 

Λούη για τη σύγκριση τετραγώνου και τριγώνου. Αναλυτικότερα, ανάφερε ότι το 

τετράπλευρο δεν μπορεί να είναι τρίγωνο εφόσον δεν έχει τρεις γωνίες.  

Ήσυχες Δραστηριότητες 

Περιγραφή Δραστηριοτήτων  

Οι στόχοι των ήσυχων δραστηριοτήτων είναι η ταύτιση περιγραμμάτων γεωμετρικών 

σχημάτων με γεωμετρικά σχήματα, η ένωση σημείων και η εξάσκηση στη χρήση ρίγας. Οι 

προϋπάρχουσες γνώσεις είναι  η χρήση χάρακα και η ένωση σημείων στο χαρτί.  Οι 

συγκεκριμένες ήσυχες δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν ακριβώς μετά την πρώτη 

δομημένη διδασκαλία. Τα παιδιά ήταν χωρισμένα σε ομάδες. Τα παιδιά της ομάδας 

εστίασης της παρατήρησης βρίσκονταν στην ίδια ομάδα. Συγκεκριμένα, η ομάδα αυτή 

αφορά στην κατασκευή σχημάτων με την ένωση σημείων και ακολούθως, στον εντοπισμό 

του γεωμετρικού σχήματος που αντιστοιχεί.  Σε ένα φύλλο εργασίας τα παιδιά ένωναν τα 

σημεία που βρίσκονταν στο φύλλο εργασίας τους, χρησιμοποιώντας το χάρακα. 

Ακολούθως, καλούνταν να βρουν μέσα από μια πληθώρα γεωμετρικών σχημάτων, το 

γεωμετρικό σχήμα που ταυτίζεται με το σχήμα που δημιουργήθηκε από την ένωση των 

σημείων.  

Λούης  
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Επεισόδιο 1 

Στο πιο κάτω επεισόδιο, ο Λούης αφού επιλέξει ένα φύλλο εργασίας με πέντε σημεία τα 

ενώνει, χωρίς τη χρήση χάρακα. Έπειτα, επιλέγει ένα τρίγωνο σχήμα από τη συλλογή 

γεωμετρικών σχημάτων και προσπαθεί να το εφαρμόσει στο σχήμα που έχει δημιουργήσει. 

Η λανθασμένη επιλογή του παιδιού ίσως να οφείλεται στον κάθετο προσανατολισμό και 

των δύο σχημάτων, με μία από τις κορυφές τους να βρίσκεται προς τα πάνω. Το επεισόδιο 

ξεκινάει ότι η εκπαιδευτικός πλησιάζει στο τραπέζι που εργάζεται αυτός και τα υπόλοιπα 

παιδιά.  

 

 

Εικόνα 4.3.12: Δεικτική Χειρονομία Λούη για το σχήμα που έχει κατασκευάσει, [0.45].  

 

Εικόνα 4.3.13: Αρχικά έργα παιδιών, [1.13] 

1.Εκπαιδευτικός:  Περίμενε Λάουρα μου. Όταν το συμπληρώσεις, τούτα είναι εδώ 

2. και θα πρέπει να βρεις κάποιο να το ταιριάξεις [δείχνει τα γεωμετρικά σχήματα].  

3. Λούης: Μήπως, τούτο ταιριάζει;[Τοποθετεί ένα σχήμα πάνω στο φύλλο εργασίας με 

4.  τα σημεία, τα οποία έχει ενώσει]. 

5. Εκπαιδευτικός: Κοίταξε τώρα [απομακρύνει το σχήμα από το φύλλο εργασίας του 

6. Λούη]. Πόσα  σημεία έχει [δείχνει με τον δείκτη της κάθε σημείο στο φύλλο εργασίας 

7. του Λούη και απαριθμεί 3 σημεία, εικόνα 4.3.14, ] εδώ; 

8. Λούης: [Δείχνει με τον δείκτη του τα σημεία του τριγώνου που έχει επιλέξει  και τα 

9. απαριθμεί, εικόνα 4.3.15] Πέντε.  

10. Εκπαιδευτικός: Εδώ έχει πέντε σημεία; [Δείχνει με το δείκτη της τεντωμένο την 

11. κάθε γωνιά του τριγώνου που επέλεξε ο Λούης]. 

12. Λούης: Δύο [δείχνει δύο δάκτυλα, εικόνα 4.3.20]. 

13. Εκπαιδευτικός: Πόσες έχει εδώ; [Με το δείκτη της δείχνει τις γωνίες του σχήματος 

14. που δημιούργησε ο Λούης, ενώνοντας σημεία εικόνα 4.3.21]. Μέτρα τα εδώ. Τούτο 

15. πόσες έχει εδώ[δείχνει ξανά το τρίγωνο σχήμα]; 
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16. Λούης: Τρεις [βάζει τα δύο του δάκτυλα στις δύο από τις τρεις γωνιές του τριγώνου 

17. που επέλεξε, εικόνα 4.3.18]. 

18. Εκπαιδευτικός: Ε, άρα τούτο είναι το ίδιο με  τούτο; Πρέπει να βρεις ένα που να 

19. έχει το ίδιο με  τούτο. 

20. Λούης: Δύο [αρχίζει να μετρά, χρησιμοποιώντας τον δείκτη του τις γωνιές από το 

21. σχήμα που δημιούργησε, ενώνοντας τα σημεία εικόνα 4.3.19]. 

22. Εκπαιδευτικός: Πόσες έχει δαμέ [ φτιάχνει το περίγραμμα με το χέρι της στο σχήμα 

23. που δημιούργησε ο Λούης, ενώνοντας τα σημεία, εικόνα 4.3.21]; 

24. Λούης: Πέντε [κλείνει τις παλάμες του]. 

25. Εκπαιδευτικός: [Σηκώνεται και πάει δίπλα στη Θάλεια. Φτιάχνει το περίγραμμα με 

26. το χέρι της στο σχήμα που δημιούργησε, ενώνοντας τα σημεία]. Έτσι, όπως το έκανες 

27. μπορείς να βρεις. 

28. Λούης: Έκαμα ένα ίσιο σχήμα [δείχνει με το δείκτη του το σχήμα και το 

29. περίγραμμα του σχήματος που δημιούργησε, ενώνοντας τα σημεία του, εικόνα 

30. 4.3.22]. [Παίρνει ένα σχήμα το περιστρέφει] τούτο [το τοποθετεί πάνω στο σχήμα 

31. του]. Κάνει; Όχι [Μετά το σηκώνει και το επανατοποθετεί]. [Του αλλάζει ξανά 

32. προσανατολισμό]. [Το βάζει πίσω και παίρνει ένα άλλο σχήμα, του οποίου μετρά τις 

33. γωνιές του. Αμέσως, μετά, το τοποθετεί πάνω στο σχέδιο που έχει φτιάξει]. [Αφού 

34. βλέπει ότι δεν ταιριάζει, το βάζει πίσω και παίρνει ένα τρίγωνο]. [Το περιστρέφει 

35. συνεχώς με το χέρι του, προσπαθώντας να το εφαρμόσει]. 

   

Εικόνα 4.3.14: Δεικτική Χειρονομία για την έννοια «σημεία» σχήματος από Εκπαιδευτικό 

για το σχήμα του Λούη [1:16] 

Εικόνα 4.3.15: Δεικτική Χειρονομία από τον Λούη για το σχήμα του[1:24] 

Εικόνα  4.3.16-4.3.17: Δεικτική Χειρονομία από τον εκπαιδευτικό για το δοσμένο σχήμα 

[1:29-1:32] 

Εικόνα 4.3.18-4.3.19: Δεικτική Χειρονομία από  τον Λούη για τα σημεία του δοσμένου 

σχήματος[1:38-142]. 

 

Ο Λούης επιλέγει ένα φύλλο εργασίας με πέντε σημεία και τα ενώνει, χωρίς τη χρήση 

χάρακα. Συνεπώς, δημιουργείται ένα σχήμα με καμπύλες και ευθείες γραμμές. Το 
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σημειωτικό παιχνίδι, το οποίο ξεκινάει η εκπαιδευτικός με τον Λούη, έχει ως στόχο να 

δώσει έμφαση στον εντοπισμό και στην απαρίθμηση των σημείων που δομούν το σχήμα 

(κρίσιμες ιδιότητες σχήματος), με τη βοήθεια δεικτικών χειρονομιών (εικόνα 4.3.14). Ο 

Λούης ανταποκρινόμενος στο σημειωτικό παιχνίδι επαναλαμβάνει τις δεικτικές 

χειρονομίες που παράγει η εκπαιδευτικός, δημιουργώντας ένα φαινόμενο σύλληψης  για 

την απαρίθμηση των σημείων (εικόνα 4.3.15). Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός επεκτείνει 

τις δεικτικές της χειρονομίες σε εικονικές χειρονομίες για να αναφερθεί στο γεωμετρικό 

σχήμα που έχει δημιουργήσει ο Λούης, ενώνοντας τα σημεία. Ειδικότερα, φέρει μία 

κλειστή γραμμή με το χέρι της γύρω από το περίγραμμά του (εικόνα 4.3.21, γραμμή 23). 

Το παιδί επαναλαμβάνει την χειρονομία αυτή στο σχήμα που δημιουργεί ο ίδιος τα 

επόμενα λεπτά, δημιουργώντας και πάλι ένα φαινόμενο σύλληψης (εικόνα 43.22, γραμμή 

30).   

  

Εικόνα 4.330-4.3.21: Εικονική Χειρονομία Λούη για την έννοια δύο, στατικής φύσεως και 

της εκπαιδευτικού για το περίγραμμα του σχήματος του Λούη, [1:49].  

 

Εικόνα 4.3.22: Εικονικές Χειρονομίες Εκπαιδευτικού και Λούη σε διαφορετικά σχήματα, 

αλλά για την ίδια έννοια «σημεία», [02.02] 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, όταν δεν μπορούσε να βρει το κατάλληλο γεωμετρικό 

σχήμα για το σχήμα που είχε φτιάξει, ενώνοντας τα σημεία, άρχισε να εφαρμόζει 
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διάφορους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, όπως είναι η περιστροφή. Επιπλέον, υπήρξαν 

στιγμές που παρουσίασε επικαλύψεις επιφανειών των σχημάτων, τοποθετώντας  

περισσότερα από ένα σχήμα σε μία θέση στο φύλλο εργασίας του, προσπαθώντας να 

καλύψει τον κενό χώρο στο σχήμα που είχε σχεδιάσει (εικόνα 4.3.23).  

 

Εικόνα 4.3.23: Επικάλυψη σχήματος στο χαρτί με άλλα επικαλυπτόμενα σχήματα, [08.14] 

 

Βάσω 

1. Βάσω:[Επιλέγει ένα φύλλο εργασίας με 4 σημεία. Τα ενώνει και φτιάχνει ένα 

2. τετράπλευρο]. 

3. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, Βάσω μου. Ποιο σχήμα θα πιάσουμε τώρα; Κοίταξε δαμέ, 

4. ποιο σχήμα ταιριάζει με τούτο [με το δείκτη της δείχνει το σχήμα στο που έφτιαξε στο 

φύλλο εργασίας της, με την ένωση των 4 σημείων]; 

5. εικόνα 4.3.24]. 

6. Βάσω: Τούτο; [Το εφαρμόζει αμέσως]. 

7. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Πόσες είναι οι πλευρές; 

8. Βάσω: [Δείχνει γωνιές, εικόνα 4.3.28]. 

9. Εκπαιδευτικός: Οι πλευρές. Θυμήθου που κάναμε έτσι.[Σχηματίζει μια ευθεία 

10. γραμμή πάνω στην κάθε πλευρά, εικόνα 4.3.29].  Έλα δείξε μου.  

11. Βάσω: [Αναπαράγεί την ίδια κίνηση με το δάκτυλο όπως έκανε και η εκπαιδευτικός, 

12. εικόνα 4.3.30] 

13. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. 

 

 

  26   
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Εικόνα 4.3.24: Δεικτική Χειρονομία  Εκπαιδευτικού για το σχήμα, [2:50] 

Εικόνα 4.3.25: Δεικτική Χειρονομία Βάσως για γωνία, [2:59] 

Εικόνα 4.3.26: Δεικτική Χειρονομία Εκπαιδευτικού για πλευρά και Βάσως για γωνία 

Εικόνα 4.3.27:Δειτκική Χειρονομία Βάσως για γωνίες σχήματος, [3:12] 

Εικόνα 4.3.28: Δεικτική Χειρονομία Βάσως για γωνίες σχήματος  

 

Εικόνα 4.329-4.3.30.: Εικονική Χειρονομία Εκπαιδευτικού και  Βάσως για πλευρά 

σχήματος, [3.25] 

 

Η Βάσω επιλέγει ένα φύλλο εργασίας με τέσσερα σημεία. Ενώνει τα σημεία, χωρίς τη 

χρήση ρίγας, αλλά με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Καθώς την καλεί η εκπαιδευτικός να  

καταμετρήσει τις πλευρές, μετρά τις γωνιές, παράγοντας δεικτικές χειρονομίες (εικόνα 

4.3.25-4.3.28). Οι χειρονομίες της λειτουργούν ως δείκτης για τις γωνιές. Το γεγονός ότι 

δεν συνοδεύονται από κάποια λεκτική αναπαράσταση, δημιουργεί φαινόμενο 

αντικατάστασης λόγου από χειρονομία. Επιπλέον, η συμπεριφορά του παιδιού φανερώνει 

τη σύγχυση του παιδιού για τις γωνιές και τις πλευρές. 

Η εκπαιδευτικός, για να τονίσει τη διαφορά των δύο εννοιών, χρησιμοποιεί 

εικονική χειρονομία (εικόνα 4.3.29), την οποία μιμείται το κορίτσι και αναπαράγει, για να 

εντοπίσει τις πλευρές του σχήματος (εικόνα 4.3.30). Συνεπώς, δημιουργείται ένα 

φαινόμενο σύλληψης, το οποίο υποβοηθά τη συζήτηση και την κατάκτηση της 

μαθηματικής έννοιας, της πλευράς του δυσδιάστατου σχήματος. 
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Λάουρα  

Η Λάουρα επιλέγει ένα φύλλο εργασίας με τρία σημεία. Αφού τα ενώνει χωρίς τη χρήση 

χάρακα, προσπαθεί να εντοπίσει το σχήμα που αντιστοιχεί στο φύλλο εργασίας τη (εικόνα 

4.3.31). Η εκπαιδευτικός παρατηρεί ότι δυσκολεύεται και την συμβουλεύει να 

χρησιμοποιήσει το χάρακα της. Η Λάουρα ενώνει ξανά τα σημεία με τη χρήση χάρακα και 

δημιουργεί ένα τριγωνικό σχήμα (εικόνα 4.3.32). Αμέσως, εντοπίζει το γεωμετρικό σχήμα 

που ταυτίζεται με το σχήμα που έχει δημιουργήσει στο φύλλο εργασίας της (εικόνα 

4.3.33).  

     

Εικόνα 4.3.31-4.3.32: Τριγωνικό σχήμα Λάουρας, αρχικό και τελικό, [5:35] 

Εικόνα 4.3.33: Ταύτιση του σχήματος με ένα δοσμένο γεωμετρικό σχήμα. 

 

Θάλεια 

Η Θάλεια επιλέγει ένα φύλλο εργασίας με έξι σημεία. Τα ενώνει χωρίς να χρησιμοποιήσει 

χάρακα, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα καμπυλόγραμμο σχήμα (εικόνα 4.3.34). Η 

εκπαιδευτικός την συμβουλεύει να χρησιμοποιήσει χάρακα για να χαράξει το σχήμα της. 

Η Θάλεια ακολουθά τις συμβουλές της εκπαιδευτικού και επαναλαμβάνει την ένωση των 

σημείων, φτιάχνοντας ένα μεικτό σχήμα (εικόνα 4.3.35), το οποίο αποτελείται από 

ευθύγραμμα και καμπυλόγραμμα τμήματα. Χωρίς καμία δυσκολία εντοπίζει το 

γεωμετρικό σχήμα που ταυτίζεται με το σχήμα στο φύλλο εργασίας της (εικόνα 4.3.36). 

   

Εικόνα 4.3.34: Αρχικό Καμπυλόγραμμο σχήμα Θάλειας 

Εικόνα 4.3.35: Μεικτό σχήμα Θάλειας 

Εικόνα 4.3.36: Ταύτιση σχήματος της με δοσμένο σχήμα. 
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Όταν η Θάλεια εντοπίζει το σχήμα που ταιριάζει στο σχήμα της, ακολουθεί το πιο κάτω 

επεισόδιο ανάμεσα στην εκπαιδευτικό και στο κορίτσι.  

1. Εκπαιδευτικός: Πόσες γωνιές έχει το σχήμα; 

2. Θάλεια: [Δεν απαντά]. 

3. [Η εκπαιδευτικός συζητά με τον Λούη και η Θάλεια, χρησιμοποιώντας το 

4. δείκτη  της, απαριθμεί μία μία τις γωνίες, εικόνα 4.3.37]. 

5. Εκπαιδευτικός: [Γυρίζει το κεφάλι της προς τη Θάλεια, παίρνει το σχήμα που έχει 

6. τοποθετήσει η Θάλεια στο φύλλο εργασίας της και το δείχνει στη Θάλεια]. Ποιες 

7. είναι οι γωνιές; 

8. Θάλεια: [Χωρίς να μιλάει, δείχνει τις γωνιές με τον δείκτη της, εικόνα 4.3.38]. 

9. Εκπαιδευτικός: Πόσες πλευρές έχεις; [Επανατοποθετεί το σχήμα στο φύλλο εργασίας 

10. της Θάλειας και φέρνει με το χέρι της μια γραμμή πάνω σε μια από τις πλευρές του 

11. σχήματος, εικόνα 4.3.39]. 

12. Θάλεια: [Παίρνει το σχήμα στα χέρια της και αγγίζει μια, μια πλευρά, εικόνα 4.3.40] 

13. [Φέρνει μια γραμμή με το χέρι της σε κάθε πλευρά του σχήματος, εικόνα 4.3.41]. 

14. [Πλησιάζει την εκπαιδευτικό και  μετρούν μαζι τις πλευρές. Η Θάλεια αγγίζει τις 

15. πλευρές [εικόνα 4.3.42] και η εκπαιδευτικός τις  απαριθμεί φωνακτά]. 

16. Εκπαιδευτικός: Ένα, δύο τρεις τέσσερις, πεντε, έξι. Μπράβο ρε Θάλεια.  Και  πόσες 

17. γωνιές  έχεις; 

18. Θάλεια: [Αγγίζει μία μία τις γωνιές,  εικόνα 4.3.43] . Μία δύο τρεις τεσσερις πέντε. 

19. Εκπαιδευτικός: Εξέχασες μια. Ξαναμέτρατες. 

20. Θάλεια και Εκπαιδευτικός: Μία δύο τρεις τέσσερις πέντε έξι. 

21. Θάλεια: [Αγγίζει μία μία τις γωνιές]. 

22. Εκπαιδευτικός: [Παίρνει το φύλλο εργασίας της Θάλειας]. Μέτρα τα σημεία. 

23. Θάλεια: [Τα μετρά, αγγίζοντας τα κάθε φορά, εικόνα 4.3.44]. Ένα δύο τρία τέσσερα 

24. πέντε έξι. 

25. Εκπαιδευτικός: Είδες έξι σημεία, έξι γωνιές. 

 

  

Εικόνα 4.3.37-4.3.38: Δεικτικές Χειρονομίες Θάλειας για γωνίες σχήματος.  
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Εικόνα 4.3.39.: Εικονική χειρονομία εκπαιδευτικού για την πλευρά του σχήματος  

Εικόνα 4.3.40-4.3.41: Δεικτικές Χειρονομίες Θάλειας για γωνιές. 

  

Εικόνα 4.3.42-4.3.44: Δεικτικές Χειρονομίες Θάλεια  για τις γωνίες του σχήματος, για τις 

πλευρές του σχήματος και για τα σημεία στο πινακάκι. 

Καθώς η εκπαιδευτικός πλησιάζει τη Θάλεια, αναπτύσσεται ένα σημειωτικό παιχνίδι 

ανάμεσα στο κορίτσι και στην εκπαιδευτικό. Αρχικά το κορίτσι, χωρίς να εκφράζεται 

λεκτικά χρησιμοποιεί δεικτικές χειρονομίες για να καταμετρήσει τις γωνίες του σχήματος 

της (εικόνα 4.3.37). Έπειτα, η εκπαιδευτικός παράγει εικονικές χειρονομίες για την πλευρά 

του σχήματος (εικόνα 4.3.39). Η Θάλεια αρχίζει να μιμείται τη χειρονομία της 

εκπαιδευτικού, (εικόνα 4.3.40), δημιουργώντας ένα φαινόμενο σύλληψης που υποβοηθά 

στην κατάκτηση της έννοιας της πλευράς. Παράγει προφορικό λόγο μόνο, όταν καλείται 

από την εκπαιδευτικό να μετρήσει τις γωνίες και τις πλευρές του σχήματος, ο οποίος 

εμπλουτίζει τις χειρονομίες που παράγει.  

Διαχρονική Ανάλυση Ήσυχων δραστηριοτήτων  

Στις ήσυχες δραστηριότητες παρατηρήθηκε ένα φαινόμενο σύλληψης στο σημειωτικό 

παιχνίδι εκπαιδευτικού και παιδιών. Τρία παιδιά (Θάλεια, Βάσω, Λούης) παρουσιάζονται 

να επαναλαμβάνουν τις δεικτικές και εικονικές χειρονομίες της εκπαιδευτικού για τις 
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γωνίες και τις πλευρές των γεωμετρικών σχημάτων, σε μια προσπάθεια τους να βρουν και 

να εφαρμόσουν το γεωμετρικό σχήμα που αντιστοιχεί. 

Επιπλέον, ο Λούης εφαρμόζει γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, όπως η 

περιστροφή, αλλά και επικαλύψεις ανάμεσα στα γεωμετρικά σχήματα για να εντοπίσει το 

κατάλληλο σχήμα για το φύλλο εργασίας του. Η Θάλεια χρησιμοποιεί την καταμέτρηση 

μόνο των γωνιών, ως στρατηγική εντοπισμού του γεωμετρικού σχήματος. Ενώ, η  Βάσω 

συγχέει τις γωνίες με τις πλευρές, η εκπαιδευτικός διαφοροποιεί το είδος της χειρονομίας 

που παράγει για την κάθε έννοια. Συγκεκριμένα, ενώ για τις γωνίες χρησιμοποίησε 

δεικτικές χειρονομίες, για τις πλευρές παράγει εικονικές χειρονομίες. Η Βάσω μιμείται τις 

χειρονομίες της εκπαιδευτικού, δημιουργώντας ένα ακόμη φαινόμενο σύλληψης, το οποίο 

την βοηθά να κατακτήσει τις έννοιες, γωνία και πλευρά γεωμετρικού σχήματος.  

Διαχρονική Ανάλυση Ήσυχων δραστηριοτήτων και Πρώτης Δομημένης Διδασκαλίας 

Τόσο στις ήσυχες δραστηριότητες, όσο και στην πρώτη δομημένη διδασκαλία 

παρατηρήθηκε ένα φαινόμενο σύλληψης για την αναγνώριση των γωνιών, όπως 

παρουσιάστηκαν μέσα από πραγματικά αντικείμενα, σημεία. Συνεπώς, στις δυο μορφές 

διδασκαλίας το μαθηματικό σημείο της γωνιάς είναι συνδεδεμένο με πραγματικά 

αντικείμενα. Επιπλέον, τόσο στην πρώτη διδασκαλία, όσο και στις ήσυχες δραστηριότητες 

τα παιδιά αναπαράγουν τις δεικτικές χειρονομίες της εκπαιδευτικού για τις γωνιές και τις 

εικονικές χειρονομίες για τις πλευρές. Η στρατηγική αυτή τους βοηθά από τη μια, στις 

ήσυχες δραστηριότητες να εντοπίσουν το σχήμα που εφαρμόζει στα σημεία του φύλλου 

εργασίας τους, και από την άλλη, στην πρώτη διδασκαλία να ονομάσουν το σχήμα που 

δημιουργείται με το νήμα.  

 

Δεύτερη Δομημένη Διδασκαλία 

Περιγραφή Διδασκαλίας  

Η δεύτερη δραστηριότητα είχε ως θέμα της, την ταξινόμηση σχημάτων σε πολύγωνα και 

καμπυλόγραμμα. Προϋπάρχουσες γνώσεις υπήρξαν η αντιστοίχιση αριθμού γωνιών και 

πλευρών. Οι στόχοι ήταν η ομαδοποίηση σχημάτων, βάσει αριθμού πλευρών και γωνιών, 

ο διαχωρισμός των πολύγωνων από τα καμπυλόγραμμα σχήματα και η αναγνώριση 

σχημάτων, βάσει κριτηρίου. Τα παιδιά ήταν οργανωμένα σε κύκλο, με την εκπαιδευτικό 

να στέκεται στο κέντρο της τάξης και τα παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης να 

βρίσκονται στα αριστερά της εκπαιδευτικού. Οι δραστηριότητες διαδραματίζονται στο 
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κέντρο της τάξης, όπου όλα τα παιδιά έχουν οπτική επαφή. Αρχικά, η εκπαιδευτικός 

έδωσε στο κάθε παιδί από ένα πολύγωνο σχήμα, για το οποίο τα παιδιά κλήθηκαν να 

εντοπίσουν τις πλευρές και τις γωνίες του. Έπειτα, αντάλλαξαν σχήματα με τους φίλους 

τους, για να εντοπίσουν και στα σχήματα των φίλων του τα χαρακτηριστικά αυτά. Στη 

συνέχεια, χώρισαν τα σχήματα τους σε τρεις ομάδες, βάσει κριτηρίου του αριθμού των 

πλευρών τους. Αφού, έφτιαξαν δύο πιο μεγάλες κατηγορίες για τα σχήματα, τα πολύγωνα 

και τα καμπυλόγραμμα, η εκπαιδευτικός κάλεσε τα παιδιά να χαράξουν δικά τους σχήματα 

σε ένα χαρτί. Τέλος, ταξινόμησαν τα δικά τους σχήματα στις δύο κατηγορίες των 

καμπυλόγραμμων ή πολύγωνων σχημάτων.  

Επεισόδιο 1 

Στο Επεισόδιο 1, η εκπαιδευτικός αφού δίνει ευθύγραμμα σχήματα στα παιδιά, τοποθετεί 

στο πάτωμα τρία στεφανάκια. Το κάθε στεφανάκι έχει ένα διαφορετικό αριθμό στο κέντρο 

του, σε συμβολική αναπαράσταση, το 3, το 4 και το 5. Καλεί τα παιδιά να μετρήσουν τον 

αριθμό των πλευρών και των γωνιών των ευθύγραμμων σχημάτων που έχουν στα χέρια 

τους  

1.Εκπαιδευτικός: Λοιπόν εμετρήσετε τα όλοι; 

2.Ολομέλεια: Ναι.  

3.Εκπαιδευτικός: Θα φωνάζω λίγα λίγα παιδάκια να έρχονται με το σχήμα τους και 

4.να το βάζουν σε κάποιο από αυτά τα στεφανάκια. Σε αυτό το στεφανάκι ποιον 

5.αριθμό έγραψα [δείχνει το στεφανάκι με τον αριθμό 3, εικόνα 4.3.45α]; 

6.Λούης: Τρία. 

7.Εκπαιδευτικός: Ποια σχήματα νομίζετε ότι θα μπουν; 

8.Ολομέλεια: Τρία. 

9.Εκπαιδευτικός: Τρία σχήματα. Νομίζετε ότι τα έβαλα γι αυτό το λόγο 

10. Παιδί: Δύο. 

11. Εκπαιδευτικός: Γιατί να έβαλα τον αριθμό 3; 

12. Λούης: Για τις πλευρές και τις γωνιές.  

13. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, Λούη. Τα παιδάκια που το σχήμα τους έχει 3 

14. πλευρές και 3 γωνιές  θα βάλουν το σχήμα τους εδώ. Εδώ ποιον αριθμό έβαλα 

15. [δείχνει με τον δείκτη της το στεφανάκι με τον αριθμό 4]; 

16. Ολομέλεια: Τέσσερα. 

17. Εκπαιδευτικός: Ποια παιδάκια θα βάλουν εδώ το σχήμα τους; 

18. [Παράλληλα η Λάουρα και η Θάλεια συνομιλούν. Η Λάουρα απαριθμά τις 

19. πλευρές του σχήματος της, χρησιμοποιώντας δεικτικές χειρονομίες, εικόνα 

20. 4.3.45β] 

21. Θάλεια: [Φέρνει μια γραμμή με το χέρι της πάνω στην πλευρά, δείχνοντας την 

22. παράλληλα στην Λάουρα, εικόνα 4.3.46]. 

23. Λάουρα: [Παίρνει το σχήμα της Θάλειας και φέρει μια γραμμή πάνω σε κάθε 

24. πλευρά με τον δείκτη της, εικόνα 4.3.47]. 

25. Ολομέλεια: Τέσσερα. 

26. Εκπαιδευτικός: Δηλαδή; 

27. Λούης: Τέσσερις γωνιές και τέσσερις πλευρές. 
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28. Εκπαιδευτικός : Τα σχήματα που θα έχουν τέσσερις γωνιές και τέσσερις πλευρές. 

29. Εδώ ποιον αριθμό έβαλα [δείχνει το στεφανάκι με τον αριθμό 5]; 

30. Ολομέλεια: Πέντε. 

31. Εκπαιδευτικός: Θα μπουν τα σχήματα που έχουν πέντε γωνιές και πέντε πλευρές. 

32. Θα λέω εγώ ποια  παιδάκια θα έρχονται για να μην είμαστε πάρα πολλοί.  

33. Θάλεια: [Ξαναδείχνει το σχήμα στη Λάουρα και της δείχνει τις γωνιές, εικόνα 

34. 4.3.48, 6:55]. 

35. Λάουρα: [Απαριθμεί ξανά τις γωνιές με δεικτικές χειρονομίες, εικόνα 4.3.49, 

36. 7:03]. 

37. Λούης: [Μετρά τις γωνιές του σχήματος του, με τη χρήση δεικτικών χειρονομίων; 

38. εικόνα 4.3.50, 7:04]. 

39. Εκπαιδευτικός: Ησυχία μες στην τάξη ένας ψύλλος θα πετάξει. Να έρθει η Βάσω ο 

40. Λούης και η Θάλεια να βάλουν το σχήμα τους στη σωστή ομαδούλα.  

41. [Τα τρία παιδια σηκώνονται από την καρέκλα τους και πλησιάζουν την 

42. εκπαιδευτικό]. 

43. Λούης: [Τοποθετεί σωστά το σχήμα του]. 

44. [Σωστά τοποθετούν τα σχήματα τους και η Θάλεια και η Λάουρα]. 

45. [Η Βάσω στέκεται προβληματισμένη]. 

46. Εκπαιδευτικός: Βάσω μου πόσες πλευρές έχεις εσύ; Δείξε μας τις πλευρές. 

47. Βάσω: [Δείχνει με τον δείκτη της  μια γωνιά, εικόνα 4.3.51]. 

48. Εκπαιδευτικός: Αυτή είναι πλευρά; 

49. Βάσω: [Δείχνει με τον δείκτη της την πλευρά, εικόνα 4.3.52]. 

50. Εκπαιδευτικός: Αυτή. Μία [η εκπαιδευτικός δείχνει με τον δείκτη της την πλευρά 

51. του σχήματος της Βάσως].  

52. Εκπαιδευτικός: Πού είναι η άλλη πλευρά; Αυτή είναι μία πλευρά [κάνει με το χέρι 

53. της μια γραμμή  πάνω από την πλευρά, εικόνα 4.3.53] 

54. Εκπαιδευτικός: Η άλλη πού είναι; 

55. Βάσω:[Δείχνει την άλλη την πλευρά μαζί με την εκπαιδευτικό φέρνοντας μια  

56. γραμμή πάνω από την πλευρά, εικόνα 4.3.54, 8:00]. 

57. Εκπαιδευτικός: Δύο και η άλλη; Βάσω; 

58. Βάσω: [Δείχνει την τρίτη πλευρά φέροντας μια γραμμή πάνω στην τρίτη πλευρά, 

59. εικόνα 4.3.55, 8:03] 

60. Εκπαιδευτικός [παρ.]:Τρεις. 

61. Εκπαιδευτικός: Άρα σε ποια ομαδούλα θα το βάλεις; 

62. Παιδί: Στα τρία. 

63. Εκπαιδευτικός: Ατε.[Η Βάσω τοποθετεί το σχήμα στο στεφανάκι με τον αριθμό 

64. τρία]. 

65. [Σηκώνονται και άλλα παιδάκια και τοποθετούν το σχήμα τους. Δύο κάνουν λάθος 

66. και η εκπαιδευτικός  πλησιάζει τα στεφανάκια]. 

67. Εκπαιδευτικός: Ο Σταύρος και ο Τάσος το έβαλαν εδώ. Για να μετρήσουμε μαζί να 

68. δούμε [παίρνει ένα από τα λανθασμένα σχήματα και φέρνει με το δείκτη της μια 

69. γραμμή πάνω από κάθε πλευρά, εικόνα 4.3.56, 8:38]. 

70. Εκπαιδευτικός και Παιδιά: Ένα δύο τρία τέσσερα πέντε.  

71. Εκπαιδευτικός: Έπρεπε να το βάλει εδώ;  

72. Παιδιά: Όχι. 

73. Εκπαιδευτικός: Εδώ [το τοποθετεί η ίδια το σχήμα στο στεφανάκι με τον αριθμό 5]. 

74. Αυτό εδώ.  

75. Εκπαιδευτικός και Παιδιά: Ένα δύο τρια τέσσερα πέντε [η εκπαιδευτικός φέρνει μια 

76. γραμμή για την κάθε πλευρά με τον δείκτη της, εικόνα 4.3.57, 8:53] 

77. Εκπαιδευτικός: Ελα Μαρία, Εύη, Άντρια και Μάριε. 

78. [Τα παιδιά σηκώνονται από τη θέση τους και τοποθετούν τα σχήματά τους στα 
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79. στεφανάκια. Ο Μάριος τοποθετεί λανθασμένα το σχήμα του. Επιστρέφουν όλοι στις 

80. θέσεις τους]. 

81. Λούης: Ρε τούτο [δείχνει το σχήμα του Μάριου, εικόνα 4.3.60]  σπάζει τα ούλα.  

82. Εκπαιδευτικός Για να δούμε τουτο το σχήμα εδώ. Να μετρήσουμε μαζί τις 

83. πλευρές [παίρνει το σχήμα του Μάριου]; 

84. Εκπαιδευτικός : Ένα δύο τρια τέσσερα [φέρνει μία γραμμή σε κάθε πλευρά, 

85. εικόνα 4.3.58 ]. 

86. Εκπαιδευτικός: Σε ποια ομαδούλα, Μάριε, έπρεπε να μπει. Έλα, να μας το βάλεις 

87. στην ομαδούλα που έπρεπε [ ο Μάριος βάζει το σχήμα στη σωστή ομάδα]. 

 

  

Εικόνα 4.3.45α: Στεφανάκια για ομαδοποίηση σχημάτων με κριτήριο τον αριθμό των 

γωνιών και των πλευρών.  

   
Εικόνα 4.3.45β:Δεικτικές Χειρονομίες Λάουρας για την έννοια πλευρές του σχήματος 

Εικόνα 4.3.46: Εικονική Δυναμική Χειρονομία Θάλεια για την έννοια πλευρά, [6:29] 

Εικόνα 4.3.47: Εικονική Χειρονομία Λάουρας για την έννοια πλευρές,[6:34].  

 

Στο πιο πάνω Επεισόδιο 1, η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να αναγνωρίσουν το 

κριτήριο ομαδοποίησης που χρησιμοποίησε για τα σχήματά τους. Ο  Λούης αναγνωρίζει 

λεκτικά, ότι ο αριθμός αντιπροσωπεύει τον αριθμό των γωνιών και των πλευρών, 

ανταποκρινόμενος θετικά στο σημειωτικό παιχνίδι (γραμμή 12).  

Εντύπωση προκαλεί, το σημειωτικό παιχνίδι που αναπτύσσεται με τη χρήση 

χειρονομιών ανάμεσα στα κορίτσια, Λάουρα και Θάλεια. Η λεκτική τους αναπαράσταση 

ήταν αδύνατο να αποκωδικοποιηθεί, λόγω της μεγάλης φασαρίας που γινόταν στο μάθημα. 

Η Λάουρα αρχικά χρησιμοποιεί δεικτικές χειρονομίες (εικόνα 4.3.45) για να απαριθμήσει 

τις πλευρές του σχήματος. Η Θάλεια επεκτείνει το είδος των χειρονομιών του κοριτσιού 
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και τις μετατρέπει σε εικονικές χειρονομίες, φέροντας μία γραμμή για κάθε πλευρά 

(εικόνα 4.3.46). Η Λάουρα εναρμονίζεται με το είδος των χειρονομιών του κοριτσιού και 

την μιμείται, παράγοντας εικονικές χειρονομίες, καθώς μετρά τις πλευρές. Το σημειωτικό 

αυτό παιχνίδι των κοριτσιών μεταφέρεται και στις γωνίες του σχήματος, που έχουν στα 

χέρια τους, δημιουργώντας ένα φαινόμενο σύλληψης, για να μπορέσουν να προσεγγίσουν 

το μαθηματικό σημείο πλευρά και γωνία. 

  Από την άλλη, ο Λούης προτού τον καλέσει η εκπαιδευτικός να ταξινομήσει το 

σχήμα του στην σωστή ομάδα, απαριθμεί τις γωνίες του σχήματος, χωρίς ωστόσο να 

θεωρήσει αναγκαία την απαρίθμηση των πλευρών του σχήματος, για οδηγηθεί στη σωστή 

ταξινόμηση. Η ενέργεια του αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος εξέλιξης της 

γεωμετρικής του σκέψης, εφόσον έχει απλουστεύσει τις ενέργειες που χρειάζεται για να 

φθάσει στη σωστή λύση (εικόνα 4.3.50). 

  
Εικόνα 4.3.48-4.3.49: Δεικτική Χειρονομία για την έννοια γωνίες από Θάλεια, [6:55] και 

Λάουρα, [7:03]. 
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Εικόνα 4.3.50: Δεικτικές Χειρονομίες Λούη για καταμέτρηση γωνιών σχήματος, [7.04]   

 

Η  Βάσω δεν καταμέτρησε τις γωνίες και τις πλευρές του σχήματος της, παρά μόνο 

όταν την κάλεσε η εκπαιδευτικός να το κάνει. Το κορίτσι χρησιμοποιεί δεικτική 

χειρονομία για τον εντοπισμό της πλευράς του σχήματος της, όπως ακριβώς την κάλεσε να 

κάνει η εκπαιδευτικός (γραμμή 47-49 εικόνα 4.3.51 - 4.3.52).  Έτσι, η εκπαιδευτικός μέσα 

από ένα σημειωτικό παιχνίδι, με τη χρήση ερωτήσεων καλεί το παιδί να εντοπίσει την 

πλευρά του σχήματος. Αφού, μιμείται τη δεικτική χειρονομία του κοριτσιού που παράγει 

για την πλευρά του σχήματος, εκφράζεται λεκτικά λέγοντας, «Αυτή. Μία» (γραμμή 52-53, 

εικόνα 4.3.53). Στη συνέχεια του σημειωτικού τους παιχνιδιού, η Βάσω παράγει μια 

δεικτική χειρονομία για την επόμενη πλευρά, χωρίς να εκφράζεται λεκτικά, την οποία 

όμως εξελίσσει σε εικονική, αφού μετακινεί το χέρι της, φέρνοντας μια γραμμή πάνω στη 

δεύτερη και τρίτη πλευρά  (γραμμή 56-59, εικόνα 4.3.54 - 4.3.55). Με το τέλος του 

επιτυχημένου σημειωτικού παιχνιδιού, το κορίτσι τοποθετεί το σχήμα της στη σωστή 

ομάδα σχημάτων. Συνεπώς, βλέπουμε μια επανάληψη δεικτικών και εικονικών 

χειρονομιών, ως δείκτες για τις γωνίες και τις πλευρές ή ενσωματωμένες στο ίδιο το 

σχήμα, όταν παίρνουν εικονική διάσταση. Οι χειρονομίες βοηθούν την εξέλιξη της 

δραστηριότητας και λειτουργούν ως ένα αξονικό σημείο, εφόσον επιφέρουν τη γεφύρωση 

ανάμεσα στα πραγματικά αντικείμενα και το μαθηματικό σημείο, που αναζητείται, την 

πλευρά του γεωμετρικού σχήματος. 
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52  

Εικόνα 4.3.51-4.3.52: Δεικτική Χειρονομία Βάσως για την έννοια «γωνία» αντί 

«πλευρά»[7:52]  και «γωνία». 

 

   

 

Εικόνα 4.3.53: Εικονική Χειρονομία Εκπαιδευτικού για την έννοια πλευρά  

Εικόνα 4.3.54: Εικονική Χειρονομία Βάσως για την έννοια πλευρά,[8:00] 

Εικόνα 4.3.55: Δεικτική Χειρονομία για την έννοια πλευρά, [8:03]. 

 

Όταν ο Μάριος τοποθετεί το σχήμα σε λάθος στεφανάκι, η εκπαιδευτικός φέρνει 

μία γραμμή με το δείκτη του δεξιού της χεριού για κάθε πλευρά (εικονική χειρονομία) 

(εικόνα 4.3.56-4.3.59). Ταυτόχρονα, απαριθμεί την κάθε πλευρά που εντοπίζει. Επομένως, 

υπάρχει αντιστοιχία χειρονομίας και λόγου. Στόχος είναι η εστίαση της προσοχής των 

παιδιών στο μαθηματικό σημείο της πλευράς, το οποίο παραμένει ενσωματωμένο στο ίδιο 

το πραγματικό αντικείμενο 
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Εικόνα 4.3.56-4.3.59: Εικονικές Χειρονομίες για την έννοια πλευρά σχήματος.   

 

Ο Λούης χρησιμοποιεί δεικτική χειρονομία (γραμμή 81, εικόνα 4.3.60) για να 

προσδιορίσει ένα σχήμα, το οποίο ταξινομήθηκε λανθασμένα σε μία από τις ομάδες, 

έχοντας  το δεξί του χέρι τεντωμένο με διεύθυνση κατακόρυφη και με το δείκτη του 

ανασηκωμένο. Η χειρονομία του αποτελεί δείκτη για το μαθηματικό αντικείμενο-

γεωμετρικό σχήμα, για το οποίο αναφέρεται και εμπλουτίζει το λόγο του.  

 
Εικόνα 4.3.60: Δεικτική Χειρονομία Λούη για σχήμα που τοποθετήθηκε λάνθασμένα σε μια 

ομάδα σχημάτων, [9.07].  

 

Επεισόδιο 2 

Ακολούθως, στο επεισόδιο 2, η εκπαιδευτικός παίρνει ένα νήμα, το απλώνει στο δάπεδο 

και ενώνει τις δύο άκριες του.  Να σημειωθεί ότι το επεισόδιο αυτό, ακολουθεί ακριβώς 

μετά από το επεισόδιο 1. 

88. Εκπαιδευτικός:Τέλοσπάντων. Ωραία. Ακούστε τώρα τι θα κάνω. 

89. Φεύγω τούτα τα  ονόματα. Θέλω να φτιάξω τώρα. Θα το χρησιμοποιήσω αυτό 

90. [παίρνει ένα νήμα] να φτιάξω μια πιο  μεγάλη ομαδούλα και να τα βάλω όλα μέσα. 

91. Τούτα τα σχήματα θα τα βάλω σε μια πιο μεγάλη ομαδούλα εδώ κάτω.  Πέστε ότι 

92. έφτιαξα μια πιο μεγάλη ομαδούλα με αυτά τα σχήματα [απλώνει το νήμα στο δάπεδο 

93. και ενώνει τις δύο ακριές του. Τοποθετεί μέσα, όλα τα σχήματα από όλα τα 
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94. στεφανάκια, εικόνα 4.3.61α]. Σε τι μοιάζουν όλα αυτά τα σχήματα; Θέλω να 

95. σκεφτείτε. Αυτό είναι λίγο δύσκολο, αλλά επειδή ξέρω πόσο έξυπνοι είσαστε θα το 

96. βρείτε. Τι έχουν όλα αυτά τα σχήματα; Να σας βοηθήσω  λίγο. Για να σας βοηθήσω θα 

97. σας δείξω ένα άλλο σχήμα και θέλω να μου πείτε αν αυτό το σχήμα [δείχνει ένα 

98. ελλειψοειδές σχήμα] μπορεί να μπει σε αυτή τη μεγάλη ομαδούλα που έφτιαξα με όλα 

99. αυτά τα σχήματα. 

100. Εκπαιδευτικός: Έχω αυτό το σχήμα [δείχνει το σχήμα έλλειψης, εικόνα 4.3.61β] 

101. Παιδί: Μοιάζει με αυγό.  

102. Εκπαιδευτικός: Μοιάζει με αυγό.  

103. Παιδί: Μοιάζει σαν πατάτα! 

104. Εκπαιδευτικός: Σαν πατάτα. Λοιπόν, αυτό το σχήμα μπορεί να μπει σε αυτή την 

105. ομαδούλα [δείχνει την ομάδα των πολύγωνων σχημάτων που έφτιαξε με το νήμα, με 

106. τον δείκτη της]; 

107. Ολομέλεια: Όχι.  

108. Εκπαιδευτικός: Γιατί όχι.  

109. Παιδί: Γιατί έχει δαμέ δεν έχει χώρο. 

110. Εκπαιδευτικός: Όχι αν έχει χώρο. Αν δεν έχει φτιάχνουμε. Μπορεί να μπει σε αυτή 

111. την ομαδούλα; 

112. Ολομέλεια: Όχι.  

113. Εκπαιδευτικός: Γιατί όχι;  

114. Λούης: Γιατί δεν έχει το ίδιο [δείχνει το σχήμα που κρατάει η εκπαιδευτικός, εικόνα 

115. 4.3.61γ, 21:05] σχήμα. 

116. Εκπαιδευτικός: Τι έννοεις; Κάποιος το είπε.  

117. Λούης: Γιατί δεν έχει γωνιές. 

118. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Έχει γωνιές αυτό το σχήμα;  

119. Ολομέλεια: Όχι.  

120. Εκπαιδευτικός: Έχει πλευρές; 

121. Ολομέλεια: Όχι.  

122. Εκπαιδευτικός: Από τι είναι κατασκευασμένο [φέρνει μια γραμμή με τον δείκτη της 

123. γύρω από την περιφέρεια του κύκλου, εικόνα 4.3.63]. 

124. Εκπαιδευτικός : Η γραμμή που έχει εδώ γύρω γύρω [φέρνει μια γραμμή με τον δείκτη 

125. της, γύρω από την περιφέρεια του κύκλου] πώς ονομάζεται; 

126. Παιδί: Ευθεία. 

127. Εκπαιδευτικός : Είναι μια ευθεία, ε μια γραμμούλα που τη λέμε κα… 

128. Ολομέλεια: Καμπύλη. Θέλω να ψάξετε στην τάξη και να βρείτε και άλλα 

129. αντικείμενα που έχουν καμπύλες, όπως αυτό το σχήμα. [Τα παιδιά σηκώνονται από τις 

130. θέσεις τους και δείχνουν καμπυλόγραμμα σχήματα]. 

131. Λούης: [Δείχνει τον αριθμό 6, εικόνα 4.3.62α, 21:53] Τούτο. 

132. Εκπαιδευτικός: Κάτσετε. Τούτα είπαμε ότι δεν μπαίνουν εκεί γιατί δεν έχουν γωνιές. 

133. Αυτό το σχήμα μπορεί να μπει εκεί [δείχνει την ομάδα των πολύγωνων]. 

134. Ολομέλεια: Όχι.  

135. Εκπαιδευτικός: Να φτιάξω εδώ μια άλλη ομαδούλα. Σε αυτή την ομαδούλα μπορεί 

136. να μπει;[Τοποθετεί ένα άδειο στεφανάκι στο δάπεδο]. 

137. Ολομέλεια: Ναι.  

138. Εκπαιδευτικός: Αυτό σε ποια ομαδούλα να μπει [δειχνει ένα καμπυλόγραμμο σχήμα, 

139. εικόνα 4.3.62β]; 

140. [Ενα κοριτσάκι τοποθετεί το καμπυλόγραμμο σχήμα στην ομάδα για τα 

141. καμπυλόγραμμα]. 

142. Εκπαιδευτικός: Αυτό [δείχνει ένα κύκλο], ποιος να ’ρθει να μας δείξει; Αυτά τι 

143. έχουν; [Δείχνει το την ομάδα με τα πολύγωνα]. 

144. Ολομέλεια: Γωνιές. 
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145. Δασκαλα: Γωνιές. Αυτά τι έχουν; Έχουν γωνιές [δείχνει την ομάδα καμπυλόγραμμων];  

146. Ολομέλεια: Όχι.  

147. Εκπαιδευτικός: Άρα έχω μια ομαδούλα με σχήματα που έχουν γωνιές και μια 

148. ομαδούλα με  σχήματα που δεν έχουν γωνιές [εικόνα 4.3.62γ]. Θα προσπαθήσουμε 

149. τώρα να δώσουμε όνομα σε αυτές τις ομαδούλες. Αυτές οι ομαδούλες που είναι τα 

150. σχήματα με τις γωνιές. Να σας βοηθήσω λίγο. Δεν μπορούμε να πούμε, όπως πριν που 

151. τις ονομάζαμε τρίγωνα τετράγωνα πεντάγωνα, γιατί έχει που έχουν τρεις γωνιές, έχει 

152. που έχουν τέσσερις γωνιές, έχει που έχουν πέντε γωνιές και θα δούμε να έχουν και έξι 

153. γωνιές. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και με εφτά και με οχτώ. Τι όνομα θα  

154. μπορούσαμε να τους δώσουμε, αφού έχουν γωνιές και δεν θέλουμε κάποιο αριθμό;  

155. Λούης: Γωνιές να το ονομάσουμε.  

156. Εκπαιδευτικός: Σχήμα με γωνιές. Μπράβο.  

157. Παιδί: Γωνιάδα. 

158. Εκπαιδευτικός: Γωνιάδα; Άλλες ιδέες. Αρέσκουν μου τούτα που μου λέτε.  

159. Παιδί: Γωνιάοα.  

160. Εκπαιδευτικός: Γωνιάοα. Άλλες ιδέες. Ακούστε μια λέξη που είναι δύσκολη και 

161. θέλω να μου πείτε  από ποιες λέξεις αποτελείται. Λοιπόν, αυτή την ομαδούλα με τα 

162. σχήματα που έχουν γωνιές, όλα τα σχήματα που έχουν γωνιές τα ονομάζουμε 

163. πολύγωνα. Πέστε μου τη λεξούλα. 

164. Ολομέλεια: Πολύγωνα.  

165. Εκπαιδευτικός: Γιατί τα ονομάζουμε πολύγωνα; 

166. Παιδί: Γιατί εν πολλά. 

167. Εκπαιδευτικός: Τι έχουν πολλα; 

168. Παιδί: Έχουν πολλές γωνιές. 

169. Εκπαιδευτικός:  Έχουν πολλές γωνιές και τα ονομάζουμε πολύγωνα. Κτυπήστε μου 

170. μια φορά πολύγωνα με τα πόδια σας. [Τα παιδιά κτυπάνε τα πόδια τους ρυθμικά, 

171. συλλαβίζοντας τη λέξη πολύγωνα]. Θα δώσουμε  όνομα τώρα σε αυτή την ομαδούλα. 

172. Λούης: Όχι γωνιές. 

173. Εκπαιδευτικός: Οχι γωνιές. Πολύ ωραία. Αυτά τα σχήματα τι είπαμε ότι έχουν 

174. [Φέρνει με το δείκτη της μια καμπύλη γραμμή στην περιφέρεια του κύκλου, 

175. εικόνα4.3.64]. Είναι καμπύλες. Είναι γραμμές που είναι καμπύλες. Θέλω να 

176. σκεφτείτε μια λεξούλα σύνθετη που να έχει τις λέξεις καμπύλες και γραμμή . 

177. Λούης: Καμπυλόγραμμη. 

178. Εκπαιδευτικός: Πες το . 

179. Λούης: Καμπυλογραμμή. 

180. Εκπαιδευτικός: Πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τα καμπυλόγραμμα 

181. γιατί έχουν καμύλη γραμμή [σχηματίζει με το δάκτυλο της μια καμπύλη γραμμή; 

182. πάνω στην περιφέρεια του κύκλου, εικόνα  4.3.65]. 

183. Εκπαιδευτικός: Έχουν καμπύλες γραμμές. Οι καμπύλες γραμμές σχηματίζουν ένα 

184. κλειστό σχήμα. Κτυπούμε με τα χέρια μας τη λέξη καμπυλόγραμμα. 

185. [Τα παιδιά κτυπούν ρυθμικά τα χέρια τους, συλλαβίζοντας τη λέξη καμπυλόγραμμα]. 

 

 

 
Εικόνα 4.3.61a:Ομάδα πολύγωνων σχημάτων 
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Εικόνα 4.3.61β: Σχήμα Έλλειψης [γραμμή 100] 

 

 

  
 

Εικόνα 4.3.61γ: Δεικτική Χειρονομία Λούη για ομάδα με καμπύλογραμμα σχήματα [21.05] 

   

Εικόνα 4.3.62α:  Δεικτική Χειρονομία Λούη για αριθμό «έξι» [21.53].  

Εικόνα 4.3.62β: Καμπυλόγραμμο σχήμα [γραμμή 139] 

Εικόνα 4.3.62γ: Ομάδα καμπυλόγραμμων σχημάτων  

 

Στο πιο πάνω επεισόδιο, η εκπαιδευτικός βάζει όλα τα ευθύγραμμα σχήματα 

(πεντάπλευρα, τετράπλευρα, τρίπλευρα) σε μια ομάδα και καλεί τα παιδιά να 

παρατηρήσουν σε τι μοιάζουν τα σχήματα. Για να τα βοηθήσει, τους δείχνει ένα 

καμπυλόγραμμο σχήμα και τους ζητά να τον αντιπαραβάλουν με αυτά. Τα παιδιά 

χρησιμοποιούν άτυπη ορολογία για να χαρακτηρίσουν το σχήμα αυτό «αυγό» (γραμμή 

101) «πατάτα» (γραμμή 103), αλλά και αναφορές σε μη μαθηματικούς όρους, όπως τη μη 

ύπαρξη χώρου για την τοποθέτηση του σχήματος στη μεγάλη ομάδα σχημάτων (γραμμή 

109). Μόνο ο Λούης απ’ όλη την τάξη εντόπισε ότι το σχήμα είναι διαφορετικό από τα 

προαναφερθέντα σχήματα που μελέτησαν, δηλώνοντας ότι «Δεν έχει το ίδιο σχήμα» 

(γραμμή 115, εικόνα 4.3.61γ, 21:05). Ταυτόχρονα, παράγει μια δεικτική χειρονομία με το 

δεξί του χέρι στο ύψος του ώμου του και με το δείκτη του ανασηκωμένο. Σημαντικό είναι 

το γεγονός ότι, το παιδί δεν αναφέρεται με τον προφορικό του λόγο στο σχήμα. Η δεικτική 

του χειρονομία αποτελεί δείκτη για το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται, εφόσον δεν 

διευκρινίζεται μέσα από το λόγο του.  
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  Προχωρώντας, τεκμηρίωσε την άποψη του, λέγοντας ότι «δεν έχει γωνίες» (γραμμή 

117),  κάτι που φανερώνει μια ανάλυση του σχήματος από το παιδί στα βασικά 

χαρακτηριστικά του σχήματος. Πιθανόν, η αντιπαραβολή των νέων σχημάτων με τα 

ευθύγραμμα σχήματα, βοήθησε το παιδί στο να εντοπίσει ότι τα νέα σχήματα δεν είχαν 

γωνίες. Ωστόσο, αν και εντοπίζει ότι τα σχήματα αυτά διαφέρουν ως προς την ύπαρξη 

γωνιών, δεν είναι σε θέση  να αναλύσει τη γωνία σε απλούστερες μονάδες, δηλαδή το 

είδος των γραμμών που τη δομούν (ευθύγραμμα τμήματα). 

Συνεχίζοντας το σημειωτικό της παιχνίδι η εκπαιδευτικός με τα παιδιά, με στόχο 

να τα ενθαρρύνει να αναγνωρίσουν το είδος της γραμμής των σχημάτων, φέρνει μια 

γραμμή με το δείκτη του δεξιού της χεριού γύρω από ένα τμήμα της περιφέρειας του 

κύκλου (γραμμή 122-123, εικόνα 4.3.63). Επαναλαμβάνει την ίδια εικονική χειρονομία 

(γραμμή 124-125) καλώντας τα παιδιά να ονομάσουν τη γραμμή αυτή, δημιουργώντας ένα 

φαινόμενο σύλληψης. Τα παιδιά ονομάζουν την καμπύλη γραμμή ως ευθεία. Έτσι, η 

εκπαιδευτικός ξεκινάει να λέει τη λέξη της καμπύλης γραμμής και τα παιδιά αναγνωρίζουν 

την τυπική ονομασία της καμπύλης γραμμής.  

 

  
Εικόνα 4.3.63-4.3.65: Εικονική Χειρονομία Εκπαιδευτικού στο περίγραμμα του 

καμπυλόγραμμου σχήματος για έννοια «καμπύλη», [27:22-27:57] 

 

Ο Λούης, κατά τη διάρκεια εντοπισμού σχημάτων στην τάξη που να έχουν 

καμπυλόγραμμο σχήμα, εντόπισε τον αριθμό έξι (γραμμή 131, εικόνα 4.3.62α, 21:53), 

παράγοντας μια δεικτική χειρονομία γι’ αυτό, η οποία εμπλούτισε τη λεκτική του έκφραση 

«Τούτο!». Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχήμα του παιδιού δεν είναι ένα κλειστό 

καμπυλόγραμμο σχήμα, αλλά μια γεωμετρική σύνθεση με ένα κλειστό καμπυλόγραμμο 

σχήμα και μία ανοικτή καμπύλη γραμμή. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 

και πάλι η δεικτική χειρονομία του παιδιού αποτελεί δείκτη για το σχήμα.  
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Η εκπαιδευτικός δημιουργεί μια άλλη ομάδα για τα καμπυλόγραμμα σχήματα και 

καλεί τα παιδιά να εντοπίσουν από μια σειρά σχημάτων που παρουσίαζε, ποια από αυτά 

ανήκουν στην κατηγορία των καμπυλόγραμμων σχημάτων. Στην απόπειρα ονομασίας των 

δύο ομάδων, ο Λούης ονόμασε τα πολύγωνα ως «γωνίες» (γραμμή 155), ένα άλλο παιδί 

«γωνιάδα» (γραμμή 157), «γωνιάοα» (γραμμή 159) και η εκπαιδευτικός, εισάγει τον 

επίσημο μαθηματικό όρο, «πολύγωνα» (γραμμή 163).  

Για την ομάδα των καμπυλόγραμμων ο Λούης έδωσε το όνομα «όχι γωνιές» 

(γραμμή 172), ενώ η εκπαιδευτικός παράγοντας ξανά μια εικονική χειρονομία γύρω από 

ένα τμήμα της περιφέρειας του κύκλου (γραμμή 175, εικόνα 4.3.64) με το δεξί της δείκτη, 

δείχνει την καμπύλη γραμμή του κύκλου, λέγοντας «καμπύλες» και «γραμμή» (γραμμή 

175).  Η χειρονομία αυτή που εντοπίστηκε και στα προηγούμενα λεπτά του επεισοδίου 

κατά την διάρκεια της ονομασίας της καμπύλης γραμμής, λειτουργεί ως ένα φαινόμενο 

σύλληψης και βοηθά τα παιδιά να επικεντρωθούν στην καμπύλη γραμμή του κύκλου. Ο 

Λούης παράγει τη λέξη «καμπυλόγραμμη» (γραμμή 171),  ακολουθώντας το γλωσσικό 

παιχνίδι της εκπαιδευτικού. Η εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει την εικονική χειρονομία για 

την καμπύλη γραμμή του κύκλου, επαναδιατυπώνοντας τη λέξη  που είχε αναφέρει ο 

Λούης, δηλαδή «καμπυλόγραμμο» (γραμμή 182, εικόνα 4.3.65). Με τη χειρονομία της 

αυτή σχηματίζει όλο τον κύκλο ως ένα κλειστό σχήμα, κάτι που διαφοροποιεί τη 

χειρονομία της αυτή, με την προηγούμενη.  

 

Επεισόδιο 3 

Το επεισόδιο 3 είναι το τελευταίο επεισόδιο της δεύτερης διδασκαλίας. Διαδέχεται το 

επεισόδιο 2 στο επόμενο λεπτό. Τα παιδιά κατασκευάζουν τα δικά τους καμπυλόγραμμα 

σχήματα και προχωρούν σε μια ταξινόμηση των σχημάτων που έφτιαξαν στις δύο μεγάλες 

ομάδες, που όρισαν στο προηγούμενο επεισόδιο.  

186. Εκπαιδευτικός: Ωραία θα σας δώσω τώρα από μία κόλλα και θέλω πάνω 

187. στην κόλλα αυτή να μου  φτιάξετε από ένα καμπυλόγραμμο σχήμα, δηλαδή 

188. ένα σχήμα που δεν έχει, τι δεν έχει; Τι δεν θα  έχει το σχήμα που θα φτιάξετε.  

189. Παιδί: Καμπύλη! 

190. Εκπαιδευτικός: Δεν θα έχει καμπύλες;  

191. Παιδί: Γωνιές. 

192. Εκπαιδευτικός: Δεν έχει γωνιές και θα έχει μόνο … 

193. Λούης: Καμπύλη [παράλληλα φτιάχνει με το δεξί του χέρι ένα κύκλο στον 

194. αέρα εικονική  χειρονομία, εικόνα 4.3.66]. 

195. Εκπαιδευτικός: Καμπύλες και θα σας δώσω τώρα την κόλλα. Θέλω να το 

196. κάνετε μεγάλο να  φαίνεται. Μόνο ένα σχήμα καμπυλόγραμμο σχήμα. [Δίνει 
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197. μία κόλλα σε κάθε παιδί και ένα μολύβι] τι θα φτιάξετε; 

198. Λούης: Κύκλο. 

199. Εκπαιδευτικός: Είπα κύκλο εγώ; Κάτι άλλο είπα. Είπα ένα καμπυλόγραμμο 

200. σχήμα. 

201.  [Τα παιδιά σε ατομικό επίπεδο κατασκευάζουν το δικό τους καμπυλόγραμμο 

202. σχήμα]. 

 

 
Εικόνα 4.3.66[28.59]: Εικονική Χειρονομία Λούη για την έννοια «καμπυλόγραμμα 

σχήματα». 

 

Στην ερώτηση της εκπαιδευτικού για το τι πρέπει να έχει το καμπυλόγραμμο σχήμα, ο 

Λούης παράγει μια εικονική χειρονομία, που αναπαριστά ένα κύκλο, αναφέροντας τη λέξη 

καμπύλη. Η συμπεριφορά του δείχνει μία εξάρτηση από το πλαίσιο, εφόσον θεωρεί τον 

κύκλο ταυτόσημο με την καμπύλη γραμμή, λόγω της παρουσίασης της καμπύλης γραμμής 

με αναφορά στον κύκλο. Εντύπωση προκαλεί ότι, ενώ ο λόγος του αναφέρεται στην 

καμπύλη γραμμή, η χειρονομία του δείχνει ένα κύκλο, δημιουργώντας σύγκρουση 

ανάμεσα στις δυο σημειωτικές πηγές. 

   Όταν η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να διευκρινίσουν τι συγκεκριμένα απαίτησε 

να κατασκευάσουν, ο Λούης απαντάει «κύκλο». Ενώ στο προηγούμενο λεπτό, καθώς το 

αγόρι έφτιαχνε στον αέρα με το χέρι του τον κύκλο, η εκπαιδευτικός δεν είχε δώσει  

σημασία, τώρα τον καλεί να διορθώσει την έκφρασή του. Έπειτα, το αγόρι κατασκευάζει 

επιτυχώς έναν κλειστό καμπυλόγραμμο σχήμα (εικόνα 4.3.67), με ελάχιστες ατέλειες στο 

σημείο που το σχήμα κλείνει. Το σχήμα του μοιάζει με έναν κύκλο.   
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Εικόνα 4.3.67-4.3.69: Κατασκευές Καμπυλόγραμμων Σχημάτων Λούη,  Βάσως και Θάλειας 

 

Αντιθέτως, η Βάσω έφτιαξε ένα κλειστό πολύγωνο σχήμα με γωνίες και πλευρές, 

αποτυγχάνοντας να αναπαραστήσει ένα καμπυλόγραμμο (εικόνα 4.3.68). Το σχήμα της 

αποτελείται από τέσσερις πλευρές, ανά δύο παράλληλες και ίσες, το οποίο μοιάζει με ένα 

οριζόντιου προσανατολισμού ορθογώνιο. Παρομοίως, η Θάλεια ανεπιτυχώς έφτιαξε ένα 

κλειστό σχήμα, σε κατακόρυφο προσανατολισμό, με ευθείες και καμπύλες γραμμές 

(εικόνα 4.3.69). Το σχήμα της μοιάζει με ορθογώνιο. Τέλος, η Λάουρα δεν έφτιαξε κανένα 

σχήμα στο χαρτί της. Η αποτυχία των παιδιών να αναπαραστήσουν ορθά τα 

καμπυλόγραμμα σχήματά τους οφείλεται, εν μέρει, στο γεγονός ότι με τα καμπυλόγραμμα 

σχήματα ήρθαν σε επαφή μόλις στο προηγούμενο επεισόδιο.  

Διαχρονική Ανάλυση Δεύτερης Διδασκαλίας 

Στη διδασκαλία αυτή, τα παιδιά εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν δεικτικές και εικονικές 

χειρονομίες, ως δείκτες για τις πλευρές και τις γωνίες, για να μπορέσουν να ταξινομήσουν 

το σχήμα τους σε μια ομάδα με κριτήριο τον αριθμό γωνιών και πλευρών. Ενώ η Λάουρα 

και η Θάλεια απαριθμούν τόσο τις γωνίες, όσο και τις πλευρές μέσα από τις δεικτικές και 

εικονικές τους χειρονομίες, δημιουργώντας ένα φαινόμενο σύλληψης που είχε αρχίσει η 

εκπαιδευτικός σε προηγούμενη διδασκαλία,  στον Λούη παρατηρείται μια σημειωτική 

ωρίμανση στις διαδικασίες αυτές. Συγκεκριμένα, απαριθμεί το ένα βασικό χαρακτηριστικό 

του σχήματος και αγνοεί το άλλο(γωνίες αντί  πλευρές και γωνίες), συντομεύοντας και 

απλοποιώντας τη διαδικασία της ταξινόμησης. Εντύπωση προκαλεί που στην περίπτωση 

της Βάσως χρειάστηκε η παρέμβαση της εκπαιδευτικού, για να προβεί σε απαρίθμηση των 

πλευρών και ταξινόμηση του αντικειμένου στην ομάδα.  

Επιπλέον, στο πρώτο επεισόδιο ο Λούης αναφέρεται σε λανθασμένη ταξινόμηση 

σχήματος με δεικτική χειρονομία, η οποία αποτελεί δείκτη για το γεωμετρικό σχήμα που 

αναφέρεται. Στα επόμενα επεισόδια παρατηρούμε το παιδί να συγκρίνει τα 

καμπυλόγραμμα και τα ευθύγραμμα σχήματα, αρχικά, ολιστικά, όπως φαίνεται από τη 

φράση του, «δεν έχει το ίδιο σχήμα» και έπειτα, αναλύοντας τα ως προς τα βασικά τους 
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χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται από τη λεκτική του αναπαράσταση, «γιατί δεν έχει 

γωνιές». Συνεπώς, βλέπουμε μια εξέλιξη στη γεωμετρική του σκέψη, κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας. 

Παρόλα αυτά, το ίδιο παιδί παρουσιάζει εξάρτηση από τις σημειωτικές πηγές της 

διδασκαλίας, όταν η εκπαιδευτικός τους καλεί να φτιάξουν ένα καμπυλόγραμμο σχήμα 

στο χαρτί. Το παιδί παρουσιάζει μέσα από την εικονική του χειρονομία ένα κύκλο, τον 

οποίο, μετά, τον ορίζει λεκτικά. Συνεπώς, βλέπουμε το παιδί να συνδέει τόσο μέσα από 

την χειρονομία του, όσο και μέσα από την λεκτική του αναπαράσταση τον κύκλο με την 

καμπύλη γραμμή. Πιθανόν, η παρουσίαση της καμπύλης γραμμής μέσα από τον κύκλο, 

κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, ενθάρρυνε την σύνδεση του μαθηματικού σημείου της 

καμπύλης με το συγκεκριμένο αντικείμενο.  

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης, Δεύτερης διδασκαλίας και Ήσυχων δραστηριοτήτων 

Και στις δυο διδασκαλίες, αλλά και στις πρώτες ήσυχες δραστηριότητες βλέπουμε έντονο 

το φαινόμενο σύλληψης, το οποίο είχε αναπτύξει η εκπαιδευτικός στην πρώτη διδασκαλία, 

μέσα από την επανάληψη των δεικτικών χειρονομιών των παιδιών. Οι δεικτικές 

χειρονομίες για τις γωνίες και τις πλευρές των γεωμετρικών σχημάτων αποτελούσαν 

αξονικό σημείο για την κατάκτηση αυτών των εννοιών. Συγκεκριμένα, δημιουργούσαν μία 

σημειωτική αλυσίδα ανάμεσα στα πραγματικά αντικείμενα (σχήματα, νήμα) και στα 

μαθηματικά σημεία (γωνία και πλευρά).  

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, στη δεύτερη διδασκαλία, η Λάουρα και η Θάλεια 

παρουσιάζονται ικανές πλέον να αναπαράγουν το φαινόμενο σύλληψης που ανέπτυξε η 

εκπαιδευτικός στην πρώτη διδασκαλία, για τη γωνιά και την πλευρά. Από την άλλη, η 

Βάσω. ενώ στις ήσυχες δραστηριότητες παρουσιάστηκε ικανή να καταμετρά τα σημεία –

γωνίες, στη δεύτερη διδασκαλία παρουσιάζεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες.  

Ήσυχες Δραστηριότητες(2) 

Περιγραφή Δραστηριοτήτων  

Οι στόχοι των ήσυχων δραστηριοτήτων ήταν η δημιουργική έκφραση με ερέθισμα ένα 

σχήμα, η αναγνώριση του σχήματος και των πλευρών του. Προϋπάρχουσες γνώσεις 

θεωρήθηκαν η χρήση χάρακα και η ένωση σημείων στο χαρτί.  Οι συγκεκριμένες ήσυχες 

δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν μετά τη δεύτερη δομημένη διδασκαλία. Τα παιδιά 

βρίσκονταν χωρισμένα σε τρείς ομάδες, με την πρώτη ομάδα να αντιγράφει το περίγραμμα 

σχημάτων και να χρωματίζει ολόκληρο το σχήμα στο χαρτί. Η δεύτερη ομάδα έφτιαχνε 
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σχήματα στο πρόγραμμα ζωγραφικής (paint) του ηλεκτρονικού υπολογιστή και η τρίτη 

ομάδα έφτιαχνε γεωμετρικές συνθέσεις με ευθύγραμμα τμήματα (μακρόστενες λωρίδες 

από χαρτί σε διάφορα μεγέθη).  

Θάλεια  

Το κορίτσι δεν εκφράζεται λεκτικά κατά τη διεξαγωγή των ήσυχων δραστηριοτήτων. 

Βρίσκεται στην ομάδα όπου πρέπει να δημιουργήσουν κλειστά σχήματα, με ευθύγραμμα 

τμήματα διαφόρων μεγεθών, τα οποία δόθηκαν από την εκπαιδευτικό. 

Αρχικά, η Θάλεια προσπαθεί να φτιάξει ένα τρίγωνο ισοσκελές με έξι ευθύγραμμα 

τμήματα, εκ των οποίων τα τρία είναι μεγαλύτερου μεγέθους από τα άλλα τρία, χωρίς να 

εφάπτονται πολύ καλά μεταξύ τους. 

  

Εικόνα 4.3.70-4.3.71: Κατασκευές σχημάτων Θάλειας για ισοσκελές τρίγωνο και ορθογώνιο 

Στη συνέχεια, μαζεύει τα ευθύγραμμα τμήματά της και φτιάχνει ένα τετράγωνο 

(εικόνα 4.3.71), με τέσσερα ευθύγραμμα τμήματα ίδιου μεγέθους. Στις δύο κάτω κορυφές 

του σχήματος, το σχήμα είναι ανοικτό, εφόσον τα ευθύγραμμα τμήματα δεν εφάπτονται 

καλά. 

Ακολούθως, χαλάει το ορθογώνιο της και δημιουργεί μια σύνθεση από δύο 

ορθογώνια σχήματα (εικόνα 4.3.72), διαφορετικού μεγέθους, για τα οποία χρησιμοποιεί 

έξι ευθύγραμμα τμήματα, εκ των οποίων τα δύο είναι μεγαλύτερα από τα υπόλοιπα. 

Η Θάλεια το χαλάει και φτιάχνει μια νέα γεωμετρική σύνθεση, η οποία αποτελείται από 

ένα τετράγωνο και ένα τρίγωνο (εικόνα 4.3.73). Μοιάζει με ένα σπιτάκι, του οποίου ο 

προσανατολισμός  είναι καθετος. Αποτελείται από έξι ευθύγραμμα τμήματα, τα οποία 

συνθέτουν το τετράγωνο σχήμα της γεωμετρικής σύνθεσης και το ισόπλευρο τρίγωνο 

σχήμα της γεωμετρικής σύνθεσης. Τα σχήματα εφάπτονται μεταξύ τους, εφόσον η βάση 

του τριγώνου είναι μία από τις τέσσερις πλευρές του τετραγώνου. ΚΥ
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Εικόνα 4.3.72-4.3.77: Γεωμετρικές Συνθέσεις Θάλειας  

  

Λάουρα  

Η Λάουρα κάθεται στην ομάδα αντιγραφής του περιγράμματος γεωμετρικών σχημάτων 

(εικόνα 4.3.78). Συγκεκριμένα, έχει στη διάθεσή της γεωμετρικά σχήματα διαφορετικών 

μεγεθών, τα οποία πρέπει να τοποθετήσει σε μια άσπρη κόλλα και να φέρει το περίγραμμά 

τους με ένα χρώμα. Το κορίτσι δημιουργεί ένα τριγωνικό ισοσκελές σχήμα. Στη συνέχεια 

φτιάχνει ένα μικρότερο ισοσκελές τρίγωνο, σε αντίθετο προσανατολισμό από το πρώτο 

(εικόνα 4.3.79).  

Έπειτα, συνεχίζει να χρωματίζει το μικρό της τρίγωνο και το μεγαλώνει (εικόνα4.3.80), 

δημιουργώντας ένα ισοσκελές πάλι τρίγωνο, αλλά στενότερο από το πρώτο.  

   

Εικόνα 4.378-4.3.80 : Κατασκευές Λάουρας. 
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Ο Λούης βρίσκεται στην ομάδα κατασκευών κλειστών σχημάτων, στο πρόγραμμα 

ζωγραφικής του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εκεί, φέρνει, χωρίς κάποια στρατηγική, 

γραμμές. Κάποιες περνούν από το ίδιο σημείο και κάποιες όχι (εικόνα 4.3.81). Έπειτα, τις 

σβήνει, αρχίζει να φέρει άλλες γραμμές, οι οποίες  δεν περνούν από το ίδιο σημείο (εικόνα 

4.3.82) και τις σβήνει. Φέρνει μια γραμμή και ακολούθως πολλές γραμμές. Κάποιες είναι 

παράλληλες μεταξύ τους και κάποιες συγκλίνουν (εικόνα 4.3.83). 

Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει η εκπαιδευτικός και ακολουθεί το επεισόδιο 1. 

 

1. Εκπαιδευτικός: Λούη προσπάθησε να κάνεις ένα κλειστό σχήμα να έχει γωνιές και  

2. πλευρές, όπως δείξαμε χτες. 

3. Λούης: [Τα σβήνει και φτιάχνει ένα κλειστό τετράπλευρο σχήμα που μοιάζει με  

4. ορθογώνιο, εικόνα 4.3.84]. 

5. Εκπαιδευτικός: Ποιο σχήμα έφτιαξες Λούης μου; 

6. Λούης: Έφτιαξα ένα υπολογιστή. [Το σβήνει και φτιάχνει ένα κλειστό τριγωνικό 

7. σχήμα με ένα εσωτερικό ευθύγραμμο τμήμα παράλληλο με την μια πλευρά του 

8. σχήματος, εικόνα 4.3.85] .Τώρα ε να φτιάξω ένα τρίγωνο [φτιάχνει ένα ανοικτό 

9. σχήμα που μοιάζει με ισοσκελές τρίγωνο,  εικόνα 4.3.86].[Το σβήνει και φτιάχνει 

10. ένα λοξό κλειστό τριγωνικό σχήμα, εικόνα 4.3.87]. [Το σβήνει κι  αυτό και φτιάχνει 

11. μακρόστενο ορθό κλειστό τρίγωνο με εσωτερικά ευθύγραμμα τμήματα, εικόνα 

12. 4.3.88] . 
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Εικόνα 4.3.81-4.3.93: Κατασκευές Λούη στο πρόγραμμα ζωγραφικής paint. 

Μετά από τα τριγωνικά σχήματα, το αγόρι κατασκευάζει ένα τετράπλευρο σχήμα με ένα 

ζευγάρι παράλληλες γραμμές, το οποίο μοιάζει με τραπέζιο. Χαράσσει σε αυτό πέντε  

ευθύγραμμα τμήματα στο εσωτερικό μέρος της επιφάνειάς του, εκ των οποίων τα τέσσερα 

είναι παράλληλα (εικόνα 4.3.88). Οι τέσσερις τελευταίες του κατασκευές (εικόνα 4.3.89-

91) είναι αυθαίρετες, μιας που είναι ανοικτές τεθλασμένες γραμμές, οι οποίες είτε 

τέμνονται σε κάποιο σημείο, είτε είναι ανεξάρτητες. Να σημειωθεί ότι όλα του τα σχήματα 

είναι σε πρωτοτυπικούς προσανατολισμούς.    

Στη συνέχεια, ο Λούης μετακινείται στο τραπεζάκι που αφορά στην κατασκευή 

σχημάτων με περιγράμματα.  Παίρνει ένα ισοσκελές τρίγωνο,  χαράσσει εξωτερικά το 

περίγραμμά του (εικόνα 4.3.94). Έπειτα παίρνει ένα ορθογώνιο, το εφαρμόζει και εκείνο 

και αρχίζει να φέρει τις γραμμές για το περίγραμμά του (εικόνα 4.3.95). Αφού τελειώνει το 

περίγραμμα, παίρνει ένα ορθογώνιο τραπέζιο, το οποίο αφού το περιστρέφει, το τοποθετεί 

πάνω στο χαρτί του (εικόνα 4.3.96), το μετατοπίζει  και το περιστρέφει, χαράσσοντας στο 

χαρτί πάνω αριστερά το περίγραμμά του (εικόνα 4.3.97). 

Η γεωμετρική σύνθεση του Λούη αποτελείται από τέσσερα γεωμετρικά σχήματα, 

εκ των οποίων τα δύο είναι ίδια (1 τρίγωνο, 1 ορθογώνιο, 2 ορθογώνια τραπέζια) και 

βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ του, καθώς είναι τοποθετημένα στο χαρτί τυχαία, χωρίς 

να επικαλύπτονται οι επιφάνειές τους.  

 

 Εικόνα 4.3.94-4.3.97: Γεωμετρική Σύνθεση Λούη. 
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Εικόνα 4.3.98: Σκίτσο Γεωμετρικής Σύνθεσης Λούη 

 

Βάσω  

Η Βάσω κάθεται στην ομάδα που αφορά στην κατασκευή σχημάτων με ευθύγραμμα 

τμήματα διαφόρων μεγεθών. Παίρνει γραμμές και φτιάχνει ένα ισοσκελές τρίγωνο (εικόνα 

4.3.99). Έπειτα, φτιάχνει ένα τετράπλευρο, αφήνοντας κενά μεταξύ των πλευρών (εικόνα 

4.3.100).  Αφού παίρνει το τρίγωνο σχήμα που έφτιαξε, το σπάζει σε δύο άλλα σχήματα 

(εικόνα 4.3.101) και φτιάχνει με τις γραμμές γράμματα (Α) και άλλα μη γεωμετρικά 

αντικείμενα, στο θρανίο της. Φτιάχνει ακόμη ένα τρίγωνο στο θρανίο της, το οποίο είναι 

ισοσκελές (εικόνα 4.3.102) και τέλος, μετασχηματίζει το τετράπλευρο σε τρίγωνο (εικόνα 

4.3.103). 

   

    

Εικόνα 4.3.99-4.3.103: Γεωμετρικά Σχήματα Βάσως  

Στη συνέχεια, ακολουθεί το πιο κάτω επεισόδιο ανάμεσα στην εκπαιδευτικό και τη Βάσω. 

13. Εκπαιδευτικός: Δείξε μου ένα κλειστό σχήμα. 

14. Βάσω: [Φτιάχνει ένα ανοικτό τρίγωνο, με τρία ευθύγραμμα τμήματα διαφορετικού 

15. μεγέθους το καθένα, εικόνα 4.3.104]. 

16. Εκπαιδευτικός: Είναι κλειστό; 

17. Βάσω: [Δεν ανταποκρίνεται]. 

18. Εκπαιδευτικός: [Απομακρύνει όλες τις αχρείαστες γραμμές, μακριά από το σχήμα του  

19. κοριτσιού]. Έλα δείξε μου. 
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20. Βάσω: [Φτιάχνει μια ανοικτή γεωμετρική σύνθεση με 6 ευθύγραμμα τμήματα, στην 

21. οποία δεν συνδέονται τα σημεία των τμημάτων με ακρίβεια, εικόνα 4.3.105]. 

22. Εκπαιδευτικός: [Μετακινεί τα ευθύγραμμα τμήματα της ανοικτής γεωμετρικής 

23. σύνθεσης και μετατρέπει το σχήμα σε κλειστό, εικόνα 4.3.106]. 

   

Εικόνα 4.3.104-4.3.106: Γεωμετρικά Σχήματα Βάσως μετά την παρέμβαση της 

εκπαιδευτικού  

Η παρέμβαση της εκπαιδευτικού ωθεί τη Βάσω να φτιάξει μια πιο σύνθετη 

γεωμετρική σύνθεση, η οποία πάλι είναι ανοικτή. Έτσι, η εκπαιδευτικός κλείνει το σχήμα 

και δημιουργεί με αυτό τον τρόπο ένα τρίγωνο και ένα τετράγωνο. Το παιδί  παραμένει σε 

ένα προ-αναγνωριστικό επίπεδο, στο οποίο αδυνατεί να αντιληφθεί το γεωμετρικό σχήμα, 

ως ένα κλειστό σχήμα. 

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης Δεύτερης Διδασκαλίας και Ήσυχων Δραστηριοτήτων 

Στις δεύτερες ήσυχες δραστηριότητες, τα παιδιά παρουσιάζονται να φτιάχνουν 

γεωμετρικές συνθέσεις με σχήματα σε πρωτοτυπικές θέσεις και να δημιουργούν 

συμμετρικά σχήματα. Πιθανόν, η τάση τους αυτή να οφείλεται στο γεγονός ότι στις 

προηγούμενες διδασκαλίες τα παιδιά επεξεργάζονταν συμμετρικά σχήματα, ενώ στην 

πρώτη διδασκαλία και στις πρώτες ήσυχες δραστηριότητες με την ένωση των σημείων 

δημιουργούσαν γεωμετρικά αντικείμενα σε πρωτοτυπικό προσανατολισμό.  

 

Τρίτη Δομημένη Διδασκαλία 

Περιγραφή Διδασκαλίας  

Στην τρίτη διδασκαλία, η εκπαιδευτικός διάβασε ένα παραμύθι στα παιδιά, «Ένα κουμπί 

που το έλεγαν Όσκαρ» (Νagy,2000), δείχνοντας κάθε φορά τις εικόνες του, [Παράρτημα 

5]. Ευρύτεροι στόχοι της διδασκαλίας αυτής ήταν η ονομασία γεωμετρικών σχημάτων και 

η ομαδοποίηση γεωμετρικών σχημάτων.  

Τα παιδιά είναι οργανωμένα σε κύκλο, με την εκπαιδευτικό να κάθεται στον 

κέντρο της τάξης, να δείχνει στο φανελογράφο τις εικόνες από το παραμύθι, καθώς το 
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διαβάζει. Τα παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης  βρίσκονται  στα αριστερά της 

εκπαιδευτικού. Οι δραστηριότητες διαδραματίζονται στο κέντρο της τάξης, όπου έχουν 

όλα τα παιδιά οπτική επαφή. Αρχικά, η εκπαιδευτικός διαβάζει το παραμύθι, δείχνοντας 

τις εικόνες του (εικόνες 4.3.107-4.3.113) στο φανελογράφο. Έπειτα, υποβάλλει ερωτήσεις 

περιεχομένου του παραμυθιού, δίνοντας έμφαση στα διαφορετικά σχήματα που συναντά ο 

ήρωας του παραμυθιού στο δρόμο του. Κάθε φορά δίνεται έμφαση στις κρίσιμες ιδιότητες 

και στα βασικά χαρακτηριστικά κάθε σχήματος. Τέλος, γίνεται μια σύγκριση των 

γεωμετρικών σχημάτων. 

    

 

Εικόνα 4.3.107-4.3.113: Εικόνες παραμυθιού «Ένα κουμπί που το έλεγαν Όσκαρ» 

(Νagy,2000). 

  

Εικόνα 4.3.114α& β: Δεικτική χειρονομία εκπαιδευτικού για γεωμετρικά σχήματα και 

Τάσου για απαρίθμηση εικόνων  

Επεισόδιο 1 [8.47] 

Στο επεισόδιο 1, εκτυλίσσεται η συζήτηση που ακολούθησε με τα παιδιά μετά την 

ανάγνωση του παραμυθιού. Αφού η εκπαιδευτικός αφηγήθηκε το παραμύθι, τοποθετώντας 

τις εικόνες του παραμυθιού στο φανελογράφο, ξεκινάει το επεισόδιο 1.  

1. Εκπαιδευτικός: Ποιο παιδάκι να ’ρθει να μετρήσει τις εικόνες;  Έλα Τάσο μέτρα τις 

2. εικόνες. Βοηθούμε τον Τάσο [δείχνει την κάθε εικόνα με τον δείκτη του, καθώς τις 

3. μετρά, εικόνα 4.3.114β]. 
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4. Εκπαιδευτικός και Παιδιά: Ένα δύο τρεις τέσσερις πέντε έξι επτά εικόνες. 

5. Εκπαιδευτικός: Λοιπόν, τώρα να δούμε τούτο το φίλο μας τον Όσκαρ που ήταν ένα, 

6. τι ήταν ο Όσκαρ; 

7. Λούης: Κουμπί. 

8. Εκπαιδευτικός: Τι σχήμα είχε ο Όσκαρ; 

9. Παιδιά: Κύκλο. 

10. Εκπαιδευτικός: Κυκλικό. Ήταν κύκλος [δείχνει την εικόνας ενός κουμπιού]. Έλα να 

11. κάνουμε ένα κύκλο στον αέρα με το χεράκι μας [εικόνα 4.3.114γ]. 

12. [Τα παιδιά φτιάχνουν στον αέρα τον κύκλο, εικόνα 4.3.114δ,9:33] 

13. Λούης: Ε σαν το ο και σαν το μηδέν. 

14. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, σαν το ο και το μηδέν. Το λοιπόν ο Όσκαρ θα τον βάλω 

15. εδώ [τοποθετεί την εικόνα με το κουμπί στον πίνακα] και ο πιο φρόνιμος μετά θα 

16. γίνει ο Όσκαρ. Λοιπόν, ο Όσκαρ το  κουμπάκι μας πού ήταν πρώτα, πρώτα;  

17. Ελένη: Σε μια ντουλάπα.  

18. Εκπαιδευτικός: Σε μια ντουλάπα πάνω σε ένα σακάκι. Αλλά του άρεσε εκεί; 

19. Παιδιά: Όχι. 

20. Εκπαιδευτικός: Γιατί δεν του άρεσε; 

21. Άντης: Γιατί δεν τον εφκάλλαν έξω.  

22. Εκπαιδευτικός: Δεν τον έβγαζαν και δεν έβλεπε φως, ούτε λουλούδια, ούτε 

23. παιδάκια. Και αποφάσισε να φύγει. Και πού πήγε πρώτα, πρώτα. Ποιους 

24. επισκέφτηκε; 

25. Παιδί: Τις στέγες.  

26. Εκπαιδευτικός: Λευτέρη, δεν σε βάζω, γιατί δεν σηκώνεις το χέρι. Να μας πει ο 

27. Λούης.  

28. Λούης: Στις στέγες [ανοίγει τα χέρια του και σηκώνει το ένα χέρι ψηλά, εικόνα 

29. 4.3.116]. 

30. Εκπαιδευτικός: Τι σχήμα είχαν οι στέγες, Λούη; 

31. Λούης: Τρίγωνο [φτιάχνει ένα ανοικτό σχήμα που μοιάζει με τρίγωνο, από το οποίο 

32. απουσιάζει η βάση του, εικόνα 4.3.117α]. 

33. Εκπαιδευτικός: Έχω εδώ κάποιες καρτελίτσες. Ποιος να ερθεί να μας δείξει το 

34. σχήμα που είχαν οι στέγες από τα σπιτάκια που είχε βγει πρώτα πρώτα ο Όσκαρ; Να 

35. έρθει η Βάσω. Τι σχήμα είχαν οι  στέγες Βάσω μου των σπιτιών; Με ποιο σχήμα 

36. μοιάζουν [τοποθετεί στο δάπεδο, εικόνες από γεωμετρικά σχήματα, εικόνα 4.3.117β] 

37. [Η Βάσω σκύβει και παίρνει το τρίγωνο, εικόνα 4.3.117γ]. 

38. Εκπαιδευτικός: Ναι πώς το λέμε αυτό;  

39. Παιδιά: Τρίγωνο.  

40. Εκπαιδευτικός: Σχήμα σαν το τρίγωνο. Τριγωνικό σχήμα. Να το φτιάξουμε στον 

41. αέρα το σχήμα  αυτό; Είμαστε πάνω, πάμε κάτω γραμμούλα, τελειώνουμε, μετά ξανά 

42. από πάνω κάτω. Πολύ ωραία [εικόνα 4.3.117δ].  

43. [Η Βάσω και ο Λούης προσπαθούν να το φτιάξουν στον αέρα και σταματούν, εικόνα 

44. 4.3.115]. 

45. Εκπαιδευτικός: Ποια άλλα πράγματα ξέρετε που έχουν σχήμα τρίγωνο; Ποιος ξέρει 

46. να μου πει; Ειρήνη πες μου. Κάτι που να μοιάζει με τρίγωνο.  

47. Ειρήνη: Η στέγη του σπιτιού. 

48. Εκπαιδευτικός: Η στέγη του σπιτιού. Άλλα πράγματα που μοιάζουν με τρίγωνο. 

49. Ελένη.  

50. Ελένη: Ένα ψωμί τρίγωνο. 

51. Εκπαιδευτικός: Το ψωμί εννοείς, όταν το κόβουμε τρίγωνο. Μπράβο. Άλλο 

52. παιδάκι. Η Εύη.  

53. Εύη: Ένα τυρί που το κόβουμε σε τρίγωνες πλευρές.  

54. Εκπαιδευτικός: Ένα τυρί. Μπράβο. Τάσος. 
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55. Τάσος: Το τυρί του Μίκι.  

56. Εκπαιδευτικός: Το τυρί του Μίκι. Μπράβο. Σταύρος. 

57. Σταύρος: Το χαμ του Μίκι το τρίγωνο. 

58. Εκπαιδευτικός: Άλλο πράγμα πες μου. Πάμε πάρακατω. Μετά έφυγε ο Όσκαρ. Τον 

59. ήθελαν εκεί οι στέγες του σπιτιού; 

60. Ολομέλεια: Όχι. 

61. Εκπαιδευτικός: Γιατί δεν τον ήθελαν; 

62. Ολομέλεια: Γιατί ήταν τρίγωνο. 

63. Εκπαιδευτικός: Ε; Πειράζει, αν ήταν τρίγωνο; 

64. Ολομέλεια: Όχι.  

65. Λούης: Πειράζει. 

66. Εκπαιδευτικός: Γιατί πειράζει; 

67. Λούης: Γιατί το σχήμα εν, [ανοίγει τις παλάμες του τις τοποθετεί απέναντι τις 

68. απομακρύνει  και μετά τις φέρνει σε επαφή, εικόνα 4.3.118]. Γιατί ο κύκλος δεν 

69. είναι ίδιο σχήμα [σχηματίζει ένα ημικύκλιο στον αέρα, εικόνα 4.3.119]. 

70. Εκπαιδευτικός:  Γιατί δεν είχαν το ίδιο σχήμα. Τον έδιωξαν γιατί δεν είχαν το ίδιο 

71. σχήμα.  

 

  
Εικόνα 4.3.114γ : Εικονική χειρονομία εκπαιδευτικού για κύκλο 

Εικόνα 4.3. 114δ: Εικονική Χειρονομία Βάσως και Λούη [9:33] 

Εικόνα 4.3.115: Εικονική χειρονομία, με κίνηση, Λούη  και Βάσως για την έννοια τρίγωνα 

 

Στο επεισόδιο 1, η εκπαιδευτικός κάνει ανάλυση του παραμυθιού που ανάγνωσε 

προηγουμένως. Καλεί τα παιδιά να αναφέρουν τι σχήμα έχει ο ήρωας το κουμπί και τα 

καλεί να φτιάξουν ένα κύκλο στον αέρα, «Έλα να κάνουμε ένα κύκλο στον αέρα με το 

χεράκι μας» (γραμμή 11). Παρατηρήθηκε ότι μόνο τα δύο από τα τέσσερα παιδιά της 
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ομάδας εστίασης της παρατήρησης  παράγουν τη χειρονομία (εικόνα 4.3.114δ, 9:33). Ο 

Λούης και η Βάσω παράγουν μια εικονική χειρονομία, ενός κύκλου στον αέρα με τη 

χρήση του δείκτη του δεξιού τους χεριού. Στο επόμενο δευτερόλεπτο ο Λούης αναφέρει  

«ε σαν το ο και σαν το μηδέν» (γραμμή 13).  

Ακολούθως, γίνονται ερωτήσεις περιεχομένου του παραμυθιού, για την πλοκή της 

ιστορίας. Ο Λούης αναφέρεται στα πρώτα σχήματα που συνάντησε ο Όσκαρ στην 

περιπέτεια του που ήταν οι τρίγωνες «στέγες» (γραμμή 28). Ταυτόχρονα, παράγει μια 

εικονική χειρονομία, (εικόνα 4.3.116), ανοίγοντας τα χέρια του, το ένα προς τα πάνω και 

το άλλο προς τα κάτω, λες και ακουμπάει την κορυφή και τη βάση των τριγωνικών 

στεγών. Η χειρονομία του αποκτά ένα δυναμικό χαρακτήρα.  

Καθώς τον ρωτάει η εκπαιδευτικός για το σχήμα που έχουν οι στέγες, ο Λούης 

ονομάζει λεκτικά το σχήμα και ταυτόχρονα φτιάχνει ένα τρίγωνο στον αέρα, διαφορετικό 

απ’ αυτό που έφτιαξε πριν όταν αναφέρθηκε στις στέγες. Συγκεκριμένα, φτιάχνει ένα 

ισοσκελές τρίγωνο (4.3.117α, γραμμή 31-32), το οποίο έχει αρκετές ομοιότητες με τις 

τριγωνικές στέγες, που απεικονίζονταν στις εικόνες του παραμυθιού (ίδιο είδος τριγώνου 

και προσανατολισμό). Το σχήμα  είναι ανοικτό, εφόσον σχημάτισε με το χέρι του μόνο τις 

δύο ίσες πλευρές του και όχι την βάση του.  Η αδυναμία αυτή, ενδεχομένως, να οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι τριγωνικές στέγες παρουσιάζονται ως υποσχήμα μιας γεωμετρικής 

σύνθεσης ενός σπιτιού που αποτελείτο από ένα ορθογώνιο σχήμα και ένα τρίγωνο. Η βάση 

του τριγώνου εφαπτόταν με μια από τις πλευρές του ορθογωνίου. Συνεπώς, το τρίγωνο 

εμφανίζεται ως μη εμφανές στη γεωμετρική σύνθεση, προκαλώντας εμπόδια στην 

ικανότητα του παιδιού για αναγνώριση του σχήματος. 

Η εκπαιδευτικός καλεί ένα παιδί να έρθει, να πάρει ένα από τα σχήματα που 

τοποθέτησε στο δάπεδο (τρίγωνα, τετράγωνα, κύκλοι, ορθογώνια), το οποίο να έχει το 

ίδιο σχήμα με τις στέγες. Η  Βάσω σηκώνεται, παίρνει το τρίγωνο και το τοποθετεί στο 

έδαφος, δείχνοντας στοιχεία αντιληπτικής αναγνώρισης του σχήματος των στεγών. Η 

εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να «Να το φτιάξουμε στον αέρα το σχήμα αυτό; Είμαστε 

πάνω πάμε κάτω γραμμούλα τελειώνουμε μετά ξανά από πάνω κάτω», (γραμμή 40-42). Η 

Βάσω κι ο Λούης προσπαθούν, ανεπιτυχώς, να φτιάξουν στον αέρα το τρίγωνο (εικόνα 

4.3.115) . Συγκεκριμένα, παράγουν μέσω εικονικής χειρονομίας κάποια στοιχεία της 

ολότητας του τριγώνου, με το δεξί τους χέρι ψηλά στον αέρα και τον δείκτη τους να 

χαράσσει το σχήμα. Ίσως, η μη κατάκτηση της έννοιας του τριγώνου προκαλεί εμπόδια 

αναπαραγωγή της χειρονομίας της εκπαιδευτικού.  
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Έπειτα, τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν αντικείμενα τις καθημερινής τους 

ζωής που έχουν σχήμα τρίγωνο. Τα παιδιά αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα του Όσκαρ 

του κύκλου, από τις στέγες που έχουν τριγωνικό σχήμα. Ο Λούης αναφέρει ότι,  «Γιατί ο 

κύκλος δεν είναι ίδιο σχήμα» (γραμμή 68-69). Ταυτόχρονα, με το λόγο του παράγει μια 

εικονική χειρονομία, (εικόνα 4.3.118). Ανοίγει τις παλάμες του, τις τοποθετεί απέναντι, 

τις απομακρύνει και μετά τις φέρνει σε επαφή (4.3.118). Η χειρονομία του είναι 

ενσωματωμένη στο πλαίσιο της δραστηριότητας αφού αναφέρεται στα συγκεκριμένα 

σχήματα, με τα οποία το παιδί έχει οπτική επαφή. Στο τέλος, το παιδί φέρνει σε επαφή τα 

δύο του χέρια, κάτι που πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι, το παιδί επηρεασμένο 

πλέον από τις λεκτικές εκφράσεις της εκπαιδευτικού, για το εάν αποτελεί πρόβλημα το 

γεγονός ότι έχουν διαφορετικό σχήμα, κάνει την κίνηση αυτή για να δείξει ότι δεν 

αποτελεί πρόβλημα. Στο επόμενο δευτερόλεπτο αναφέρει ότι, «ο κύκλος δεν είναι το ίδιο 

σχήμα», σχηματίζοντας ένα ημικύκλιο με το χέρι του φέρνοντας σε σύγκρουση το λόγο 

του με τη χειρονομία του (εικόνα 4.3.119).  

   
Εικόνα 4.3. 116:  Εικονική Χειρονομία δυναμικού χαρακτήρα Λούη για το τριγωνικό σχήμα 

που έχουν οι στέγες, [11:24, γραμμή 29]. 

 

   
Εικόνα 4.3.117α : Εικονική χειρονομία με κίνηση  για το τριγωνικό σχήμα που έχουν οι 

στέγες από Λούη, [11:30, γραμμή 31-32]. 

Εικόνα 4.3.117β: Εικονικές Αναπαραστάσεις γεωμετρικών σχημάτων 
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Εικόνα 4.3.117γ: Αναγνώριση τριγώνου από Βάσω 

Εικόνα 4.3.117δ: Εικονική χειρονομία εκπαιδευτικού για τρίγωνο 

 

Εικόνα 4.3.118: Εικονική χειρονομία για κύκλο και τρίγωνα, [14:03, γραμμή 68].  

Εικόνα 4.3.119: Εικονική χειρονομία για ημικύκλιο, [14:07,γραμμή 69] 

Επεισόδιο 2 

Καθώς συζητούν το περιεχόμενο του παραμυθιού, η εκπαιδευτικός αναφέρεται στους 

ρομοβοειδείς χαρταετούς που συνάντησε ο Όσκαρ [16.00]. Όπως και στο επεισόδιο 1, έτσι 

και εδώ, οι εικόνες του παραμυθιού βρίσκονται στον πίνακα, ενώ στο δάπεδο υπάρχουν 

εικονικές αναπαραστάσεις γεωμετρικών σχημάτων. 

72. Εκπαιδευτικός: Και ξεκίνησε και έτρεχε ο Όσκαρ και άφησε τον αέρα, να τον 

73. πάρει μακριά. Φυσήξτε και εσείς ένα δυνατό αέρα [τα παιδιά φυσούν δυνατά]. Και  

74. πού τον επήρε αυτός ο δυνατός αέρας τον Όσκαρ; 

75. Παιδί: Στους χαρταετούς. 

76. Εκπαιδευτικός: Πες μας Σταύρο. 

77. Σταύρος: Στους χαρταετούς. 

78. Εκπαιδευτικός: Τι σχήμα είχαν οι χαρταετοί; 

79. Παιδί: Γαλάζιο και μπλε. 

80. Εκπαιδευτικός: Σχήμα, όχι χρώμα. Ε λίγο δύσκολο, επειδή δεν το ξανακούσατε. 

81. Ποιος να έρθει να μας βρει το σχήμα που είχαν οι χαρταετοί; Έλα Άντρη [η Άντρη 

82. σηκώνεται από τη θέση της, πλησιάζει τα σχήματα που βρίσκονται στο δάπεδο και  

83. επιλέγει τον ρόμβο και τον δείχνει]. Αυτό το σχήμα το λένε ρόμβος. Τι έχει τούτο το 

84. σχήμα;   

85. Λούης: [Σχηματίζει το ρόμβο στον αέρα, εικόνα 4.3.120]. 

86. Εκπαιδευτικός: Φωνάξετε το μια φορά.  

87. Παιδιά: Ρόμβος. 

88. Εκπαιδευτικός: Από τι αποτελείται ο ρόμβος; Τι έχει ο ρόμβος; 

89. Λούης: [Φτιάχνει με τα χέρια του ένα ρόμβο, εικόνα 4.3.121] 

90. Παιδί: Έχει 4 μυτούλες. 

91. Εκπαιδευτικός: Τι είναι τούτες οι μυτούλες [δείχνει τις γωνιές του ρόμβου]; 

92. Παιδιά: Γωνίες. 

93. Εκπαιδευτικός: Γωνιές. Τι άλλο έχει; 

94. Λούης: Τέσσερις πλευρές. 

95. Εκπαιδευτικός: Τέσσερις πλευρές. Μπράβο. Ξέρετε άλλα πράγματα που μοιάζουν 

96. με ρόμβο.  
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97. Παιδιά: Όχι.  

98. Εκπαιδευτικός: Σκεφτείτε λίγο… Οι ρόμβοι εδεχτήκαν τον Όσκαρ.  

99. Παιδιά: Όχι.  

100. Εκπαιδευτικός: Για ποιο λόγο πάλι δεν τον εδέχτηκαν; 

101. Παιδί: Επειδή δεν ήταν το ίδιο σχήμα.  

 
Εικόνα 4.3.120-121: Εικονικές χειρονομίες Λούη, με κίνηση στον αέρα, για την έννοια 

ρόμβος, [17:58-18:18, αντίστοιχα].  

 

Στο πιο πάνω επεισόδιο, η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να δώσουν έμφαση στο 

σχήμα που έχουν οι χαρταετοί. Ο Λούης, χωρίς να εκφραστεί λεκτικά, αναπαριστά νοερά 

με το δείκτη του δεξιού του χεριού, τεντωμένο, ένα σχήμα κατακόρυφου ρόμβου στον 

αέρα (γραμμή 85, εικόνα 4.3.120). Το σχήμα που παράγει μέσω της χειρονομίας του 

βρίσκεται στο ίδιο προσανατολισμό με την εικονική αναπαράσταση του ρόμβου που 

τοποθέτησε η εκπαιδευτικός στο δάπεδο, δείχνοντας φανερά μία εξάρτηση του παιδιού 

από το πλαίσιο. Η παραγωγή αυτής της εικονικής χειρονομία δημιουργείται μέσω κίνησης, 

αφού το χέρι του παιδιού χαράσσει νοερά το περίγραμμα του ρόμβου. Δεν έχει στόχο την 

επικοινωνία κάποιας πληροφορίας, αλλά χρησιμοποιείται ως μέσο εσωτερικού 

συλλογισμού του παιδιού. Το παιδί, με εστιασμένο το βλέμμα στην εικονική 

αναπαράσταση του γεωμετρικού αντικειμένου, για το οποίο γίνεται λόγος, φτιάχνει ένα 

ρόμβο στον αέρα με την ίδια διεύθυνση, όπως αυτής του σχήματος στην εικόνα.   

Στη συνέχεια, το αγόρι στην προσπάθεια του να απαντήσει στο ερώτημα της 

εκπαιδευτικού «Τι έχει ο ρόμβος;» (γραμμή 88), αναπαράγει τη χειρονομία του για τον 

ρόμβο (εικόνα 4.3.121). Η διαφορά της χειρονομίας αυτής είναι ότι τώρα ο Λούης 

χρησιμοποιεί και τα δύο του χέρια για να δομήσει το σχήμα, τεντώνει τους δείκτες των 

χεριών του και  σχηματίζει ένα κατακόρυφου προσανατολισμού ρόμβο, αρχίζοντας από 

πάνω προς τα κάτω. Η χειρονομία του επικοινωνεί στοιχεία σχετικά με την αντιληπτική 
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αναγνώριση του σχήματος, σε ερώτηση που αφορά μαθηματική αναγνώριση, η οποία 

απαιτεί ανάλυση του σχήματος σε ευθύγραμμα τμήματα.  

Καθώς η εκπαιδευτικός συγκεκριμενοποιεί την ερώτηση της, ο Λούης εκφράζεται 

λεκτικά για τα βασικά χαρακτηριστικά του ρόμβου, λέγοντας ότι έχει «Τέσσερις πλευρές» 

(γραμμή 94). Συνεπώς, αν λάβουμε υπόψη ότι η ανάλυση των σχημάτων σε απλούστερες 

μονάδες στις προηγούμενες διδασκαλίες γινόταν μέσα από την παραγωγή χειρονομίας και 

λόγου, στο επεισόδιο αυτό παρατηρούμε μια σημειωτική ωρίμανση με την παραγωγή του 

προφορικού λόγου.  

 

Διαχρονική Ανάλυση Τρίτης Διδασκαλίας 

Στην τρίτη διδασκαλία, παρατηρούμε την αντιληπτική αναγνώριση του Λούη για τα 

δυσδιάστατα σχήματα κύκλος, τρίγωνο, ρόμβος, όπως παρουσιάζεται μέσα από τις 

εικονικές χειρονομίες του, να είναι φανερά εξαρτημένη από τις σημειωτικές πηγές που 

χρησιμοποίησε η εκπαιδευτικός στη διδασκαλία της (εικόνες παραμυθιού). Στο  πρώτο 

επεισόδιο, καθώς ο Λούης αναφέρεται στο τρίγωνο, απεικονίζει τη βάση και την κορυφή 

του τριγώνου, μέσα από μία εικονική χειρονομία, αναφέροντας λεκτικά «γιατί το σχήμα». 

Τόσο ο λόγος του, όσο και η χειρονομία του είναι ενσωματωμένα στο ίδιο το παραμύθι, 

δηλαδή, οι αναπαραστάσεις του παιδιού δεν είναι ικανές να μεταβιβάσουν το νόημα, χωρίς 

την παρουσία του ίδιου του παραμυθιού. Έπειτα, το παιδί αναφέρει ότι δεν είναι το ίδιο 

σχήμα, δείχνοντας μία εξέλιξη στον προφορικό του λόγο, η οποία όμως συγκρούεται με το 

ημικύκλιο που αναπαριστά με την εικονική του χειρονομία. Η αναπαράσταση του κύκλου 

με ένα ημικύκλιο, μέσα από την χειρονομία, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η 

αναπαράσταση του κύκλου μέσα από τις εικόνες περιλάμβανε πολλά διακοσμητικά 

στοιχεία, που απαιτούσαν αφαιρετική σκέψη από μέρους του παιδιού για να αναγνωρίσει 

την αναπαράσταση του σχήματος. Στο δεύτερο επεισόδιο, παρατηρούμε μία εξέλιξη στην 

γεωμετρική σκέψη του παιδιού, εφόσον εντοπίζεται μια σημειωτική ωρίμανση στο λόγο 

του για την αναγνώριση των κρίσιμων ιδιοτήτων του ρόμβου. 

Διαχρονική Ανάλυση Α΄ Φάσης Παρατήρησης 

Ενώ στην πρώτη και δεύτερη διδασκαλία παρατηρούμε τον Λούη να χρησιμοποιεί 

δεικτικές χειρονομίες, ως δείκτες για την αντιληπτική αναγνώριση των δυσδιάστατων 

γεωμετρικών σχημάτων, στην τρίτη διδασκαλία βλέπουμε να χρησιμοποιεί εικονικές 

χειρονομίες εξαρτημένες από το πλαίσιο που διαδραματίζεται η δραστηριότητα. Αν και οι 

αναπαραστάσεις του παιδιού παραμένουν εξαρτημένες από το πλαίσιο, εν τούτοις 
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παρουσιάζεται ένα είδος εξέλιξης μέσα από τη διαφορετική διάσταση της αναπαράστασης 

του κάθε γεωμετρικού  αντικειμένου (τριγώνου, ρόμβου), (από δεικτική σε εικονική 

χειρονομία).  

Όσον αφορά στην ανάλυση των γεωμετρικών σχημάτων σε απλούστερες μονάδες 

(ευθύγραμμα τμήματα και γωνίες), ενώ στην πρώτη και δεύτερη διδασκαλία ο Λούης 

χρησιμοποιούσε χειρονομίες για να απαριθμήσει τις γωνίες και τις πλευρές, στην τρίτη 

διδασκαλία βλέπουμε μία σημειωτική ωρίμανση, με την παραγωγή προφορικού λόγου από 

το παιδί, για τις πλευρές και τις γωνίες. Αν και στη δεύτερη διδασκαλία ο Λούης 

αναγνωρίζει τη διαφορά των καμπυλόγραμμων και ευθύγραμμων σχημάτων, η εξάρτηση 

του από το πλαίσιο στην τρίτη διδασκαλία τον εμποδίζει να επεξηγήσει λεκτικά ή ακόμη 

και να αναπαραστήσει, μέσα από κάποια χειρονομία, τις διαφορές των δύο κατηγοριών 

σχημάτων (διαφορά κύκλου από ευθύγραμμα σχήματα παραμυθιού).  

Σχετικά με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης στην τρίτη 

διδασκαλία εντοπίστηκαν να αναπαράγουν τις χειρονομίες της εκπαιδευτικού όταν τους το 

ζητούσε. Ίσως, η ενθάρρυνση της εκπαιδευτικού να εστιαστούν στην ανάλυση 

δυσδιάστατων σχημάτων σε πλευρές, χωρίς να έχουν κάποιο πραγματικό αντικείμενο 

(νήμα), όπως υπήρχε στις προηγούμενες διδασκαλίες, επέφερε σημαντικές δυσκολίες στα 

παιδιά.  

 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ομάδας Ελέγχου - Β΄ Φάσης Παρατήρησης  

Πρώτη διδασκαλία 

Περιγραφή Διδασκαλίας  

Η διδασκαλία αυτή έχει ως στόχο την αναγνώριση και ονομασία των γεωμετρικών 

σχημάτων, κύκλο, τετράγωνο, ορθογώνιο  και τρίγωνο. Επίσης, στόχο είχε τον εντοπισμό 

των σχημάτων σε γεωμετρικές συνθέσεις, την ομαδοποίηση των σχημάτων με διάφορους 

τρόπους και τη δημιουργία γεωμετρικών συνθέσεων. Προϋπάρχουσες γνώσεις υπήρξαν τα 

είδη των γραμμών (ευθεία, τεθλασμένη και καμπύλη) και το σημείο. Τα παιδιά είναι 

οργανωμένα σε κύκλο και έχουν οπτική επαφή με την εκπαιδευτικό και τις 

δραστηριότητες που τελούνται στο κέντρο της τάξης. 

Η εκπαιδευτικός, μέσα από ένα θεατρικό παιχνίδι, υποδύεται το ρόλο ενός μικρού 

εξωγήινου που έχασε το δρόμο για το σχολείο. Καλεί τα παιδιά να αναφέρουν τα είδη των 

γραμμών που είναι χαραγμένα στο πάτωμα της τάξης με χαρτοταινία. Έπειτα  παρουσιάζει 
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γεωμετρικές συνθέσεις με κάθε ένα από τα υπό επεξεργασία σχήματα (κύκλος, τρίγωνα, 

ορθογώνια και τετράγωνα), τα οποία καλεί τα παιδιά να εντοπίσουν και να μελετήσουν τις 

βασικές ιδιότητές τους. Δίνονται διάφορα σχήματα και γίνεται ομαδοποίηση των 

σχημάτων από τα ίδια τα παιδιά βάσει των κριτηρίων που θέτουν τα ίδια. Τα παιδιά 

εντοπίζουν στην τάξη, όπως και σε μία πιο σύνθετη γεωμετρική σύνθεση ενός ζωγράφου, 

γεωμετρικά σχήματα, ανά ομάδες και ατομικά, αντίστοιχα. Δομούν τις δικές του 

γεωμετρικές συνθέσεις με τη βοήθεια ενός λογισμικού, στηριζόμενοι πάλι στα 

προαναφερθέντα σχήματα. Τέλος, αφού εντοπίσουν μεγάλα αντικείμενα στην τάξη με 

κριτήριο το σχήμα, καλούνται ανά ομάδα να περπατήσουν πάνω σε σχήματα και γραμμές, 

με κριτήριο που θέτει η εκπαιδευτικός. 

 

Επεισόδιο 1[ 4.54] 

Το επεισόδιο 1, αρχίζει στο τέταρτο λεπτό της διδασκαλίας, με επανάληψη για τα είδη των 

γραμμών. Η εκπαιδευτικός σε ρόλο θεατρικού παιχνιδιού, παρουσιάζει στα παιδιά 

γεωμετρικές συνθέσεις στο διαδραστικό πίνακα της τάξης, κάνοντας αρχή με τον κύκλο 

και έπειτα με το τρίγωνο. Το επεισόδιο 1 αρχίζει με την προβολή της τρίγωνης 

γεωμετρικής σύνθεσης στο διαδραστικό πίνακα της τάξης.  

1. Εκπαιδευτικός: Και όλα σε αυτόν τον πλανήτη είναι καμωμένα από … 

2. Παιδιά: Τρίγωνα . 

3. Λούης: Τρίγωνα. 

4. Εκπαιδευτικός: Οι άνθρωποι έχουν σχήμα ..[δείχνει τους ανθρώπους-  

5. εικόνα 4.3.123]. 

6. Παιδιά: Τρίγωνο.  

7. Λούης: Τρίγωνο. 

8. Εκπαιδευτικός: Τα σπίτια έχουν σχήμα… [δείχνει τα σπίτια με το δείκτη της] 

9. Παιδιά: Τρίγωνο.  

10. Λούης: Τρίγωνο. 

11. Εκπαιδευτικός: Ο ήλιος έχει σχήμα…[δείχνει τον ήλιο με το δείκτη της] 

12. Παιδιά: Τρίγωνο. 

13. Λούης: Τρίγωνο. 

14. Εκπαιδευτικός: Τα λουλούδια έχουν σχήμα.[δείχνει τα λουλούδια με το δείκτη της]. 

15. Παιδιά: Τρίγωνο.  

16. Λούης: Τρίγωνο. 

17. [Το μόνο άτομο από την ομάδα εστίασης της παρατήρησης που δεν κατονομάζει τα 

18. σχήματα είναι η Θάλεια]. 

19. Εκπαιδευτικός: Ο φίλος μου ο Τρίγωνος μου είπε, αν ήθελα να μείνω μαζί του σε 

20. αυτόν τον  πλανήτη, αλλά εγώ φοβήθηκα, του είπα πως έχουν τόσες πολλές.. [Δείχνει 

21. τις γωνιές του  τριγώνου, εικόνα 4.3.124 5.56]. 

22. Παιδιά: Μύτες.  

23. Εκπαιδευτικός: Μύτες, δηλαδή …  

24. Αντρέας: Γωνίες.  
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25. Εκπαιδευτικός: Ναι, πες το Λάζαρε. 

26. Λούης: [Ενώνει τους δύο του δείχτες  και  σχηματίζει μια γωνιά, εικόνα 

27. 4.3.125. 6.05] 

28. Εκπαιδευτικός: Γωνιές που θα με τσιμπούσανε συνέχεια. Έτσι, λοιπόν, χαιρέτησα τον 

29. Τρίγωνο, γεια σου Τρίγωνε[σηκώνει το χέρι της και χαιρετάει προς τον πίνακα]! 

30. Παιδιά: Γεια σου Τρίγωνε. 

31. Λούης: Γεια σου Τρίγωνε! 

 

Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει τον τριγωνικό πλανήτη, ο οποίος είναι φτιαγμένος από 

γεωμετρικές συνθέσεις με τριγωνικά πρωτοτυπικά σχήματα, από τα οποία κάποια έχουν 

απλή επαφή μεταξύ τους. Στις συνθέσεις υπάρχει συνδυασμός υποσχημάτων και στοιχεία 

εγκλεισμού (εικόνα 4.3.121, 4.3.122, 4.3.123, 4.3.124). Το μοναδικό παιδί που 

αναγνωρίζει το είδος των σχημάτων είναι ο Λούης. Καθώς η εκπαιδευτικός καλεί τα 

παιδιά να προσδιορίσουν τι έχουν τα τρίγωνα, ο Λούης συγχρονίζει τη λέξη «γωνιές» που 

ακούει, με μία χειρονομία. Αναλυτικότερα, ενώ ο Λάζαρος αναφέρει τη λέξη γωνίες, ο 

Λούης φτιάχνει μία οξεία γωνία (εικόνα 4.3.125, 6:05, γραμμή 26-27) με τα χέρια του, η 

οποία μπορεί να κριθεί ως εικονική  χειρονομία για τη γωνία. Δεν έχει επικοινωνιακό 

χαρακτήρα, εφόσον τόσο το βλέμμα του παιδιού, όσο και η στάση του ίδιου του  σώματος 

του  δεν φανερώνουν κάτι τέτοιο (είναι  προσανατολισμένα στη χειρονομία). Αποτελεί μία 

εξέλιξη στη γεωμετρική σκέψη του Λούη, διότι εμφανίζει στοιχεία ανάλυσης του 

τριγώνου σε γωνίες, κάτι που δεν εντοπίζεται στον προφορικό του λόγο. Ωστόσο η 

χειρονομία παραμένει εξαρτημένη από το σημειωτικό πλαίσιο, με την αναπαράσταση μίας 

οξείας γωνίας, όμοιας με αυτές των οξυγώνιων τριγώνων.  

 

   
Εικόνα 4.3.122-4.3.123.: Δεικτικές χειρονομίες εκπαιδευτικού για τις έννοιες τρίγωνα  

Εικόνα 4.3.124: Δεικτική χειρονομία εκπαιδευτικού για κορυφές του τριγώνου, [5:56] 
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Εικόνα 4.3.125: Εικονική χειρονομία Λούη για την έννοια τρίγωνα, [γραμμή 26, 6:05]. 

 

Επεισόδιο 2 

Αφού τα παιδιά ήλθαν σε επαφή με όλους τους πλανήτες (γεωμετρικές συνθέσεις που 

παρουσιάζονται στο διαδραστικό πίνακα), οι οποίοι είναι φτιαγμένοι με γεωμετρικά 

σχήματα, καλούνται να ομαδοποιήσουν σχήματα που τους δίνονται με δικά τους κριτήρια. 

Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε παιδί ένα γεωμετρικό σχήμα (κύκλο ή 

ορθογώνιο ή τρίγωνο ή τετράγωνο). Έπειτα, τους ζητά να φτιάξουν ομάδες για τα σχήματα 

με οποιοδήποτε κριτήριο επιθυμούν. Κάποια στιγμή αναφέρεται από τον Κυριάκο, το 

πλήθος των γωνιών [17.46].  Να σημειωθεί ότι τα παιδιά είχαν ομαδοποιήσει τα σχήματα, 

νωρίτερα, με βάσει το είδος των σχημάτων.  

 

32. Εκπαιδευτικός: Πάμε σε άλλη ομάδα, να βάλουμε τους... [δείχνει με το 

33. δεξί της χέρι προς το έδαφος]. 

34. Παιδιά: Κύκλους [όσοι έχουν κύκλους τους βάζουν στην ίδια ομάδα, εικόνα 4.3126α]. 

35. Λούης: [Βάζει το κύκλο που κρατάει στην ομάδα των κύκλων]. 

36. Εκπαιδευτικός: Γιατί ο κύκλος δεν έχει γωνία; 

37. Λούης: Γιατί είναι στρογγυλός μόνο. [Κάνει κυκλικές κινήσεις με τα χέρια του, 18.39, 

38. εικόνα 4.3.126β, 18:53].   

39. Εκπαιδευτικός: Ε, και τι πειράζει που είναι στρογγυλό; Γωνιά πότε έχω; 

40. Λούης: Άμα στρίβω. 

41. Εκπαιδευτικός: Δηλαδή, τι γραμμές θέλω για να έχω γωνία; 

42. Παιδί: Δύο. Μια ίσια και μια έτσι.  

43. Λούης: [Με τους δείχτες του χεριού του σχηματίζει μια γωνιά, φέρνει τον 

44. αριστερό του δείχτη σε οριζόντια θέση και ακριβώς δίπλα του τοποθετεί τον δεξιό 

45. του δείχτη κάθετα,19.00, εικόνα 4.3.127]. 

46. Εκπαιδευτικός: Πώς τις λέμε τις ίσιες; 
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47. Παιδί: Ευθείες.  

48. Εκπαιδευτικός: Ωραία, ο κύκλος δεν έχει ευθεία;  

49. Παιδιά: Όχι!!!  

50. Εκπαιδευτικός: Τι γραμμή έχει; [Δείχνει την περιφέρεια του κύκλου, εικόνα 4.3.128].  

51. Παιδιά: Καμπύλη. 

52. Λούης: Καμπύλη [με τα δύο του χέρια ενωμένα κάνει μια καμπύλη στον 

53. αέρα, 19.00]. 

 

Η αναφορά του συγκεκριμένου κριτηρίου μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι στα 

προηγούμενα επεισόδια είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη γωνία κατά τη διάρκεια της 

παρουσίασης των πλανητών, αλλά και στο ότι στην πρώτη φάση της παρατήρησης είχε 

τονιστεί ο αριθμός των γωνιών σε κάθε σχήμα. Όταν η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να 

επεξηγήσουν γιατί ο κύκλος δεν έχει γωνία, ο Λούης αναφέρει ότι είναι στρογγυλός μόνο, 

κάνοντας στον αέρα κύκλους (εικόνα 4.3.126β, γραμμές 37-38, 18:53). Τόσο η εικονική 

του χειρονομία για την έννοια στρογγυλός, όσο και η λέξη που συγχρονίζει τη χειρονομία , 

εστιάζονται στη στρογγυλότητα του κύκλου.  

Η εκπαιδευτικός στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού υποβάλλει στον Λούη 

διερευνητικές ερωτήσεις για το πότε έχω γωνία. Ο Λούης, χρησιμοποιώντας άτυπες 

μαθηματικές εκφράσεις προσπαθεί να επεξηγήσει, λέγοντας, «άμα στρίβω». Καθώς ένα 

άλλο παιδί αναφέρει ότι χρειάζεται «μια γραμμή ίσια και μια έτσι», ο Λούης 

μετασχηματίζει τα λόγια του σε χειρονομία ,που αναπαριστά μια κάθετη γωνία (εικόνα 

4.3.127. γραμμή 44-45, 19:00).  Η στατικού χαρακτήρα χειρονομία του μπορεί να κριθεί 

ως εικονική χειρονομία, εφόσον απεικονίζει την κάθετη γωνία. Δεν έχει οποιοδήποτε 

επικοινωνιακό χαρακτήρα, παράγεται ως αποτέλεσμα εσωτερικού αναστοχασμού και 

δείχνει μία προσπάθεια του παιδιού να αναλύσει σε απλούστερες μονάδες (ευθύγραμμα 

τμήματα) τη γωνία.  
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Εικόνα 4.3.126α -4.3.126β: Ομάδα σχημάτων χωρίς γωνία, Εικονική χειρονομία Λούη για 

τη λέξη στρογγυλό [γραμμή 37-38, 18:53] 

  
Εικόνα 4.3.127: Εικονική χειρονομία  για την κάθετη γωνία [γραμμή 44-45, 19:0]), 

Εικόνα 4.3.128: Δεικτική χειρονομία εκπαιδευτικού για καμπύλη γραμμή κύκλου [γραμμή 

50] 

 

Επεισόδιο 3 [19.40] 

Στο επόμενο λεπτό, η εκπαιδευτικός αφού οργανώσει τα παιδιά σε ομάδες, τους αναθέτει 

να εντοπίσουν αντικείμενα στην τάξη με κριτήριο το σχήμα. Να σημειωθεί ότι οι 

αποστολές είναι διατυπωμένες σε χαρτάκια που βρίσκονται στο δάπεδο και αφορούν στον 

εντοπισμό αντικειμένων με κριτήριο το σχήμα. Ο Λούης και η Βάσω βρίσκονται στην ίδια 

ομάδα, ενώ η Θάλεια και η Λάουρα βρίσκονται σε δύο διαφορετικές ομάδες. 

 

54. Εκπαιδευτικός: Ωραία. Στο κουκλόσπιτο κρύβεται ένας κύκλος, [21.37]. 

55. Λούης: [Τρέχει πρώτος στο κουκλόσπιτο και βρίσκει ένα πιάτο, 21.53] 

56. Έπια τον [=τον πήρα]! 

57. Βάσω: [Βρίσκει ένα μικρότερο πιάτο]. 

58. Εκπαιδευτικός: Ωραία. Βάσω, φέρε το κι εσύ.  
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59. Εκπαιδευτικός: Πάμε στην πράσινη ομάδα. 

60. Παιδιά: [Περπατούν, αγκαλιάζονται και παίρνουν μια δοκιμασία [χαρτάκι) από τις  4 

61. που υπάρχουν στο πάτωμα και την δίνουν στην εκπαιδευτικό]. 

62. Εκπαιδευτικός: Ωραία. Στη βιβλιοθήκη κρύβεται ένα τετράγωνο [22.19]. Τετράγωνο  

63. Λούης: Ου, έχει πολλά τετράγωνα εκεί. Έχει βιβλία πολλά.  

64. Παιδιά: [Πηγαίνουν και παίρνουν ένα βιβλίο σε σχήμα τετράγωνο]. 

65. Εκπαιδευτικός: Τετράγωνο. Ωραία, Κάτω τα τετράγωνα. Πάμε στην μπλε ομάδα. 

66. Διαλέγουμε μόνο μια δοκιμασία. 

67. Παιδιά:[Παίρνουν μια δοκιμασία από τις 3 που υπάρχουν στο πάτωμα και την δίνουν 

68. στην εκπαιδευτικό, 22.43] 

69. [Στη μπλε ομάδα είναι η Λάουρα] 

70. Εκπαιδευτικός: Στο οικοδομικό υλικό κρύβεται ένα ορθογώνιο. Ορθογώνιο[ 23.13]. 

71. Παιδιά: [Πηγαίνουν στη γωνιά με το οικοδομικό υλικό και παίρνουν μαζί το σχήμα] 

72. Εκπαιδευτικός: Super συνεργασία. Κάτω! Πάμε στην κόκκινη ομάδα. Αγκαλιάζομαι 

73. κι αποφασίζω. 

74. Παιδιά: [Πηγαίνουν στη μουσική γωνία και ψάχνουν,23.48] 

75. Εκπαιδευτικός: Στη μουσική γωνία κρύβεται ένας κύκλος [24.00]. 

76. [Στην κόκκινη ομάδα είναι η Θάλεια]. 

77. Παιδιά: [Φέρνουν ένα ντέφι,24.18]. 

78. Εκπαιδευτικός: Και έχει μείνει ένα για ποιον; 

79. Παιδιά: Για σένα. 

80. Εκπαιδευτικός: Στη μουσική γωνία κρύβεται ένα τρίγωνο.[24.33] … [Πηγαίνει και 

81. παίρνει ένα μουσικό όργανο τη μαράκα, 24.46]. 

82. Παιδιά: Όχι!  

83. Λούης: Κρατάς κύκλο. Γιατί είναι κύκλος [κυκλικές κινήσεις με το δείκτη του 

84. αριστερού του χέρι και το επαναλαμβάνει ]. 

85. Εκπαιδευτικός: Δεν μπορώ να βρω τρίγωνο, Ειρήνη μου, στη μουσική γωνία.  

86. Ειρήνη: [Σηκώνεται,πηγαίνει και παίρνει το μουσικό όργανο τρίγωνο από τη 

87. μουσική γωνία και το δίνει στην εκπαιδευτικό,25.00]. 

88. Λούης: Σίγουρα θα το βρει. 

89. Εκπαιδευτικός: [Το παίρνει και το βάζει με τα άλλα αντικείμενα που μάζεψαν τα 

90. παιδιά από όλες τις ομάδες]. Βέβαια αυτό μοιάζει λίγο με τρίγωνο αλλά …. 

91. Λούης: Είναι τρίγωνο!  

92. Εκπαιδευτικός: Υπάρχει κανένα πρόβλημα; Για κοιτάξτε λίγο τις γωνίες του. 

93. [Δείχνει τις γωνίες του, εικόνα 4.3.129]. 

94. Λούης: Έχει καμπύλη [κάνει με το δείκτη του αριστερού του χεριού μια 

95. καμπύλη στον αέρα, 25.38, εικόνα 4.3.130]. 

96. Εκπαιδευτικός: Είναι λίγο καμπυλωμένες οι γωνίες του. Είναι γωνία μυτερή [εικόνα 

97. 4.3.131, δείχνει τη «γωνιά» του σχήματος]; 

98. Παιδιά: Όχι. 

99. Λούης: Όχι. 

100. Εκπαιδευτικός: Και εδώ; [Δείχνει το κενό που υπάρχει στη μια γωνία του 

101. μουσικού οργάνου, 25.50, εικόνα 4.3.132]; 

102. Κυριάκος: Είναι κομμένο. 

103. Εκπαιδευτικός: Πολύ σωστά Κυριάκο. Όμως μας μοιάζει λίγο με τρίγωνο; 

104. Παιδιά: Ναι. 

105. Εκπαιδευτικός: Καλά να το δεχτούμε. Άρα λοιπόν στην τάξη μας υπάρχουν 

106. πολλά αντικείμενα που έχουν σχήματα, όπως τον κύκλο, το ορθογώνιο, το 

107. τετράγωνο και το τρίγωνο.  
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Εικόνα 4.3.129: Αντικείμενα που εντοπίστηκαν με κριτήριο το σχήμα,  

Εικόνα 4.3.130: Εικονική χειρονομία  Λούη για τις καμπύλες «γωνιές» που έχει το μουσικό 

τριγωνάκι, [γραμμή 94-95], 

Εικόνα 4.3.131:  Δεικτική χειρονομία εκπαιδευτικού για κυκλική γωνιά, [γραμμή 96-97],  

Εικόνα 4.3.132: Δεικτική χειρονομία εκπαιδευτικού, [γραμμή 100-101, 25:50]. 

 

Αρχικά, για το κριτήριο με ορθογώνιο σχήμα τα παιδιά εντοπίζουν ένα τετράδιο με 

ορθογώνιο εξώφυλλο. Ο Λούης και η Βάσω καλούνται να εντοπίσουν αντικείμενα σε 

σχήμα κύκλου και  φέρνουν ένα πιάτο, του οποίου η κάτω επιφάνειά του έχει σχήμα 

κύκλου. Τρισδιάστατα αντικείμενα φέρνει και η ομάδα που καλείται να βρει τετράγωνο 

σχήμα. Τόσο η ομάδα της Λάουρα που καλείται να βρει ορθογώνιο αντικείμενο, όσο και η 

ομάδα της Θάλειας, που καλείται να βρει κυκλικό αντικείμενο, εντοπίζουν τρισδιάστατα 

αντικείμενα. Σε μια προσπάθεια της η εκπαιδευτικός να προβληματίσει τα παιδιά φέρνει  

μία μαράκα ως τρίγωνο σχήμα. Τα παιδιά προβάλλουν αντίρρηση στην επιλογή της 

εκπαιδευτικού, την οποία ο Λούης ονομάζει λεκτικά και με χειρονομία ως κύκλο και όχι 

ως σφαίρα, πιθανόν λόγω της παρανόησης που είχε δημιουργηθεί στα προηγούμενα λεπτά 

ανάμεσα στα δισδιάστατα και τρισδιάστατα αντικείμενα. Η χειρονομία του παιδιού μπορεί 

να θεωρηθεί εικονική, εφόσον αναφέρεται στο πραγματικό αντικείμενο.  

  Έπειτα, η εκπαιδευτικός παρουσιάζει το μουσικό τριγωνάκι, ως τρίγωνο, ενώ τα 

παιδιά δεν εμφανίζουν κάποια αντίρρηση. Ανάμεσα τους και ο Λούης, ο οποίος 

ανακοινώνει δυνατά τη σκέψη του. Ενδεχομένως,  η χρήση μιας μαθηματικής έννοιας για 

την ονομασία ενός αντικειμένου στην καθημερινότητα, το οποίο ωστόσο δεν είναι 

μαθηματικά αποδεκτό, προκαλεί εμπόδια στα παιδιά και δημιουργεί μία εξάρτηση από το 

πλαίσιο. Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να προσέξουν τις γωνίες του. Ο Λούης αναφέρει 

ότι είναι καμπύλη η γραμμή (του μουσικού τριγώνου), φτιάχνοντας μια καμπύλη γραμμή 
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στον αέρα (εικόνα 4.3.130, γραμμή 94-95). Η χειρονομία του, η οποία αντιστοιχεί με τον 

προφορικό του λόγο, μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εικονική, εφόσον αναφέρεται στην 

καμπύλη γραμμή του αντικειμένου. Για πρώτη φορά, παρατηρείται το παιδί να εστιάζεται 

σε στοιχεία ανάλυσης του σχήματος (ανάλυση κύκλου σε καμπύλη γραμμή) και  να 

αντιστοιχεί τον προφορικό του λόγο με τη χειρονομία του. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται αμέσως ότι η 

εκπαιδευτικός τους προβάλλει ένα ανοικτό σχήμα, ενδεχομένως, επειδή δεν είχαν δεχθεί 

καμία συστηματική διδασκαλία στις ανοικτές και κλειστές γραμμές. Η εκπαιδευτικός 

εστιάζει την  προσοχή των παιδιών  με μία δεικτική χειρονομία στο  σημείο που το 

τριγωνάκι είναι ανοικτό, το οποίο ο Κυριάκος το ονομάζει με άτυπη έννοια ως «κομμένο» 

(εικόνα 4.3.132, γραμμή 100-101, 25:50). Η εκπαιδευτικός, τονίζοντας ότι μοιάζει λίγο με 

τρίγωνο και το αποδέχεται στην ομάδα των τριγώνων.  

 

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης Διδασκαλίας 

Στην πρώτη διδασκαλία παρατηρείται μια σημειωτική ωρίμανση για την αντιληπτική 

αναγνώριση των δυσδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων, όπως φαίνεται στον προφορικό 

λόγο του Λούη. Σε πτυχές που αφορούν ανάλυσης διαστάσεων σε απλούστερες μονάδες 

(π.χ. δυσδιάστατο γεωμετρικό σχήμα σε γραμμές), παρατηρήθηκε να δημιουργείται μία 

σημειωτική δέσμη, αποτελούμενη από εικονικές χειρονομίες που αντικαθιστούν ή 

εμπλουτίζουν το λόγο του παιδιού. Σημαντικό είναι το φαινόμενο σύλληψης που 

αναπτύσσει ο Λούης μέσα από την αναπαραγωγή της χειρονομίες του για την έννοια 

γωνία  στο επεισόδιο 1 και στο επεισόδιο 2. Πιθανόν, η αναπαράσταση που προβαίνει το 

παιδί για τη γωνία αποτελεί ένα είδος συλλογισμού για το μαθηματικό σημείο, εφόσον δεν 

παρουσιάζεται κανένα στοιχείο επικοινωνίας σε κανένα από τα δύο επεισόδια. Και στις 

δύο περιπτώσεις, η αναπαράσταση αυτή παράγεται κατά την διάρκεια της συζήτησης για 

τις γωνίες.  

Στο τρίτο επεισόδιο, το παιδί αναγνωρίζει το αντιπαράδειγμα του τριγώνου και 

επικεντρώνεται λεκτικά στην καμπύλη γραμμή του αντικειμένου, δείχνοντας ένα είδος 

εξέλιξης στη γεωμετρική του σκέψη, μέσα στον προφορικό του λόγο για το 

αντιπαράδειγμα της γωνίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε πτυχές της μαθηματικής 

αναγνώρισης που αφορούν τη σύγκριση των καμπυλόγραμμων και ευθύγραμμων 

σχημάτων, το παιδί εστιάζεται στην στρογγυλότητα του κύκλου και αδυνατεί να προβεί σε 

σύγκριση των σχημάτων ως προς τις κρίσιμες ιδιότητές τους. 
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Ελεύθερες Δραστηριότητες 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Τα παιδιά αναμένεται να αναγνωρίσουν τα βασικά γεωμετρικά σχήματα κύκλος, 

ορθογώνιο, τρίγωνο, τετράγωνο, να δημιουργούν γεωμετρικές συνθέσεις, αλλά και να 

συλλέγουν και να καταγράφουν τον αριθμό των γεωμετρικών σχημάτων σε μια σύνθεση.  

Αφού η εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες για την κάθε δραστηριότητα, τα κορίτσια κάθονται 

στη δραστηριότητα με τη δημιουργία γεωμετρικών συνθέσεων, μέσα από την αντιγραφή 

περιγραμμάτων των γεωμετρικών σχημάτων που έχουν στην διάθεση τους. Ο Λούης 

βρίσκεται στο τραπεζάκι με τη ρίψη του ζαριού, όπου κάθε ζάρι έχει στην έδρα του ένα 

σχήμα, το οποίο ο παίκτης πρέπει να εντοπίσει στην κάρτα του. Πιο κάτω αναφέρονται οι 

οδηγίες που έδωσε η εκπαιδευτικός στα παιδιά πριν αρχίσουν οι ελεύθερες 

δραστηριότητες.  

Οδηγίες Εκπαιδευτικού 

1. Εκπαιδευτικός: Ο φίλος εξωγιηνάκης έχει τόσο ενθουσιαστεί με τα τόσα πράγματα 

2. που ξέρετε και που έχετε ακόμη να μάθετε που έχει φέρει κάποια παιχνιδάκια για 

3. να δουλέψουμε για λίγη ώρα τώρα, αλλά θα τα αφήσει για να δουλέψουμε και 

4. αύριο και να κάνουμε το μυαλό μας πιο κο..; 

5. Παιδιά: Κοφτερό! 

6. Εκπαιδευτικός: Πιο κοφτερό. … Έτοιμοι, θα δώσουμε στον εξωγήινο να καταλάβει 

7. τι θα πει πανέξυπνα παιδάκια. Έτσι; Εξηγώ.  Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι παίζεται με 

8. ένα ζάρι, παίζετε ομαδικά και συνεργατικά. Με τη σειρά τα παιδάκια ρίχνουν το 

9. ζάρι [το οποίο σε κάθε του έδρα έχει ένα διαφορετικό σχήμα] και ότι σχήμα έρθει 

10. το κάνω «Χ» από πάνω με τον μαρκαδόρο [δείχνει την κάρτα με τα γεωμετρικά 

11. σχήματα]. Κερδίζει το παιδάκι που θα σβήσει όλα τα σχήματα. Αν δεν έχει άλλο 

12. τετράγωνο, τότε παίζει το επόμενο παιδάκι. Αν βρει κάποιο παιδάκι αυτή τη 

13. λυπημένη φατσούλα τότε χάνει την σειρά του και παίζει ο επόμενος [εικόνα 

4.3.133]. 

14. Εδώ υπάρχουν μεγάλα αστέρια από τους πλανήτες που ταξίδεψε ο εξωγηινάκης και 

15. θέλει μέσα να κόψετε τα σχήματα και να τα χωρίσετε σε ομάδες. Τέσσερις ομάδες, 

16. θα σκεφτείτε, με ποιο τρόπο μπορείτε να χωρίσετε τα σχήματα στις τέσσερις ομάδες 

17. και θα μου πείτε [δείχνει ένα φύλλο εργασίας με αστέρια, εικόνα 4.3.134].  Εδώ σε 

18. αυτή την εργασία υπάρχει ένα αυτοκίνητο – φορτηγό – καμωμένο από σχήματα, από 

19. τετράγωνο, ορθογώνιο, τρίγωνο, κύκλο. Θα χρωματίσετε τα σχήματα όπως σας λέει 

20. η οδηγία, δηλαδή του κύκλους θα τους κάνετε μαύρους, τα τρίγωνα κόκκινα, τα 

21. ορθογώνια μπλε και τα τετράγωνα πράσινα. Μετά θα μετρήσετε πόσους κύκλους 

22. έχει και θα χρωματίσετε δύο κουτάκια. …  Μπορείτε να χρωματίσετε ό,τι χρώμα 

23. θέλετε για την καταγραφή [των σχημάτων], [δείχνει ένα φύλλο εργασίας με 

24. γεωμετρική σύνθεση. Στο κάτω μέρος της σύνθεσης υπάρχουν χρωματιστά σχήματα 

25. και ένα εικονόγραμμα, εικόνα 4.3.135]. Στην επόμενη δουλειά υπάρχουν μεγάλα … 

26. Τι σχήμα είναι αυτό; [αγγίζει το περίγραμμα του τετραγώνου που κρατάει, εικόνα 

27. 4.3.136]. 

28. Παιδιά: Τρίγωνο …Τετράγωνο. 
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29. Εκπαιδευτικός: Τετράγωνο πολύ σωστά. Και πρέπει να βρείτε με πόσους τρόπους 

30. μπορείτε να φτιάξετε αυτό το τετράγωνο, δηλαδή μπορώ να το φτιάξω αν βάλω 

31. πάνω του δύο … [εικόνα 4.3.137]; 

32. Λούης: Τρίγωνα. 

33. Εκπαιδευτικός: Τρίγωνα. Αυτός είναι ένας τρόπος. Το φωτογραφίζω στο μυαλό 

34. μου, τα φεύγω. Πάω στο επόμενο μπορώ να το φτιάξω χρησιμοποιώντας δύο 

35. ορθογώνια, αυτός είναι άλλος τρόπος. Θα ακονίσετε λίγο το μυαλουδάκι σας. Και η 

36. επόμενη δουλεία είναι σχήματα [προχωράει στο τραπεζάκι που υπάρχουν 

37. γεωμετρικά σχήματα, μεγάλες λευκές κόλλες και χρωματιστά μολύβια],διάφορα 

38. σχήματα και παίρνω την κόλλα μου και το μολύβι μου και φτιάχνω σχέδιο, 

39. κρατώντας το σχήμα μου. Κρατώντας με το ένα χέρι το μολύβι μου και με το άλλο 

40. πιέζω το σχήμα μου και φτιάχνω μια εικόνα που θέλω εγώ μόνο, χρησιμοποιώντας 

41. μολύβι και σχήματα. Μετά μπορείτε να τα χρωματίσετε με ό,τι χρώματα θέλετε. 

42. Εσείς μπορείτε να σκεφτείτε και ό,τι άλλο θέλετε. Όποιος τελειώνει, τα παιχνίδια του 

43. διαδραστικού για τα σχήματα που αρχίσαμε σήμερα, θα είναι εδώ. Χωρίς να 

44. βιάζεστε όμως, γιατί είπαμε ότι η καλή δουλειά είναι αυτή που γίνεται σιγά, σιγά και 

45. όχι βιαστικά.  

 

Εικόνα 4.3.133 Κάρτα με γεωμετρικά σχήματα,  

Εικόνα 4.3.134: Φύλλο εργασίας για ομαδοποίηση σχημάτων, 

Εικόνα 4.3.135: Φύλλο εργασίας για καταγραφή και πινακοποίηση πληθικού αριθμού 

γεωμετρικών σχημάτων 

 

  .  

Εικόνα 4.3.136: Εικονική αναπαράσταση τετραγώνου,  

Εικόνα 4.3.137:  Σύνθεση τετραγώνου από δύο τρίγωνα. 
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Η εκπαιδευτικός δίνει τις οδηγίες στα παιδιά και φτάνοντας στη σύνθεση τετραγώνου από 

άλλα γεωμετρικά σχήματα, τους καλεί να αναγνωρίσουν το σχήμα. Τα παιδιά 

δυσκολεύονται, εφόσον όλη η επιφάνεια του τετράγωνου σχήματος είναι καλυμμένη με 

τρίγωνα, προκαλώντας δυσκολίες στα παιδιά. Αφού φτιάχνει το περίγραμμα του σχήματος 

με το χέρι της, τα παιδιά αναγνωρίζουν το τετράγωνο σχήμα του αντικειμένου, όπως 

επίσης, τα τρίγωνα που η ίδια συνδυάζει για να συνθέσει το τετράγωνο.  

 

Λούης – Δραστηριότητα 1 με ζάρι και σχήματα 

O Λούης μεταβαίνει στο τραπέζι με το παιχνίδι με το ζάρι. Στην ομάδα υπάρχουν τέσσερα 

άτομα. Κάθε παιδί έχει μία κάρτα τόμπολας , η οποία αντί αριθμούς έχει γεωμετρικά 

σχήματα. Κάθε φορά ένα παιδί ρίχνει το ζάρι. Αν το ζάρι φέρει ένα γεωμετρικό σχήμα που 

υπάρχει στην κάρτα του, το σβήνει από την κάρτα του.   

46. Λούης: [Ρίχνει το ζάρι και αναγνωρίζει το σχήμα αμέσως ότι είναι τρίγωνο] 

47. τρίγωνο Κοιτάξτε τι έκανα. [Δείχνει με το δάκτυλο του τους κύκλους μετά το 

48. ορθογώνιο και το τρίγωνο.].[Ρίχνει ζάρι και φέρνει ορθογώνιο σε οριζόντιο 

49. προσανατολισμό. Κυκλώνει ορθογώνιο σε κάθετο προσανατολισμό, παρόλο που 

50. υπήρχαν στην κάρτα του ορθογώνια σε οριζόντιο προσανατολισμό].                                          

 

 

 

  

Εικόνα 4.3.138: Αντιληπτική αναγνώριση ορθογωνίου σε κάθετο προσανατολισμό από Λούη 

 

Στο παιχνίδι αυτό ο Λούης αναγνωρίζει ως όμοια σχήματα το κάθετο και οριζόντιο 

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, παρουσιάζοντας μια αποσύνδεση από το πλαίσιο, όσον 

αφορά στον προσανατολισμό των γεωμετρικών σχημάτων.  
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Βάσω, Θάλεια και  Λάουρα   

H Θάλεια, η Λάουρα και η Βάσω κάθονται στην ομάδα, στην οποία αντιγράφουν την έδρα 

τρισδιάστατων αντικειμένων για να φτιάξουν γεωμετρικές συνθέσεις. Αναλυτικότερα, 

έχοντας στη διάθεσή τους πραγματικά γεωμετρικά σχήματα, τα τοποθετούν στη λευκή 

τους κόλλα και αντιγράφουν την έδρα τους, δημιουργώντας γεωμετρικές συνθέσεις.  

 

 

 

Εικόνα 4.3.139-4.3.141: Γεωμετρικές Συνθέσεις Βάσως, Λούρας και Θάλειας, αντίστοιχα. 

Τόσο η Βάσω, όσο η Λάουρα και η Θάλεια φτιάχνουν γεωμετρικές συνθέσεις με 

γεωμετρικά αντικείμενα σε πρωτοτυπικούς προσανατολισμούς, στις οποίες κάθε σχήμα 

διαδραματίζει ένα ρόλο στη σύνθεση του. 

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης διδασκαλίας και ελεύθερων δραστηριοτήτων 

Στις ήσυχες δραστηριότητες τα παιδιά, με εξαίρεση τον Λούη, παρουσιάζονται να 

δημιουργούν γεωμετρικές συνθέσεις με σχήματα σε πρωτοτυπίκες θέσεις, όμοια με τις 

γεωμετρικές συνθέσεις που παρακολούθησαν στην πρώτη διδασκαλία. Η μοναδική 

διαφοροποίηση προέρχεται από τον Λούη, ο οποίος παρουσιάζεται να αναγνωρίζει 

σχήματα σε διάφορους προσανατολισμούς.  

 

Δεύτερη Δομημένη Διδασκαλία 

Περιγραφή 

Στόχοι της δεύτερης δομημένης διδασκαλίας αποτέλεσαν η αναγνώριση τριγώνων σε 

συλλογές γεωμετρικών σχημάτων και σε γεωμετρικές συνθέσεις, η κατασκευή τριγώνων 

με διαφορετικά μήκη πλευρών και η κατασκευή τριγώνων με το σώμα τους. Τέλος, η 

διδασκαλία είχε στόχο την κατασκευή τριγώνων στο διαδραστικό πίνακα. Προϋπάρχουσες 

γνώσεις υπήρξαν οι ονομασίες των δισδιάστατων σχημάτων (τετράγωνο, τρίγωνο, 
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ορθογώνιο και κύκλος), η έννοια σημείο, γωνία και πλευρά. Στη διδασκαλία αυτή, αφού 

τα παιδιά αναγνώρισαν τα τρίγωνα από μια συλλογή γεωμετρικών σχημάτων, έφτιαξαν 

μια γεωμετρική σύνθεση με τρίγωνα. Κατασκεύασαν τρίγωνα με διαφορετικά μήκη 

πλευρών και συζήτησαν για τα διαφορετικά ή ίδια μήκη πλευρών που μπορεί να έχει ένα 

τρίγωνο.  Έπειτα, δημιούργησαν στο διαδραστικό πίνακα ένα τρίγωνο, στο οποίο 

εντόπισαν τις γωνίες και τις πλευρές του. Αναγνώρισαν σε συλλογές γεωμετρικών 

σχημάτων και σε γεωμετρικές συνθέσεις τρίγωνα και τέλος, κατασκεύασαν με το σώμα 

τους και με ευθύγραμμα τμήματα πάνω στο διαδραστικό πίνακα τρίγωνα. .  

 

Επεισόδιο 1 

Το επεισόδιο 1 ξεκινάει αφού τα παιδιά αναγνώρισαν τα τρίγωνα σχήματα από μια 

συλλογή πραγματικών γεωμετρικών σχημάτων. Κατασκεύασαν μια γεωμετρική σύνθεση 

με τρίγωνα και κλήθηκαν να φτιάξουν δικά τους τρίγωνα με ράβδους. Συγκεκριμένα, η 

εκπαιδευτικός έδωσε σε κάθε παιδί τρία ίδια και διαφορετικά μήκη ράβδων και τα κάλεσε 

να φτιάξουν το δικό τους τρίγωνο. Καθώς τα παιδιά τελείωσαν τις κατασκευές των 

τριγώνων τους [16:10], η εκπαιδευτικός αναλύει το σχήμα της Μέλανης σε τρεις ράβδους 

(πλευρές). Έπειτα, καλεί τον Ορέστη να φέρει το τρίγωνο σχήμα του, το οποίο αποτελείται 

από τρεις διαφορετικού μεγέθους πλευρές (ράβδους). 

1.Εκπαιδευτικός: Kαι έφτιαξε τρίγωνο; Έλα Μελανή, με αυτές τις 3 διαφορετικές 

2.φτιάξε τρίγωνο. [Η Μέλανη παίρνει τις 3 ράβδους και φτιάχνει τρίγωνο]. Έφτιαξε 

3.κανείς άλλος διαφορετικό τρίγωνο; Ορέστη, φέρε μου αυτό που κρατάς. Για να δούμε, 

4.πόσες ευθείες γραμμές χρησιμοποίησες [ 17.13]; 

5.[Ο Ορέστης πλησιάζει στην εκπαιδευτικός και της δίνει το τρίγωνο του]. 

6.Ορέστης: Τρεις. 

7.Λούης: Τρεις. 

8.Εκπαιδευτικός: Για να δούμε παιδιά. 

9.Λούης: Τρεις μικρές.  

10. Εκπαιδευτικός: [Σπάει το τρίγωνο του Ορέστη σε ράβδους και τις δείχνει μία, μία στα 

11. παιδιά, τα οποία τις απαριθμούν]. Για να τις βάλουμε κοντά, κοντά να δούμε, αν είναι 

12. όλες οι ίδιες [τοποθετεί τις ράβδους στο πάτωμα, εικόνα 4.3.145]; 

13. Παιδιά: Όχι. 

14. Εκπαιδευτικός: Πώς είναι οι πλευρές; 

15. Κορίτσι Χ: Δύο μεσαίες και μια … 

16. Εκπαιδευτικός: Οι δύο μεσαίες είναι ίδιες;  

17. Παιδιά: Ναι. 

18. Εκπαιδευτικός: Η μια είναι ίδια; Είναι πιο;  

19. Παιδιά: Μικρή. 

20. Εκπαιδευτικός: Άρα, δύο ίδιες και μια πιο μικρή. Φτιάξε μας το τρίγωνο σου [λέει 

21. στον Ορέστη]. 

22. Ορέστης: [Παίρνει τις πλευρές και πηγαίνει στη θέση του να το κάνει]. 
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23. Μέλανη: [Δίνει το τρίγωνο που έφτιαξε στην εκπαιδευτικό]. 

24. Εκπαιδευτικός: Η Μέλανη με τρεις διαφορετικές έφτιαξε τρίγωνο; 

25. Παιδιά: Ναι. 

26. Εκπαιδευτικός: Ωραία, άλλο τρίγωνο διαφορετικό. Έλα, Λάουρα. Για να δούμε, 

27. πόσες ευθείες γραμμές χρησιμοποίησε η Λάουρα [18.11]; 

28. Παιδιά: Τρεις. 

29. Εκπαιδευτικός: Για να τις μετρήσουμε [σπάει το τρίγωνο στις πλευρές του και 

30. δείχνει τις ράβδους μια, μια στα παιδιά, τα οποία τις απαριθμούν]. 

31. Παιδιά: 1 2 3 . 

32. Εκπαιδευτικός: Για να δούμε, πώς είναι μεταξύ τους αυτές οι ευθείες [τις βάζει 

33. τη μια δίπλα από την άλλη για να γίνει σύγκριση]; 

34. Λάουρα: Μια μεγάλη και δύο μεσαίες. 

35. Εκπαιδευτικός: Μια μεγάλη, μια διαφορετική  και δύο που είναι; 

36. Λούης: Ίδιες. Όχι, δύο ίδιες και μια διαφορετική. 

37. Εκπαιδευτικός: Ίδιες, σωστά Λούη. Φτιάξε μας [Λάουρα] το τρίγωνο. 

38. Λάουρα: [Παίρνει τις πλευρές και πηγαίνει στη θέση της για να φτιάξει το τρίγωνο] 

39. Εκπαιδευτικός: Χμμμ… Έλα Χριστίνα μου δώσε μου το δικό σου τρίγωνο. Για να 

40. τις δούμε πόσες είναι;  

41. Παιδιά:  1 2 3 . 

42. Εκπαιδευτικός: Οι δύο είναι  ίδιες και μια είναι διαφορετική. Φτιάξε μας το κάτω 

43. να το δούμε. Μέλανη, θέλω και το δικό σου το κόκκινο. 

44. Μέλανη: [Το φέρνει στην εκπαιδευτικό το τρίγωνο της]. 

45. Εκπαιδευτικός: Για να δούμε και το δικό της Μέλανης. Για κοιτάξτε  αυτό. [Σπάζει το 

46. τρίγωνό της σε ράβδους, της τοποθετεί στο πάτωμα και τις δείχνει με τον δείκτη της, 

47. εικόνα 4.3.143 – 4.3.144]. 

48. Παιδί Χ: Είναι τρεις μεγάλες.  

49. Εκπαιδευτικός: Πώς είναι αυτές οι τρεις; 

50. Παιδιά: Ίδιες. 

51. Εκπαιδευτικός: Είναι και οι τρεις ίδιες. 

52. Άντης: Ολόιδιες. 

53. Εκπαιδευτικός: Ολόιδιες, σωστά. Έλα Άντη, φτιάξε το με τις τρεις ολόιδιες. 

54. Άντης: [Σηκώνεται και πηγαίνει να φτιάξει το ισόπλευρο τρίγωνο. Ωστόσο, ο Άντης 

55. προσθέτει ακόμη μία πλευρά και δημιουργεί τετράπλευρο σχήμα]. 

56. Εκπαιδευτικός: Για να δω τι έκανε ο φίλος μου εδώ. Για κοιτάξετε είναι 

57. τρίγωνο [εικόνα 4.3.142]; 

58. Παιδιά: Όχι. 

59. Εκπαιδευτικός: Για να ήταν τρίγωνο, πόσες ευθείες γραμμές έπρεπε να 

60. χρησιμοποιήσουμε [19.52]; 

61. Λούης: Τρεις.   

62. Εκπαιδευτικός: Άρα, τι πρέπει να κάνει ο Γιάννης για να το κάνει τρίγωνο; 

63. Λούης: Να φύγει τη μία. 
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Εικόνα 4.3.142: Κατασκευή Άντη [γραμμή 54] 

 Εικόνα 4.3.143 Ευθύγραμμα τμήματα Μέλανης, [γραμμή 45-46] 

Εικόνα 4.3.144: Δεικτική χειρονομία εκπαιδευτικού για ευθύγραμμα τμήματα, [γραμμή 46] 

Εικόνα 4.3.145 Ευθύγραμμα τμήματα με διαφορετικά μήκη, [γραμμή 12]  

Εικόνα 4.3.146: Ευθύγραμμα τμήματα με ίδια και διαφορετικά μήκη 

 

Στην ερώτηση της εκπαιδευτικού για τον αριθμό των πλευρών του σχήματος του Ορέστη, 

ο Λούης χρησιμοποιεί το αριθμητικό επίθετο «τρία». Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός καλεί 

τα παιδιά να προσδιορίσουν τις σχέσεις ανάμεσα στο μέγεθος των πλευρών του σχήματος, 

παίρνοντας  ως απάντηση από τον Λούη ότι όλες είναι μικρές (εικόνα 4.3.143). Το 

γεγονός, ότι το παιδί επικεντρώνεται στις μικρές πλευρές και όχι στο γεγονός ότι το σχήμα 

αποτελείται από διαφορετικού μεγέθους πλευρές, δείχνει ένα είδος εξάρτησης από το 

πλαίσιο. Πιθανόν, η εξάρτηση αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι μέχρι τώρα το παιδί 

ερχόταν σε επαφή με μικρά ισόπλευρα σχήματα, τα οποία βρίσκονταν σε πρωτοτυπικές 

θέσεις και ικανοποιούσαν τη συμμετρικότητα. Η  εκπαιδευτικός αναλύει το δυσδιάστατο 

τρίγωνο σε μονοδιάστατες διαστάσεις (ευθύγραμμα τμήματα). Καθώς, τα παιδιά 

παρατηρούν ότι οι δύο πλευρές είναι ίδιες και η μία μικρότερη,  η εκπαιδευτικός διεξάγει 

συζήτηση για τα τρίγωνα των υπολοίπων παιδιά. Ανάμεσα σε αυτά είναι και αυτό της 

Λάουρας, η οποία αναγνωρίζει μεμιάς το διαφορετικό μέγεθος των πλευρών του σχήματός 

της, το οποίο επικυρώνεται και λεκτικά από τον Λούη (εικόνα 4.3.145). Καταλήγοντας,  

στο σχήμα του Άντη που χρησιμοποίησε τέσσερα ευθύγραμμα τμήματα, ο Λούης 

αναφέρει ότι θα έπρεπε να υπάρχουν 3 πλευρές για να είναι τρίγωνο, τονίζοντας ότι πρέπει 

να διώξουν τη μία πλευρά (εικόνα 4.3.142). Η νοερή τροποποίηση που εφαρμόζει το παιδί 

αποτελεί σημαντική εξέλιξη της γεωμετρικής του σκέψης. Θα μπορούσε κανείς να 
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υποστηρίξει ότι η απάντηση αυτή είναι αποτέλεσμα της ανάλυση του τριγώνου του Άντη 

σε απλούστερες διαστάσεις (ράβδους) και της σύγκρισης τους.  

Στο επεισόδιο αυτό, τόσο η Θάλεια, όσο και η Βάσω δεν εμφανίζουν κάποιο είδος 

συμμετοχής.    

Επεισόδιο 2  

Στο επεισόδιο 2 [25.10] η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα τρίγωνα σε 

λογισμικό του διαδραστικού πίνακα που περιλαμβάνει διάφορες συλλογές γεωμετρικών 

σχημάτων. Αρχή κάνουν με γεωμετρικά σχήματα σε σήματα τροχαίας. Κάθε φορά καλεί 

ένα παιδί, του δίνει το στυλό του διαδραστικού πίνακα για να κυκλώσει το τρίγωνο σχήμα. 

64. Εκπαιδευτικός: Ωραία! Έξω στους δρόμους υπάρχουν πολλά σήματα που οι οδηγοί 

65. πρέπει να τα προσέχουν καθώς οδηγούν. Θέλουμε να ανακαλύψουμε και να 

66. βάλουμε στον κύκλο μόνο τα σήματα της τροχαίας που έχουν σχήμα τρίγωνο. 

67. Μπορούμε; Ωραία! Έλα Λάζαρε [28.55]. 

68. Λάζαρος: [Σηκώνεται από την θέση του, πλησιάζει στον διαδραστικό πίνακα και 

69. Βάζει σε κύκλο ένα τρίγωνο]. 

70. Εκπαιδευτικός: Θάλεια. 

71. Θάλεια: [Περπατάει αργά και διστακτικά, πλησιάζει στον διαδραστικό πίνακα και 

72. παρατηρεί τα σχήματα, 30.00, εικόνα 4.3.148.]. 

73. Εκπαιδευτικός: Ψάξε να δούμε έχει κι από εκεί έχει και πάνω.  

74. Θάλεια: [Βλέπει προς τα πάνω, αλλά δυσκολεύεται να βρει ένα τρίγωνο στα 

75. σήματα τροχαίας,30.45]. 

76. Εκπαιδευτικός: Τρίγωνο. Θέλουμε ένα σήμα τροχαίας που να είναι τρίγωνο. Έχει 

77. πιο κοντά σου Θάλεια μου μη βλέπεις προς τα πάνω. Βλέπεις κάποιο;  

78. Παιδιά: [Ακούγεται θόρυβος στη τάξη]. 

79. Εκπαιδευτικός: Δεν μπορεί η Θάλεια. Κάνετε πολύ φασαρία. 

80. Λούης: Και μην της λέτε την απάντηση, ό,τι θέλει μπορεί να το κυκλώσει μόνη 

81. της.  

82. Θάλεια: [Βλέπει αλλά δεν εντοπίζει κανένα τρίγωνο]. 

83. Εκπαιδευτικός: Μπροστά σου εδώ. 

84. Θάλεια: [Εντοπίζει ένα τρίγωνο με πρωτοτυπικό προσανατολισμό και το κυκλώνει]. 

85. Εκπαιδευτικός: Βάσω; Υπάρχει άλλο σήμα της τροχαίας που έχει σχήμα τρίγωνο; 

86. Βάσω: [Πλησιάζει στον πίνακα και παρατηρεί για λίγο τα σήματα τροχαίας, 30.45]. 

87. Λούης: Να το εκείνο με τις πέτρες [δείχνει  προς το τρίγωνο σήμα της τροχαίας με το 

88. αριστερό του χέρι]. 

89. Βάσω: [Εντοπίζει το σχήμα που της είχε υποδείξει ο Λούης, το οποίο είναι ένα 

90. ισόπλευρο τρίγωνο, με πρωτοτυπικό προσανατολισμό, εικόνα 4.3.149, 31.16]. 

91. Εκπαιδευτικός: Ωραία! Λάουρα μου; 

92. Λάουρα:[Πλησιάζει στον διαδραστικό πίνακα και εντοπίζει με μεγάλη ευκολία  

93. ένα τρίγωνο με τη βάση τ προς τα πάνω )] [31.27, εικόνα 4.3.150]. 

94. Εκπαιδευτικός: Λούης [31.39]. 

95. Λούης : [Με ευκολία και γρήγορα εντοπίζει ένα τρίγωνο από τα σήματα τροχαίας 

96. το οποίο δεν είναι συμμετρικό και σε κάθετη διεύθυνση, 31.40]. 

97. […] 

98. Παιδιά: Υπάρχουν κι άλλα. 
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99. Εκπαιδευτικός: Δεν θα τα κάνουμε όλα τώρα, θα επιστρέψουμε μετά. Πάμε στη 

100. επόμενη δοκιμασία. Σας θυμίζει κάτι; 

101. [Κλείνει το λογισμικό με τα σήματα τροχαίας και προβάλλει στον διαδραστικό 

102. πίνακα τον πίνακα του Πολ Κλερ]. 

103. Παιδιά: Τον πίνακα του… 

104. Κορίτσι Χ: Του Πολ Κλε. 

105. Εκπαιδευτικός: Τον πίνακα του Πολ Κλερ. Βάζουμε ένα αστεράκι [δείχνει με το 

106. δείκτη του δεξιού χεριού της, 33:00] μόνο στα σχήματα που έχουν τρίγωνα.  

107. Εκπαιδευτικός: Βάσω, ένα αστεράκι σε ένα τρίγωνο[.33.40]. 

108. Βάσω: [Πλησιάζει στον διαδραστικό πίνακα και εντοπίζει ένα ισοσκελές τρίγωνο με 

109. σε κάθετη διεύθυνση, 34.04]. 

110. Εκπαιδευτικός: Ωραία, Λάουρα υπάρχει ακόμη ένα. Το βλέπεις; 

111. [Η Λάουρα πλησιάζει στον διαδραστικό πίνακα]. 

112. Λάουρα: [Εντοπίζει ένα ισοσκελές τρίγωνο, δίπλα από το τρίγωνο που σημείωσε 

113. η Βάσω, το οποίο έχει αντίθετο προσανατολισμό από τα άλλα,34.10]. 

114. Εκπαιδευτικός: Ακόμη ένα αστεράκι για ένα τρίγωνο;  

115. [Ο Λούης πλησιάζει στον διαδραστικό πίνακα]. 

116. Λούης: [Εντοπίζει ένα μακρόστενο τρίγωνο που δεν είναι σε κάθετη διεύθυνση, 

117. δίπλα από τα τρίγωνα που εντόπισαν οι δύο άλλες κοπέλες, 34.29, 

118. εικόνα 4.3.151]. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.3.147:  Συλλογή γεωμετρικών σχημάτων, 

Εικόνα 4.3.148-4.3.149: Αναγνώριση τριγώνου από Θάλεια,[γραμμή 67, 30:00], και  Βάσω, 

[γραμμή 84-85, 31:16]. 
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Εικόνα 4.3. 150 -4.3.151.:Αναγνώριση( τριγώνου από Λάουρα(31:27, γραμμή 87-88], (151) 

και  Λούη[34:29, γραμμή 107-108]  

 

Αρχικά, η Θάλεια (εικόνα 4.3.148) επιλέγει ένα τρίγωνο σε πρωτοτυπικό 

προσανατολισμό μετά από πολλή δυσκολία. Η Βάσω (εικόνα 4.3.149) επιλέγει ένα όμοιο 

τρίγωνο, το οποίο, μάλιστα, της το υποδεικνύει ο Λούης με δεικτική χειρονομία, 

δείχνοντας με το χέρι του τη θέση του τριγώνου. Η δεικτική χειρονομία του παιδιού 

αποτελεί δείκτη για το γεωμετρικό αντικείμενο. Αντίθετα, με τα κορίτσια, η Λάουρα 

(εικόνα 4.3.150) και ο Λούης (εικόνα 4.3.151) επιλέγουν τρίγωνα σε μη πρωτοτυπικές 

θέσεις, δείχνοντας μία αποσύνδεση από το πλαίσιο, ως προς τον προσανατολισμό των 

γεωμετρικών σχημάτων. Το ίδιο μοτίβο ακολούθησαν τα παιδιά και στη γεωμετρική 

σύνθεση του Πολ Κλερ, με εξαίρεση τη Θάλεια, η οποία δεν συμμετείχε στη 

δραστηριότητα αυτή.  

Συνεπώς, παρατηρούμε μία αποσύνδεση από το πλαίσιο στις πτυχές της 

αντιληπτικής αναγνώρισης του Λούη και της Λάουρας, σε αντίθεση με την Θάλεια, η 

οποία παραμένει εξαρτημένη από το πλαίσιο. Παράλληλα, η Βάσω όχι μόνο 

παρουσιάζεται εξαρτημένη από το πλαίσιο, αλλά αδυνατεί να ικανοποιήσει τον στόχο της 

δραστηριότητας χωρίς κάποια βοήθεια. Η Λάουρα αναγνωρίζει μη πρωτοτυπικά 

παραδείγματα τριγώνου, ενώ ο Λούης παρουσιάζεται να είναι σε ένα ανώτερο επίπεδο, 

εφόσον το τρίγωνο που αναγνωρίζει αποτελεί μη διαισθητικό παράδειγμα τριγώνου λόγω 

του ότι, όχι μόνο βρίσκεται σε μη πρωτοτυπικό προσανατολισμό, αλλά είναι και 

μακρόστενο.  

Διαχρονική Ανάλυση Δεύτερης διδασκαλίας 

Στη διδασκαλία αυτή παρατηρούμε τον Λούη να είναι εξαρτημένος στο πρώτο επεισόδιο 

από τις σημειωτικές πηγές της δραστηριότητας, όσον αφορά στις διαστάσεις των πλευρών 

ενός τριγώνου, εφόσον θεωρεί ότι όλα τα ευθύγραμμα τμήματά του πρέπει να είναι ίσα. 

Παρόλα αυτά, στο δεύτερο επεισόδιο της διδασκαλίας, το παιδί δείχνει μια αποσύνδεση 

από το πλαίσιο σε πτυχές της αντιληπτικής αναγνώρισης του τριγώνου και παρουσιάζεται 

ικανό να αναγνωρίζει όχι μόνο μη πρωτοτυπικά τρίγωνα, αλλά και μη διαισθητικά 
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Η Λάουρα ξεδιπλώνει πτυχές αντιληπτικής αναγνώρισης που δεν είναι 

εξαρτημένες από το πλαίσιο, ενώ η δημιουργία τριγώνου στο πρώτο επεισόδιο από άνισα 

ευθύγραμμα τμήματα ενίσχυσε την αποσύνδεση του παιδιού από το πλαίσιο.  

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης και Δεύτερης διδασκαλίας 

Καθώς στην πρώτη διδασκαλία ο Λούης παρατηρείται να αναγνωρίζει ως τρίγωνα  

πρωτοτυπικές αναπαραστάσεις του τριγώνου, στη δεύτερη διδασκαλία αναγνωρίζει μη 

διαισθητικά παραδείγματα τριγώνου ως τρίγωνα. Όσον αφορά στις πτυχές της 

μαθηματικής αναγνώρισης, παρατηρούμε το παιδί και στις δύο διδασκαλίες να απορρίπτει 

αντιπαραδείγματα δυσδιάστατων σχημάτων, επικεντρωμένο σε κρίσιμες ιδιότητες (π.χ. 

μουσικό τρίγωνο). Αναλυτικότερα, στην πρώτη διδασκαλία εστιάζεται στις γωνίες, ενώ 

στη δεύτερη διδασκαλία στο πλήθος των ευθύγραμμων τμημάτων.   

Η Λάουρα ενώ δεν συμμετέχει στην πρώτη διδασκαλία, στη δεύτερη την 

παρατηρούμε να εμφανίζει ένα είδος συμμετοχής και αποσύνδεσης από το πλαίσιο, σε 

αντίθεση με τα υπόλοιπα κορίτσια. Η Βάσω και η Θάλεια παρουσιάζονται εξαρτημένες 

από το πλαίσιο και αναγνωρίζουν σχήματα σε πρωτοτυπικούς προσανατολισμούς, όμοια 

με αυτά που δημιουργούσαν στις γεωμετρικές τους συνθέσεις.  

Ήσυχες Δραστηριότητες  

Οι ήσυχες αυτές δραστηριότητες είναι πανομοιότυπες με αυτές που προηγηθήκαν. 

Αναμενόταν από τα παιδιά να είναι ικανά να δημιουργούν γεωμετρικές συνθέσεις, 

αντιγράφοντας περιγράμματα σχημάτων και να αναγνωρίζουν δισδιάστατα γεωμετρικά 

σχήματα. Τα παιδιά γνωρίζουν τα δισδιάστατα σχήματα κύκλος, ορθογώνιο, τετράγωνο,  

τρίγωνο και τις έννοιες σημείο και γραμμή. Αφού η εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες για τα 

τραπεζάκια, τα παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης χωρίζονται σε δύο 

διαφορετικές δραστηριότητες.  Ο Λούης, η Βάσω και η Λάουρα κάθονται στο τραπεζάκι 

που αφορά στο χρωμάτισμα της γεωμετρικής σύνθεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες που 

υπήρχαν στο φύλλο εργασίας και στην δημιουργία εικονογράμματος για τον πληθικό 

αριθμό του κάθε σχήματος, στη σύνθεση. Η Θάλεια βρίσκεται στη δραστηριότητα όπου 

αντιγράφουν τα περιγράμματα γεωμετρικών σχημάτων και συγκεκριμένα τριγώνων. Πιο 

κάτω αναγράφονται οι οδηγίες που δόθηκαν από την εκπαιδευτικό.  

Οδηγίες Εκπαιδευτικού 

1. Εκπαιδευτικός: Λούης, Βάσω και Λάουρα. Χρωματίζω τα σχήματα και μετρώ πόσα 

2. είναι και μετά χρωματίζω όσα κουτάκια λέει ο αριθμός. 

3. Εδώ δουλεύουμε με συνθέσεις μόνο με τρίγωνα.  
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4. [Είναι οι ίδιες δραστηριότητες με τις ελεύθερες της προηγούμενης 

5. μέρας, με ελαφρώς τροποποιήσει, αφού τονίζει ότι οι συνθέσεις που θα κάνουν τα 

6. παιδιά θα είναι μόνο με τρίγωνα. Τα παιδιά απαγορεύεται να επιλέξουν να κάνουν 

7. δραστηριότητα που έκαναν και την προηγούμενη μέρα. Κάθε παιδί πρέπει να 

8. επιλέξει σήμερα κάτι άλλο]. 

9. Λούης: [Εντόπισε με ευκολία τα σχήματα στη γεωμετρική σύνθεση, τα 

10. Καταμέτρησε και χρωμάτισε στη γραφική παράσταση τα κουτάκια, σύμφωνα με 

11. τον πληθικό αριθμό κάθε σχήματος στη γεωμετρική σύνθεση]. 

 

Θάλεια 

 

Εικόνα 4.3.152: Έργο Θάλειας με τρίγωνα 

Εντύπωση προκαλεί η σύνθεση της Θάλειας, η οποία όχι μόνο κολλάει τα τρίγωνα σε μη 

πρωτοτυπικές θέσεις, αλλά δημιουργεί σχήματα σε μη πρωτοτυπικές θέσεις. Μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι η διδασκαλία τριγώνου που προηγήθηκε επηρέασε θετικά το παιδί,  

εφόσον αντιλήφθηκε ότι ένα τρίγωνο μπορεί να έχει άνισες και ίσες πλευρές. Από την 

άλλη, η έντονη επίδραση των προηγούμενων διδασκαλιών δεν μπορεί να αποτελέσει τόσο 

γρήγορα παρελθόν για το κορίτσι. Η εξάρτηση της ακόμη από το πλαίσιο είναι έντονη, 

εφόσον τα περισσότερα είναι πρωτοτυπικά σχήματα.  

Τρίτη Διδασκαλία  

Περιγραφή διδασκαλίας 

Στόχοι της διδασκαλίας ήταν η δημιουργία γεωμετρικών συνθέσεων με ίδια και 

διαφορετικά γεωμετρικά σχήματα. Τα παιδιά ήταν ικανά να αναγνωρίζουν τα δισδιάστατα 

σχήματα (τετράγωνο, ορθογώνιο, τρίγωνο, κύκλος) και γνώριζαν τις έννοιες σημείο και 

γραμμές, αλλά και τις κρίσιμες ιδιότητες του τριγώνου. Η εκπαιδευτικός αφηγείται στα 

παιδιά ένα παραμύθι με τον Άγιο Βασίλη(«Η μπουγάδα του Άη Βασίλη», Κυρίτση, 2004) , 

ο οποίος έχει χάσει τη στολή του και τους καλεί να φτιάξουν σε ομάδες μια νέα στολή, 

χρησιμοποιώντας γεωμετρικά σχήματα. Μια ομάδα φτιάχνει μια στολή με κύκλους, μια 

άλλη με τρίγωνα, μια άλλη με τετράγωνα και  μία με ορθογώνια. H ομάδα εστίασης της 
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παρατήρησης καλείται να φτιάξει μια στολή με διάφορα γεωμετρικά σχήματα. Τέλος, κάθε 

ομάδα παρουσιάζει την στολή της.  

Επεισόδιο 1 

Αφού γίνει η αφήγηση  [12.09-13.38] η εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες στα παιδιά. 

Συγκεκριμένα, καλεί τη μία ομάδα να φτιάξει μια σύνθεση μόνο με κύκλους, μια άλλη, με 

ορθογώνια, μία με τρίγωνα, μία με τετράγωνα και τέλος η τελευταία ομάδα, στην οποία 

ανήκει η ομάδα εστίασης της παρατήρησης, να συνδυάσει τα γεωμετρικά σχήματα για να 

δημιουργήσει μία σύνθεση. Η κάθε ομάδα οδηγείται σε ένα διαφορετικό τραπεζάκι 

ανάλογα με το είδος των σχημάτων που θα χρησιμοποιήσει. Σε κάθε τραπεζάκι υπάρχουν 

σχήματα μόνο τους είδους των σχημάτων που τους ανέθεσε η εκπαιδευτικός.  

1. Εκπαιδευτικός: Κάθε ομάδα θα πάρει ένα δισκάκι που έχει μέσα σχήματα, με το 

2. μολύβι που θα δώσουμε θα φτιάξετε το περίγραμμα των σχημάτων και θα κόψετε 

3. και θα ντύσετε τον Άγιο Βασίλη. Η μια ομάδα θα φτιάξει με κύκλους, η άλλη με 

4. ορθογώνια, η άλλη με τετράγωνα και η άλλη με όλα τα σχήματα μαζί. Η μια 

5. ομάδα θα φτιάξει μόνο με κύκλους.  Η μια ομάδα θα φτιάξει μόνο με 

6. ορθογώνια [δείχνει ένα ορθογώνιο, εικόνα 4.3.153]. Η άλλη ομάδα θα φτιάξει μόνο 

7. με τρίγωνα[δείχνει ένα τρίγωνο, εικόνα 4.3.154]. Η άλλη ομάδα θα  φτιάξει μόνο με 

8. τετράγωνα[δείχνει ένα τετράγωνο, εικόνα 4.3.155] και τέλος, η τελευταία ομάδα θα 

9. φτιάξει με όλα τα σχήματα[δείχνει πολλά σχήματα μαζί, εικόνα 4.3.156]. 

 

Εικόνα 4.3.153-4.3.156 : Σχήματα για τις γεωμετρικές συνθέσεις των παιδιών: κύκλος, 

τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο, αντίστοιχα 

 

Ομαδική δραστηριότητα 

Λούης 

 Παίρνει ένα μεγάλο κύκλο, τον χαράσσει στο χαρτί του, μετά ένα μικρό κύκλο, τον βάζει 

σε κενό χώρο, πάνω αριστερά στο χαρτί, δίπλα από το μεγάλο και φέρνει το περίγραμμα 

του.  Έπειτα, παίρνει ένα τετράγωνο, το χαράσσει κάτω δεξιά,  μετά ένα ορθογώνιο κάτω 

αριστερά. Αφού γεμίσει την κόκκινη του κόλλα με σχήματα, αρχίζει να κόβει τα σχήματα 

του. Βάζει γόμα σε ένα σχήμα, το τοποθετεί στη φιγούρα του Αϊ Βασίλη, που έχουν ήδη 

αρχίσει τα άλλα τρία κορίτσια της ομάδας να δομούν και λέει ότι έχει φτιάξει τη ζώνη για 
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το παντελόνι του Αϊ Βασίλη. Το τοποθετεί ακριβώς κάτω από τον κύκλο σε οριζόντια 

θέση, χωρίς ωστόσο το σχήμα του να έχει επαφή με τον κύκλο, που είναι ήδη 

τοποθετημένος στην κόλλα. Φτιάχνει ένα ορθογώνιο, το οποίο αφού το τοποθετεί 

απομακρυσμένο από τη ζώνη που έχει φτιάξει, παρεμβαίνει η εκπαιδευτικός, η οποία 

τοποθετεί ένα σχήμα ανάμεσα στα σχήματα του αγοριού. Το αγόρι φτιάχνει ακόμη ένα 

ορθογώνιο, για πόδι στη φιγούρα του Άγιου Βασίλη.  

Συνεπώς, παρατηρούμε το παιδί να δημιουργεί γεωμετρικές συνθέσεις με 

διαφορετικά σχήματα, τα οποία βρίσκονται σε πρωτοτυπικό προσανατολισμό και 

εφάπτονται οι πλευρές τους. Δημιουργεί  διαφορετικά μεγέθη κύκλων, πιθανόν, λόγω του 

ότι είναι περισσότερο εξοικειωμένος με το σχήμα αυτό.  

 

Εικόνα 4.3.157-4.3.160: Δράση Λούη 

Θάλεια 

Φέρνει στην κόλλα της το περίγραμμα για ένα τετράγωνο, το οποίο το κόβει, για να το 

τοποθετήσει ως το κάτω μέρος του σώματος της σύνθεσης, μετά από παρέμβαση της 

εκπαιδευτικού. Έπειτα, τοποθετεί ένα κύκλο ως χέρι της γεωμετρικής σύνθεσης. Συνεπώς, 

παρατηρούμε το παιδί να δημιουργεί δύο ξεχωριστά αντικείμενα, τα οποία δεν τα συνδέει 

μεταξύ τους και το καθένα έχει ένα ρόλο. Ωστόσο, ενώνει τα σχήματα αυτά με 

αντικείμενα που ήδη υπάρχουν στην σύνθεση.  
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Εικόνα 4.3.161: Δράση Θάλειας 

 

Λάουρα  

Φέρνει και κόβει το περίγραμμα για ένα τρίγωνο και ένα κύκλο. Τοποθετεί το τρίγωνο για 

καπέλο και τον κύκλο ως το στολίδι για το καπέλο του. Σχηματίζει και κόβει ένα 

τετράγωνο για χέρι, διατηρώντας τη συμμετρικότητα του σώματος. Όμοια με το Λούη και 

τη Θάλεια, το παιδί φτιάχνει δύο διαφορετικά γεωμετρικά σχήματα, τα οποία σε αντίθεση 

με την Θάλεια, τα συνδέει μεταξύ τους, δημιουργώντας μια δική της γεωμετρική σύνθεση. 

 

  

Εικόνα 4.3.162: Δράση Λάουρας 

 

Βάσω 

Κάνει πρώτη ένα κύκλο, τον κόβει, το τοποθετεί, επικαλύπτοντας το κεφάλι που βρίσκεται 

ήδη τοποθετημένο. Κόβει και κολλά ένα τετράγωνο ως χέρι του Αγίου  Βασίλη (χωρίς να 

έχει επαφή το σχήμα με τον κύκλο). Συνεπώς, παρατηρούμε το παιδί να δημιουργεί δύο 

αντικείμενα μεγάλα σε μέγεθος, τα οποία αδυνατεί να συνδέσει μεταξύ τους. Επικαλύπτει 

σχήματα και αφήνει και κενά μεταξύ τους. Τοποθετεί το κάθε σχήμα με τέτοιο τρόπο, 

ώστε το καθένα να έχει ένα ρόλο.   ΚΥ
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Εικόνα: 4.3.163 Δράση Βάσως 

Η εκπαιδευτικός παρεμβαίνει και τοποθετεί ακόμη ένα κύκλο αριστερά, διατηρώντας μια 

συμμετρικότητα στη φιγούρα. 

 

Εικόνα 4.3.164α: Παρέμβαση εκπαιδευτικού.  

 

Επεισόδιο 2  

Αφού τελειώνουν τα παιδιά τις δραστηριότητές τους [22.47], παρουσιάζουν τη σύνθεσή 

τους στα υπόλοιπα παιδιά. Συγκεκριμένα, επιστρέφουν όλα στις καρέκλες τους, οι οποίες 

είναι οργανωμένες σε κύκλο. Κάθε φορά καλείται μία, μία ομάδα να παρουσιάσει στο 

κέντρο της τάξης το έργο της.  Πρώτη, αρχίζει η ομάδα της εστίασης της 

παρατήρησης[εικόνα 4.3.164β. Τα παιδιά σηκώνονται από τις θέσεις τους και κρατούν στα 

χέρια τους το έργο τους.   

10. Εκπαιδευτικός: Δηλαδή, πέστε μου τι έχετε βάλει για σκούφο; Ποιος θα μου πει; Η 

11. Βάσω;  

12. Βάσω: Για σκούφο βάλαμε ένα τετρ… τρίγωνο και 

13. Εκπαιδευτικός: Και τι άλλο; 

14. Βάσω: Και ένα κύκλο. 

15. Εκπαιδευτικός: Ωραία! Η Λάουρα να μου πει τι έχετε βάλει για σώμα και δείξε μας 

16. κιόλας; 
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17. Λάουρα: [Δείχνει με το δείκτη της τον κύκλο] Κύκλο. 

18. Εκπαιδευτικός: Βάλατε ένα κύκλο. Για χέρια Λάουρα; Δείξε μας το. 

19. Λάουρα: Τετράγωνο [δείχνει με το δείχτη της το τετράγωνο]. 

20. Εκπαιδευτικός: Και για τα δάκτυλα τι του βάλατε; Δείξε μας τον κύκλο που βάλατε. 

21. Λάουρα: Κύκλο [δείχνει με το δείκτη της τον κύκλο,26.42]. 

22. Εκπαιδευτικός: Ευχαριστώ! Θάλεια μου, τι βάλατε για το σώμα κάτω [φέρει το 

23. αριστερό της χέρι  προς τα κάτω ];Το κάτω σώμα τι του βάλατε; Δείξε μας το 

24. κιόλας; 

25. Θάλεια: Τετράγωνο [δείχνει το τετράγωνο, 27.00]. 

26. Εκπαιδευτικός: Λούη, για πόδια τι βάλατε; 

27. Λούης: Δύο ορθογώνια [δείχνει τα δύο ορθογώνια, 27.19]. 

28. Εκπαιδευτικός: Και για ζώνη; 

29. Λούης: Ένα ορθογώνιο [δείχνει ένα ορθογώνιο]. 

30. Εκπαιδευτικός: Ωραία.  

Η Βάσω ξεκινάει την παρουσίαση, ονομάζοντας τον τρίγωνο σκούφο και τον κύκλο που 

χρησιμοποίησαν. Αν λάβουμε υπόψη ότι τα γεωμετρικά σχήματα είναι αυτά, με τα οποία 

είχαν την περισσότερη εξοικείωση μέσα από την πρώτη και δεύτερη φάση της 

παρατήρησης, μπορούμε να δικαιολογήσουμε τη συμπεριφορά του κοριτσιού. Η Λάουρα, 

μετά από προτροπή της εκπαιδευτικού, ονομάζει, δείχνοντας με τον δείκτη της όλους τους 

κύκλους  και τα τετράγωνα. Η Θάλεια ονομάζει και αυτή με τη σειρά της το τετράγωνο 

σώμα της σύνθεσης, ενώ ο Λούης ονομάζει τα πόδια ως ορθογώνια, όπως επίσης και τη 

ζώνη. Παρατηρούμε για πρώτη φορά σε όλα τα παιδιά, μια σημειωτική ωρίμανση για την 

αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων της σύνθεσης, όπως διαφαίνεται στον προφορικό 

τους λόγο. 

Διαχρονική Ανάλυση Τρίτης Διδασκαλίας  

Στο πρώτο επεισόδιο, παρατηρήθηκαν οι ικανότητες των παιδιών στη σύνθεση 

υποσχημάτων, δημιουργώντας τέσσερα διαφορετικά επίπεδο. Στο χαμηλότερο επίπεδο 

εντοπίστηκε η Βάσω να δημιουργεί σχήματα, τα οποία χειριζόταν σαν δύο διαφορετικά 

αντικείμενα,  όπου, δηλαδή, το καθένα είχε το δικό του ρόλο, δημιουργώντας επικαλύψεις 

και κενά. Σε ένα ψηλότερο επίπεδο, παρατηρήθηκε η Θάλεια να χειρίζεται και αυτή δύο 

γεωμετρικά σχήματα, δίνοντας ξεχωριστό ρόλο στο καθένα, τα οποία τα τοποθετούσε 

στην σύνθεση, ενώνοντας τα με άλλα υποσχήματα, χωρίς να δημιουργεί επικαλύψεις και 

κενά. Σε ψηλότερα επίπεδα, παρατηρήθηκαν η Λάουρα και ο Λούης, όπου και οι δυο 

δημιουργούσαν σχήματα, τα οποία ένωναν και έφτιαχνα μια νέα γεωμετρική σύνθεση. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Λούης φρόντιζε τα σχήματα που δημιουργούσε να είναι  

διαφορετικά μεταξύ τους, τόσο ως προς το σχήμα, όσο και ως προς το μέγεθος. Συνεπώς, 

παρατηρούμε μια διαστρωμάτωση επιπέδων σε πτυχές της λειτουργικής κατανόησης.  
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Στο δεύτερο επεισόδιο, παρατηρούμε μια σημειωτική ωρίμανση  για την 

αντιληπτική αναγνώριση των υποσχημάτων της γεωμετρικής σύνθεσης που ανέπτυξαν, 

όπως αυτή παρουσιάζεται στον προφορικό λόγο των παιδιών.  

Διαχρονική Ανάλυση Β΄ Φάσης Παρατήρησης 

Σ’ όλες τις διδασκαλίες παρατηρούμε τον Λούη να είναι ανεξάρτητος από το πλαίσιο, 

όσον αφορά στην αντιληπτική αναγνώριση. Αναγνωρίζει σχήματα, τα οποία αποτελούν 

όχι μόνο πρωτοτυπικά παραδείγματα γεωμετρικών σχημάτων, αλλά και μη διαισθητικά 

παραδείγματα γεωμετρικών σχημάτων, μέσα από μια σημειωτική ωρίμανση που 

εντοπίζεται στον προφορικό του λόγο. Επικοινωνεί τις ιδέες του, για πτυχές ανάλυσης 

γεωμετρικών σχημάτων σε απλούστερες μονάδες (π.χ. πλευρές) μέσω εικονικών 

χειρονομιών, οι οποίες είτε αντικαθιστούν τον προφορικό λόγο, είτε τον εμπλουτίζουν.  

Σημαντικό είναι το γεγονός του φαινομένου σύλληψης που αναπτύσσει στην 

πρώτη και δεύτερη διδασκαλία για τις γωνιές, με την αναπαραγωγή της χειρονομίας τους 

για την έννοια, γωνία. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ είναι σε θέση να 

αναγνωρίζει γεωμετρικά σχήματα σε διάφορους προσανατολισμούς, εν τούτοις στη 

σύνθεση υποσχημάτων, αδυνατεί να τοποθετήσει τα σχήματα σε μη πρωτοτυπικούς 

προσανατολισμούς. Η συμπεριφορά του αυτή δείχνει μια εξάρτηση από το πλαίσιο, όσον 

αφορά στον προσανατολισμό των γεωμετρικών σχημάτων.  

Από την άλλη, τα υπόλοιπα παιδιά παρατηρούνται και αυτά με την  σειρά τους να 

διακρίνονται από μια σημειωτική ωρίμανση στον προφορικό τους λόγο για πτυχές της 

αντιληπτικής αναγνώρισης των γεωμετρικών σχημάτων. Σημαντική παρατήρηση είναι η 

αναγνώριση σχημάτων που βρίσκονται σε μη πρωτοτυπικό προσανατολισμό από τη 

Λάουρα. Η Θάλεια να παρουσιάζεται να δημιουργεί τρίγωνα σε διάφορους 

προσανατολισμούς.  Παράλληλα, και τα τρία κορίτσια στην τρίτη διδασκαλία 

παρατηρούνται να χειρίζονται γεωμετρικά αντικείμενα για δημιουργία γεωμετρικών 

συνθέσεων σε πρωτοτυπικούς προσανατολισμούς, δείχνοντας μία εξάρτηση από το 

πλαίσιο για πτυχές της λειτουργικής κατανόησης τους. 

 Διαχρονική Ανάλυση Α΄ και Β΄ Φάσης Παρατήρησης  

Σε αντίθεση με την Α φάση, στην οποία ο Λούης αναφερόταν στις γωνιές με δεικτικές 

χειρονομίες, οι οποίες  εμπλούτιζαν το λόγο του, στη φάση αυτή χρησιμοποιεί εικονικές 

χειρονομίες, οι οποίες δείχνουν μια εξάρτηση από το πλαίσιο. Επιπλέον, ενώ το παιδί 

παρουσιάζει μια αποσύνδεση από το πλαίσιο στην αντιληπτική αναγνώριση γεωμετρικών 
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σχημάτων, εφόσον αναγνωρίζει σχήματα σε διάφορους προσανατολισμούς, όπως και η 

Λάουρα,  στη δημιουργία συνθέσεων επιλέγει σχήματα σε πρωτοτυπικούς 

προσανατολισμούς, όμοια με τα υπόλοιπα παιδιά.  

Η Θάλεια, ενώ στην πρώτη φάση της παρατήρησης δημιουργεί γεωμετρικά 

αντικείμενα σε πρωτοτυπικούς προσανατολισμούς, όπως και η Βάσω, στη δεύτερη φάση 

της παρατήρησης  φτιάχνει τρίγωνα σε διάφορους προσανατολισμούς. Όμοια με την 

Λάουρα, τα δύο κορίτσια τόσο στην πρώτη, όσο και στη  δεύτερη φάση της παρατήρησης, 

φτιάχνουν γεωμετρικές συνθέσεις με σχήματα σε πρωτοτυπικούς προσανατολισμούς, 

δείχνοντας μια εξάρτηση από το πλαίσιο και στις δύο φάσεις. 

 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ομάδας Ελέγχου- Γ΄ Φάσης Παρατήρησης  

Πρώτη Διδασκαλία  

Περιγραφή 

Η πρώτη διδασκαλία αντιστοιχεί στο πρώτο σχέδιο μαθήματος του παρεμβατικού 

προγράμματος, που δόθηκε στην ομάδα ελέγχου, όπως επισυνάπτεται στο παράρτημα 4. 

Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες των δύο ατόμων [Λούης & Λάουρα, Βάσω & Θάλεια] 

Επεισόδιο 1 

Το επεισόδιο 1 αντιστοιχεί στην πρώτη δραστηριότητα της πρώτης διδασκαλίας της 

παρέμβασης, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 4.  

Αφού η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να οδηγήσουν τη μέλισσα στη φιγούρα του 

παραμυθιού, ξεκινάει την αφήγηση του παραμυθιού και έπειτα προβάλλει το πρώτο 

σχήμα, δείχνοντας την αρχική σύνθεση και το τελικό σχήμα που είναι και ο σκοπός στον 

πίνακα. Η αρχική σύνθεση παρουσιάζεται με πραγματικά υλικά, όπως και σε εικονική 

αναπαράσταση. Η τελική σύνθεση παρουσιάζεται σε εικονική αναπαράσταση. Στο πιο 

κάτω απόσπασμα, ο Λούης διατυπώνει την πρόβλεψη του για το τι πρέπει να κάνει ο 

μάγος Αστρούλης για να πετύχει την ομπρέλα, η οποία προβάλλεται στον πίνακα, μέσω 

του προβολέα(εικόνα 4.3.165).  

1.Λούης: Το ένα να το αφήσει τζιαμέ [=εκεί] που είναι και το δύο να το τραβήσει να 

το  

2.κολλήσει πας [=πάνω στο] το1 [6.40]. 

3.Εκπαιδευτικός: Πω, πω Θεέ, μου τι μαγική σκέψη. Η ερώτηση η άλλη, δεν 

4.χρειάστηκε να σου πω την επόμενη ερώτηση που έλεγε να μετακινήσεις μόνο το ένα 

5.σχήμα. Ο Λούης το είπε.  
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6.Εκπαιδευτικός: Λούη μου, ξαναπές το γιατί δεν το άκουσαν οι φίλοι σου.  

7.Λούης: το ένα να το αφήκουμε τζιαμέ που είναι και το 2 να το ταράξουμε προς το 

8.1.  

Ο Λούης αναφέρει στην εκπαιδευτικό ότι θα πρέπει να αφήσει το ένα σχήμα «τζιαμέ» 

(γραμμή 1),υπονοώντας ότι το ένα σχήμα πρέπει να είναι σταθερό και να «τραβήσει να το 

κολλήσει πας το 1». Όπως φαίνεται, ο λόγος του παιδιού είναι άτυπος και δεν εμπεριέχει 

καμία μαθηματική ορολογία. Το παιδί χρησιμοποιεί λέξεις της καθημερινής ζωής για να 

περιγράψει την ενέργεια που απαιτείται να γίνει. Η εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο του 

σημειωτικού παιχνιδιού, καλεί το παιδί να επαναδιατυπώσει την πρόβλεψη του, αφού πέρα 

από τη σωστή πρόβλεψη του παιδιού αναδεικνύεται ένας όρος σημαντικός, της 

μετακίνησης ενός μόνο υποσχήματος. Ο λόγος του παιδιού γίνεται με αναφορά στα 

πραγματικά αντικείμενα και είναι ενσωματωμένος σε αυτά.  Δηλαδή, η γεωμετρική 

πληροφορία που μεταβιβάζει είναι αδύνατο να αποκωδικοποιηθεί, χωρίς την παρουσία 

των πραγματικών αντικειμένων.  

 

Εικόνα 4.3.165:Προβολή αρχικής και τελικής γεωμετρικής σύνθεσης –Δραστηριότητα 1 

[6:30] 

Επεισόδιο 2 

Το επεισόδιο 2 ξεκινάει στα επόμενα δύο λεπτά [8:00] του επεισοδίου 1, με τα παιδιά να 

είναι χωρισμένα σε ζευγάρια (Λούης και Λάουρα, Θάλεια και Βάσω), έχοντας τα 

υποσχήματά (πραγματικά γεωμετρικά σχήματα) τους ήδη τοποθετημένα στις αρχικές 

θέσεις. Προσπαθούν να πετύχουν το σχήμα της ομπρέλας, το οποίο είναι στον πίνακα.  

9. Εκπαιδευτικός: Λοιπόν, απαγορεύεται να μετακινήσουμε και τα δύο σχήματα μαζί. 

10. το ένα μένει σταθερό. Όπως το είπε ο Λούης σας. Και απλά σύρουμε το άλλο όπου 

11. θέλουμε. Με το ένα με το δύο με το τρία, θέλω να μου φτιάξετε το σχήμα χωρίς να 

12. σηκώσετε το σχήμα από την κόλλα σας.  

13. [Τα παιδιά εκτελούν τη μετατόπιση προς τα πάνω στα πραγματικά τους 

14. σχήματα,11.51]. 

15. Εκπαιδευτικός: Παιδιά, πρέπει να γίνει το σχήμα αυτό [δείχνει την τελική 

16. γεωμετρική σύνθεση με τον δείκτη της]. Το έχουμε πετύχει; 

17. Παιδιά: Ναι. 

18. [Η εκπαιδευτικός περνά από κάθε ομάδα]. 
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19. Εκπαιδευτικός: Τι έκανες κουκλίτσα μου για να το πετύχει; 

20. Παιδί: Ένωσα το 2 μαζί με το 1.  

21. Εκπαιδευτικός: Πώς το έκανες για να το πετύχεις; 

22. Παιδί: Έπιασα το και έβαλα το.  

23. Εκπαιδευτικός: Για να δω άλλο παιδάκι να μας πει. Να μας πει ο Λούης 

24. Λούης: Εν έφκαλα το δύο που την κόλλα. Σαν ήταν πας στην κόλλα εμετακίνησα 

25. το και εκόλλησε πας το 1[12:00]. 

26. Εκπαιδευτικός: Δηλαδή πού το μετακίνησες; 

27. Λούης: Προς το 1. 

28. Εκπαιδευτικός: Πού είναι αυτό το 1; 

29. Λούης: Εδώ [δείχνει με το δείκτη του το σχήμα 1, 12:19, εικόνα 4.3.166] 

30. Εκπαιδευτικός: Όταν λέμε εδώ; 

31. Παιδί 2: Πάνω. 

32. Εκπαιδευτικός: Εσύ, τι έκανες κουκλάκι μου; 

33. Παιδί 2: Χωρίς να το σηκώσω έπιασα τα και ένωσα τα [τοποθετεί το ένα του 

34. δάχτυλο στο κάτω σχήμα, την παλάμη του στο πάνω σχήμα και μετακινεί το 

35. δάχτυλο του προς τα πάνω μέχρι να ενωθούν τα σχήματα. Κατεβάζει το αριστερό 

36. του χέρι προς τα κάτω,12.29, εικόνα 4.3.167]. 

37. Εκπαιδευτικός: Χωρίς να το σηκώσω λέει, το μετακίνησα προς τα πάνω. Εσύ 

38. Θάλεια μου, τι έκανες; 

39. Βάσω: Εκάμαμε τα έτσι. 

40. Θάλεια: Εβγάλαμε το δύο και εξαναβάλαμε το έτσι [τοποθετεί τους αντίχειρες της 

41. στις κορυφές της πλευράς του σχήματος 2 που ενώνεται με την πλευρά του 

42. σχήματος 1, 12:49 εικόνα 4.3.168]. 

43. Εκπαιδευτικός: Δηλαδή, το εσήκωσες πάνω; 

44. Θάλεια: Ναι. 

45. [Η εκπαιδευτικός απομακρύνει το δύο από το 1 και λέει στα κορίτσια] 

46. Εκπαιδευτικός: Δηλαδή, ήταν εδώ. Ξανακάνετε το. 

47. [Τα κορίτσια εκτελούν την κίνηση στα πραγματικά τους σχήματα] . 

48. Εκπαιδευτικός: Για περιέγραψε μου τι έχεις κάνει για να φτιάξεις το σχήμα. 

49. [Η Θάλεια δεν απαντά]. 

50. Εκπαιδευτικός: Βάσω μου τι έκανες για να φτιάξεις το σχήμα;  

51. Βάσω: Έβαλα το τούτο δαμέ, έτσι [μετακινεί το σχήμα 1, αφού το ανασηκώνει από 

52. το πινακάκι, προς τα πάνω]. 

53. Εκπαιδευτικός: Δηλαδή, το εσήκωσες πάνω [σηκώνει το χέρι της προς τα πάνω] και 

54. το εκόλλησες πάνω του; 

55. Βάσω: Κουνάει καταφατικά το κεφάλι της. 

56. Εκπαιδευτικός: Τι είπε ο μάγος Αστρούλης; Δεν θέλω να σηκώνετε από το πάτωμα 

57. το σχήμα. 

58. Θάλεια: Δεν το εσήκωσα. 

59. Εκπαιδευτικός: Τι έκανες; 

60. Θάλεια: Εταράξαμε το [κινεί το δεξί της χέρι προς τα αριστερά]. 

61. Εκπαιδευτικός: Και πού το πήρατε; 

62. Θάλεια: Δαμέ [αγγίζει τα δυο σχήματα]. 

Αφού η εκπαιδευτικός τους υπενθυμίζει τους κανόνες, ότι δεν ανασηκώνουμε τα σχήματα 

από τα πινακάκια μας και κάθε φορά μετακινούμε μόνο ένα σχήμα, τα παιδιά εκτελούν τη 

μετατόπιση προς τα πάνω, όπως ακριβώς το είχε προβλέψει ο Λούης. Ενώ μπορούν να 
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πετύχουν το ίδιο σχήμα με μετατόπιση προς τα κάτω, παρατηρούνται να την αποφεύγουν 

και να μετασχηματίζουν με την ενέργεια τους τα λόγια του Λούη.  

Όταν η εκπαιδευτικός καλεί τον Λούη να επεξηγήσει τι ακριβώς έκανε, ο Λούης 

χρησιμοποιεί την λέξη «μετακίνησε» (γραμμή 24) αντί της λέξης «τραβήξω» που 

χρησιμοποίησε τα προηγούμενα λεπτά, δείχνοντας μία εξέλιξη στον προφορικό του λόγο. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, η συγκεκριμένη λέξη χρησιμοποιήθηκε στα προηγούμενα 

λεπτά του επεισοδίου 1 από την εκπαιδευτικό. Ο Λούης αδυνατεί να προσδιορίσει την 

κατεύθυνση της μετατόπισης, ενώ την ένωση των σχημάτων την προσδιορίζει με το ρήμα 

«εκόλλησε». Ο λόγος του γίνεται σε εξάρτηση με τα πραγματικά αντικείμενα  και αδυνατεί 

καθαυτός να μεταβιβάσει τη γεωμετρική ιδέα.  

Στο σημειωτικό παιχνίδι εμπλέκεται ακόμη ένα παιδί, το οποίο παρουσιάζεται να 

χρησιμοποιεί ορθά τη χωρική έννοια «πάνω» και να επεξηγεί την ενέργειά του, 

χρησιμοποιώντας μια ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία. Η χειρονομία του παρουσιάζει 

την αρχική θέση των δύο πραγματικών αντικειμένων, καθώς τοποθετεί το δάχτυλο του 

στην θέση του ενός υποσχήματος και την παλάμη του στην θέση του άλλου σχήματος, τον 

μετασχηματισμό μέσα από την μετατόπιση του δαχτύλου του προς τα πάνω, αλλά και την 

τελική θέση των πραγματικών αντικειμένων, όπου τα δύο χέρια είναι ενωμένα. Η εικονική  

αυτή χειρονομία, η οποία θυμίζει πολύ τη χειρονομία της πειραματικής ομάδας (12:29, 

γραμμή 33-36, εικόνα 4.3.167), εμπλουτίζει το λόγο του, που είναι ανεπαρκής και 

αποτελεί δείκτη για την έννοια που προσπαθεί να μεταβιβάσει. Συγκεκριμένα, ο λόγος του 

προσδιορίζει την ένωση και αδυνατεί να συγκεκριμενοποιήσει τη μετατόπιση. Είναι 

σημαντικό να τονιστεί όμως, ότι είναι το μοναδικό παιδί που ονομάζει την κατεύθυνση 

του υποσχήματος, σε αντίθεση με τα παιδιά της ομάδας εστίασης της παρατήρησης, τα 

οποία αδυνατούν. 

Αναφορικά με τα κορίτσια, Βάσω και Θάλεια αδυνατούν να επεξηγήσουν τι 

ακριβώς έχουν κάνει, ενώ εμφανίζονται να μην έχουν τηρήσει τους κανόνες για μη 

ανασήκωση του σχήματος από το πινακάκι. Δείχνουν, λοιπόν, μία δυσκολία στο να 

χειριστούν τα πραγματικά αντικείμενα που έχουν στη διάθεσή τους, για να φτιάξουν μια 

γεωμετρική σύνθεση, εφαρμόζοντας το γεωμετρικό μετασχηματισμό της μετατόπισης. 

Παρόλα αυτά, η Θάλεια εμφανίζεται να προσπαθεί να επεξηγήσει, χρησιμοποιώντας 

δεικτικές και εικονικές χειρονομίες. Αρχικά, προσπαθεί να εκφράσει την ένωση των 

σχημάτων, χρησιμοποιώντας τη λεκτική φράση «εξαναβάλαμε το έτσι», δείχνοντας με τους 

αντίχειρές της τις κορυφές των πλευρών του τριγώνου που ενώνονται (εικόνα 4.3.168, 
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12:49, γραμμή 40-42). Πιθανόν, το κορίτσι να αναφέρεται στην ένωση μέσα από τη λέξη 

«έτσι». Συνεπώς, η δεικτική χειρονομία μοιάζει να προσδιορίζει τη λεκτική έκφραση του 

κοριτσιού, εφόσον υποδεικνύει τις κορυφές των δύο τριγώνων, οι οποίες είναι ενωμένες 

και να αποτελεί δείκτη για το μαθηματικό σημείο που προσπαθεί να μεταβιβάσει. 

Επιπλέον, στην προσπάθειά της να μεταβιβάσει την ιδέα της, πέρα από τη δεικτική της 

χειρονομία, χρησιμοποιεί την ίδια τη δράση της στα πραγματικά αντικείμενα, δείχνοντας 

ένα είδος εξάρτησης από το πλαίσιο. 

 Έπειτα, η Θάλεια χρησιμοποιεί τη λεκτική έκφραση του Λούη που 

χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο επεισόδιο («εταράξαμε το», γραμμή 60). Ταυτόχρονα, 

μετακινεί το δεξί της χέρι προς τα αριστερά, παρουσιάζοντας με αυτό τον τρόπο τη 

μετατόπιση του γεωμετρικού σχήματος μέσα από την εικονική της χειρονομία. Στη 

συνέχεια, η εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού, καλεί τη Θάλεια να 

προσδιορίσει την κατεύθυνση της μετατόπισης, κάτι που αδυνατεί να επιτευχθεί από το 

κορίτσι, το οποίο αφού αγγίζει τα δύο σχήματα, λέει «δαμέ» (=εδώ). Η χειρονομία της 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως δεικτική, εφόσον συγκεκριμενοποιεί τη θέση των σχημάτων. 

Επίσης, εμπλουτίζει τον ανακριβές και ανεπαρκή της λόγο και αποτελεί δείκτη για το 

μαθηματικό σημείο που προσπαθεί να μεταβιβάσει.  

Αναφορικά με την Βάσω αδυνατεί να προσδιορίσει το γεωμετρικό 

μετασχηματισμό και χρησιμοποιεί λεκτικές εκφράσεις, όπως «εκάμαμε τα έτσι», «έβαλα το 

τούτο δαμέ έτσι». Συνεπώς, το κορίτσι αδυνατεί να μετασχηματίσει τις κινήσεις που 

εφάρμοσε στα πραγματικά αντικείμενα σε λεκτικές αναπαραστάσεις. Έτσι, καταφεύγει σε 

ανακρίβειες και λέξεις της καθημερινότητας.  

 

 

Εικόνα: 4.3.166:  Δεικτική χειρονομία Λούη για σχήμα 1, [12:19, γραμμή 29], 

Εικόνα 4.3.167: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία για αρχική, τελική θέση και μετατόπιση 

αντικειμένου/σχήματος, [12:29, γραμμή 33-36], 
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Εικόνα 4.3.168: Δεικτική χειρονομία Θάλειας για κορυφές τριγώνων, [12:49, γραμμή 40-

42] 

Επεισόδιο 3 

Αφού γίνεται ο έλεγχος στην ολομέλεια για την δραστηριότητα 1 [15:00] η εκπαιδευτικός 

προβάλλει στα παιδιά το έργο 1 της επέκτασης της δραστηριότητας 1 που αποτελεί τον 

επόμενο στόχο του μάγου Αστρούλη (σχήμα χωρίς διαχωριστική γραμμή). Προβάλλει την 

αρχική και την τελική γεωμετρική σύνθεση σε εικονική αναπαράσταση στον πίνακα. 

Καλεί τα παιδιά να διατυπώσουν τις προβλέψεις τους, για το πώς πρέπει να μετακινήσει 

ένα από τα σχήματα της αρχικής σύνθεσης για να φτιάξει την τελική γεωμετρική σύνθεση. 

Η αρχική γεωμετρική σύνθεση αναπαρίσταται στον δεύτερο πίνακα της τάξης με 

πραγματικά υλικά.  

63. Εκπαιδευτικός: Να πάμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι. Ά, άλλη παράξενη ομπρέλα. 

64. Για να Δούμε τούτο το σχήμα [δείχνει την αρχική και τελική σύνθεση]. 

65. Εκπαιδευτικός: Ο Μάγος Αστρούλης έχει για σας αυτή την ομπρέλα και έχει αυτά 

66. τα δύο κομμάτια. Πώς σας φαίνονται αυτά τα δύο κομμάτια; Τι σχήμα είναι;  

67. Παιδιά: Ρόμβος. 

68. Εκπαιδευτικός: Ρόμβος; Τα κομμάτια εκείνα αν τα ενώσουμε. Τα κομμάτια τι είναι; 

69. Λούης: Θα γίνουν ρόμβος. 

70. Εκπαιδευτικός: Αυτά τα σχήματα τι είναι [αγγίζει τα σχήματα της αρχικής σύνθεσης]; 

71. Παιδιά: Τρίγωνα. 

72. Εκπαιδευτικός: Πρέπει να φτιάξουμε την ομπρέλα. Έλα Βάσω. Ποιο να 

73. μετακινήσουμε; [Η Βάσω πηγαίνει στον πίνακα, αγγίζει το σχήμα που είναι πάνω και 

74. το μετακινεί προς τα κάτω]. 

75. Εκπαιδευτικός: Τι έκαμες, Βάσω μου, τώρα; 

76. Βάσω: Έκαμα το έτσι [μετακινεί το χέρι της από πάνω προς τα κάτω, όμοια με την 

77. μετατόπιση του υποσχήματος, εικόνα 4.3.169, 17:40]. 

78. Εκπαιδευτικός: Ωραία, προς τα πού το πήρες; 

79. Βάσω: Δαμέ [φέρνει μια γραμμή στην πλευρά των τριγώνων που συμπίπτουν, εικόνα 

80. 4.3.170, 17:48]. 

81. Εκπαιδευτικός: Πού ήταν το άλλο και πήγε να το συναντήσει; 

82. Βάσω: Το ένα ήταν δαμέ [κάνει με το χέρι της ένα τρίγωνο γύρω από το τρίγωνο 

83. σχήμα που έμεινε σταθερό, εικόνα 43.171, 17:52] και το άλλο δαμέ [κάνει με το δείκτη 

84. της ένα τρίγωνο στο σημείο που ήταν το υπόσχημα προτού μετακινηθεί, 

85. εικόνα4.3.172, 17:55].  

86. Εκπαιδευτικός: Παιδιά, μετακίνησε προς πού να συναντήσει το δύο; Πού το έσυρε 

87. για να το πάρει; 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

426 

 

88. Εκπαιδευτικός: Προς τα πάνω ή προς τα κάτω [μετακινεί το χέρι της πάνω και μετά 

89. το φέρει κάτω, εικόνα 4.3.173&174, 18:06]. 

90. Παιδιά: Προς τα πάνω. 

Ο Λούης αναφέρει  σωστά το σχήμα ρόμβος ως το τελικό σχήμα μετά από την ένωση των 

δυο υποσχημάτων, δείχνοντας ένα είδος αντιληπτικής αναγνώρισης του είδους του 

γεωμετρικού σχήματος. Η Βάσω αναλαμβάνει να εφαρμόσει τη μετατόπιση στα δύο 

υποσχήματα. Αν και  μέχρι τώρα, τα παιδιά εφάρμοζαν μετατόπιση προς τα πάνω, το 

κορίτσι εφαρμόζει μετατόπιση προς αντίθετη κατεύθυνση, πετυχαίνοντας το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, αδυνατεί να μετασχηματίσει την ενέργεια της σε μια λεκτική 

αναπαράσταση. Συγκεκριμένα, αναφέρει «έκαμα το έτσι», μετακινώντας το χέρι της από 

πάνω προς τα κάτω (εικόνα 4.3.169, γραμμή 74-75, 17:40). Η ανάμεικτου χαρακτήρα 

χειρονομία της  αναφέρεται στην αρχική, στην τελική θέση και στη μετατόπιση 

αντικειμένου, ενώ ο λόγος της είναι άτυπος και ανακριβής. Η εικονική της χειρονομία 

εμπλουτίζει τον καθημερινό της λόγο και την βοηθά να εκφράσει έννοιες, οι οποίες έχουν 

ήδη κατακτηθεί και δεν μπορούν ακόμη να διατυπωθούν λεκτικά. Σε μια προσπάθεια της 

να γίνει πιο ακριβής και σαφής τροποποιεί τη χειρονομία της, αντί τον προφορικό της λόγο 

(εικόνα 4.3.171, 17:52, γραμμή 80-81). Και στις δύο περιπτώσεις, η χειρονομία του 

παιδιού είναι ενσωματωμένη στις υπόλοιπες σημειωτικές πηγές.  

 Στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού η εκπαιδευτικός θέλοντας να βοηθήσει τα 

παιδιά να αναγνωρίσουν την κατεύθυνση μετακινεί το χέρι της πάνω, αντιστοιχώντας τη 

χειρονομία με τη λέξη «πάνω» . Έπειτα, μετακινεί το χέρι της κάτω, αντιστοιχώντας τη 

χειρονομία με τη λέξη «κάτω», καλώντας τους να αναγνωρίσουν την κατεύθυνση της 

μετατόπισης (εικόνα 4.3.173 & 174, 18:06, γραμμή 86-87). Να σημειωθεί ότι η παραγωγή 

της ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομίας αποτελεί πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού και δεν 

εμπίπτει στις κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν για τη συγκεκριμένη διδασκαλία. 

Πιθανόν, η αδυναμία παραγωγής μόνο του προφορικού λόγου ως σημειωτική πηγή για να 

μεταβιβαστούν οι συγκεκριμένες χωρικές έννοιες είναι ιδιαίτερα έντονη. Παρόλα αυτά, τα 

παιδιά, ενδεχομένως, επηρεασμένα από τις προηγούμενες μετατοπίσεις αναφέρουν ότι η 

Βάσω μετατόπισε το σχήμα προς τα πάνω, αντί προς τα κάτω που είναι η ορθή απάντηση.  
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Εικόνα 4.3.169-4.3.170: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Θάλειας για αρχική και τελική 

θέση και μετατόπιση σχήματος/αντικειμένου, [17:40] και ένωση σχημάτων/αντικειμένων, 

[17:48 ] 

 

Εικόνα 4.3.171 -4.3.172: Εικονική χειρονομία γι’ αρχική θέση σχήματος/αντικειμένου, 

[17:52 - 17:55]   

 

  

Εικόνα 4.3.173-4.3.174: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία εκπαιδευτικού για μετατόπιση 

γεωμετρικού σχήματος/πραγματικού αντικειμένου, [18:06, γραμμή 84-85] 

Επεισόδιο 4 

Το επεισόδιο 4 [27:15] περιλαμβάνει ένα μέρος της δραστηριότητας όπου τα παιδιά 

καλούνται να εφαρμόσουν λεκτικές οδηγίες για το είδος της μετατόπισης σχημάτων 

(Δραστηριότητα 3α). Προβάλλεται η πρώτη γεωμετρική σύνθεση της Δραστηριότητας 3 
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σε εικονική αναπαράσταση στον πίνακα. Η σύνθεση παρουσιάζεται και με πραγματικά 

υλικά σε δεύτερο πίνακα της τάξης. Την ίδια στιγμή, η εκπαιδευτικός παρουσιάζει τρεις 

πιθανές επιλογές για την τελική γεωμετρική σύνθεση. Ωστόσο, μία από αυτές αποτελεί 

αποτέλεσμα των λεκτικών οδηγιών. 

91. Εκπαιδευτικός: Θέλω να πάρετε το σχέδιο της ομπρέλας. Ο Μάγος Αστρούλης λέει 

92. για να βρείτε το σχέδιο της ομπρέλας που θέλω, λέει, θα πρέπει, να μετακινώ το 

93. σχήμα 5 προς τα κάτω μέχρι να ενωθεί με το σχήμα 3. Για να δω. Για κοιτάξτε τα 

94. σχήματα. Μετακινώ το σχήμα 5 προς το σχήμα 3. Ποιο θα βγει; 

95. Λούης: Εγώ λέω αυτό [δείχνει το τελευταίο σχήμα]. 

96. Παιδιά: Το τρία. 

97. [Ακούγονται παιδιά να φωνάζουν το δύο]. 

98. Εκπαιδευτικός: Εσείς λέτε δύο; 

99. Βάσω: Είπε το 1 η Θάλεια και το άλλο εγώ. 

100. Εκπαιδευτικός: Να το κάνουμε και εδώ να δούμε; Ποιος θα έρθει να το φτιάξει. 

101. Έλα Λάουρα. 

102. [Η Λάουρα πλησιάζει στον πίνακα της τάξης που βρίσκεται η αρχική σύνθεση με 

103. πραγματικά υλικά]. [Μετακινεί το σχήμα 5 προς το 1, 29:53, εικόνα 4.3.175]. 

104. Εκπαιδευτικός: Τι έκανες κουκλίτσα μου; 

105. Λάουρα: Έφερα το 5. 

106. Εκπαιδευτικός: Για να συναντήσει ποιο; 

107. Λάουρα: Το 3. 

 

Τα παιδιά διατυπώνουν τις προβλέψεις με τον Λούη, τη Λάουρα και τη Θάλεια να είναι 

ορθοί. Η Βάσω να επιλέγει τυχαία, ίσως λόγω έλλειψης κατανόησης των οδηγιών που 

δόθηκαν. Συνεπώς, παρουσιάζονται τα τρία παιδιά να είναι ικανά να χειρίζονται νοερά τα 

γεωμετρικά αντικείμενα, εφαρμόζοντας γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, για να 

καταλήξουν στην ορθή απάντηση. 

   Η Λάουρα εφαρμόζει ορθά την μετατόπιση, συντονίζοντας τις ενέργειές της με τις 

λεκτικές οδηγίες που δόθηκαν. Καθώς καλείται να επεξηγήσει τη δράση της στα 

πραγματικά αντικείμενα, χρησιμοποιεί ένα περιγραφικό λόγο, ο οποίος αναφέρεται στις 

ενέργειες της και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε μαθηματική έννοια.  

 

 

Εικόνα 4.3.175: Τελική γεωμετρική σύνθεση από την Λάουρα στην ολομέλεια[29:53] 
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Επεισόδιο 5 

Στο επεισόδιο 5, τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν τα υποσχήματα που θα πάρουν εάν 

κόψουν τη γεωμετρική σύνθεση της Δραστηριότητας 4 στη διαχωριστική της γραμμή 

[34:07]. Η αρχική γεωμετρική σύνθεση προβάλλεται σε εικονική αναπαράσταση στον 

πίνακα.  

108. Εκπαιδευτικός: Στον πίνακα λοιπόν έχουμε το σχήμα της ομπρέλας[δείχνει 

109. με το δείκτη της την αρχική σύνθεση]. Πόσα κομματάκια θα πάρουμε αν κόψουμε 

110. τούτο το σχήμα [δείχνει το σχήμα] από εκεί που είναι η διακεκομμένη 

111. γραμμή; 

112. Λούης: Δύο. 

113. Παιδιά: Δύο. 

114. Εκπαιδευτικός: Πώς θα είναι αυτά τα σχήματα;  

115. Λούης: Το ένα τετράγωνο και το άλλο τρίγωνο 

116. Εκπαιδευτικός: Ποιο ζεύγος σχημάτων θα πάρουμε αν κόψουμε το σχήμα 

117. εδώ που είναι η διακεκομμένη γραμμή [δείχνει την διακεκομμένη γραμμή]; 

118. [Προβάλλονται οι τρεις πιθανές επιλογές γεωμετρικών υποσχημάτων στον πίνακα 

119. της τάξης σε εικονική αναπαράσταση]. 

120. Παιδιά: Το δεύτερο. 

121. Εκπαιδευτικός: Μπράβο βρε παιδιά, είστε υπέροχοι. 

122. Εκπαιδευτικός: Θέλω να έρθει ένας εδώ να το κόψει. Εδώ που είναι η 

123. διακεκομμένη γραμμή. [Παίρνει το σχήμα στο χέρι της, καθώς ανεβαίνει ένα παιδί]. 

124. [Δίνεται σε κάθε ζευγάρι το σχήμα που πρόκειται να κοπεί, για να το κόψουν και οι 

125. ίδιοι,36:00]. 

126. Εκπαιδευτικός: Θέλω ένας από τους δύο να το κόψει το σχήμα εκεί που είναι 

127. η διακεκομμένη γραμμή και να το ξαναφτιάξετε. 

 

128. Εκπαιδευτικός: Τώρα θέλω να ξαναφτιάξετε το σχήμα χωρίς να τα σηκώσετε 

129. όμως. 

130. [Τα παιδιά τοποθετούν τα υποσχήματα που πήραν από την κοπή του σχήματος και τα 

131. τοποθετούν ενωμένα, όπως είναι η αρχική γεωμετρική σύνθεση]. 

132. [Τα παιδιά το ξαναφτιάχνουν]. 

133. Εκπαιδευτικός: Μπράβο.  

 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, όλα τα παιδιά αναγνωρίζουν ορθά την επιλογή που 

εμπίπτει στα υποσχήματα που θα λάβουν, εάν κόψουν τη γεωμετρική σύνθεση. Πιθανόν, 

για να καταλήξουν τα παιδιά στην ορθή απάντηση εφάρμοσαν νοερά, ανάλυση της 

γεωμετρικής σύνθεσης σε γεωμετρικά σχήματα, μετατοπίζοντας το ένα υπόσχημα προς 

τα πάνω. Να σημειωθεί ότι, η δραστηριότητα αυτή δεν εφαρμόζεται με συνέπεια, όπως 

προβλεπόταν, εφόσον δεν γίνεται εφαρμογή της απομάκρυνσης ενός σχήματος προς τα 

πάνω, καθώς τα σχήματα είναι ενωμένα. Ο λόγος της έλλειψης συνέπειας στις 

κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν οφειλόταν στην κούραση των παιδιών.  
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Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης Διδασκαλίας  

Στη διδασκαλία αυτή βλέπουμε τον Λούη να αναγνωρίζει και να ονομάζει υποσχήματα 

γεωμετρικών συνθέσεων σε διάφορους προσανατολισμούς, φανερώνοντας μια 

αποσύνδεση από το πλαίσιο, όσον αφορά στην αντιληπτική σύλληψη.  

Σχετικά με τη λειτουργική κατανόηση των υποσχημάτων και συγκεκριμένα με τις 

δραστηριότητες τροποποίησης γεωμετρικών σχημάτων με εφαρμογή γεωμετρικών 

μετασχηματισμών, παρατηρούμε τον Λούη να μεταβιβάζει τις προβλέψεις του μέσα από 

τον προφορικό του λόγο. Ο λόγος του παράγεται με αναφορά στα πραγματικά αντικείμενα 

της δραστηριότητας. Αν και αρχικά ο λόγος του παιδιού παρουσιάζεται να είναι 

εξολοκλήρου άτυπος, στο δεύτερο επεισόδιο εμφανίζεται να χρησιμοποιεί τη λέξη 

«μετακινήσαμε» για να περιγράψει τη μετατόπιση. Συνεπώς, βλέπουμε να περιγράφει τον 

μετασχηματισμό του αντικειμένου, που εφάρμοσε νοερά, μέσα από τον προφορικό του 

λόγο, από τον οποίο απουσίαζε ο καθορισμός της κατεύθυνσης της μετατόπισης.  Την ίδια 

συμπεριφορά παρατηρούμε και στη Λάουρα όταν καλείται να περιγράψει λεκτικά τις 

ενέργειές της. Ειδικότερα, η διατύπωση του προφορικού της λόγου γίνεται με αναφορά 

στα πραγματικά αντικείμενα.  Ο λόγος του κοριτσιού παραμένει σε άτυπο επίπεδο, δηλαδή 

απουσιάζει από το λόγο της η λέξη «μετακινήσαμε». Από την άλλη, τα κορίτσια Θάλεια 

και Βάσω ακολουθούν και αυτές το ίδιο μοτίβο, παράγοντας εικονικές και δεικτικές 

χειρονομίες, οι οποίες είναι ενσωματωμένες στα πραγματικά αντικείμενα και δείχτες για 

το μαθηματικό σημείο που επιδιώκουν να μεταβιβάσουν. Επίσης, οι χειρονομίες τους 

εμπλουτίζουν τον προφορικό  τους λόγο, ο οποίος αδυνατεί να μεταβιβάσει τη γεωμετρική 

πληροφορία. 

 Σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα κορίτσια η Θάλεια και η Λάουρα, αλλά και ο 

Λούης εμφανίζουν  εξέλιξη στη γεωμετρική τους σκέψη. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν 

να επιλέγουν την τελική γεωμετρική σύνθεση σε δραστηριότητα σύνθεσης και ανάλυσης 

γεωμετρικής σύνθεσης, εφαρμόζοντας νοερά μετασχηματισμούς, κάτι που δεν ήταν 

εμφανές σε καμία από τις προηγούμενες φάσεις της παρατήρησης. 

Δεύτερη Διδασκαλία 

Η δεύτερη διδασκαλία σχετίζεται με το δεύτερο σχέδιο μαθήματος που δόθηκε στην 

ομάδα ελέγχου. Όπως και στην προηγούμενη διδασκαλία, έτσι και εδώ τα παιδιά 

δουλεύουν σε ομάδες των δύο ατόμων [Λούης –Θάλεια, Λάουρα –Βάσω]. Τα θρανία των 

παιδιών είναι οργανωμένα σε κύκλο.  
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Επεισόδιο1 

Το επεισόδιο 1 ξεκινάει μόλις τελειώνει η αφήγηση του παραμυθιού που προτείνεται στο 

δεύτερο σχέδιο μαθήματος [12:05]. Αφού η εκπαιδευτικός προβάλλει με τον 

βιντεοπροβολέα το τελικό σχήμα και το αρχικό σχήμα, καλεί τα παιδιά να διατυπώσουν τις 

προβλέψεις τους για το τι κίνηση πρέπει να κάνει για να πετύχει το τελικό σχήμα 

(Δραστηριότητα 1-περιστροφής προς τα δεξιά). Να σημειωθεί ότι το αρχικό σχήμα 

παρουσιάζεται με πραγματικά υλικά στον δεύτερο πίνακα της τάξης.  

1.Εκπαιδευτικός: Το πρώτο καπέλο τα σχήματα που έχει η φίλη μας η Μπέλα 

2.Κορδέλα είναι αυτά εδώ. Η Μπέλα κορδέλα θέλει αυτό το σχέδιο που έχει να το 

3.φτιάξει καπέλο. Έχει αυτά τα κομμάτια εδώ και θέλει να φτιάξει αυτό το σχέδιο. 

4.Πώς λέτε να φτιάξει αυτό το σχέδιο; [Δείχνει την τελική γεωμετρική σύνθεση]. 

5.Λούης: Εκούντησε [=σκούντηξε] το 1 προς τα κάτω προς το 2.  

6.Εκπαιδευτικός: Για να δούμε συμφωνάτε οι άλλοι; 

7.Λούης:[παρ.]Τοποθετεί τα δύο του χέρια όπως είναι τα σχήματα και περιστρέφει 

8.το ένα του χέρι προς τα δεξιά [13:14, εικόνα 4.3.176-4.3.177].  

9.Εκπαιδευτικός: Ο Λούης πολύ όμορφα είπε εκούντησε κυρία  νομίζω το ένα 

10. και πήγε προς το δύο. Θέλεις να μας το δείξεις πάνω στον πίνακα; Έλα, να μας 

11. δείξεις με το δαχτυλάκι σου την κίνηση [φέρνει μια καμπύλη γραμμή με το δείκτη της 

12. από αριστερά προς δεξιά, εικόνα 4.3.178β]. Τούτο και επήγε προς τα εδώ.  

13. [Ο Λούης πλησιάζει στον πίνακα, με την εικονική αναπαράσταση της αρχικής 

14. σύνθεσης]. 

15. Λούης:[Φέρνει μια καμπύλη γραμμή από το 1 προς τα 2, εικόνα 4.3.178α,13:27, παρ.] 

16. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, Λούη μου.  

17. Εκπαιδευτικός: Άλλοσπως, πώς να το πει. Αντί εκούντησε; Λάζαρε; 

18. Λάζαρος: Έσπρωξε. 

19. Εκπαιδευτικός: Ποιο έσπρωξε; 

20. Λάζαρος: Το δύο. 

21. Εκπαιδευτικός: Τι έσπρωξε; Το δύο για δείξε μας.  

22. Λάζαρος: Το ένα. Επήγε προς τα κάτω και έγινε το ίδιο σχήμα.  

23. Εκπαιδευτικός: Μπράβο πολύ ωραία. Μπορούμε αντί να πούμε εκούντησε έσπρωξε 

24. Να πούμε άλλη λέξη; 

25. Παιδί: Έτραβηξε 

26. Παιδί 3: Εππούνιαρε.  

27. Εκπαιδευτικός: Όχι εππούνιαρε. Άλλη λέξη; 

28. Κυριάκος: Να το έβαλε [φτιάχνει στον αέρα με το αριστερό του χέρι μια καμπύλη]. 

29. Εκπαιδευτικός: Μπράβο, πολύ ωραία. Και έχει ακόμα μια πολλά ωραία λέξη. Να το 

30. περίστρεψε έτσι;  
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Εικόνα 4.3.176 -4.3.178α :Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λούη για την αρχική, τελική 

θέση και τη μετατόπιση του αντικειμένου/γεωμετρικού σχήματος, [13:14-13:27]. 

 

Εικόνα 4.3.178β : Εικονική χειρονομία για περιστροφή από αριστερά προς δεξιά από 

εκπαιδευτικό 

Ο Λούης αναφέρει ότι θα πρέπει να «εκούντησε το 1 προς τα κάτω, προς το 2» (γραμμή 5), 

υπονοώντας με αυτή του τη φράση την περιστροφή. Ο λόγος του παιδιού θα μπορούσε να 

κριθεί  ως περιγραφικός, που καθορίζει μερικώς την κατεύθυνση της περιστροφής. Ενώ η 

εκπαιδευτικός επαναδιατυπώνει τα λόγια του παιδιού, ο Λούης ανοίγει τις παλάμες του,  

έχοντας λυγισμένα τα δάχτυλα του και ενωμένα τα μικρά του δαχτυλάκια, δημιουργώντας 

με αυτό τον τρόπο ένα σημείο ένωσης και περιστρέφει το αριστερό του χέρι προς το δεξί 

του χέρι, μέχρι να ενωθούν και τα δύο του χέρια (εικόνα 4.3.176-4.3.177, γραμμή 7-8, 

13:14). Εφόσον, λοιπόν, η χειρονομία του παιδιού αναπαριστά με κάθε λεπτομέρεια την 

αρχική θέση του πραγματικού αντικειμένου την περιστροφή, το σημείο ένωσης και τέλος 

την τελική θέση, μπορεί να κριθεί ως εικονική  χειρονομία. Αναμειγνύει όλα αυτά τα 

στοιχεία που αναλύθηκαν και δεν έχει επικοινωνιακό σκοπό, αλλά εκτελείται ως μέσο 

εσωτερικού συλλογισμού και αναπαράστασης της σκέψης του. Παρατηρούμε τη 

χειρονομία του παιδιού να εμπλουτίζει τον άτυπο λόγο του παιδιού και σε αλληλεπίδραση 

με τις πραγματικές σημειωτικές πηγές να μεταβιβάζει τη γεωμετρική του ιδέα, 

δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μια σημειωτική αλυσίδα για την επικοινωνία του 

μαθηματικού σημείου της περιστροφής (πραγματικά αντικείμενα-χειρονομία-περιστροφή). 

   Έπειτα, η εκπαιδευτικός καλεί το παιδί να πάει στον πίνακα να δείξει με το χέρι 

του τι ακριβώς εννοεί, παράγοντας η ίδια μια χειρονομία, η οποία αναπαράγεται από το 

ίδιο το παιδί στα επόμενα δευτερόλεπτα, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα φαινόμενο 

σύλληψης. Η χειρονομία αυτή δεν περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο των οδηγιών που 

δόθηκε στην εκπαιδευτικό. Το παιδί έχοντας τη σημειωτική πηγή των σχημάτων μπροστά 

του απλοποιεί τη χειρονομία που παρήγαγε προηγουμένως και φέρνει μια καμπύλη 

γραμμή από το 1 προς το 2, υπονοώντας τα ίχνη της περιστροφής από το γεωμετρικό 

σχήμα ένα προς το γεωμετρικό σχήμα 2 (13:27, εικόνα 4.3.178α, γραμμή 15). Η 

χειρονομία του παιδιού είναι ενσωματωμένη στα πραγματικά αντικείμενα (εικόνα 
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γεωμετρικής σύνθεσης), ενώ η  απλοποίηση της χειρονομίας του δείχνει μια σημειωτική 

ωρίμανση του σημειωτικού μέσου που χρησιμοποιεί και ταυτόχρονα μια εξέλιξη στη 

γεωμετρική σκέψη του παιδιού.  

Στα πλαίσια του σημειωτικού παιχνιδιού, η εκπαιδευτικός επικεντρώνεται στις 

λεκτικές εκφράσεις του παιδιού, τις οποίες χρησιμοποιεί ως αξονικό σημείο για τη 

διατύπωση της λέξης, «περιστροφής». Τα παιδιά χρησιμοποιούν περιγραφικές λέξεις της 

καθημερινότητας τους, όπως είναι το  «έσπρωξε, τράβηξε, εππούνιαρε (=γρονθοκόπησε)». 

Το  συγκεκριμένα σημειωτικό παιχνίδι που εκτυλίσσεται από τα παιδιά στηρίζεται στη 

λέξη που διατυπώθηκε από τον Λούη τα προηγούμενα λεπτά και έχει ως στόχο την 

αναφορά συνώνυμης λέξης με αυτή που αναφέρθηκε από το συγκεκριμένο παιδί. Η 

εκπαιδευτικός, ακολουθώντας τις οδηγίες που δόθηκαν στο πλαίσιο της παρέμβαση, 

χρησιμοποιεί την κατάλληλη λέξη «περίστρεψε». Να σημειωθεί ότι, στο συγκεκριμένο 

επεισόδιο παρατηρείται ακόμη μια εικονική χειρονομία από τον Κυριάκο (παιδί με υψηλή 

μαθηματική επίδοση), ο οποίος φέρνει με το αριστερό του χέρι μια καμπύλη γραμμή. Η 

χειρονομία του συνοδεύεται από μία άτυπη λέξη, της καθημερινότητας μας. 

Επεισόδιο 2 

Τα παιδιά τοποθετούν τα πραγματικά σχήματα στα πινακάκια τους στην αρχική θέση της 

γεωμετρικής σύνθεσης. Αφού εκτελέσουν την περιστροφή στα σχήματά τους, η 

εκπαιδευτικός καλεί την Θάλεια να παρουσιάσει στην ολομέλεια την περιστροφή 

[Δραστηριότητα 1].  

31. Εκπαιδευτικός: Να έρθει η Θάλεια να το κάνει. 

32. [Η Θάλεια πλησιάζει στον πίνακα που βρίσκονται τα σχήματα της αρχικής 

33. γεωμετρικής σύνθεσης]. 

34. Εκπαιδευτικός: Θέλω λοιπόν αυτό το σχήμα. Τι να κάνουμε; 

35. Θάλεια: [Εκτελεί την περιστροφή απομακρύνοντας το σχήμα 1 από το σχήμα  

36. χωρίς να διατηρεί ενωμένα τα σχήματα στο σημείο περιστροφής, 16:26, εικόνα 

37. 4.3.179]. 

38. Εκπαιδευτικός: Σωστά το έκανε; 

39. Παιδιά: Όχι. 

40. Θάλεια :[Επανατοποθετεί το σχήμα στην αρχική θέση του]. 

41. Λούης: Εν [=δεν] το άφηκε [δείχνει με το δείκτη του δεξιού του χεριού τον πίνακα 

42. στον oποίο εργάζεται η Θάλεια] ενωμένο τζιαμε [=εκεί]. 

43. Εκπαιδευτικός: Έλα Λούη, δείξε της. Πρέπει να είναι ενωμένο εκεί στη γωνίτσα 

44. Λούης:[Πλησιάζει στον πίνακα, κρατώντας τα δύο σχήματα ενωμένα στο σημείο 

45. περιστροφής περιστρέφει το ένα προς το δύο,16:39, εικόνα 4.3.180]. 

46. Εκπαιδευτικός: Α, μπράβο. 

47. Εκπαιδευτικός: Έλα Θάλεια μου, κάνε το εσύ τώρα. 

48. [Επανατοποθετεί τα σχήματα στην αρχικής τους θέση]. 

49. Θάλεια: [Περιστρέφει το σχήμα 1 προς το 2, χωρίς να απομακρύνει το 
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50. σχήμα ένα από το σημείο περιστροφής]. 

51. Εκπαιδευτικός: Α, μπράβο. Σωστά.  

 

Η Θάλεια χωρίς να κρατάει σταθερό το σημείο περιστροφής απομακρύνει το σχήμα 1 από 

το 2 (γραμμή 35-37, εικόνα 4.3.179, 16:26). Αφού η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να 

κρίνουν την ενέργεια της Θάλειας αν είναι ορθή ή όχι, ο Λούης παρεμβαίνει, δείχνοντας 

με το δείκτη του στον πίνακα και αναφέρει  «εν το άφηκε ενωμένο τζιαμέ» (=δεν το άφησε 

ενωμένο εκεί, γραμμή 41-42). Η δεικτική του χειρονομία εμπλουτίζει την άτυπη ορολογία, 

που χρησιμοποίησε σε μια προσπάθεια του να περιγράψει, ότι το λάθος της Θάλειας 

βρισκόταν στο σημείο περιστροφής και αποτελεί δείκτη για το μαθηματικό σημείο που 

καλείται να επικοινωνήσει-σημείο περιστροφής . Να σημειωθεί ότι δεν είχε γίνει 

προηγουμένως καμία αναφορά για το σημείο περιστροφής. Ο Λούης μετασχηματίζει τα 

λόγια του σε ενέργειες πάνω στα πραγματικά αντικείμενα-σχήματα που υπάρχουν στον 

πίνακα, εκτελώντας την περιστροφή, διατηρώντας σταθερό το σημείο περιστροφής. Αφού 

εκτελεί την περιστροφή με επιτυχία, επαναλαμβάνει την κίνηση και η Θάλεια.  

Να σημειωθεί ότι όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο, έτσι και σε αυτό τα κορίτσια δεν 

παρουσιάζουν κάποιο είδος συμμετοχής.  

 

Εικόνα 4.3.179:Εκτέλεση περιστροφής στην ολομέλεια από Θάλεια, γραμμή 35-37,  [16:26] 

Εικόνα 4.3.180:Παρέμβαση Λούη, γραμμή 44-45, [16:39] 

 

Επεισόδιο 3 

Το επεισόδιο 3 ξεκινάει στο επόμενο λεπτό του επεισοδίου 2 [17:00]. Η  εκπαιδευτικός, 

μέσω του προβολέα, προβάλλει την επομένη αρχική γεωμετρική σύνθεση στον πίνακα, 

στην οποία απαιτείται περιστροφή πάνω αριστερά [Δραστηριότητα 2]. Ταυτόχρονα, η 

αρχική γεωμετρική σύνθεση παρουσιάζεται στον δεύτερο πίνακα της τάξης με πραγματικά 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

435 

 

υλικά. Επιπλέον, παρουσιάζεται σε εικονική αναπαράσταση η τελική γεωμετρική 

σύνθεση. Τα  παιδιά καλούνται να διατυπώσουν τις προβλέψεις τους. Αναγνωρίζουν και 

ονομάζουν με επιτυχία τα υποσχήματα της γεωμετρικής σύνθεσης. Συνεπώς, εμφανίζονται 

να ξεδιπλώνουν πτυχές σχετικές με τη μαθηματική αναγνώριση των γεωμετρικών 

αντικειμένων, εφόσον η αναγνώρισή τους απαιτεί την ανάλυση της σύνθεσης σε 

απλούστερες μονάδες (γεωμετρικά σχήματα). 

52. Εκπαιδευτικός: Τώρα έχει αυτά τα κομμάτια. Να ’ρθει ένα παιδάκι να μας δείξει που 

53. είναι ενωμένα αυτά τα δύο σχήματα; Ο Λάζαρος. Έλα Λάζαρε δείξε μας στον 

54. πίνακα εκεί που είναι ενωμένα τα δύο σχήματα. 

55. [Σηκώνεται ο Λάζαρος και δείχνει στον πίνακα την ένωση, εικόνα 4.3.181, 17:28]. 

56. Εκπαιδευτικός: Στο σημείο εδώ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν σηκώνονται δεν 

57. χωρίζονται από τη θέση που είναι ενωμένα. Τι σχήματα είναι αυτά; 

58. Παιδιά: Τριγωνάκια. 

59. Εκπαιδευτικός: Τι αριθμούς έχουν; 

60. Παιδιά: Το 3 και το 4. 

61. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Θέλω τώρα. Να ’ρθει κάποιος να μας δείξεις πώς η Μπέλα 

62. Κορδέλα θα φτιάξει τούτο το καπέλο με αυτά τα δύο. Τι κίνηση να κάνει; Τι να 

63. κάνει; 

64. Εκπαιδευτικός: Να έρθει η Βάσω. Έλα Βάσω. Βάσω κοίταξε. Θέλει τούτο το 

65. καπέλο η Μπέλα Κορδέλα. Τι να κάνουμε; Δες τα αυτά. 

66. Βάσω: [18:24, Πλησιάζει στον πίνακα και βλέπει τη σύνθεση, εικόνα 4.3.182]. 

67. Εκπαιδευτικός: Εντάξει. Εμείς σκεφτόμαστε. Ποιος έχει την απάντηση να 

68. βοηθήσει; Ορέστη μου.  

69. Ορέστης: Να μετακινήσουμε το 3 και να το φέρουμε πάνω στο 4.  

70. Εκπαιδευτικός: Εσείς τι λέτε; Έλα, δείξε την κίνηση και εσύ. Έλα δείξε το.  

71. Βάσω: Να έρθει το 3 κάτω [δείχνει το σχήμα 3 και περιστρέφει το χέρι της δεξιά 

72. κάτω προς το 4, δείχνοντας το 4, 19:06]. 

73. Εκπαιδευτικός: Να έρθει ο Ορέστης να μας το δείξει[κάθεται η Βάσω και 

74. σηκώνεται ο Ορέστης]. 

75. Εκπαιδευτικός: Έλα Ορέστη μου.  

76. Εκπαιδευτικός: Τι να κάνουμε Ορέστη μου, δείξε  μου με το χέρι σου, τράβηξε με 

77. το χέρι σου.  Εδώ; 

78. Ορέστης: [Φτιάχνει μια καμπύλη γραμμή από το σχήμα 3 προς κάτω δεξιά προς το 

79. 4 στην εικονική αναπαράσταση της αρχικής σύνθεσης, 19:20, εικόνα 4.3.183]. 

80. Εκπαιδευτικός: Είμαστε εντάξει; Είναι σωστό; 

81. Λούης: Όχι. Το 3 προς τα κάτω. [Φέρνει μια καμπύλη με το δείκτη του δεξιού 

82. του χεριού προς κάτω αριστερά, 19:29, εικόνα 4.3.184]. 

83. Εκπαιδευτικός: Για δείξε μας.  

84. Λούης: Έτσι [πλησιάζει στον πίνακα, στην αρχική σύνθεση και φέρνει μια καμπύλη 

85. γραμμή από το σχήμα 3 προς κάτω αριστερά προς το 4, 19:37, εικόνα 4.3.185]. 

86. Εκπαιδευτικός: Συμφωνάτε; 

87. Παιδιά: Ναι. 

88. Σταύρος: Όχι. 

89. Εκπαιδευτικός: Ο Σταύρος διαφωνεί. Για να δούμε. 

90. Σταύρος: Τούτο να πάει δαμέ [φέρνει μια καμπύλη γραμμή από το σχήμα 3 προς 

91. κάτω αριστερά προς το 4, 20:00, εικόνα 4.3.186]. 

92. Εκπαιδευτικός: Συμφωνούμε;  
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93. Παιδιά: [Ακούγονται ναι και όχι]. 

94. Εκπαιδευτικός: Κυριάκο. 

95. Κυριάκος: Το 4 προς τα πάνω. 

96. Εκπαιδευτικός: Για να γίνει αυτό, ε; 

97. Κυριάκος: Το 4 προς τα πάνω. 

98. Εκπαιδευτικός:  Έλα δείξε μας με το χεράκι σου όπως θέλεις εσύ.  

99. Κυριάκος: Το 4 προς τα πάνω. 

100. [Ο Κυριάκος πλησιάζει στην εικονική αναπαράσταση της αρχικής σύνθεσης]. 

101. Εκπαιδευτικός:  Για κάνε με το χεράκι σου την κίνηση 

102. Κυριάκος: [Φέρνει με το χέρι του μια καμπύλη γραμμή από το 4 προς τα αριστερά 

103. πάνω, 20:26]. 

104. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Το 4 το σπρώχνουμε προς τα πάνω. Αντί να το πούμε να 

105. το πάρουμε προς τα πάνω πώς μπορούμε να το πούμε άλλως. 

106. Παιδιά: Να το κολλήσουμε 

107. Εκπαιδευτικός: Να το κολλήσουμε. Άλλο.  

108. Λούης: Να το μετακινήσουμε.  

109. Εκπαιδευτικός: Η άλλη λεξούλα που σας είπα; 

110. Εκπαιδευτικός: Να το περιστρέψουμε. 

111. Εκπαιδευτικός: Να το πούμε μαζί. 

112. Ολομέλεια: Να το περιστρέψουμε. 

  

Αρχικά, καλείται η Βάσω να δείξει την κίνηση στον πίνακα, κάτι που δεν προβλέπεται στο 

σχέδιο μαθήματος που δόθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος. Ενδεχομένως, 

η ενέργεια αυτή οφείλεται στην  πολυπλοκότητα της έννοιας της περιστροφής. Η Βάσω 

δυσκολεύεται να εντοπίσει τη λύση (εικόνα 4.3.182, γραμμή 66, 18:24) και έτσι καλείται 

στον πίνακα ο Ορέστης. Ο Ορέστης αναφέρει «να μετακινήσουμε το 3 και να το φέρουμε 

πάνω στο 4», υπονοώντας την περιστροφή δεξιά κάτω (γραμμή 69). Η Βάσω τροποποιεί 

τη λεκτική αναπαράσταση του Ορέστη και αναφέρει «να έρθει το 3 κάτω», συνοδεύοντας 

τη λεκτική της φράση με μία εικονική χειρονομία καμπύλης γραμμής, η οποία ξεκινάει 

από το τρία και καταλήγει στο τέσσερα (19:06, γραμμή 71-72). Ο λόγος της, όπως και 

αυτός του Ορέστη παραμένει άτυπος, όπως και στα προηγούμενα επεισόδια. Η  εικονική 

χειρονομία της Βάσως εμφανίζει να αναμειγνύει πολλά στοιχεία,  όπως είναι η αρχή της 

περιστροφή, τα ίχνη της περιστροφής (καμπύλη γραμμή), η τελική θέση του σχήματος και 

να παραμένει ενσωματωμένη στα πραγματικά αντικείμενα. 

  Η εκπαιδευτικός καλεί τον Ορέστη να παρουσιάσει αυτό που υπέδειξε λεκτικά 

πάνω στον πίνακα με το χέρι του. Ο  Ορέστης επαναλαμβάνει την ίδια χειρονομία, η οποία 

παράχθηκε από τη Βάσω (εικόνα 4.3.183, 19:20, γραμμή 78-79). Ο Λούης διαφωνεί μαζί 

του λέγοντας, «το 3 προς τα κάτω». Η λεκτική του έκφραση μετασχηματίζεται μετά σε μια 

εικονική χειρονομία, η οποία αναμειγνύει την αρχική θέση του σχήματος, τα ίχνη της 

περιστροφής αριστερά κάτω και τέλος, την τελική θέση (εικόνα 4.3.184, 19:29, γραμμή 
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81-82). Η χειρονομία του παιδιού είναι ενσωματωμένη στα πραγματικά αντικείμενα 

(εικονικές σημειωτικές πηγές ). Παρόλα αυτά, η πρόβλεψη του Λούη κρίνεται λανθασμένη 

και η ορθή λύση δίνεται λεκτικά από ένα άλλο παιδί (Κυριάκος), ο οποίος αναφέρει «το 4 

προς τα πάνω». Το παιδί μετασχηματίζει τη λεκτική του φράση σε εικονική χειρονομία 

ανάμεικτου χαρακτήρα , η οποία  αναμειγνύει την αρχική θέση του σχήματος, τα ίχνη της 

περιστροφής αριστερά πάνω και την τελική θέση του σχήματος (εικόνα 4.3.186, 20:00, 

γραμμή 90-91). Στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού, η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα 

παιδιά να βρουν την κατάλληλη λέξη, κάτι που παραμένει ανέφικτο και δίνεται από την 

ίδια. Έτσι, και σε αυτό το επεισόδιο, ο προφορικός λόγος των παιδιών, σε μαθηματικό 

επίπεδο, παραμένει φτωχός και ελλιπής. Να σημειωθεί ότι, παρόλο που η παραγωγή των 

χειρονομιών από τα παιδιά αναπτύσσεται με διαφορετικές κατευθύνσεις, εν τούτοις 

μοιάζει ως μία αναπαραγωγή της χειρονομίας, που παρήγαγε η εκπαιδευτικός στο 

προηγούμενο επεισόδιο, αλλά και ως μια προσαρμογής της σε νέες μαθησιακές 

καταστάσεις. Η παραγωγή αυτής της χειρονομίας λειτουργεί ως αξονικό σημείο που 

οδήγησε στην αναγνώριση της περιστροφής που απαιτείτο στη γεωμετρική σύνθεση, χωρίς 

ωστόσο αυτό να οδηγεί στην περιγραφή της μέσω του προφορικού λόγου.  

 

Εικόνα 4.3. 181: Δεικτική Χειρονομία Λάζαρου για το σημείο ένωσης δύο υποσχημάτων, 

[17:28, γραμμή 55] 

Εικόνα 4.3.182: Δράση Βάσως στην ολομέλεια, [18:24, γραμμή 66] 

Εικόνα 4.3.183: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Ορέστη, [19:20, γραμμή 78-79]. 
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Εικόνα 4.3.184-4.3.185: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λούη, [19:29- 19:37, 

αντίστοιχα],  

 

 

Εικόνα 4.3.186: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Σταύρου, [20:00, γραμμή 90-91]. 

 

Επεισόδιο 4 

Αφού τα παιδιά δουλέψουν με τα σχήματά τους (αντιμετωπίζοντας αρκετές δυσκολίες) 

στις ομάδες του,  η Εβελίνα δείχνει την κίνηση με πραγματικά σχήματα στον πίνακα στην 

ολομέλεια, λέγοντας να «μετακινήσουμε το 4 προς τα κάτω», διατηρώντας τον λόγο της σε 

ένα άτυπο περιγραφικό επίπεδο. Αφού η εκπαιδευτικός προβάλλει στον πίνακα της τάξης 

εικονική αναπαράσταση της αρχικής γεωμετρικής σύνθεσης της δραστηριότητας 3, 

προβάλλει τις τρεις πιθανές τελικές επιλογές σε εικονική αναπαράσταση στον πίνακα. 

Παράλληλα παρουσιάζει με πραγματικά γεωμετρικά σχήματα την αρχική γεωμετρική 

σύνθεση στον δεύτερο πίνακα της τάξης. Το επεισόδιο 4 ξεκινάει αμέσως στο επόμενο 
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λεπτό [25:00] με την  εκπαιδευτικό να δίνει λεκτικές οδηγίες για την περιστροφή που  

πρέπει να εφαρμόσουν στην αρχική γεωμετρική σύνθεση για να εντοπίσουν ποια από τις 

τρεις επιλογές της τελικής γεωμετρικής σύνθεσης είναι η κατάλληλη. Να σημειωθεί ότι τα 

παιδιά έχουν τις τρεις επιλογές σε έντυπη μορφή, στη διάθεσή τους.  

113. Εκπαιδευτικός: Έστειλε μου ένα φάκελο για να βρείτε λέει το καπέλο που θα 

114. κάνει το σχέδιο να διαλέξουμε το σχήμα. Θέλω να μου πείτε πόσα σχέδια 

115. ομπρέλας κρατάτε.  

116. Παιδιά: 3. 

117. Εκπαιδευτικός: Λοιπόν η Μπέλα Κορδέλα με πολύ άγχος σας ζητάει τη 

118. βοήθεια. Σας παρακαλώ παιδιά βρέστε το σχήμα που θέλω γιατί έχω 

119. συγχυστεί από την κούραση. Θα το βρείτε λοιπόν αν περιστρέψετε το σχήμα 

120. 3 να το εδώ [δείχνει το σχήμα 3 με το δείκτη της] προς τα 

121. δεξιά προς τα κάτω μέχρι να ενωθεί με το σχήμα 5.  

122. Εκπαιδευτικός: Ποιο λέτε να είναι το σχήμα; 

123. Λούης: Τούτο[δείχνει με το μολύβι του το σχήμα.2, 8:23, εικόνα 4.3.187 ] 

124. Εκπαιδευτικός: Ποιο; Το πρώτο δεύτερο ή το τρίτο; 

125. Λούης: Το δεύτερο.  

126. Παιδιά: Το πρώτο. 

127. Λούης: Το δεύτερο. 

128. Εκπαιδευτικός: Έλα Λούη, δείξε μας πώς θα πάει το ένα σχήμα να βρει 

129. το άλλο. Έλα δείξε μας με το χεράκι σου.  

130. [Ο Λούης πλησιάζει στον πίνακα στην εικονική αναπαράσταση της αρχικής 

131. σύνθεσης. Αγγίζει το σχήμα 3]. 

132. Εκπαιδευτικός: Εκείνο θα το κάνεις προς τα… 

133. Λούης: Προς τα πάνω[ο Λούης κάνει με το δάχτυλο του μια καμπύλη 

134. γραμμή που ξεκινάει από το σχήμα 3 και τελειώνει στο σχήμα 5, στον πίνακα , 

135. στις εικονικές αναπαραστάσεις των σχημάτων, 28:50, εικόνα 4.3.188]. 

136. Εκπαιδευτικός: Προς τα κάτω η προς τα πάνω; 

137. Παιδιά: Προς τα πάνω. 

138. Εκπαιδευτικός: Έλα Κωνσταντίνε κάνε το και εδώ 

139. Λούης: [Εκτελεί την περιστροφή στον πίνακα με τα πραγματικά υλικά] 

140. Εκπαιδευτικός: Ωραία κυκλώστε τώρα ποιο είναι το σχήμα που έχετε κάνει. 

141. Εκπαιδευτικός: Εκυκλώσετε το σωστό.  

142. [Η ομάδα εστίασης κυκλώνει το δεύτερο όπως και όλα τα παιδιά]. 

143. Εκπαιδευτικός: Ωραία. 

Αφού διατυπώσει λεκτικά τις οδηγίες η εκπαιδευτικός, τα παιδιά κάνουν τις 

προβλέψεις του, λέγοντας ότι ορθό είναι το πρώτο, με εξαίρεση τον Λούη που επιμένει 

στο δεύτερο, δείχνοντας μια ικανότητα νοερού χειρισμού των γεωμετρικών αντικειμένων. 

Ο Λούης καλείται να το δείξει με το χέρι του στον πίνακα, μετασχηματίζοντας ορθά τις 

λεκτικές οδηγίες της εκπαιδευτικού σε χειρονομία, η οποία κρίνεται εικονική  και 

ενσωματωμένη στις εικονικές αναπαραστάσεις των γεωμετρικών σχημάτων. Παρόλο που 

το παιδί είναι σε θέση να κατανοήσει τον μαθηματικό λόγο της εκπαιδευτικού, εν τούτοις 

όταν καλείται να επεξηγήσει τις δικές του ενέργειες, χρησιμοποιεί περιγραφικό λόγο. 

Συγκεκριμένα, αναφέρει «προς τα πάνω», χωρίς να προσδιορίζει αν είναι δεξιά ή 
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αριστερά, όπως όρισε η εκπαιδευτικός στις οδηγίες της. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια 

τάση του παιδιού  να χρησιμοποιεί ένα καθημερινό περιγραφικό λόγο, παρόλη την πίεση 

που ασκείται από την εκπαιδευτικό (εικόνα 4.3.188, 28:50, γραμμή 133-135). Τα παιδιά 

αναγνωρίζουν μέσω της χειρονομίας του Λούη  ότι ορθή επιλογή, εν τέλει, είναι η δεύτερη 

επιλογή.  

 

Εικόνα 4.3. 187: Δεικτική χειρονομία Λούη για ορθή επιλογή,  

Εικόνα 4.3.188: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λούη για αρχική, τελική θέση 

εικόνας/σχήματος και περιστροφής του [28:50, γραμμή 133-135] 

 

Επεισόδιο 5 

Το επεισόδιο πέντε αποτελεί επέκταση της δραστηριότητας 4,  όπου τα παιδιά προβλέπουν 

τα κομμάτια που θα πάρουν από ένα ενιαίο σχήμα που πρόκειται να κοπεί [Δραστηριότητα 

4]. Η εκπαιδευτικός κρατά στο χέρι της το σχήμα που πρόκειται να κοπεί, ενώ στον πίνακα 

προβάλλονται σε εικονική αναπαράσταση οι τρεις επιλογές από τα υποσχήματα που 

πιθανόν θα προκύψουν. 

144. Εκπαιδευτικός: Έχω ακόμα ένα. Τι σχήματα θα πάρω από αυτό; 

145. Παιδιά: Δύο. 

146. Εκπαιδευτικός: Εγώ λέω είναι το τρία. 

147. Παιδιά: Όχι. 

148. Εκπαιδευτικός: Γιατί; 

149. Παιδί: Γιατί δαμέ έχει 4 γωνιές που είναι σαν την γλάστρα όμως τζιαμε εν το 

150. Εκπαιδευτικός: Τι λες; Λούη; 

151. Λούης:  Γιατί το 3 έχει πιο μεγάλο τρίγωνο που το 2 και ύστερα ε να φκει 

152. πόξω που την γλάστρα το τρίγωνο και έτσι δεν θα βγει το σχήμα.  

153. Εκπαιδευτικός: Λέτε; 

154. Εκπαιδευτικός: Θα έρθει ο Λούης να το κόψει; 

155. Λούης: Που την μέση. 

156. Εκπαιδευτικός: Ε πόθε[από πού] ε να το κόψεις για να γίνει το σχήμα 2 
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157. Παιδιά: Τζιαμε που είναι οι άκριες. 

158. [Ο Λούης σηκώνεται και κόβει το σχήμα στη διακεκομμένη γραμμή]. 

159. Εκπαιδευτικός: Τι επήραμε λοιπόν [δείχνει τα σχήματα που προέκυψαν]; 

160. Εκπαιδευτικός: Να έρθει ένας άλλος να το σχηματίσει. Ο Σταύρος. 

161. [Ο Σταύρος τοποθετεί  

162. Εκπαιδευτικός: Για να δούμε το Σταύρο μας [τοποθετεί τα σχήματα όπως είναι η 

163. αρχική σύνθεση και έπειτα, περιστρέφει το σχήμα δεξιά ]. Το βαλε σωστά, 

164. συμφωνάτε; 

165. Παιδιά: Όχι. 

166. Λούης: Έβαλε το που την άλλη πλευρά. 

167. [Σηκώνεται ένα άλλο παιδάκι και περιστρέφει το σχήμα προς τα αριστερά]. 

 

Τα παιδιά, χρησιμοποιώντας ένα άτυπο και περιγραφικό λόγο, επεξηγούν γιατί απέκλεισαν 

την επιλογή 3, ταυτίζοντας το τραπέζιο με μία γλάστρα (γραμμή 144) και όχι με μία 

γεωμετρική έννοια, παρόλο που το σχήμα είναι οικείο γι’ αυτά από την πρώτη φάση της 

παρατήρησης, ως τετράπλευρο. Ωστόσο αναγνωρίζουν το σχήμα 2 ως τη σωστή επιλογή 

και το σημείο που πρέπει να κοπεί το σχήμα για να δώσει τη σωστή επιλογή. 

 Επιπλέον, ο Λούης αναγνωρίζει ότι και τα δύο υποσχήματα στις δύο επιλογές 

αποτελούν τρίγωνα διαφορετικού μεγέθους. Εστιάζει την προσοχή του σε μια μη κρίσιμη 

ιδιότητα για να απορρίψει το υπόσχημα, αντί στις κρίσιμες ιδιότητες του υποσχήματος, οι 

οποίες το καθιστούν διαφορετικό από την ορθή επιλογή.   

Αφού, κόβεται το σχήμα, ο Σταύρος καλείται να μετακινήσει το ένα κομμάτι της 

γεωμετρικής σύνθεσης για να καταλήξουν στην ορθή επιλογή. Ο Σταύρος εκτελεί λάθος 

την περιστροφή, κάτι που γίνεται αντιληπτό από τον Λούη. Ο Λούης αναφέρει με 

περιγραφικό λόγο τη λανθασμένη κατεύθυνση του μετασχηματισμού («…που την άλλη 

πλευρά»).  

Διαχρονική Ανάλυση Δεύτερης Διδασκαλίας 

Στη δεύτερη διδασκαλία παρατηρούμε τον Λούη να διατυπώνει τις προβλέψεις του 

λεκτικά, χρησιμοποιώντας την άτυπη φράση «εκούντησε προς κάτω». Η φράση του 

φανερώνει μία κίνηση του σχήματος ένα προς τα κάτω, χωρίς ωστόσο να υποδεικνύει το 

είδος του γεωμετρικού μετασχηματισμού που πρέπει να εφαρμοστεί. Πιθανόν, αυτή του η 

αδυναμία οδηγά στην παραγωγή μιας εικονικής χειρονομίας, η οποία δεν έχει κάποιο 

επικοινωνιακό σκοπό.  

Από εκείνη τη στιγμή ξεκινάει από μέρους της εκπαιδευτικού  παραγωγή 

χειρονομιών πάνω στις εικονικές αναπαραστάσεις των σχημάτων. Κάθε φορά, σε κάθε 

αρχική γεωμετρική σύνθεση καλεί τα παιδιά να την αναπαράγουν, διαμορφώνοντας την, 
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ωστόσο, με βάση την κατεύθυνση της περιστροφής που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.  Η 

αναπαραγωγή της συγκεκριμένης χειρονομίας μπορεί να οριστεί ως ένα φαινόμενο 

σύλληψης, χωρίς όμως να οδηγά ποτέ στην παραγωγή μαθηματικού λόγου, εφόσον τα 

παιδιά ορίζουν την περιστροφή με άτυπες λέξεις. Κάποια από αυτά παρουσιάζονται ικανά 

να την αναπαράγουν, εφαρμόζοντας το εκάστοτε είδος περιστροφής που απαιτείται σε 

κάθε γεωμετρική σύνθεση. Συγκεκριμένα, στο έργο με περιστροφή προς τα πάνω, 

παρατηρούμε τα παιδιά να δυσκολεύονται να αναπαραστήσουν την εν λόγω χειρονομία, 

ανάμεσα σε αυτούς και ο Λούης και η Βάσω. Συνεπώς, παρατηρούμε το φαινόμενο αυτό 

σύλληψης να λειτουργά συχνά ως αξονικό σημείο και συχνά όχι, ως προς την αναγνώριση 

της περιστροφής που απαιτείται σε κάθε γεωμετρική σύνθεση. Ωστόσο, ποτέ δεν 

γεφυρώνει τη δράση αυτή με την αποδεκτή λεκτική αναπαράσταση. Να τονιστεί ότι σε μία 

στιγμή ο Λούης ονομάζει το μετασχηματισμό ως μετακίνηση. Πιθανόν, αυτό να οφείλεται 

στην εξοικείωση του με την έννοια της μετατόπισης στην προηγούμενη διδασκαλία.  

Στη διδασκαλία αυτή παρατηρούμε τον Λούη να διατυπώνει προβλέψεις για 

νοερούς μετασχηματισμούς, εστιαζόμενος σε μη κρίσιμες ιδιότητες των σχημάτων, όπως 

είναι το μέγεθος του σχήματος και να καταλήγει στην ορθή επιλογή.  

Αναφορικά με την Θάλεια, παρατηρούμε το παιδί να δυσκολεύεται να εφαρμόσει την 

περιστροφή με τα πραγματικά της αντικείμενα,  λόγω της αδυναμίας της να διατηρήσει 

σταθερό το σημείο περιστροφής. 

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης και Δεύτερης Διδασκαλίας 

Η διαχρονική ανάλυση των ποιοτικών αποτελεσμάτων, έδειξε στην πρώτη διδασκαλία  τον 

Λούη ικανό να ονομάζει τη μετατόπιση ως μετακίνηση,  κάτι που δεν έγινε αντιληπτό στο 

γεωμετρικό μετασχηματισμό της περιστροφής, στη δεύτερη διδασκαλία. Ενώ αρχικά και 

στις δύο διδασκαλίες το παιδί χρησιμοποιούσε άτυπες λέξεις, στην πρώτη διδασκαλία 

φθάνει στο δόκιμο όρο, ενώ στην δεύτερη όχι. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, στη 

δεύτερη διδασκαλία το παιδί παράγει εικονικές χειρονομίες (αποτέλεσμα φαινομένου 

σύλληψης), οι οποίες κάποτε εμπλουτίζουν τον άτυπο λόγο του και κάποτε όχι. Ωστόσο, 

και στις δύο διδασκαλίες είναι ικανός να αναγνωρίζει μετά από νοερούς 

μετασχηματισμούς το τελικό αποτέλεσμα μιας μερεολογικής τροποποίησης.  

Η  Θάλεια παρουσιάζεται να δυσκολεύεται και στη δεύτερη διδασκαλία με τη χρήση των 

πραγματικών υλικών για την εφαρμογή των γεωμετρικών μετασχηματισμών. Η Βάσω ενώ 

προσπαθεί να αναπαράγει τη χειρονομία που είχε αναπτύξει η εκπαιδευτικός στο 
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προηγούμενο επεισόδιο, αδυνατεί να αναγνωρίσει την αλλαγή της κατεύθυνσης της 

περιστροφής. 

Τρίτη Διδασκαλία 

Η τρίτη διδασκαλία αφορά στο τρίτο σχέδιο μαθήματος που δόθηκε στην ομάδα ελέγχου, 

όπως αναλύεται στο παράρτημα 4. Τα παιδιά είναι οργανωμένα σε ομάδες. 

Επεισόδιο1 

Το επεισόδιο 1 αρχίζει, αφού η εκπαιδευτικός αφηγείται την ιστορία του κυρίου Μπον 

Μπον. Προβάλλεται το σχέδιο με την τελική σύνθεση που επιθυμεί ο κύριος Μπον Μπον 

και με την αρχική του σύνθεση, σε εικονική αναπαράσταση στον πίνακα. Να σημειωθεί 

ότι η αρχική γεωμετρική σύνθεση παρουσιάζεται με πραγματικά υλικά στον δεύτερο 

πίνακα της τάξης. Τα παιδιά προβαίνουν σε προβλέψεις. [Δραστηριότητα 1] 

1. Εκπαιδευτικός: Τι θα κάνουμε λοιπόν να ξαναφτιάξουμε το κομμένο σχήμα του 

2. κυρίου Μπον Μπον; 

3. Εκπαιδευτικός: Έλα Παναγιώτη μου, να μας πεις και να μας δείξεις κιόλας 

4. Εκπαιδευτικός: Για να δούμε, γρήγορα,γρήγορα. Πες μας και δείξε μας. 

5. [Κινεί το δείκτη του προς τα πάνω από το παραλληλόγραμμο προς το τετράγωνο, 

6. στις εικονικές αναπαραστάσεις των σχημάτων της αρχικής σύνθεσης στον πίνακα, 

7. 8.33, εικόνα 43.189]. 

8. Εκπαιδευτικός: Ωραία. Και τι να κάνει; Να είναι κοντά του ή να ενωθεί;  

9. Παιδιά: Να ενωθεί [την ίδια στιγμή ο Λούης ανοίγει τις παλάμες του την μία 

10. πάνω και την άλλη κάτω, 8:52, εικόνα 4.3.190] και τις ενώνει [8:53, εικόνα 4.3.191]. 

11. Εκπαιδευτικός: Ωραία. Και τι άλλο να κάνουμε. 

12. Παναγιώτης: Το 4 να πάει προς τα αριστερά. 

13. Εκπαιδευτικός: Ωραία, για δείξε μας τι εννοείς προς τα αριστερά. Βγες  άνω 

14. Παναγιώτης: [Πλησιάζει την εικονική αναπαράσταση της αρχικής σύνθεσης στον 

15. πίνακα και κινεί το χέρι του από το σχήμα 4 στα αριστερά, εικόνα 4.3.192, 8:56]. 

16. Εκπαιδευτικός: Όπα, συμφωνείτε; 

17. Παιδιά: Ναι. 

18. Εκπαιδευτικός: Άρα, να το πούμε όλοι τώρα. Το 7 πού θα πάει; 

19. Παιδιά: Πάνω 

20. Εκπαιδευτικός: Το 3; 

21. Παιδιά: Προς τα αριστερά 

22. [ Ο Λούης, ενώ λέει αριστερά, περιστρέφει το δεξί του χέρι προς τα αριστερά, εικόνα 

23. 4.3.193,9.12.] 

 

Τα παιδιά αρχικά εντοπίζουν τον μετασχηματισμό της μετατόπισης του 

παραλληλογράμμου προς τα πάνω, ίσως επειδή η μετατόπιση μπορεί να κριθεί 

ευκολότερη, για τα παιδιά, από την περιστροφή. Καθώς αναφέρονται στην ένωση των δύο 

σχημάτων ο Λούης απομακρύνει τις παλάμες του και έπειτα τις ενώνει, παράγοντας μία 

εικονική χειρονομία, η οποία αναμειγνύει στοιχεία από την αρχική θέση των δύο 
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γεωμετρικών σχημάτων, τη μετατόπιση και τέλος στην τελική θέση των γεωμετρικών 

σχημάτων (8:52-8:53, εικόνα 4.3.190 &4.3.191, γραμμή 9-10). Ωστόσο, η χειρονομία του 

παρουσιάζει τα δύο χέρια να κινούνται για να ενωθούν κάτι που δεν είναι αποδεκτό, 

εφόσον κάθε φορά η μετατόπιση αφορά μόνο ένα υπόσχημα. Η χειρονομία του αποτελεί 

προϊόν μίμησης της χειρονομίας που παρήγαγε ο Παναγιώτης και μοιάζει να μην έχει 

επικοινωνιακό χαρακτήρα. Γίνεται από το παιδί καθαρά για δικό του προσωπικό 

συλλογισμό με αναφορά τα πραγματικά αντικείμενα της δραστηριότητας. 

Τα παιδιά προχωρούν στον επόμενο μετασχηματισμό, αυτό της περιστροφής του 

τριγώνου προς τα αριστερά και για  πρώτη φορά ακούγεται στις προβλέψεις των παιδιών 

ακριβής κατεύθυνση (αριστερά), χωρίς να συνοδεύεται με την λέξη περιστροφή. Ο Λούης 

συνεχίζει να παράγει χειρονομία, χωρίς κανένα είδος επικοινωνιακού χαρακτήρα, 

περιστρέφοντας το δεξί του χέρι προς τα αριστερά.  Η χειρονομία του μπορεί να κριθεί 

εικονική, αφού αντικατοπτρίζει την κίνηση του σχήματος 3 προς το 4, αλλά και την 

αρχική και την τελική θέση του υποσχήματος 3 (γραμμή 23, εικόνα 4.3.193). 

Πιθανόν, η χειρονομία αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως επανάληψη της χειρονομίας 

που ανέπτυξε η εκπαιδευτικός στην προηγούμενη διδασκαλία, δημιουργώντας με αυτό τον 

τρόπο ένα φαινόμενο σύλληψης. Αν λάβουμε υπόψη ότι, η χειρονομία αυτή βοηθά το 

παιδί να εντοπίσει το είδος της περιστροφής που απαιτείται, μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

λειτουργεί ως ένα αξονικό σημείο. 

 

 

Εικόνα 4.3.189:Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Παναγιώτη για την αρχική, τελική θέση 

και της μετατόπισης της εικονικής αναπαράστασης του σχήματος/γεωμετρικού αντικειμένου 

[8:33, γραμμή 5-7],  

Εικόνα 4.3.190: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λούη για την αρχική θέση των 

εικονικών αναπαραστάσεων των σχημάτων/γεωμετρικών αντικειμένων [8:52, γραμμή 9-10] 
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Εικόνα 4.3.191:  Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λούη  για την τελική θέση, τη 

μετατόπιση και την ένωση των εικονικών αναπαραστάσεων των σχημάτων/γεωμετρικών 

αντικειμένων [8:53, γραμμή 9-10], 

 

Εικόνα 4.3.192: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Παναγιώτη για την αρχική, τελική θέση 

και της περιστροφής της εικονικής αναπαράστασης του σχήματος/γεωμετρικού αντικειμένου 

[8:56, γραμμή 15], 

 

Εικόνα 4.3.193: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λούη για την τελική θέση, τη μετατόπιση 

και την ένωση των εικονικών αναπαραστάσεων των σχημάτων/γεωμετρικών αντικειμένων 

[9:12,γραμμή 23]. 

 

Επεισόδιο 2 

Το επεισόδιο 2 ξεκινάει στο ίδιο λεπτό με το επεισόδιο 1[11:53]. Οι συνθέσεις 

παραμένουν στον πίνακα σε εικονική αναπαράσταση, ενώ η αρχική γεωμετρική σύνθεση 

υπάρχει με πραγματικά υλικά στον δεύτερο πίνακα της τάξης. Τα παιδιά της ομάδας 

εστίασης της παρατήρησης εργάζονται σε ομάδες και προσπαθούν να φτιάξουν την αρχική 

γεωμετρική σύνθεση με τα πραγματικά τους γεωμετρικά σχήματα [Θάλεια – Λάουρα, 

Λούης - Βάσω [Δραστηριότητα 1].  

24. Εκπαιδευτικός: Κάντε το, λοιπόν, μαζί με το ζευγάρι σας τα υλικά. Αφού το 

25. Στήσετε, θα μείνετε εκεί.  
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26. [Ο Λούης είναι ζευγάρι με την Βάσω]. 

27. [Η Θάλεια είναι ζευγάρι με την Λάουρα]. 

28. [Η Θάλεια και η Λάουρα τοποθετούν λάθος το τρίγωνο]. 

29. Εκπαιδευτικός: [Απευθύνεται στην Βάσω]. Βάλ’ το 7 και θα είναι όπως είναι εκείνο. 

30. [Δείχνει το σχήμα 7 στον πίνακα με το δείκτη της]. 

31. Βάσω: [Κρατάει το σχήμα 7 και βλέπει προς τον πίνακα της τάξης για να δει πώς να 

32. το τοποθετήσει].  

33. [Ο Λούης το αρπάζει και φτιάχνει τη γεωμετρική σύνθεση μόνος]. 

34. Λούης: [Τοποθετεί όλα τα υποσχήματα ο Λούης, ενώ το τρίγωνο το 

35. τοποθετεί και αυτός σε λάθος προσανατολισμό, εφάπτοντας τη γωνιά της βάσης με 

36. τη γωνιά του τετραγώνου και όχι την ορθή γωνία του τριγώνου με του 

37. τετραγώνου]. [Καθώς τοποθετεί το τρίγωνο ο Λούης, η Βάσω τοποθετεί ένα μεγάλο 

38. τρίγωνο. Ο Λούης το απομακρύνει. Έπειτα, τοποθετεί το τρίγωνο σε σωστό 

39. προσανατολισμό, ενώνοντας το με το τετράγωνο, εικόνα 4.3.195]. 

40. Εκπαιδευτικός: Μην τα ενώσεις. Άφησε τα απομακρυσμένα, όπως εδώ [δείχνει τον 

41. Πίνακα]. Άφησ’ το Λούη μου διαλυμένο και όλοι μας θα το φτιάξουμε όταν μετρήσω 

42. μέχρι το 3.  

43. Λούης: [Περιστρέφει το τρίγωνο και το τοποθετεί στο σωστό προσανατολισμό]. 

44. Εκπαιδευτικός: Μετρούμε; 

45. Παιδιά: Ναι. 

46. Εκπαιδευτικός: 1,2,3. 

47. Εκπαιδευτικός: Φτιάχνουμε το σχήμα. 

48.  Λούης: [Εκτελεί την περιστροφή και την μετατόπιση]. 

49.  Λάουρα και η Θάλεια: [Αντιμετωπίζουν δυσκολίες με το τρίγωνο λόγω του λάθους 

50. προσανατολισμού]. 

51. Εκπαιδευτικός: [Πλησιάζει τη Λάουρα και τη Θάλεια]. 

52. Εκπαιδευτικός: Σωστό; 

53. Εκπαιδευτικός: Είναι αυτό [η εκπαιδευτικός δείχνει τη σύνθεση στον πίνακα]; 

54. Εκπαιδευτικός: Για να ξαναφτιάξτε το εσείς.  

55. [Πλησιάζει η εκπαιδευτικός και τοποθετεί το τρίγωνο στη σωστή θέση, ενωμένο με 

56. το τετράγωνο και απομακρύνει το παραλληλόγραμμο από το τετράγωνο. Για 

57. ξαναφτιάξε το]. 

58.  Θάλεια:[Ενώνει το παραλληλόγραμμο με το τετράγωνο, εικόνα 4.3.196] 

59. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Πολύ ωραία.  

 

Στην ομάδα του Λούη και της Βάσως, η Βάσω εμφανίζεται να δυσκολεύεται και να της 

επιβάλλεται ο Λούης, παρόλο που και ο ίδιος τοποθετεί το τρίγωνο λανθασμένα. Ωστόσο, 

μετά από λίγο, ο Λούης το αναγνωρίζει και το περιστρέφει στο σωστό προσανατολισμό. 

Όταν η εκπαιδευτικός δίνει το σύνθημα να ενωθούν τα υποσχήματα μεταξύ τους, 

ακολουθώντας τους μετασχηματισμούς που προτάθηκαν, η Λάουρα και η Θάλεια 

αδυνατούν, εφόσον τοποθέτησαν λάθος το τρίγωνο τους. Η εκπαιδευτικός παρεμβαίνει και 

τους τοποθετεί σωστά το τρίγωνο και τα κορίτσια εφαρμόζουν τους μετασχηματισμούς.  ΚΥ
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Εικόνα 4.3.194 4.3.195: Αρχική γεωμετρική σύνθεση Λάουρας-Θάλειας και Λούη-Βάσως, 

αντίστοιχα,  

 

Εικόνα 4.3.196:Τελικές γεωμετρικές συνθέσεις ομάδας εστιασμένης παρατήρησης.  

Επεισόδιο 3 

Το επεισόδιο 3 γίνεται στο ίδιο λεπτό με το επεισόδιο 2 [14:42] με τον Κυριάκο να 

περιγράφει τι έκανε για να βρει το επιθυμητό σχήμα.[Δραστηριότητα 1].  

60. Εκπαιδευτικός: Ωραία, πες μου Κυριάκο μου τι έκανες; 

61. [Ο Κυριάκος κάτι λέει αλλά δεν είναι ξεκάθαρο]. 

62. Εκπαιδευτικός: Τι έκανες δηλαδή; 

63. Λούης: Το μετακίνησε. 

64. Εκπαιδευτικός: Το μετακίνησες ή άλλο τι θα πεις; 

65. Λούης και Βάσω: Το έσπρωξες. 

66. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Μπράβο, Βάσω μου το έσπρωξες. 

67. Λούης: Το έσυρε. 

68. Εκπαιδευτικός: Μπράβο.  

 

Στο σημειωτικό παιχνίδι παρεμβαίνει και ο Λούης με την Βάσω, με το αγόρι να ονομάζει 

με το ορθό μαθηματικό όρο τη μετακίνηση. Έπειτα, τόσο ο Λούης όσο και η  Βάσω  

χρησιμοποιούν ένα περιγραφικό και άτυπο λόγο για να ορίσουν την περιστροφή («το 

έσπρωξες»). Τα παιδιά συνεχίζουν να χρησιμοποιούν λέξεις που δεν είναι μαθηματικά 

αποδεκτές, όπως και στα προηγούμενα επεισόδια.  

Επεισόδιο 4 

Στο επεισόδιο 4 προβάλλεται το επόμενο σχήμα στον πίνακα με την αρχική και την τελική 

του γεωμετρική σύνθεση και καλείται η Βάσω να έρθει στον πίνακα να επεξηγήσει τι 

ακριβώς πρέπει να κάνει για να αποκτήσει το τελικό σχήμα. [Δραστηριότητα 2]. Να 
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σημειωθεί ότι η αρχική γεωμετρική σύνθεση παρουσιάζεται, επίσης, με πραγματικά υλικά 

στον δεύτερο πίνακα της τάξης. 

69. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξτε τώρα. Παιδιά.  

70. Εκπαιδευτικός: Έχουμε τώρα αυτό το σχέδιο του γλυκού που έχει χαλάσει. Λοιπόν 

71. ποιος θα έρθει τώρα έξω να μας πει και να μας δείξει τι κινήσεις θα κάνουμε να μας 

72. πει και να μας δείξει για να ξαναφτιάξουμε το γλυκό. Έλα Βάσω. Και μετά θα ‘ρθει 

73. και η Εβελίνα. 

74. Εκπαιδευτικός: Βάσω μου πήγαινε εκεί και δείξε μας τι θα κάνεις.  

75. Εκπαιδευτικός: Πώς θα ξαναφτιάξουμε αυτό του γλυκούλι, [δείχνει το τελικό σχήμα 

76. με το δείκτη της,16:59, εικόνα 4.3.197] αυτό το σχέδιο γλυκού; 

77. Βάσω: [Πλησιάζει στον πίνακα και κάτι δείχνει και λέει που δεν είναι ξεκάθαρο]. 

78. Εκπαιδευτικός: Ναι αυτό το γλυκό. Έχει αριθμούς εδώ. 

79. Εκπαιδευτικός: Πόσα κομματάκια έχει αυτό το σχήμα [αγγίζει πάνω στο πίνακα 

80. στο αρχικό σχήμα,17:15,εικόνα 4.3.198]; 

81. Παιδιά: Τρία. 

82. Εκπαιδευτικός: Και τι σχήματα είναι; 

83. Λούης: Τρίγωνο. 

84. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Και όλα αυτά τα σχήματα πρέπει να πάνε στην θέση τους 

85. Εκπαιδευτικός: Έλα Βάσω μου. Δείξε μας. Τι να κάνεις; Το 6; Το 4; Τι να κάνεις; 

86. Βάσω : Το 6 να το βάλουμε. 

87. Εκπαιδευτικός: Πού; Το 6 να το βάλουμε πού;  

88. Λούης: Προς τα κάτω. 

89. Εκπαιδευτικός: Εδώ είναι το σχέδιο σου. Εδώ να μετακινήσεις[δείχνει τα σχηματα 

90. στον πίνακα με το δείκτη της]. 

91. Εκπαιδευτικός: Τι θα κάνεις; Πες μας. Έλα να βοηθήσεις Θάλεια. Βάσω μου. 

92. Πρόσεχε την Θάλεια σου τι θα κάνει για να δεις αν θα συμφωνήσεις. 

93. Εκπαιδευτικός: Θάλεια μου τι θα κάνεις [ανεβαίνει η Θάλεια στον πίνακα]; 

94. Θάλεια: Το 6. 

95. Εκπαιδευτικός: Το 6 τι θα το κάνεις; 

96. Εκπαιδευτικός: Πού να το πάρεις; 

97. Λούης: [Κατεβάζει το δείκτη του δεξιού του χεριού με ολόκληρο το χέρι 

98. παράλληλα, εικόνα 4.3.200, 18:00] προς τα κάτω. 

99. Εκπαιδευτικός: Προς τα κάτω φερ’ το. 

100. Θάλεια:[Φέρνει μια κάθετη γραμμή από το 6 προς τα κάτω, εικόνα 4.3.199]. 

101. Λούης: Και το 4 προς τα ποτζί [τινάσσει το αριστερό του χέρι προς τα αριστερά, 

102. εικόνα 4.3.201, 18:15]. 

103. Εκπαιδευτικός: Προς τα πού; 

104. Λούης: Προς τα αριστερά.  

105. Εκπαιδευτικός: Προς τα αριστερά. Για κάνε το και εσύ με το χεράκι σου την 

106. κίνηση. 

107. Θάλεια: [Μετακινεί το χέρι της από το 6 προς αριστερά]. 

108. Εκπαιδευτικός: Συμφωνάτε; Προς τα εκεί να το πάρει; 

109. Λούης: Όχι. 

110. Εκπαιδευτικός: Προς τα πού να το τραβήξει; 

111. Λούης: Προς τα κάτω [κλείνει την παλάμη του δεξιού του χεριού και το 

112. κατεβάζει κάτω, ακουμπώντας το θρανίο, εικόνα 4.3.202,18:18]. 

113. Εκπαιδευτικός: Πού είναι το κάτω; 

114. Εκπαιδευτικός: Δείξε το. 

115. Θάλεια:[Φέρνει μια κάθετη ευθεία από το σχήμα 6 προς τα κάτω]. 
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116.  Λούης: [Δείχνει με τα δάκτυλα του δεξιού του χεριού κάτω προς το θρανίο]. 

117. Εκπαιδευτικός: Και το 4 πού είναι το 4; Κάνε την κίνηση . 

118. Θάλεια: [Φέρνει μια ευθεία γραμμή από το 4 προς τα αριστερά]. 

119. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Προς τα αριστερά που είπε και ο Λούης. 

 

Η Βάσω αναγνωρίζει ότι το σχήμα που πρέπει να μετακινηθεί είναι το 6, αν και δεν είναι 

σε θέση να αναφέρει πώς να το περιστρέψει. Ο Λούης παρεμβαίνει και αναφέρει «προς τα 

κάτω», χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιήσει τον μαθηματικό όρο της περιστροφής. Η  

εκπαιδευτικός καλεί τη Θάλεια να βοηθήσει τη Βάσω, υποβάλλοντας της την ίδια 

ερώτηση. Ο Λούης επεμβαίνει ξανά λεκτικά, αλλά και με εικονική χειρονομία, η οποία 

δείχνει ότι το παιδί δεν έχει αντιληφθεί ότι απαιτείται περιστροφή, εφόσον παρουσιάζει με 

το δείκτη του και ολόκληρο το χέρι μια κάθετη κίνηση προς τα κάτω, κάτι που σχετίζεται 

περισσότερο με μετατόπιση της εικονικής αναπαράστασης/γεωμετρικού αντικειμένου 

(εικόνα 4.3.200, γραμμή 97, 18:00). Η  εκπαιδευτικός επικεντρώνεται στη λεκτική φράση 

του παιδιού που συνοδεύει τη χειρονομία, καθώς ο Λούης αναφέρεται στο σχήμα 4, 

χρησιμοποιώντας ένα περιγραφικό λόγο «προς τα ποτζι» (= προς τα εκεί), τον οποίο 

εμπλουτίζει με μια δεικτική χειρονομία προς τα αριστερά (εικόνα 4.3.201, γραμμή 101-

102, 18:15). Ο εμπλουτισμός της λεκτικής φράσης με χειρονομία αντικαθίσταται με μία 

λεκτική φράση που εμπεριέχει μαθηματικό όρο «προς τα αριστερά», δείχνοντας μια 

σημειωτική ωρίμανση όσον αφορά στην  κατεύθυνση του μετασχηματισμού. Η Θάλεια 

αρχικά αντιλαμβάνεται ότι η μετακίνηση προς τα αριστερά αναφέρεται στο σχήμα 6 και γι 

αυτό το λόγο μετακινεί το χέρι της από το 6 προς τα αριστερά. Ο  Λούης επεμβαίνει και 

λέει προς τα κάτω, αντιστοιχώντας τη  φράση του  με μια κίνηση του δεξιού του χεριού 

προς τα κάτω (εικόνα 4.3.202 γραμμή 111-112, 18:18).  Η Θάλεια μιμείται την κίνηση του 

Λούη,  η οποία όπως προαναφέρθηκε αναπαριστά στοιχεία μετατόπισης και όχι 

περιστροφής, φανερώνοντας τη σύγχυση των παιδιών,  όσον αφορά στις δύο έννοιες και 

δείχνει την μετατόπιση του σχήματος 4 προς τα αριστερά, με μια ανάμεικτου χαρακτήρα 

χειρονομία. 
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Εικόνα 4.3.197: Δεικτική χειρονομία εκπαιδευτικού για τελική σύνθεση, 16:59,γραμμή 74-

75, 

 

Εικόνα: 4.3. 198: Δεικτική χειρονομία εκπαιδευτικού για αρχική σύνθεση, 17:15, γραμμή 

79-80,  

 

Εικόνα 4.3.199:Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Θάλειας, γραμμή 100. 

 

Εικόνα 4.3.200: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λούη για μετατόπιση αντικειμένου 

[γραμμή 97-98, 18:00] 

Εικόνα 4.3.201:Δεικτική χειρονομία Λούη για αριστερή κατεύθυνση)[γραμμή 101-

102,18:15], 

 

Εικόνα 4.3.202: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λούη για μετατόπιση αντικειμένου 

[γραμμή 111-112, 18:18] ΚΥ
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Επεισόδιο 5 

Αφού τα παιδιά δουλέψουν σε ζευγαράκια για την τοποθέτηση των σχημάτων, την 

εφαρμογή των μετασχηματισμών για την αρχική σύνθεση της Δραστηριότητας 2, αλλά και 

για τον έλεγχο στην ολομέλεια, ξεκινάει το επεισόδιο 5 [21:41]. Τα παιδιά καλούνται να 

φτιάξουν ένα τετράγωνο με συγκεκριμένα σχήματα από το κινέζικο τετράγωνο, όπως 

προβλέπεται στο Σχέδιο Μαθήματος 3. Το τετράγωνο προβάλλεται στην ολομέλεια μέσα 

από τον προβολέα σε εικονική αναπαράσταση. Η Θάλεια συνεργάζεται με την Λάουρα, 

ενώ ο Λούης με τη Βάσω. Ο Λούης δεν επιτρέπει της Βάσω να τον βοηθήσει και δουλεύει 

μόνος του [Δραστηριότητα 3].  

120. Εκπαιδευτικός: Ωραία. Τώρα είναι πιο δύσκολο αλλά διασκεδαστικό. Πάρτε το 

121. σχήμα 1,3,5, και 4 ηβρετε τα; Και να φτιάξετε με αυτά ένα τετράγωνο [δείχνει το 

122. τετράγωνο που είναι στον πίνακα]. 

123. [Τα παιδιά δυσκολεύονται, 22:01, εικόνα 4.3.203]. 

124. Εκπαιδευτικός: Να το ζευγάρι εδώ που το έφτιαξε [ο Άντης με την Ιωάννα, 22:08, 

125. εικόνα, 4.3.204].  

126. Εκπαιδευτικός: Να το, ο Άντης με την Ιωάννα το έχει φτιάξει. Δοκιμάστε και εσείς. 

127. [Τα παιδιά το παρατηρούν και προσπαθούν να το μιμηθούν]. 

128. Εκπαιδευτικός: Παιδιά, επειδή δυσκολευόμαστε ο κύριος Μπον Μπον τα βρήκε έτσι 

129. τα κομματάκια. Βάλτε τα και εσείς[εικόνα 4.3.205. 25:00]. Πέστε μου αν βάλω έτσι 

130. το 1,3 4 και 5 τι κινήσεις να κάνουμε για να φτιάξουμε το τετράγωνο. 

131. [Η εκπαιδευτικός τοποθετεί τα υποσχήματα στην αρχική τους θέση, όπως 

132. προβλέπεται στο σχέδιο μαθήματος]. 

133. [Ανεβαίνει ο Λάζαρος στον πίνακα και περιστρέφει το σχήμα 3 προς τα κάτω δεξιά]. 

134. Λάζαρε. Τι κινήσεις να φτιάξουμε. Πρώτα, πες μας τα. Θέλω να το πάρεις ξανά 

135. πίσω και να δείξουμε.[Τοποθετεί το σχήμα 3 στην αρχική του θέση. Έτσι. Λοιπόν, 

θα 

136. μας πεις και θα μας λες τι θα κάνεις.  

137. Λάζαρος: Ε, να μετακινήσω το 3 προς τα κάτω [φέρει ευθεία γραμμή κάθετη προς τα 

138. κάτω] και το 4 προς τα κάτω [φέρνει μια ευθεία γραμμή από τη δεξιά γωνιά της 

139. βάσης προς την υποτείνουσα του μεγάλου τριγώνου]  και το 5 ε να το βάλω [φέρει 

140. μια ευθεία γραμμή από το σχήμα 5 δεξιά προς την υποτείνουσα του μεγάλου 

141. τριγώνου] δαμέ [=εδώ], [εικόνα 4.3.206, 25:50]. 

142. Εκπαιδευτικός: Εντάξει, κάμε το . Έλα. Ναι. Ύστερα. Χωρίς να το σηκώνει. Σωστό; 

143. Παιδιά: Ναι. 

144. Εκπαιδευτικός: Ωραία. Στήστε τα σχήματα όπως ήταν και φτιάξτε. Πρώτα στήστε 

145. το και μετά φτιάξτε το.  

146. [Προβάλλει την αρχική θέση των υποσχημάτων, 1,3,4,5, σε εικονική αναπαράσταση 

147. στον πίνακα]. 

148. Εκπαιδευτικός: 1,2,3 πάμε. 

149. [Ο Λούης τοποθετεί τα σχήματα 1 3,4,5, στην αρχική τους θέση. Τα μετακινεί και τα 

150. περιστρέφει για να φτιάξει το τετράγωνο]. 

151. Λούης: Εφτιάξαμε το [εικόνα 4.3.207, 26:32]. 

152. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Πολύ ωραία.  

153. Λούης: Ε το. 

154. [Η Θάλεια το χαλάει και ο Λούης αρχίζει να της το φτιάχνει σωστά]. 

155. Εκπαιδευτικός Ωραία. Μπράβο. Πολύ ωραία. Πίσω τώρα.  
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Τα παιδιά δυσκολεύονται να φτιάξουν το τετράγωνο. Το ζευγάρι που το κατορθώνει είναι 

ο Άντης και η Ιωάννα. Η εκπαιδευτικός τοποθετεί τα σχήματα στον πίνακα, καλεί τον 

Λάζαρο να μετατοπίσει ή να περιστρέψει τα σχήμα με τέτοιο τρόπο για να φτιάξει το 

τετράγωνο. Ο Λάζαρος χρησιμοποιεί εικονικές χειρονομίες που αναπαριστούν 

μετακινήσεις, ακόμη και σε υποσχήματα που χρειάζεται περιστροφή. Μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι, όπως και ο Λούης στο προηγούμενο επεισόδιο, έτσι και εδώ, ο Λάζαρος 

δεν έχει διαχωρίσει τις δύο έννοιες. Ο λόγος του Λάζαρου παραμένει περιγραφικός και 

άτυπος, ενώ η Θάλεια και η Λάουρα αδυνατούν να φτιάξουν το τετράγωνο και επεμβαίνει 

ο Λούης στα σχήματα τους για να τους συνθέσει το συγκεκριμένο σχήμα (25:50, εικόνα 

4.3.206).  

 

Εικόνα 4.3.203: Αρχική προσπάθεια παιδιών για σύνθεση τετραγώνου,22:01,  

Εικόνα 4.3.204: Σύνθεση τετραγώνου από Άντη και Ιωάννα, [22:08] 

 

 

 

 

Εικόνα 4.3.205: Τοποθέτηση σχημάτων μετά από παρέμβαση εκπαιδευτικού,[25:00]. 

 

   

Εικόνα 4.3.206:Έλεγχος σύνθεσης τετραγώνου στην ολομέλεια [27:50], 
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Εικόνα 4.3.207: Σύνθεση τετραγώνου από ομάδα εστίασης της παρατήρησης [26:32], 

γραμμή 151. 

Επεισόδιο 6 

Το επεισόδιο 6 αρχίζει στο ίδιο λεπτό με το επεισόδιο 5. Η εκπαιδευτικός δείχνει στα 

παιδιά ένα σχήμα για κοπή και τις πιθανές επιλογές των γεωμετρικών υποσχημάτων που 

μπορούν να πάρουν από την ανάλυση του. Τόσο το σχήμα για κοπή, όσο και οι τρεις 

πιθανές επιλογές προβάλλονται στον πίνακα σε εικονική αναπαράσταση. Τα παιδιά 

προβαίνουν σε συζήτηση για τους λόγους που  η επιλογή 3 είναι ορθή και οι υπόλοιπες 

λανθασμένες [Δραστηριότητα 4].  

144. Εκπαιδευτικός: Ο κύριος Μπον Μπον έχει ένα μήνυμα. Για ακούστε το 

145. μήνυμα του κυρίου Μπον Μπον. Έχω κάνει ένα γλυκό και θέλω να το κόψω 

146. αλλά δεν ξέρω τι κομμάτια θα πάρω. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με να το βρω. 

147. Παιδιά έχει τούτο το γλυκό ο κύριος Μπον Μπον και το έχει κόψει σε 3 

148. κομμάτια [δείχνει με το δείκτη της το σχήμα].  

149. Λούης: Ξέρουμε. Ε να πάρουμε 2 τρίγωνα και ένα τετράγωνο.  

150. Εκπαιδευτικός: Ποια επιλογή θα πάρετε; Ωραία αυτό που λέτε . 

151. Παιδιά: 3. 

152. Εκπαιδευτικός: Γιατί όμως; Γιατί; Γιατί το 3;  Εγώ λέω ε τούτο το 2. 

153. Παιδιά: Όχι. 

154. Εκπαιδευτικός: Γιατί το 3; 

155. Λούης: Γιατί… 

156. Παιδί: Επειδή τζίνο [σηκώνει το δείκτη του δεξιού του χεριού, εικόνα 

157. 4.3.208,31:20] εν τρίγωνο. Τζιαι τζινο ενι τρίγωνο [δείχνει με το δείκτη του 

158. αλλού, αόριστα] άλλα τζινα εν ενι τζιαι η μία γραμμή γέρνει τζιαι η άλλη ενι ψηλά.  

159. Εκπαιδευτικός: Δηλαδή, το τρίγωνο δεν μπορεί να είναι αυτό; [Δείχνει το σχήμα 

160. της επιλογής 2]. 

161. Λούης: Όχι επειδή του 2 τζαι του 1 το τρίγωνο το που πάνω έχει τρεις 

162. γωνιές [λυγίζει το δείχτη του δεξιού του χεριού],αλλά το άλλο ε σαν 

163. καρέκλα [εικόνα 4.3.209, 32:30].  

164. Λούης: Τζίνο εν εν σαν καρέκλα [δείχνει με το δείκτη του, εικόνα 4.3.210, 

165. 32:57]. 

166. Εκπαιδευτικός: Α, μπράβο. Τα σχήματα που έχουμε δαμε φαίνεται σαν 

167. καρέκλα [παίρνει το σχήμα που είναι για κοπή]; 

168. Λούης: Τα δύο. Τα δυο τα τρίγωνα, εν ναν σαν καρέκλα. 

169. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Τα δύο λέει ο Λούης μοιάζουν σαν καρέκλα. Ενώ το 

170. άλλο τρίγωνο, εν σαν καρέκλα; 
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171. Κωσνταντίνος: Όχι, ε σαν πυραμίδα 

172. Παιδί: Ενώ τζίνη, ε σαν τσουλήθρα. 

173. Εκπαιδευτικος: Μ’ άρεσε πολύ αυτό. Άρα είπετε αυτό μοιάζουν σας 

174. τσουλήθρες, σαν καρέκλες και αυτό σαν πυραμίδα. Άρα, ποια είναι η επιλογή 

175. σας. Ή 1 η 2 ή η3; 

176. Παιδιά: 3  

 

  

Εικόνα 4.3. 208: Δεικτική χειρονομία παιδιού για ορθή επιλογή [31:20] 

Εικόνα 4.3. 209:  Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λούη για γωνίες, 32:30,  

 

Εικόνα 4.3.210: Δεικτική χειρονομία Λούη[32:57, γραμμή 164] 

 

Ένα παιδί αναφέρει ότι στο τρίγωνο του σχήματος 2 «η μία γραμμή (υπονοώντας την 

πλευρά) γέρνει» (γραμμή 156-158, εικόνα 4.3.208), αναφερόμενο στις διαφορές των 

πλευρών του ισοσκελούς τριγώνου στην επιλογή 2 και στην υποτείνουσα του ορθογώνιου 

τρίγωνου στη επιλογή 3. Σ’  αντίθεση με τη διδασκαλία 2, τα παιδιά επικεντρώνονται 

πλέον σε πιο αφηρημένες έννοιες, καθώς αναλύουν ένα δυσδιάστατο σχήμα σε 1D 

μονάδες (εικονική χειρονομία Λούη για γωνίες, εικόνα 4.3.209,32:30). Οι περιγραφές του 

παιδιού παραμένουν εμπειρικές και πολύ περιγραφικές. Περισσότερο, περιγραφικές είναι 

και οι δηλώσεις του Λούη. Παρόλο που εστιάζεται στις γωνιές, σε μια προσπάθεια του να 

αναφερθεί στην ορθή γωνιά στην επιλογή 3 και στις οξείες γωνιές των τριγώνων 1 και 2, 

χρησιμοποιεί την λέξη «καρέκλα» για το ορθογώνιο τρίγωνο, ενώ αναφέρει λεκτικά την 

ύπαρξη τριών γωνιών στα δύο πρώτα σχήματα. Η λέξη γωνιά συγχρονίζεται με την  
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εικονική του χειρονομία ( λυγίζει το δεξί του χέρι). Η απάντηση του  δείχνει μια εξάρτηση 

του παιδιού από τα μέχρι τώρα πρωτοτυπικά σχήματα του τριγώνου, με τα οποία ήρθε 

περισσότερο σε επαφή, στις προηγούμενες φάσεις της παρατήρησης. Αναλυτικότερα, 

δείχνει να μην είναι ικανό να αναγνωρίσει την ύπαρξη τριών γωνιών στο ορθογώνιο 

τρίγωνο, παρόλο που είναι ικανό να προβεί σε συγκρίσεις για γεωμετρικά σχήματα ίδιας 

κατηγορίας.  Τα παιδιά συνεχίζουν το σημειωτικό τους παιχνίδι και χρησιμοποιούν και 

άλλες παρομοιώσεις, όπως είναι η πυραμίδα για το ισοσκελές τρίγωνο,  κάτι που αποτελεί 

ένδειξη για τις παρανοήσεις των παιδιών για τα δυσδιάστατα και τρισδιάστατα σχήματα, 

και η τσουλήθρα για το ορθογώνιο τρίγωνο που πιθανόν αναφέρεται στην υποτείνουσα 

του σχήματος. Συνεπώς, η απουσία του μαθηματικού λόγου αποτελεί ξανά στοιχείο και σε 

αυτό το επεισόδιο.  

Επεισόδιο 7 

Το επεισόδιο 7 ξεκινάει στο ίδιο λεπτό με το επεισόδιο 6. Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά 

να κόψουν το σχήμα και να τοποθετήσουν τα υποσχήματα ενωμένα, όπως ήταν στην 

αρχική σύνθεση (προβάλλεται στον πίνακα, όπως στο επεισόδιο 6). Έπειτα, τους καλεί να 

αναφέρουν τι πρέπει να κάνουν για να αντιστοιχεί το σχήμα τους στην επιλογή 3.  

176. Εκπαιδευτικός: Λοιπόν, κόψετε το.  

177. [Τα παιδιά κόβουν τα σχήματα]. 

178. Εκπαιδευτικός: Άρα τι κομματάκια επήρετε; 

179. Λούης: Το 3. 

180. Εκπαιδευτικός: Πόσα κομματάκια επήρετε; 

181. [Ο Λούης αρχίζει να τοποθετεί τα σχήματα στην τελική θέση, εικόνα 

182. 4.3.211, 36:38].  

183. Εκπαιδευτικός: Φτιάξτε το 3 και να το ξαναφτιάξουμε. Όπως εδώ. Α, όπως 

184. εδώ ενωμένα. 

185. Εκπαιδευτικός: Τοποθετήστε τα ενωμένα και μετά θα τα σπάσουμε ξανά. 

186. [Τα παιδιά τα τοποθετούν ενωμένα, όπως στην αρχική σύνθεση]. 

187. Εκπαιδευτικός: Τώρα για να γίνει η επιλογή η 3 τι πρέπει να κάνουμε; 

188. Λούης: Έτσι πρέπει να το κάνουμε [περιστρέφει το τρίγωνο, εικόνα 4.3.212α, 

189. 37:00]. 

190. Εκπαιδευτικός: Άρα, πού πρέπει να περιστρέψεις το τρίγωνο; Πού να το 

191. σπρώξεις; Αφού ήταν έτσι [επανατοποθετεί τα σχήματά του ενωμένα] 

192. [Ο Λούης μετακινεί το ένα σχήμα και περιστρέφει το άλλο]. 

193. Λούης: Ε, το έτσι. 

194. Εκπαιδευτικός: Να το κάνουμε και εδώ. Να ’ρθει ένα παιδάκι και να το κάνει 

195. λέγοντας τις κινήσεις που θα κάνει [αναφέρεται στα υποσχήματα της αρχικής 

196. σύνθεσης, που βρίσκονται ενωμένα στον δεύτερο πίνακα]. 

197. Παιδί 1: Να το γείρω [ανεβαίνει και πλησιάζει στον πίνακα, εικόνα, 4.3.212β]. 

198. Εκπαιδευτικός: Ναι, το γέρνεις προς τα πού; 

199. Παιδί 1: Προς τα κάτω [περιστρέφει το σχήμα κάτω αριστερά]. 
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200. Εκπαιδευτικός: Προς τα κάτω προς τα… 

201. Λούη: Προς τα αριστερά. 

202. Εκπαιδευτικός: Και τον αριθμό 3; 

203. Παιδί: Το κουντώ προς τα πάνω [μετακινεί το σχήμα προς τα πάνω]. 

204. Εκπαιδευτικός: Όμως, αντί να πω κουντώ. 

205. Λούης: Μετακινώ.  

206. Εκπαιδευτικός: Ή;  

207. Λούης: Περιστρέφω. 

208. Εκπαιδευτικός:  Έτσι λέγαμε [απευθύνεται στο παιδί].Έλα Λούη και 

209. να μου πεις ποια κίνηση είναι περιστροφή. Ποια κίνηση; Τι κάνεις; Ποιο θα 

210. περιστρέψεις; Τι κάνεις; Αυτό που είπες πριν;  

211. [Επανατοποθετούνται τα σχήματα ενωμένα και ανεβαίνει ο Λούης για να 

212. επανεκτελέσει τη δραστηριότητα, εικόνα 4.3.212γ] 

213. Λούης: Επερίστρεψα το προς τα κάτω [περιστρέφει το σχήμα προς τα κάτω]. 

214. Εκπαιδευτικός: Ποιο; 

215. Λούης: Επερίστρεψα το προς τα κάτω και το 3 να το περιστρέψω προς τα 

216. πάνω [μετακινεί το σχήμα προς τα πάνω]. 

217. Εκπαιδευτικός: Το περιστρέφουμε όταν είναι ενωμένο σε μια γωνιά. Το.. Τι 

218. να το κάνει; 

219. Λούης: Το μεταφέρω. 

220. Εκπαιδευτικός: Το μεταφέρεις προς τα πάνω. Μπράβο.  

 

Ο Λούης, αδυνατώντας να εκφραστεί λεκτικά, χρησιμοποιώντας ένα άτυπο λόγο «έτσι 

πρέπει να το κάνουμε», περιστρέφει το τρίγωνο του. Συνεπώς, η περιστροφή που 

εφαρμόζει στο πραγματικό του γεωμετρικό σχήμα, εμπλουτίζει το λόγο του παιδιού και  

αποτελεί ένδειξη για αυτό που επιδιώκει να μεταβιβάσει μέσα από το λόγο του. Η 

εκπαιδευτικός επεκτείνει τη σημειωτική πηγή, εισάγοντας τη λέξη «περιστρέψουμε». Στο 

σημειωτικό παιχνίδι, εμπλέκεται ένα ακόμη παιδί, το οποίο αναφέρει τη λέξη «γέρνω». Τη 

λέξη συμπληρώνει ο Λούης με την περιγραφή της κατεύθυνσης («προς τα αριστερά»), 

δείχνοντας μια εξοικείωση πια με τις χωρικές έννοιες. Η  σύγχυση με την περιστροφή και 

τη μετατόπιση γίνεται εντονότερη, όταν ο Λούης αναφέρεται με τη λέξη «περιστρέφω» σε 

μετατόπιση, κάτι που ήταν ήδη έντονο μέσα από τις χειρονομίες που παρήγαγε το παιδί σε 

προηγούμενα επεισόδια. Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί μια λέξη κλειδί για να βοηθήσει 

τον Λούη να διακρίνει την μετατόπιση από την περιστροφή και την ένωση των σχημάτων, 

κάτι που λειτουργεί αποτελεσματικά στο παιδί (γραμμή 217).  

 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

457 

 

 

Εικόνα 4.3.211- 4.3.212α: Τοποθέτηση σχημάτων στην αρχική θέση, [γραμμή 181-182, 

36:38,] Τοποθέτηση σχημάτων στην τελική θέση, [γραμμή 188, 37:00] 

 

 

Εικόνα 4.3.212β-4.3.212γ: Έλεγχος στην ολομέλεια από παιδί 1 και Λούη 

Διαχρονική Ανάλυση Τρίτης Διδασκαλίας 

Στη διδασκαλία αυτή παρατηρούμε τον Λούη να συγχέει τις έννοιες περιστροφή και 

μετατόπιση, τόσο μέσα από τις λεκτικές του αναπαραστάσεις, όσο και μέσα από τις 

χειρονομίες του. Συγκεκριμένα, τόσο στα πρώτα λεπτά της διδασκαλίας, όσο και 

μετέπειτα μεταβιβάζει γεωμετρικούς μετασχηματισμούς γεωμετρικών σχημάτων με 

χειρονομίες, οι οποίες αναπαριστούν μετατόπιση, παρά περιστροφή. Οι χειρονομίες του 

παιδιού παρουσιάζονται να εμπλουτίζουν τον λόγο του. Όταν  στο τέλος της τρίτης 

διδασκαλίας καλείται να περιγράψει λεκτικά τη διαδικασία της περιστροφής, επιλέγει τη 

λέξη μετακινώ, δείχνοντας μια σύγχυση ανάμεσα στις δύο έννοιες. Επιπλέον, στην 

προσπάθειά του ο Λούης να γίνει ακριβής, χρησιμοποιεί τα πραγματικά του αντικείμενα, 

εφαρμόζοντας την περιστροφή σε αυτά.   

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, στην περίπτωση της μετατόπισης παρατηρούμε 

στον Λούη μια σημειωτική ωρίμανση με την παραγωγή του προφορικού λόγου για τον 

προσδιορισμό της κατεύθυνσης της μετατόπισης. Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρήθηκε 

στην περίπτωση της μεταβίβασης της κατεύθυνσης της περιστροφής, για την οποία 

χρησιμοποίησε εικονικές ή δεικτικές χειρονομίες, οι οποίες είτε ήταν ενσωματωμένες στα 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

458 

 

πραγματικά αντικείμενα, είτε αποτελούσαν ένδειξη για την κατεύθυνση που 

επικοινωνούσε.  

Ακολουθώντας το παράδειγμά του, η Θάλεια μιμείται τις χειρονομίες του Λούη, 

καθώς τον καλεί η εκπαιδευτικός να υποδείξει πώς πρέπει να περιστραφεί ένα σχήμα, 

δείχνοντας μετατόπιση για το σχήμα παρά περιστροφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αυτό το 

παιχνίδι μίμησης ανάμεσα στα παιδιά εντοπίστηκε, επίσης, ανάμεσα στον Λούη και σε ένα 

ακόμη παιδί της τάξης, στο πρώτο επεισόδιο. Ενώ το εν λόγω παιδί παρουσίαζε τη 

μετατόπιση του σχήματος μέσω χειρονομίας, καθώς  βρισκόταν στον πίνακα, ο Λούης  

μιμήθηκε  και επέκτεινε την χειρονομία του, παράγοντας μία όμοια εικονική χειρονομία, η 

οποία μεταβίβαζε τη μετατόπιση. 

Δυσκολίες με τα πραγματικά υλικά αντιμετώπισαν η Θάλεια η Λάουρα και η 

Βάσω, κατά τη δημιουργία των αρχικών γεωμετρικών συνθέσεων, όπως και ο Λούης, κατά 

τη δημιουργία του τετραγώνου. Στην περίπτωση του Λούη, ενδεχομένως, η απουσία των 

εσωτερικών διαχωριστικών γραμμών σε μία γεωμετρική σύνθεση με πολλά υποσχήματα 

αποτέλεσε εμπόδιο για την ικανότητα του παιδιού. Σημαντικό κομμάτι αυτής της 

διδασκαλίας ήταν η συζήτηση του Λούη για τις κρίσιμες ιδιότητες των τριγώνων σε μια 

προσπάθεια του να επιλέξει την κατάλληλη γεωμετρική σύνθεση, δείχνοντας μία 

εξάρτηση από το πλαίσιο και ειδικά, από τα πρωτοτυπικά παραδείγματα τριγώνου.   

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης, Δεύτερης και Τρίτης Διδασκαλίας 

Ενώ στις προηγούμενες δύο διδασκαλίες, ο Λούης παρουσιάζει μέσα από λεκτική 

ωρίμανση τη μετατόπιση σχημάτων και την περιστροφή μέσα από χειρονομίες, στην τρίτη 

διδασκαλία παρουσιάζεται μία σύγχυση στο παιδί, ανάμεσα στις δύο έννοιες της 

περιστροφής και της μετατόπισης. Οι δυσκολίες της Θάλειας με τα πραγματικά υλικά 

παρουσιάζονται και στην τρίτη διδασκαλία, κατά την οποία το παιδί αδυνατεί να 

τοποθετήσει τα υποσχήματα της γεωμετρικής σύνθεσης. Όμοιες δυσκολίες αντιμετώπισαν 

και η Βάσω και η Λάουρα, ίσως λόγω της αύξησης των υποσχημάτων, αλλά και της 

παρουσίας των δυο γεωμετρικών μετασχηματισμών.  

Σημαντική εξέλιξη στην γεωμετρική σκέψη του Λούη, αποτέλεσε το γεγονός ότι εστίασε 

την προσοχή του σε κρίσιμες ιδιότητες σχημάτων, για να επιλέξει το τελικό αποτέλεσμα 

γεωμετρικής σύνθεσης, κάτι που δεν παρουσιάστηκε στις προηγούμενες διδασκαλίες, 

όπου το παιδί εστιαζόταν σε μη κρίσιμες ιδιότητες.  ΚΥ
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Τέταρτη Διδασκαλία 

Η τέταρτη διδασκαλία αντιστοιχεί στο τέταρτο σχέδιο μαθήματος που δόθηκε στην ομάδα 

ελέγχου, με τα παιδιά να εργάζονται σε ζευγάρια [Λάουρα & Λούης, Θάλεια & Βάσω]. 

Επεισόδιο 1 

Αφού τα παιδιά περάσουν από το στάδιο της αφόρμησης για να εξοικειωθούν με το υλικό 

των σχημάτων ιδιοτήτων, η εκπαιδευτικός τους καλεί να φτιάξουν το πρώτο σχήμα που 

προβάλλεται στον πίνακα σε εικονική αναπαράσταση [6:48]. Τα παιδιά φτιάχνουν ορθά 

τις γεωμετρικές συνθέσεις και τους προβάλει το τροποποιημένο σχήμα [Δραστηριότητα 1] 

στον πίνακα σε εικονική αναπαράσταση. Να σημειωθεί ότι η αρχική σύνθεση προβάλλεται 

στον δεύτερο πίνακα της τάξης με πραγματικά υλικά.  

1.Eκπαιδευτικός: Τώρα να προσπαθήσετε και να φτιάξετε τούτο το καινούριο σχήμα. 

2.Παιδιά: Εφτιάξαμε το.  

3.Eκπαιδευτικός: Για να το δω [όλα τα παιδιά φτιάχνουν τις συνθέσεις τους, 7:04]. 

4.Eκπαιδευτικός: Θα δείτε το επόμενο τώρα και θα μου πείτε την αλλαγή [7:33].  

5.Το κάνετε; Πέστε μου τι έγινε. Θυμάστε πού ήταν το μπλε; Και που είναι 

6.τώρα [προβάλλεται η τροποποιημένη σύνθεση]; 

7.Παιδιά: Πάνω. 

8.Eκπαιδευτικός: Παναγιώτη μου, τι κάναμε, δηλαδή; 

9.Παναγιώτης: Ήταν προς τα κάτω το μπλε και επήε προς τα πάνω. 

10. Eκπαιδευτικός: Μπράβο. Το μπλε, λοιπόν, επήγε προς τα πάνω. Ωραία, να μας πει ο 

11. Λούης. Πού ήταν το μπλε [δείχνει το σχήμα με το δάχτυλο της] και που επήγε; 

12. Eκπαιδευτικός: Τι κίνηση έκανε; 

13. Λούης: Ήταν κάτω το μπλε και επήε πάνω. 

14. Eκπαιδευτικός: Πώς επήγε πάνω; Εσηκώσαμε το πάνω; 

15. Παιδιά: Όχι. 

16. Λούης: Το σύραμε. 

17. Eκπαιδευτικός: Το σύραμε το μετακινήσαμε. Λούη για πες. 

18. Λούης: Εμείς, ήταν πάνω στην κόλλα δαμέ και εκάμαμε το έτσι [τοποθετεί το 

19. σχήμα του στην αρχική θέση και το μετακινεί προς τα πάνω]. 

20. Eκπαιδευτικός: Για να δούμε να το κάνουμε κι εμείς όπως ήταν εδώ; 

21. [Η εκπαιδευτικός τοποθετεί τα σχήματα πάνω στο μαγνητικό πίνακα της τάξης]. 

22. Eκπαιδευτικός: Ήταν έτσι εν ναι; 

23. Λούης: Ναι. 

24. Eκπαιδευτικός: Να έλθει η Θάλεια να το κάνει και στο φανελογράφο. 

25. Eκπαιδευτικός: Για να δούμε. Έλα, Θάλεια μου κάνε. 

26. [Η Θάλεια πλησιάζει στο φανελογράφο για έλεγχο της δραστηριότητας στην 

27. Ολομέλεια και μετακινεί το μπλε σχήμα προς τα πάνω]. 

28. Eκπαιδευτικός: Τι έκανες αγαπούλα μου; 

29. Θάλεια: Εσήκωσα το πάνω. 

30. Eκπαιδευτικός: Το εσήκωσες [μετακινεί το χέρι της πάνω]. 

31. Eκπαιδευτικός: Τι το έκανες το μπλε χρώμα; 

32. Θάλεια: Το ετάραξα. 

33. Παιδί: Το εμετακίνησε. 

34. Eκπαιδευτικός: Το μετακίνησε ή; 
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35. Παιδί 2: Το εκούντησε. 

36. Eκπαιδευτικός: Το εκούντησε το μετατόπισε προς τα πάνω. 

Τα παιδιά αναγνωρίζουν τη διαφορά στην τροποποιημένη σύνθεση, την εκτελούν στα 

πινακάκια τους και την διατυπώνουν λεκτικά. Ο Λούης αναφέρει στην εκπαιδευτικό 

λεκτικά ότι «επήε πάνω» (γραμμή 13). Αφού η εκπαιδευτικός ορίζει το μετασχηματισμό 

με τη λέξη το «μετακινήσαμε», η εκπαιδευτικός τον καλεί να γίνει πιο συγκεκριμένος. Το 

παιδί, αδυνατώντας να επεξεργαστεί τον προφορικό του λόγο, μετασχηματίζει την ιδέα του 

σε κινήσεις πάνω στα αντικείμενα του, οι οποίες εμπλουτίζουν και προσδιορίζουν το λόγο 

του, «εμείς ήταν πάνω στην κόλλα δαμέ και εκάμαμε το έτσι».  Συνεπώς, ο λόγος του  

παραμένει περιγραφικός, ενώ η δράση του στα αντικείμενα γίνεται ένδειξη για το 

μαθηματικό σημείο που θέλει να επικοινωνήσει. 

  Η Θάλεια εκτελεί τη μετατόπιση στον πίνακα. Καθώς την καλεί η εκπαιδευτικός να 

την περιγράψει λεκτικά, αναφέρεται στη μετατόπιση με την λέξη «εσήκωσα» .  Η 

εκπαιδευτικός στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού επεκτείνει τον λόγο του παιδιού 

και παράγει μία εικονικού χαρακτήρα χειρονομία, μετακινώντας το χέρι της προς τα πάνω, 

οδηγώντας στην παραγωγή της λέξης  το «τάραξα» από τη Θάλεια. Έτσι, η χειρονομία 

λειτουργεί ως αξονικό σημείο για ένα άλλο παιδί, το οποίο χρησιμοποιεί τη λέξη 

«μετακίνησα».  

 

Εικόνα 4.3.213-4.3.214 : Αρχική Γεωμετρική Σύνθεση παιδιών ομάδας εστίασης 

παρατήρησης [7:04], Έλεγχος Γεωμετρικής Σύνθεση στην ολομέλεια από Θάλεια [9:03] 

 

Επεισόδιο 2 

Στο επεισόδιο 2 [10:00]  τα παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν τα σχήματα, όπως 

προβάλλονται στον πίνακα σε εικονική αναπαράσταση, αλλά και στον δεύτερο πίνακα της 

τάξης με πραγματικά σχήματα (αρχική γεωμετρική σύνθεση). Η Θάλεια και η Βάσω 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην τοποθέτηση των σχημάτων τους και παρεμβαίνει η 

εκπαιδευτικός, η οποία τους τοποθετεί η ίδια τα σχήματα. Συνεπώς, οι δυσκολίες των 
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παιδιών φανερώνουν σημαντικές αδυναμίες στη δημιουργία γεωμετρικής σύνθεσης 

[Δραστηριότητα 2].  

37. Εκπαιδευτικός: Λοιπόν, πάμε σε αυτό τώρα. Θέλω να το φτιάξετε πρώτα. Για να δω 

38. Παιδιά: Εκάμαμε το 

39. [Τα παιδιά φτιάχνουν την αρχική γεωμετρική σύνθεση με τα πραγματικά τους 

40. σχήματα]. 

41. Εκπαιδευτικός: Για να δω ποια σχήματα και ποια χρώματα πήρατε[περνά από τα 

42. παιδιά]. Για να δούμε είναι εντάξει; 

43. [Η Θάλεια τοποθετεί λάθος το τραπέζιο, εικόνα 4.3.215, 11:00 και της το διευθετεί η 

44. εκπαιδευτικός]. 

45. Εκπαιδευτικός: Για κοιτάξτε τη μικρή και τη μεγάλη πλευρά πού πρέπει να είναι 

46. [αγγίζει τη μικρή και τη μεγάλη πλευρά του τραπεζίου, αντίστοιχα]. Για να δω. 

47. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω τώρα να δούμε το επόμενο σχήμα. 

48. Θυμάστε το πρώτο; Το βλέπετε μπροστά σας. Να δούμε τώρα τι έγινε σε αυτό το 

49. σχέδιο. [Προβάλλει την τροποποιημένη σύνθεση στον πίνακα σε εικονική 

50. αναπαράσταση]. 

51. Εκπαιδευτικός: Πέστε. Ποιος θα μου πει; 

52. Λούης: Δαμέ ήταν ενωμένο [δείχνει το σημείο ένωσης των δύο σχημάτων] και 

53. κάποιος έκαμε το έτσι κι επήε έτσι [περιστρέφει το κόκκινο σχήμα 

54. μέχρι να ενωθεί με το κίτρινο]. 

55. Εκπαιδευτικός: Δηλαδή, τι έκανε; 

56. Λούης: Δηλαδή, εκουντησε το προς τα πάνω [επαναφέρει το κόκκινο σχήμα στην 

57. θέση του]. 

58. Εκπαιδευτικός: Το εμετακίνησε ή του έκαμε κάτι άλλο; 

59. Λούης: Το έσυρε. 

60. Εκπαιδευτικός: Το έσυρε μπράβο προς τα πάνω. Για κάνετε το κι εσείς. 

61. Παιδιά: Εκάμαμε το. 

62. Εκπαιδευτικός: Για κρατήστε το σημείο εδώ σταθερό [δείχνει με τον αντίχειρα της και 

63. τον δείκτη της το σημείο περιστροφής] και μετακινάτε το. Τι πρέπει να το κάνω; 

64. Λούης: Να το σύρω. 

65. [Τα περισσότερα παιδιά ανασηκώνουν το σχήμα από το πινακάκι τους και το 

66. τοποθετούν στην θέση που πρέπει να είναι, χωρίς να το περιστρέψουν]. 

67. Εκπαιδευτικός: Παιδιά δείτε. Εάν το κάνω αυτό που λέτε εσείς κοιτάτε, έφυε μου. 

68. [Μετακινεί το κόκκινο σχήμα προς τα πάνω και το τοποθετεί πάνω στο κίτρινο, στα 

69. σχήματα της αρχικής σύνθεσης που βρίσκονται στον πίνακα, 12:52, εικόνα 4.3.217]. 

70. Λούης: Όχι. Ε, το πώς το κάναμε εμείς. Ήταν έτσι [βάζει τα δύο σχήματα στην 

71. αρχική τους θέση, εικόνα 4.3.218, 13:05] και εκάμαμε το έτσι [περιστρέφει το 

72. κόκκινο σχήμα μέχρι να ενωθεί με το κίτρινο σχήμα, εικόνα 2.19, 13:52]. 

 

Η εκπαιδευτικός προβάλλει το σχήμα μετά την αναδιοργάνωση που έχει εφαρμοστεί στη 

γεωμετρική σύνθεση και καλεί τα παιδιά να εντοπίσουν τις διαφορές του με την αρχική 

γεωμετρική σύνθεση. Ο Λούης αναφέρει ότι ήταν ενωμένο, δείχνοντας το σημείο ένωσης 

των δύο σχημάτων με το δάχτυλο του και «κάποιος έκαμε το έτσι και επήε έτσι», 

εφαρμόζοντας την περιστροφή στα σχήματα του.  Ο λόγος του παιδιού είναι φτωχός, 

αδυνατεί να μεταβιβάσει αυτά που έχει σκεφτεί, κι έτσι ενεργοποιεί μία δεικτική 
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χειρονομία που λειτουργεί ως δείκτης για το σημείο περιστροφής των σχημάτων. Επίσης, 

χρησιμοποιεί τα πραγματικά του αντικείμενα για να ενισχύσει το νόημα που θέλει να 

μεταβιβάσει. Όλα αυτά τα σημειωτικά μέσα εμπλουτίζουν τον προφορικό λόγο του 

παιδιού.  

  Καθώς επιμένει η εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού, ο 

Λούης χρησιμοποιεί τις λέξεις «εκούντησε» και «έσυρε».  Τις λέξεις αυτές τις 

χρησιμοποιούσε σε προηγούμενες διδασκαλίες για να περιγράψει την περιστροφή και τη 

μετατόπιση, αντίστοιχα. Ακολουθώντας τους κανόνες του σημειωτικού παιχνιδιού, η 

εκπαιδευτικός φανερώνει στα παιδιά το αποτέλεσμα που θα έχουν οι ενέργειες τους, όπως 

τις περιγράφουν λεκτικά στα υλικά τους. Ο Λούης αναγνωρίζει το λάθος, χωρίς να είναι 

σε θέση να διατυπώσει λεκτικά τις ενέργειές του. Καταλήγει και πάλι να παρουσιάσει τη 

δράση του στα πραγματικά αντικείμενα, η οποία εμπλουτίζει τον προφορικό του λόγο, που 

παραμένει άτυπος και περιγραφικός. Συνεπώς, παρατηρούμε τόσο τη δράση της 

εκπαιδευτικού στα πραγματικά αντικείμενα, όσο και τη δράση του ίδιου του παιδιού να 

μην οδηγεί στη κατάκτηση της μαθηματικής έννοιας στον προφορικό λόγο.  

 

 

 

Εικόνα 4.3.215: Αρχική σύνθεση (α) Θάλειας-Βάσως[11:00, γραμμή 43], 

Εικόνα 4.3.216: Αρχική Σύνθεση Λούη-Λάουρας, [11:56],  

 

Εικόνα 4.3.217: Μετακίνηση του κόκκινου σχήματος προς τα πάνω, [12:52] 
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Εικόνα 4.3.218:  Επανατοποθέτηση σχημάτων Λούη στην αρχική θέση, [13:05, γραμμή 71],  

 

Εικόνα 4.3.219: Εκτέλεση περιστροφής στα αριστερά, [13:52, γραμμή 72] 

Επεισόδιο 3 

Αφού γίνει η παρουσίαση της δραστηριότητας του επεισοδίου 2 με τη Θάλεια στην 

ολομέλεια, η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να φτιάξουν το επόμενο σχήμα, το οποίο 

αποτελείται από τρία κομματάκια (αρχική γεωμετρική σύνθεση, 16:45), [Δραστηριότητα 

3] και προβάλλεται στον πίνακα.  

73. Εκπαιδευτικός: Θέλω να ’ρθει ένας εδώ να το φτιάξει.  

74. Εκπαιδευτικός: Έλα Λούη, γρήγορα. 

75. Θάλεια: Εγώ έκαμα το [φτιάχνει με τα σχήματά της τη σύνθεση, εικόνα 4.3.220, 

76. 17:05].  

77. Λούης: [Πλησιάζει στον πίνακα και τοποθετεί το κόκκινο τραπέζιο κάθετα, το μπλε 

78. παραλληλόγραμμο σε αντίθετο προσανατολισμό, εικόνα 4.3.221,17:10] 

79. Εκπαιδευτικός: Λούη, κοίταξε. 

80. Εκπαιδευτικός: Λούη, όχι. 

81. Εκπαιδευτικός: Κοίταξε, πώς είναι το μπλε. Το κόκκινο σου. Πού είναι η 

82. μικρή [φέρνει μια ευθεία γραμμή πάνω στην μικρή πλευρά του τραπεζίου] και πού 

83. είναι η μεγάλη [φέρνει μια ευθεία γραμμή πάνω στη μεγάλη πλευρά του τραπεζίου, 

84. στην εικονική αναπαράσταση της αρχικής σύνθεσης]. 

85. Λούης: [ Περιστρέφει το κόκκινο και μπλε σχήμα στο σωστό προσανατολισμό 

86. εικόνα 4.3.222, 17:26 ] 

87. Εκπαιδευτικός: Ναι ναι. Το έκανε σωστά ο Λούης; 

88. Παιδιά: Ναι.  

89. Εκπαιδευτικός: Το κάνατε κι εσείς; 

90. Εκπαιδευτικός: Μπράβο σας. 

91. [Η εκπαιδευτικός περνά από κάθε ομάδα]. 

92. Εκπαιδευτικός: Βάσω μου γύρισ’ το [πλησιάζει στον πίνακα και φέρνει μια ευθεία 

93. γραμμή στο τραπέζιο στην μεγάλη του πλευρά του τραπεζίου]. 

94. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξτε το και κοιτάξετε. 

95. Εκπαιδευτικός: Ακουμπούμε, βλέπουμε το σχήμα εδώ [αγγίζει το τραπέζιο]  και 

96. βλέπουμε, ποια αλλαγή έχει γίνει. 
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97. [Προβάλλεται η τροποποιημένη γεωμετρική σύνθεση σε εικονική αναπαράσταση, 

98. στον πίνακα]. 

99. Λούης: Ήταν δαμε και επήε δαμέ [μετακινεί το πορτοκαλί σχήμα]. 

100. Εκπαιδευτικός: Δεν ακουμπώ τα σχέδια. Θα το πω ή θα το δείξω με τα χέρια μου. 

101.  να μας πει ο Γιάννης. Γιάννη μου, τι έγινε στο σχήμα απ εδώ [δείχνει το σχήμα στο 

102. φανελοπίνακα] στο σχήμα εδώ [δείχνει το σχήμα στον πίνακα από το προβολέα]; 

103. Γιάννης: Έσπρωξε το επήρε το… 

104. Εκπαιδευτικός: Το χρώμα να μου πεις 

105. Γιάννης: Το πορτοκαλί στη μέση. 

106. Εκπαιδευτικός: Δηλαδή, προς πού; Δεξιά ή αριστερά;  

107. Γιάννης: Δεξιά.  

108. Εκπαιδευτικός: Αλλιώς πώς να το πούμε; 

109. Παιδί: Το έσυρε προς τα δεξιά. 

110. Εκπαιδευτικός: Διαφορετικά; 

111. Παιδί: Το μετακινήσαμε. 

112. Εκπαιδευτικός: Το μετακινήσαμε το μετατοπίσαμε. Γρήγορα να το φτιάξετε κι εσείς 

113. [Σηκώνεται η Βάσω για να εφαρμόσει την μετατόπιση στο πορτοκαλί σχήμα στον 

114. πίνακα, 20:20].  

115. Εκπαιδευτικός: Άντε Βάσω μου για κάνε το όπως στον πίνακα εκεί. 

116. Εκπαιδευτικός: Ποιο θα μετακινήσεις; 

117. Εκπαιδευτικός: Βάσω μου, είδες πού είναι το πορτοκαλί [δείχνει το τετράγωνο]; 

118. Εκπαιδευτικός: Πάρ’ το κι εσύ.  

119.  Βάσω: [Ανασηκώνει το τετράγωνο]. 

120. Εκπαιδευτικός: Να το σηκώσεις; 

121. Παιδί: Να το μετακινήσεις. 

122. Εκπαιδευτικός: Δείξετε της με τα χέρια σας. 

123. [Ένα παιδί μετακινεί το χέρι του στα δεξιά]. 

124. Εκπαιδευτικός: Δείξετε της. 

125. Βάσω: [Μετακινεί το πορτοκαλί σχήμα προς τα δεξιά, 21:00]. 

126. Εκπαιδευτικός: Μπράβο Αννούλα μου, πολύ ωραία. 

Ο Λούης αναλαμβάνει να το φτιάξει στην ολομέλεια την αρχική γεωμετρική σύνθεση,  

τοποθετώντας, το μπλε παραλληλόγραμμο σχήμα και το κόκκινο τραπέζιο σχήμα σε λάθος 

προσανατολισμό (εικόνα 4.3.221,17:10). Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει το παιδί λεκτικά να 

το διορθώσει,  χωρίς να γίνει αντιληπτό από τον Λούη. Συνεπώς, επιλέγει να μεταβιβάσει 

τις διορθώσεις, χρησιμοποιώντας εικονική χειρονομία. Εστιάζει την προσοχή του παιδιού 

στις μικρές και μεγάλες πλευρές του τραπεζίου, φέρνοντας μια ευθεία γραμμή για τη 

μικρή πλευρά, αρχικά, του σχήματος και έπειτα, για τη μεγάλη. Η χειρονομία της 

εκπαιδευτικού μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτη για το σημείο, στο όποιο αναφέρεται (μικρή 

και μεγάλη πλευρά του πολύγωνου). Το παιδί αντιλαμβάνεται το λάθος του και 

περιστρέφει το κόκκινο σχήμα στον σωστό προσανατολισμό (εικόνα 4.3.222, 17:26). Η  

συγκεκριμένη παρέμβαση της εκπαιδευτικού για την επίλυση του προβλήματος δεν 

συμπεριλαμβανόταν στο σχέδιο διδασκαλίας που της δόθηκε, ωστόσο λειτούργησε ως ένα 

αξονικό σημείο για το μαθηματικό σημείο, το οποίο ήθελε να μεταβιβάσει, μέσα από τα 

πραγματικά αντικείμενα που χρησιμοποιούσε ο Λούης.  
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Παρόμοιες δυσκολίες συνάντησε και η Βάσω. Όταν τα παιδιά καλούνται να 

παρατηρήσουν το τροποποιημένο σχήμα και να εντοπίσουν την αλλαγή, ο Λούης αδυνατεί 

να διατυπώσει λεκτικά την αλλαγή. Δείχνει την αλλαγή με τα πραγματικά υλικά που έχει 

στη διάθεσή του, χρησιμοποιώντας ένα περιγραφικό και άτυπο λόγο, ο οποίος 

εμπλουτίζεται από τη δράση του στα πραγματικά υλικά.  Στο πλαίσιο του σημειωτικού 

παιχνιδιού,  η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τον προφορικό 

τους λόγο για να περιγράψουν την αλλαγή. Ο Γιάννης συγκεκριμενοποιεί τον 

προσανατολισμό της μετακίνησης του σχήματος, αναφέροντας τη λέξη «δεξιά», ενώ ένα 

ακόμη παιδί προσθέτει τη λέξη «μετακινήσαμε». Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των 

παιδιών με τις συγκεκριμένες λέξεις αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη γεωμετρική 

κατανόηση των παιδιών. Η  Βάσω καλείται να εφαρμόσει τη μετατόπιση στην ολομέλεια,  

κάτι που δεν εκτελεί αμέσως με επιτυχία (εικόνα 4.3.223). Αρχικά, δείχνει με τον δείκτη 

της το σχήμα που πρόκειται να μετακινήσει, το τετράγωνο. Η χειρονομία της γίνεται 

ένδειξη για το σχήμα στο οποίο αναφέρεται, αν και αδυνατεί να προχωρήσει, με 

αποτέλεσμα η εκπαιδευτικός να καλέσει τα παιδιά να της υποδείξουν τι πρέπει να κάνει. 

Στο σημείο αυτό, σημαντική  αποτέλεσε η βοήθεια με την εικονική χειρονομία που 

χρησιμοποίησε ένα παιδί για να συνοδεύσει τη λέξη «μετακίνησε». Συγκεκριμένα, 

μετακίνησε το χέρι του προς τα δεξιά, στον αέρα. Η Βάσω με επιτυχία ερμήνευσε τη 

χειρονομία και εκτέλεσε την μετατόπιση. Αν και η χειρονομία αυτή γινόταν 

ενσωματωμένη στα πραγματικά αντικείμενα, εν τούτοις λειτούργησε ως ένα αξονικό 

σημείο. Αναλυτικότερα,  βοήθησε το παιδί να αντιληφθεί την μετατόπιση του σχήματος 

προς τα δεξιά, για να την εφαρμόσει στα πραγματικά της αντικείμενα.  

  

Εικόνα 4.3. 220: Αρχική σύνθεση Βάσως, [17:05],  

Εικόνα 4.3.221:  Αρχική σύνθεση Λούη στην ολομέλεια, [ 17:10 ], 

Εικόνα 4.3. 222: Αρχική σύνθεση Λούη  στην ολομέλεια μετά από την παρέμβαση της 

εκπαιδευτικού, [17:26] ΚΥ
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Εικόνα 4.3.223: : Έλεγχος δραστηριότητας 3 στην ολομέλεια από Βάσω 

Διαχρονική Aνάλυση Τέταρτης Διδασκαλίας 

Στη διδασκαλία αυτή παρατηρούμε τα παιδιά να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

δημιουργία της γεωμετρικής σύνθεσης.  

Στην αρχή της διδασκαλίας, παρατηρούμε τον Λούη να χρησιμοποιεί τον 

προφορικό του λόγο, για να αναφερθεί στη μετατόπιση του σχήματος, χρησιμοποιώντας 

καθημερινές λέξεις. Έπειτα, εφόσον δεν καταλήγει στη σωστή ορολογία, επιλέγει να 

παρουσιάσει στην εκπαιδευτικό τη γεωμετρική του ιδέα μέσα από τα πραγματικά του 

αντικείμενα. Η ίδια συμπεριφορά παρουσιάζεται και στα επόμενα επεισόδια. Σημαντικό 

είναι το γεγονός ότι, η δράση του παιδιού στα πραγματικά αντικείμενα μοιάζει να 

εμπλουτίζει τον άτυπο του λόγο και να αποτελεί ένδειξη για την ιδέα που επιδιώκει να 

μεταβιβάσει. Να τονιστεί ότι στο δεύτερο επεισόδιο παρουσιάζεται να χρησιμοποιεί δύο 

λέξεις που θυμίζουν τόσο τη μετατόπιση, όσο και την περιστροφή (εκούντησα, έσυρα), για 

να ονομάσει την περιστροφή που χρησιμοποίησε. 

Αναφορικά με την Θάλεια στο πρώτο επεισόδιο εμφανίζεται να εφαρμόζει τη 

μετατόπιση του αντικειμένου προς τα πάνω, ονομάζοντας την με την λέξη «εσήκωσα» , 

«έταραξα». Η Βάσω, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει το σχήμα που πρόκειται να 

μετακινηθεί, δείχνοντας το με τον δείκτη της, εν τούτους αδυνατεί να αναγνωρίσει το 

είδος του μετασχηματισμού που πρέπει να εφαρμόσει. Ωστόσο, η χειρονομία που 

παράγεται από ένα άλλο παιδί στην τάξη αποτελεί αξονικό σημείο για το παιδί, εφόσον 

αναγνωρίζει τον γεωμετρικό μετασχηματισμό που απαιτείται και τον εφαρμόζει στα 

πραγματικά της αντικείμενα, δημιουργώντας μια σημειωτική αλυσίδα.  

Διαχρονική Ανάλυση Πρώτης, Δεύτερης, Τρίτης και Τέταρτης Διδασκαλίας 

Στην τέταρτη διδασκαλία, ο Λούης αδυνατεί να περιγράψει λεκτικά τη δράση του, όπως 

συνέβαινε στις προηγούμενες διδασκαλίες και επιλέγει να εμπλουτίζει τον άτυπο του λόγο, 

χρησιμοποιώντας τα πραγματικά του αντικείμενα (σχήματα ιδιοτήτων). Θα μπορούσε 

κανείς να υποθέσει ότι η διδασκαλία αυτή προκάλεσε αυξανόμενες δυσκολίες στο παιδί. 
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Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός, ότι για πρώτη φορά δίνονται στα παιδιά 

γεωμετρικές συνθέσεις που υπόκεινται αναδιοργανώσεις.  

Όμοια με την τρίτη διδασκαλία δείχνει ικανός να επικεντρωθεί σε απλούστερες 

μονάδες των δυσδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων, όπως ήταν οι πλευρές του 

πολύγωνου, μετά την υπόδειξη της  εκπαιδευτικού μέσω της παραγωγής χειρονομίας.   

Οι δυσκολίες της Θάλειας και της Βάσως με τα πραγματικά υλικά συνεχίζονται 

στην τέταρτη διδασκαλία, καθώς καλούνται να αναπτύξουν γεωμετρικές συνθέσεις. 

Δυσκολίες συνάντησε και ο Λούης στο τελευταίο επεισόδιο, με την αύξηση των 

υποσχημάτων, όπως όμοιες δυσκολίες συνάντησε και στην τρίτη διδασκαλία με τα τρία 

υποσχήματα. Πιθανόν, ο πληθικός αριθμός των υποσχημάτων αποτελεί δυσκολία για τα 

παιδιά, στη δημιουργία γεωμετρικών συνθέσεων.  

Σημαντική εξέλιξη στη γεωμετρική σκέψη της Βάσως αποτέλεσε ο μετασχηματισμός της 

χειρονομίας του συμμαθητή της, που μεταβίβαζε το γεωμετρικό μετασχηματισμό της 

μετατόπισης, στα πραγματικά της αντικείμενα.  

Πέμπτη Διδασκαλία 

Επεισόδιο 1 

Η πέμπτη διδασκαλία αντιστοιχεί στο πέμπτο σχέδιο μαθήματος του παρεμβατικού 

προγράμματος, όπως επισυνάπτεται στο παράρτημα 4.  

Επεισόδιο 1 

Αφού γίνει η αφήγηση της ιστορίας της Έλλης και της Νεφέλης, τα παιδιά καλούνται να 

αναγνωρίσουν τα δύο υποσχήματα που συνθέτουν τη γεωμετρική σύνθεση των κοριτσιών 

και να τα χρωματίσουν με δύο διαφορετικά χρώματα,  ακολουθώντας τον τρόπο της Έλλης 

[19:00].Οι δύο συνθέσεις προβάλλονται σε εικονική αναπαράσταση στον πίνακα 

[Δραστηριότητα 2]. 

1. Εκπαιδευτικός: Τις βλέπετε [δείχνει τις συνθέσεις της Έλλης και της Νεφέλης]; 

2. Παιδιά: Ναι. 

3. Εκπαιδευτικός: Είναι το ίδιο; 

4. Παιδιά: Ναι. 

5. Εκπαιδευτικός: Αλλά για να τις φτιάξουν η μια χρησιμοποίησε δύο σχήματα και η 

6. άλλη 4 σχήματα. Θέλετε τώρα εσείς να ζωγραφίσετε, πώς η Έλλη έφτιαξε το σχέδιο 

7. της. Ποια δύο σχήματα βλέπετε εδώ παιδιά; Αυτό είναι της Έλλης [δείχνει το σχέδιο 

8. της Έλλης].  

9. Παιδί: Το τρίγωνο και το ορθογώνιο. 

10. Εκπαιδευτικός: Το τρίγωνο, λέει ο φίλος σας και το ορθογώνιο. Έλα δείξε μας τα. 

11. [Πλησιάζει στον πίνακα που είναι η εικονική αναπαράσταση της σύνθεσης].  
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12. Παιδί: [Δείχνει το τρίγωνο,19:40, εικόνα 4.3.224 ] 

13. Εκπαιδευτικός: Και ποιο είναι το ορθογώνιο; 

14. Παιδί:[Δείχνει το ορθογώνιο, εικόνα 4.3.225,20:00].  

15. [Τα παιδιά παίρνουν σε ατομικό επίπεδο, ένα φύλλο εργασίας με την εικονική 

16. αναπαράσταση της γεωμετρικής σύνθεσης]. 

17. Εκπαιδευτικός: Ωραία. Θα χρωματίσετε με δύο χρώματα τα δύο διαφορετικά 

18. σχήματα που χρησιμοποίησε η Έλλη. [Πλησιάζει τα παιδιά της ομάδας εστίασης της 

19. παρατήρησης]. 

20. Εκπαιδευτικός: Το κάθε σχήμα έχει διαφορετικό χρώμα.  

21. Βάσω: Αυτά τα δύο [δείχνει με το ένα μολύβι το τρίγωνο και με το άλλο το 

22. ορθογώνιο που βρίσκεται κάτω, εικόνα 4.3.226, 21:30 ]. 

23. Λούης: Όχι, μέτρα πόσα είναι τα τρίγωνα [δείχνει όλα τα τρίγωνα με το μολύβι 

24. του] και πόσα είναι τα ορθογώνια [δείχνει το ορθογώνιο, εικόνα 4.3.227,21:43]. 

25. Εκπαιδευτικός: Τώρα είναι δύο μόνο. Μόνο δύο σχήματα 

26. Εκπαιδευτικός: Μπορείς να μαντέψεις ποια δύο υπάρχουν; 

27. Λούης: Το κόκκινο και το μπλε 

28. Εκπαιδευτικός: Ωραία. Το κόκκινο για ποιο σχήμα; 

29. Λούης: Για το ορθογώνιο. 

30. Εκπαιδευτικός: Πού ποιο είναι το ορθογώνιο; 

31. Λούης: [Δείχνει  το κάτω μέρος του ορθογωνίου, εικόνα 4.3.228,22:03] 

32. Εκπαιδευτικός: Μόνο εκεί ή μπορεί να συνεχίζεται και πάνω; 

33. Λούης: Μόνο εκεί. 

34. Εκπαιδευτικός: Το τρίγωνο ποιο είναι; Ένα τρίγωνο υπάρχει 

35. Λούης: Τούτο [δείχνει το ισοσκελές τρίγωνο με το δάχτυλο του,22:10, εικόνα 

36. 4.3.229]. 

37. Εκπαιδευτικός: Ε, τα άλλα στην άκρη τι θα τα κάνεις [δείχνει τα δύο ορθογώνια 

38. τρίγωνα με το δάχτυλο της]; 

39. Λούης: Ε τρίγωνο, απλώς άλλος τύπος σχήματος. 

40. Εκπαιδευτικός: Ναι, αλλά ένα μου είπες.  

41. Λούης: Ε να τα κάνω καλό τούτα τα δύο πράσινα [δείχνει τα δύο ορθογώνια 

42. τρίγωνα,22:26, εικόνα 4.3.230] 

43. Εκπαιδευτικός: Όχι, μόνο δύο χρώματα.  

44. Λούης: Τούτα τα τρία μπλε [δείχνει όλα τα τρίγωνα] και τούτο κόκκινο [δείχνει το 

45. ορθογώνιο, 22:33, εικόνα 4.3.231]. 

46. Εκπαιδευτικός: Ναι, αλλά είναι λες και χρωματίζεις σαν τη Νεφέλη. Εγώ σου είπα 

47. ένα τρίγωνο και ένα ορθογώνιο 

48. Εκπαιδευτικός: Ίσως πήρε ένα τρίγωνο και το έβαλε πάνω σε ένα ορθογώνιο; 

49. Λούης: Εγώ, ε να κάνω τη Νεφέλη. 

50. Εκπαιδευτικός: Ετοιμάσου μετά για τη Νεφέλη. 

51. Εκπαιδευτικός: Σε λίγο θα πάρετε το φυλλάδιο για τη Νεφέλη και να χρωματίσετε 

52. με τέσσερα διαφορετικά χρώματα τα σχήματα που έκανε εκείνη. 

53. [Τα παιδιά εργάζονται ακόμη με το φύλλο εργασίας της Έλλης]. 

54. Εκπαιδευτικός: Κάποια παιδιά το κατάλαβαν. 

55. Λούης: Και εγώ το κατάλαβα 

56. Εκπαιδευτικός: Βγάλ’ το σχέδιο σου έξω και δείτε αυτό που έκανε ο Κυριάκος. 

57. Εκπαιδευτικός: Πόσα σχήματα έκανες Κυριάκο μου; Πόσα σχήματα χρησιμοποίησε 

58. η Έλλη; Δύο.[Ο Κυριάκος σηκώνεται από τη θέση του, κρατώντας τη σύνθεσή του. 

59. Την παρουσιάζει στα παιδιά, εικόνα, 4.3.232β]. 

60. Εκπαιδευτικός: Βλέπετε δύο σχήματα εσείς; 

61. Παιδιά: Ναι, όχι. 

62. Εκπαιδευτικός: Δείξε μας ποιο είναι το τρίγωνο. 
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63. Κυριάκος: Το γαλάζιο είναι το τρίγωνο. 

64. Εκπαιδευτικός: Και το ορθογώνιο ποιο είναι; 

65. Κυριάκος: Το πορτοκάλι. 

66. Εκπαιδευτικός: Ε, δείξε το με το χέρι σου ποιο είναι το ορθογώνιο. Γύρω γύρω. 

67. Κυριάκος: [Φέρνει με το χέρι του το περίγραμμα του ορθογωνίου, στο φύλλο εργασίας 

68. του, εικόνα 4.3.232β]. 

69. Εκπαιδευτικός: Βλέπετε ποιο είναι το ορθογώνιο; 

70. Λούης: Ναι. 

71. Εκπαιδευτικός: Για κάνε το εδώ. Έχουμε το ορθογώνιο της Έλλης και το…  

72. [Δείχνει μια κόκκινη ορθογώνια διαφάνεια και μια κίτρινη τρίγωνη διαφάνεια].  

73. Λούης: Τρίγωνο. 

74. Εκπαιδευτικός: Για κοιτάξετε το τρίγωνο [το παιδί τοποθετεί τα σχήματα με 

75. χρωματιστές διαφάνειες στο φανελοπίνακα, εικόνα 4.3.232γ]. Για κοιτάξετε εάν 

76. φαίνεται. Πού βρίσκεται το τρίγωνο; 

77. Λούης: Πάνω. 

78. Εκπαιδευτικός: Μπράβο πάνω από… 

79. Λούης: Το τετράγωνο. 

80. Εκπαιδευτικός: Πάνω από το. 

81. Παιδιά: Ορθογώνιο. 

82. Εκπαιδευτικός: Και πού βρίσκεται το ορθογώνιο; 

83. Λούης: Κάτω από το τρίγωνο [τα περισσότερα παιδιά ασχολούνται με το 

84. χρωμάτισμα]. 

85. Εκπαιδευτικός: Είδετε εδώ που αλλάζει το χρώμα. Τι έχει εδώ; Κοιτάξετε το κίτρινο 

86. εδώ και το κίτρινο εδώ [δείχνει το σημείο που συμπίπτουν οι επιφάνειες των 

87. σχημάτων]. 

88. Παιδί: Ε πορτοκαλί. 

89. Εκπαιδευτικός: Γιατί αλλάζει ; 

90. Λούης: Γιατί το ροζ ε λίγο πιο σκούρο χρώμα από το κίτρινο.  Και άμα βάζεις το 

91. κίτρινο πάνω που το ροζ ε να γίνει πορτοκαλί.  

92. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Είναι, δηλαδή, μια ανάμειξη.  

93. Λούης: Χρωμάτων.  

94. Εκπαιδευτικός: Άρα, ο Κυριάκος εδώ έκανε σωστό που έβαλε μόνο γαλάζιο ή έπρεπε 

95. να μπει και άλλο χρωματακι [δείχνει με το δείκτη της το έργο του Κυριάκου]; 

96. Βάσω: Έπρεπε να μπει. 

97. Εκπαιδευτικός: Κοιτάξτε εδώ. Ήταν το κόκκινο μπήκε το κίτρινο από πάνω και 

98. άλλαξε χρώμα [επανατοποθετεί τις διαφάνειες].  

99. Βάσω: Έγινε πορτοκαλί. 

100. Εκπαιδευτικός: Ποιο χρώμα έπρεπε να μπει εδώ[δείχνει το σημείο που συμπίπτουν 

101. οι επιφάνειες των σχημάτων στις διαφάνειες]; 

102. Λούης: Το πορτοκαλί. 

103. Εκπαιδευτικός: Τι έπρεπε να βάλει πάνω στο γαλάζιο; 

104. Παιδί: Κίτρινο. 

105. Εκπαιδευτικός: Να βάλει και κίτρινο. Μπράβο, πολύ ωραία.  

 

Αν και τα παιδιά ονομάζουν τα δύο σχήματα που συντελούν τη γεωμετρική σύνθεση, εν 

τούτοις δεν είναι σίγουρο ότι αναφέρονται στα συγκεκριμένα δύο υποσχήματα, όπως 

φαίνεται στα επόμενα λεπτά του επεισοδίου. Συγκεκριμένα, η Βάσω αναφέρει λεκτικά 

στην εκπαιδευτικό, «αυτά τα δύο». Έπειτα, δείχνει με δεικτική χειρονομία, 
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χρησιμοποιώντας τον δείχτη της, το ισοσκελές τρίγωνο που υπάρχει στο κέντρο της 

γεωμετρικής σύνθεσης και το ορθογώνιο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της γεωμετρικής 

σύνθεσης. Το παιδί αδυνατεί να αναγνωρίσει την επιφάνεια του ορθογωνίου που  

διαπερνάται από ευθύγραμμα τμήματα άλλων υποσχημάτων και εστιάζεται σε 

υποσχήματα που είναι εμφανή. Συνεπώς, οι δεικτικές χειρονομίες του παιδιού αποτελούν 

δείκτη για την επιφάνεια του σχήματος στην οποία αναφέρεται, ενώ ο λόγος της μοιάζει να 

εμπλουτίζει τις χειρονομίες της.  

 Όμοια και ο Λούης δείχνει με τις δεικτικές του χειρονομίες τα υποσχήματα. Οι 

χειρονομίες του εμπλουτίζουν τον προφορικό του λόγο. Έπειτα, καθώς τον καλεί η 

εκπαιδευτικός να συγκεκριμενοποιήσει τι χρώματα θα χρησιμοποιήσει, αναφέρει τα δύο 

χρώματα, ορίζοντας με τον δείκτη του το χρώμα που χρησιμοποιήσει για το κάθε σχήμα. 

Προσδιορίζει το σχήμα του ισοσκελούς τριγώνου με δεικτική χειρονομία, καθώς η 

εκπαιδευτικός αναφέρεται στο τρίγωνο, παραβλέποντας τα άλλα δύο ορθογώνια τρίγωνα. 

Να σημειωθεί ότι σε προηγούμενη διδασκαλία το παιδί δεν ονόμαζε το ορθογώνιο τρίγωνο 

με τη λέξη τρίγωνο. Έπειτα τονίζει λεκτικά στην εκπαιδευτικό ότι είναι « τρίγωνο, απλώς 

άλλος τύπος σχήματος». Η φράση του παιδιού δείχνει ότι το παιδί είναι ικανό να 

αναγνωρίζει το ορθογώνιο τρίγωνο ως μια υποκατηγορία τριγώνων. Αν λάβουμε υπόψη 

ότι στην αναγνώριση τριγώνων αρχή κάνει με το ισοσκελές τρίγωνο και μετά με το 

ορθογώνιο τρίγωνο, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα ορθογώνια τρίγωνα αποτελούν για 

τα παιδιά ένα μη διαισθητικό παράδειγμα τριγώνου.  

 Παρόλο που η εκπαιδευτικός του υπενθυμίζει τους κανόνες του έργου, το παιδί επιμένει 

να προσθέσει και τρίτο χρώμα για τα ορθογώνια τρίγωνα, τα οποία αποφεύγει να τα 

ονομάσει και χρησιμοποιεί δεικτικές χειρονομίες για να αναφερθεί σε αυτά. Όμοια με τον 

Λούη, η Λάουρα αγνοεί τους περιορισμούς της δραστηριότητας και χρησιμοποιεί τρίτο 

χρώμα για το κάτω μέρος του ορθογωνίου. 

 Ακολούθως, η δραστηριότητα μεταφέρεται στην ολομέλεια, παρουσιάζοντας ένα 

από τα έργα των παιδιών, του Κυριάκου. Ο Κυριάκος χρησιμοποίησε γαλάζιο χρώμα για 

το ισοσκελές τρίγωνο, πορτοκαλί για το ορθογώνιο. Απέφυγε να χρησιμοποιήσει στην 

επιφάνεια που διαπερνάται από τα δύο σχήματα και τα δύο χρώματα. Θα μπορούσε  κανείς 

να υποστηρίξει ότι το παιδί αδυνατεί να κατανοήσει ότι μία συγκεκριμένη επιφάνεια 

μπορεί να ανήκει σε δύο σχήματα. Στο πλαίσιο του σημειωτικού παιχνιδιού, η 

εκπαιδευτικός δίνει στον Κυριάκο δύο χρωματιστές διαφάνειες για το τρίγωνο και το 

τετράγωνο και τον καλεί να φτιάξει τη σύνθεση. Τα παιδιά, μετά από προτροπή της 
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εκπαιδευτικού, αναγνωρίζουν ότι σε ένα σημείο, στο οποίο υπάρχουν και οι δύο 

διαφάνειες, ενώνονται τα χρώματα. Έπειτα, η γνώση αυτή μεταφέρεται και στο έργο του 

Κυριάκου, όπου αναγνωρίζουν ότι στην περιοχή που υπάρχουν και τα δύο υποσχήματα θα 

έπρεπε να αναμειγνύονται τα χρώματα.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο έτσι και 

εδώ, τα παιδιά χρησιμοποίησαν ορθές ορολογίες, αναφερόμενοι στις ονομασίες των 

υποσχημάτων. Επίσης, για πρώτη φορά τα παιδιά χρησιμοποιούν τον όρο ορθογώνιο για 

το τετράγωνο, χωρίς να υπάρχουν διαφωνίες ή συγκρούσεις. 

 

 

Εικόνα 4.3.. 224 Δεικτική χειρονομία  παιδιού για τρίγωνο, [19:40 ] 

 

 

Εικόνα 4..3. 225: Δεικτική χειρονομία  παιδιού για ορθογώνιο, [20:00],  
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Εικόνα 4.3.226: Δεικτική Χειρονομία Βάσως για τρίγωνο και ορθογώνιο,[21:30] 

 

   

Εικόνα 4.3.227:  Δεικτική χειρονομία Λούη για όλα τα υποσχήματα της σύνθεσης, [21:43] 

Εικόνα 4.3.228:  Δεικτική χειρονομία Λούη για ορθογώνιο,[22:03], 

Εικόνα 4.3.229:  Δεικτική χειρονομία Λούη για ισοσκελές τρίγωνο, [22:10] 

 

 

 

Εικόνα 4.3.230: Δεικτική χειρονομία Λούη για ορθογώνια τρίγωνα[22:26,],  

Εικόνα 4.3.231: Δεικτική χειρονομία Λούη για ορθογώνιο, [22:33] ΚΥ
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Εικόνα 4.3.232 α:Έργα παιδιών για αναγνώριση υποσχημάτων 

 

Εικόνα 4.3.232β: Εικονική χειρονομία Κυριάκου 

 

Εικόνα 4.3.232γ: Έλεγχος στην ολομέλεια από Κυριάκο 

 

Επεισόδιο 2 

Το επεισόδιο 2 ξεκινάει στο ίδιο λεπτό με το επεισόδιο 1, όπου τα παιδιά τώρα καλούνται 

να χρησιμοποιήσουν 4 χρώματα για τα 4 διαφορετικά σχήματα που υπάρχουν, στην ίδια 

σύνθεση. Συγκεκριμένα, καλούνται να προσεγγίσουν τη σύνθεση, χρησιμοποιώντας τον 

τρόπο της Νεφέλης. Τα παιδιά παίρνουν δεύτερο φύλλο εργασίας με την ίδια γεωμετρική 

σύνθεση. Ο Λούης και η Θάλεια συνεχίζουν να χρωματίζουν το πρώτο φύλλο εργασίας. 

106. Εκπαιδευτικός: Τώρα θα ζωγραφίσουμε τα 4 σχήματα της Νεφέλης. Γρήγορα το 

107. κάθε σχήμα με διαφορετικό[33:30].[Όλα τα παιδιά παίρνουν το φύλλο εργασίας 

108. τους]. 
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109. Παιδί: Κυρία, τι ε να κάνουμε;  

110. Εκπαιδευτικός: Η Νεφέλη χρησιμοποίησε τέσσερα σχήματα. 

111. Λούης: Ε να κάμω το κάθε σχήμα άλλο χρώμα.  

112. Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Αυτό θα κάνουμε. Κάθε σχήμα με διαφορετικό χρώμα.  

113. Εκπαιδευτικός: Θέλω να έρθει ένας στον πίνακα να μετρήσει τα σχήματα. Έλα 

114. Σεμίνα μου.  

115. [Η Σεμίνα μετράει τα σχήματα αλλά τα παιδιά την αγνοούν και χρωματίζουν 

116. το φύλλο εργασίας τους ]. 

117. [Όλα τα παιδιά χρωματίζουν τα σχήματα τους με τον ορθό τρόπο, με 

118. εξαίρεση τη Θάλεια που ακόμη ασχολείται με το προηγούμενο σχήμα]. 

 

Αν και η δραστηριότητα για τα περισσότερα παιδιά ήταν ευκολότερη για την ομάδα 

εστίασης της παρατήρησης δεν ήταν το ίδιο εύκολη. Συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε 

ο Λούης και η Βάσω συνέχισαν με το έργο τους από το προηγούμενο επεισόδιο.  

Όπως φαίνεται πιο κάτω, στα έργα των παιδιών, η Λάουρα χρησιμοποίησε το ίδιο χρώμα 

για ένα ορθογώνιο τρίγωνο και το ορθογώνιο υπόσχημα. Ίδιο χρώμα χρησιμοποίησε και 

για το ορθογώνιο τρίγωνο και για το ισοσκελές τρίγωνο, προκαλώντας έντονα ερωτήματα 

αν η σύγχυση αυτή οφειλόταν σε έλλειψη κατανόησης των οδηγιών. Η δράση των παιδιών 

υποδεικνύει ότι είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ότι όλα τα τριγωνικά υποσχήματα ανήκουν 

σε μία ομάδα σχημάτων, κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενες διδασκαλίες. 

Συνεπώς, τα παιδιά είναι ικανά να αναγνωρίζουν ως τρίγωνα σχήματα, τα γεωμετρικά 

σχήματα που δεν είναι διαισθητικά παραδείγματα της κατηγορίας τριγώνων. Ωστόσο, ο 

εγωκεντρισμός τους δεν τους αφήνει να αντιμετωπίσουν το κάθε σχήμα ως ένα 

διαφορετικό σχήμα.  

 

 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

475 

 

 

Εικόνα 4.3.233- 4.3.234: Έργα Λούη και Βάσως 

 

Εικόνα 4.3.235Έργα Λάουρα και Βάσως 

Επεισοδιο 3 

Το επεισόδιο 3 αρχίζει στο 53
ο
 λεπτό, όπου η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να ξαναδούν 

τα σχήματα της πρώτης δραστηριότητας, και να αναθεωρήσουν την άποψή τους για το 

πληθικό αριθμό των υποσχημάτων που αποτελούν τις γεωμετρικές συνθέσεις. 

Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός τους προβάλλει σε εικονική αναπαράσταση μια τετράγωνη 

σύνθεση με 5 τετράγωνα, από τα οποία τα παιδιά είχαν αναγνωρίσει, νωρίτερα, μόνο τα 4. 

Έπειτα, τους παρουσιάζει μια τρίγωνη σύνθεση με 5 τρίγωνα, από τα οποία τα παιδιά 

είχαν εντοπίσει μόνο τα 4 στην αρχή της διδασκαλίας. Τέλος, τους παρουσιάζει μια 

ορθογώνια σύνθεση, από την οποία είχαν αναγνωρίσει νωρίτερα μόνο τα 5 από τα 7 

ορθογώνια. Σε όλες τις γεωμετρικές συνθέσεις, τα παιδιά αδυνατούσαν να αναγνωρίσουν 

τα υποσχήματα, στα οποία η επιφάνειά τους διαπερνιόταν από ευθύγραμμα τμήματα 

άλλων γεωμετρικών σχημάτων (μη εμφανή σχήματα). Καθώς, η εκπαιδευτικός τους 

παρουσιάζει τις συνθέσεις ξανά, τα παιδιά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα μη εμφανή 

σχήματα. Όταν η εκπαιδευτικός τους καλεί να σκεφτούν με τον τρόπο σκέψης της Έλλης, 

μοιάζει να έχει καταλυτικό ρόλο η παρέμβασή της.  

119. Εκπαιδευτικός: Εδώ είπατε ότι βλέπετε τέσσερα [προβάλλει την τετράγωνη 

120. σύνθεση]. 

121. Εκπαιδευτικός: Έχει κανένα παιδάκι που βλέπει πιο πολλά; 

122. Βάσω: Ε, τέσσερα κυρία. 
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123. Εκπαιδευτικός: Τέσσερα τετράγωνα βλέπετε ή βλέπετε και ένα πολύ μεγάλο 

124. τετράγωνο. 

125. Εκπαιδευτικός: Αν ήμασταν η Έλλη και βάζαμε ένα μεγάλο σχήμα ποιο θα 

126. βάζαμε. 

127. Λούης: [Ανοίγει τα χέρια του κάθετα, δημιουργώντας απόσταση μεταξύ 

128. τους, εικόνα 4.3.236, 53:34]. 

129. Εκπαιδευτικός: Εγώ βλέπω ένα μεγάλο. 

130. Κυριάκος: Αυτό.  

131. Εκπαιδευτικός: Έλα δείξε το με το χέρι σου. 

132. Κυριάκος: [Πλησιάζει στον πίνακα που είναι η εικονική αναπαράσταση του 

133. τετραγώνου και φέρνει μια γραμμή γύρω από το σχήμα, εικόνα 4.3.237, 53:40]. 

134. Εκπαιδευτικός: Και ποια είναι τα μικρά τετράγωνα Κυριάκο; 

135. Κυριάκος: [Δείχνει με το δείκτη του και τα τέσσερα τετράγωνα, εικόνα 

136. 4.3.238, 53:57]. 

137. Εκπαιδευτικός: Άρα, πόσα είναι όλα τα τετράγωνα; 

138. Παιδιά: 5. 

139. Εκπαιδευτικός: Ποιος θα κάνει το ίδιο και για τα τρίγωνα; 

140. [Προβάλλεται η εικονική αναπαράσταση της τρίγωνης σύνθεσης]. 

141. Λάζαρος: Έχει πέντε.  

142. Εκπαιδευτικός: Μπράβο Λάζαρε.  

143. Εκπαιδευτικός: Λούη, είδες το μεγάλο τρίγωνο; 

144. Λούης: Ναι. 

145. Βάσω (παρ.): Εν έξω. 

146. Λάζαρος: [Πλησιάζει στον πίνακα και φέρνει με το χέρι του το περίγραμμα για 

147. το μεγάλο τρίγωνο, εικόνα 4.3.239,54:21]. 

148. Λούης: Εν το που κάτω. 

149. Εκπαιδευτικός: Α, άρα πόσα είναι όλα τα τρίγωνα μαζί; 

150. Λούης: Πέντε. 

151. [Προβάλλεται η εικονική αναπαράσταση της ορθογώνιας σύνθεσης]. 

152. Εκπαιδευτικός: Ποιος τώρα μπορεί να βρει και τα ορθογώνια τα μεγάλα; 

153. Λούης: Είναι δύο τα ορθογώνια τα μεγάλα. 

154. Εκπαιδευτικός: Και πόσα μικρά μεσαία και ακόμα πιο μικρά; 

155. Λούης: Δύο μεγάλα [αγγίζει τα δύο ορθογώνια που βρίσκονται πάνω και 

156. κάτω, εικόνα 4.3.240, 54:55]. 

157. Λούης: Δύο μέτρια [αγγίζει τα  ορθογώνια που βρίσκονται οριζόντια]. 

158. Λούης: Ένα μικρό [αγγίζει το ορθογώνιο που βρίσκεται στη μέση]. 

159. Εκπαιδευτικός: Δύο ακόμα πιο μεγάλα. 

160. Εκπαιδευτικός: Αρχίζει από εδώ [φέρνει γραμμή γύρω από το κάθετο 

161. ορθογώνιο] και πάει πάνω. 

162. [Έπειτα αρχίζει να φέρει στο οριζόντιο ορθογώνιο γραμμή και συνεχίζει ο 

163. Λούης, εικόνα 4.3.241, 55:06]. 

 

Η  εκπαιδευτικός αρχίζει με το τετράγωνο, για το οποίο τους τονίζει ότι υπάρχει ένα 

μεγαλύτερο τετράγωνο απ’ αυτό που είναι εμφανές στα μάτια τους. Ο Λούης, μεμιάς 

δημιουργεί με τα χέρια του μία απόσταση μεταξύ τους, παράγοντας μια χειρονομία την 

οποία είχαμε παρατηρήσει να παράγεται από το παιδί, στην πρώτη φάση της 

παρατήρησης. Η εικονική του χειρονομία αναπαριστά την ολιστική προσέγγιση του 
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σχήματος του τετραγώνου. Δεν έχει στόχο να επικοινωνήσει κάποια ιδέα, αλλά παράγεται 

περισσότερο ως ένα είδος εσωτερικού συλλογισμού, καθώς το παιδί έρχεται αντιμέτωπο 

με μία πρόκληση, (εικόνα 4.3.236, 53:34). Η χειρονομία του παιδιού βέβαια είναι 

εξαρτημένη από το πλαίσιο. Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να ανακαλέσουν και να 

σκεφτούν την ιστορία της Έλλης και συγκεκριμένα το συλλογισμό της Έλλης. Αμέσως, τα 

παιδιά εντοπίζουν το κρυμμένο σχήμα στην τετράγωνη σύνθεση και έπειτα στην τρίγωνη 

σύνθεση. Κάθε φορά, κάθε παιδί που ανεβαίνει στον πίνακα παράγει μία εικονική 

χειρονομία, φέρνοντας το περίγραμμα της εικόνας του γεωμετρικού σχήματος, αρχικά στο 

τετράγωνο σχήμα και έπειτα στο τρίγωνο σχήμα. Η χειρονομία αυτή βοηθά τα παιδιά να 

υποδείξουν και να φανερώσουν το κρυμμένο σχήμα. Έτσι, δημιουργείται ένα φαινόμενο 

σύλληψης για τη θέση του κάθε υποσχήματος στη γεωμετρική σύνθεση.  

 Έπειτα, τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με την ορθογώνια σύνθεση. Ο Λούης, 

μετά την επαφή του με τα προηγούμενα υποσχήματα, αναγνωρίζει τα δύο μεγάλα 

υποσχήματα, λέγοντας «τα δυο τα ορθογώνια τα μεγάλα». Η μαθηματική του αυτή 

αναγνώριση για τα υποσχήματα μπορεί να θεωρηθεί αποτέλεσμα της διδασκαλίας με τα 

προηγούμενα υποσχήματα. Η αναγνώριση των μεγάλων ορθογωνίων κρίνεται ως 

μαθηματική, εφόσον απαιτεί την απομάκρυνση των ευθύγραμμων τμημάτων που 

διαπερνούν την επιφάνεια των μεγάλων ορθογωνίων υποσχημάτων. Την θέση των δύο 

μεγάλων υποσχημάτων φανερώνει με τις δεικτικές του χειρονομίες, οι οποίες αποτελούν 

δείκτη για τα σημεία, στα οποία αναφέρεται. Η απλοποίηση στη χειρονομία του για την 

αναγνώριση των υποσχημάτων δείχνει  μια σημειωτική ωρίμανση (αν λάβουμε υπόψη ότι 

τα προηγούμενα λεπτά παρήγαγε εικονική χειρονομία).  Το ίδιο παιδί χρησιμοποιεί την 

ίδια δράση για ακόμη 5 υποσχήματα, όπου κάθε φορά χρησιμοποιεί λέξεις που 

χαρακτηρίζουν το μέγεθός τους σε σχέση με τα υπόλοιπα. Συνεπώς, δημιουργείται μια 

αναντιστοιχία στο περιεχόμενο του προφορικού λόγου και της χειρονομίας. 

 Να σημειωθεί ότι το παιδί παραβλέπει δύο υποσχήματα, με αποτέλεσμα η 

εκπαιδευτικός να φανερώσει τα δύο υποσχήματα με μία εικονική χειρονομία, όμοια με 

αυτή που χρησιμοποίησε ο Λάζαρος για το τετράγωνο. Συγκεκριμένα, φέρνει το 

περίγραμμα των υποσχημάτων, δημιουργώντας ένα φαινόμενο σύλληψης. 
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Εικόνα4.3.:236 Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λούη για μέγεθος τετραγώνου,[53:34] 

Εικόνα 4.3.237: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Κυριάκου για μη εμφανές τετράγωνο, 

53:40,  

 

 

Εικόνα : 4.3. 238: Δεικτική χειρονομία Κυριάκου για εμφανή τετράγωνα, 53:57. 

 

 

 

Εικόνα 4.3. 239 : Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λάζαρου για τρίγωνο, 54:21,  

Εικόνα 4.3.240: Δεικτική χειρονομία Λούη για ορθογώνια, 54:55, γραμμή 154-156, ΚΥ
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 Εικόνα 4.3.241: Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία Λούη μη εμφανές ορθογώνιο 

Διαχρονική Ανάλυση  Γ΄ Φάσης Παρατήρησης  

Στην πέμπτη διδασκαλία παρατηρούμε όλα τα παιδιά να αναγνωρίζουν είτε μέσα από το 

χρωμάτισμα τους, είτε μέσα από τις δεικτικές τους χειρονομίες, ως τρίγωνα τα ορθογώνια 

τρίγωνα, με τα οποία δεν είχαν έλθει σε επαφή στις προηγούμενες φάσεις της 

παρατήρησης.  

Επίσης, στη διδασκαλία αυτή παρατηρούμε τον Λούη, αρχικά, να αδυνατεί να 

αναγνωρίσει τα σχήματα που η επιφάνεια τους διαπερνιέται από ευθύγραμμα τμήματα 

άλλων υποσχημάτων, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας εστίασης της 

παρατήρησης. Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά του επεισοδίου, παρουσιάζεται  ικανός να 

αναγνωρίσει τα συγκεκριμένα σχήματα. Η αναγνώριση των σχημάτων από τον Λούης 

γίνεται μέσα από μια εικονική χειρονομία στατικού χαρακτήρα που παράγει, η οποία είναι 

ενσωματωμένη στις σημειωτικές πηγές. Αργότερα, μέσα από τη μετατροπή της εικονικής 

του χειρονομίας σε δεικτική χειρονομία, υποδεικνύει τη θέση του σχήματος που η 

επιφάνειά του διαπερνάται από ευθύγραμμα τμήματα άλλων υποσχημάτων. Εν τούτοις, ο 

λόγος του μεταβιβάζει χαρακτηριστικά, τα οποία σχετίζονται με την σύγκριση του κάθε 

υποσχήματος με τα υπόλοιπα υποσχήματα.  

Διαχρονική Ανάλυση Α΄  και Γ΄ Φάσης Παρατήρησης 

Στην πρώτη φάση παρατήρησης, ο Λούης χρησιμοποιούσε δεικτικές και εικονικές 

χειρονομίες, για να αναφερθεί στην ονομασία σχημάτων, οι οποίες κάποτε εμπλούτιζαν ή 

αντικαθιστούσαν τον προφορικό του λόγο. Στην τρίτη φάση, παρατηρήθηκε μια 
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σημειωτική ωρίμαση, με την παραγωγή μόνο του προφορικού λόγου του παιδιού για την 

αντιληπτική αναγνώριση  σχημάτων.  

Παράλληλα, το ίδιο παιδί στην πρώτη φάση της παρατήρησης προέβαινε σε 

συγκρίσεις σχημάτων διαφορετικού είδους, χωρίς ωστόσο αυτές να γίνονται πάντα με 

επιτυχία. Για παράδειγμα, αναγνώριζε ότι ένα σχήμα με τέσσερις πλευρές δεν μπορεί να 

είναι τρίγωνο, αλλά τετράγωνο, όπως επίσης και ο κύκλος δεν είναι ίδιο σχήμα με το 

τρίγωνο. Στις  συγκρίσεις αυτές ενεργοποιούσε είτε μόνο τον προφορικό του λόγο, είτε μια 

σημειωτική δέσμη, αποτελούμενη από εικονικές χειρονομίες, οι οποίες εμπλούτιζαν τον 

προφορικό του λόγο  που αδυνατούσε να μεταβιβάσει το νόημα. Θα μπορούσαμε λοιπόν, 

να υποθέσουμε ότι, οι συγκρίσεις του αυτές στηρίζονταν στην αντιληπτική αναγνώριση 

των σχημάτων και δεν έθεταν σε ισχύ διαδικασίες, σχετικές με την ανάλυση σχηματικών 

σχημάτων σε απλούστερες μονάδες και τη μαθηματική αναγνώριση.   

Στην τρίτη φάση της παρατήρησης, το παιδί προέβαινε σε συγκρίσεις 

δυσδιάστατων σχημάτων, τα οποία ανήκαν στην ίδια κατηγορία, όπως ήταν για 

παράδειγμα η σύγκριση ισοσκελούς και ορθογώνιου τριγώνου. Για τη σύγκριση αυτή, αν 

και το παιδί χρησιμοποιούσε ένα άτυπο λόγο για να αναφερθεί στις διαφορές των 

σχημάτων, οποίος εμπλουτιζόταν από εικονικές χειρονομίες. Επιπλέον, μέσα από τις 

χειρονομίες του και το λόγου του επικεντρωνόταν σε κρίσιμες ιδιότητες, όπως το είδος 

των γωνιών και η πλευρά των σχημάτων. Επομένως, είναι φανερό ότι το παιδί έθετε σε 

ισχύ διαδικασίες σχετικές με την ανάλυση του σχήματος σε απλούστερες μονάδες, όπως 

είναι η πλευρά των σχημάτων.  Κατά τη σύγκριση σχημάτων που ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία, στη φάση αυτή, το παιδί εντοπίστηκε, επίσης, να συγκρίνει σχήματα, 

στηριζόμενος σε μη κρίσιμες ιδιότητες, όπως είναι το μέγεθος.  

Στην πρώτη φάση παρατήρησης, η Λάουρα παρατηρήθηκε να παράγει δεικτικές 

χειρονομίες για να αναφερθεί στις γωνίες σχημάτων, με τις οποίες αντικαθιστούσε τον 

προφορικό της λόγο. Στην τρίτη φάση παρατήρησης το ίδιο παιδί προβαίνει σε νοερούς 

μετασχηματισμούς, που απαιτούσαν αναλύσεις σχημάτων σε απλούστερες μονάδες 

(δυσδιάστατο γεωμετρικό σχήμα σε πλευρές), για να καταλήξει στην τελική γεωμετρική 

σύνθεση, την οποία ονόμαζε λεκτικά. Όμοια και η Θάλεια, ενώ στην πρώτη φάση 

παρατήρησης, ενεργοποιούσε δεικτικές χειρονομίες, για να αναφερθεί σε γωνιές και 

πλευρές, στην τρίτη φάση το παιδί εντοπίστηκε να προβαίνει σε νοερούς 

μετασχηματισμούς, οι οποίοι απαιτούσαν αναλύσεις γεωμετρικών σχημάτων σε 

απλούστερες μονάδες (π.χ. πλευρές), για να καταλήξει σε μια τελική γεωμετρική σύνθεση.  
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Η  Βάσω, ενώ στην πρώτη φάση παρατήρησης, παρουσίαζε σημαντικές δυσκολίες 

στην αναγνώριση πλευρών και γωνιών, στην τρίτη φάση παρουσιάστηκε να αναφέρεται σε 

ανάλυση γεωμετρικών σχημάτων σε γωνιές και πλευρές, όπως και στη σύνθεση τους, 

κάποτε με επιτυχία και κάποτε με την βοήθεια της εκπαιδευτικού ή των υπολοίπων 

παιδιών. Συχνά, για την αναφορά της σε αυτές τις μονάδες χρησιμοποιούσε τη δράση της 

στα πραγματικά της αντικείμενα, παρήγαγε δεικτικές και εικονικές χειρονομίες, που είτε 

έδειχναν το μαθηματικό σημείο, είτε ήταν ενσωματωμένες στα πραγματικά αντικείμενα 

και εμπλούτιζαν τον προφορικό της  λόγο.  

Διαχρονική Ανάλυση B΄ και Γ΄ Φάσης Παρατήρησης  

Στη δεύτερη φάση παρατήρησης, ο Λούης επικεντρώνεται στις γωνιές των σχημάτων,  

μέσα από εικονικές χειρονομίες, οι οποίες αντικαθιστούσαν τον προφορικό του λόγο, 

καθώς προέβαινε σε συγκρίσεις κύκλου και τριγώνου. Στην τρίτη φάση παρατήρησης το 

ίδιο παιδί χρησιμοποιεί λεκτικά τον όρο γωνιά, για να αναφερθεί σε συγκρίσεις σχημάτων 

ίδιας κατηγορίας (τρίγωνα). Παράλληλα, την λεκτική του αναπαράσταση εμπλούτιζε μια 

απλοποιημένης μορφής χειρονομία για τον όρο γωνιά, δημιουργώντας μια αντιστοίχιση 

των σημείων. Συγκεκριμένα, το παιδί με το ένα του χέρι παρουσίαζε την γωνιά, δείχνοντας 

ένα είδος εξέλιξης από τη δεύτερη στην τρίτη φάση παρατήρησης, μέσα από την 

σημειωτική αυτή ωρίμανση. 

 Όμοια με τη δεύτερη φάση παρατήρησης, στην τρίτη φάση παρατήρησης, αναγνωρίζει  

σχήματα σε διαφορετικούς προσανατολισμούς, δείχνοντας μια αποσύνδεση από το 

πλαίσιο, όσον αφορά στον προσανατολισμό των σχημάτων. Ωστόσο, στην  τρίτη φάση 

παρατήρησης όχι μόνο ονομάζει τα σχήματα λεκτικά, αλλά τα χειρίζεται είτε μέσα από τα 

πραγματικά του υλικά, είτε μέσα από εικονικές χειρονομίες, εφαρμόζοντας σε αυτά 

γεωμετρικούς μετασχηματισμούς. 

Όμοια και η Λάουρα, ενώ στη δεύτερη φάση παρατήρησης αναγνωρίζει σχήματα 

σε διαφορετικούς προσανατολισμούς, στην τρίτη φάση παρατήρησης χειρίζεται τα 

γεωμετρικά σχήματα τόσο νοερά, όσο και μέσα από τα πραγματικά της υλικά 

(εφαρμόζοντας γεωμετρικούς μετασχηματισμούς). Επίσης, η Θάλεια και η Βάσω, καθώς 

στην δεύτερη φάση της παρατήρησης έδειχναν εξαρτημένες από τον προσανατολισμό των 

σχημάτων, στην τρίτη φάση χειρίζονται, τόσο νοερά, όσο και μέσα από τα πραγματικά 

τους υλικά, γεωμετρικά σχήματα σε διαφορετικούς προσανατολισμούς.  
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Συζήτηση αποτελεσμάτων 

 

Διαφορετικότητα των κινήσεων των χεριών που παράγουν τα παιδιά σε μια τάξη 

νηπιαγωγείου  

Όπως φαίνεται και από τον πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 4.1), κατά τη διάρκεια της πρώτης 

φάσης της παρατήρησης τα παιδιά χρησιμοποιούσαν σε μεγάλο βαθμό δεικτικές 

χειρονομίες και ελάχιστα εικονικές. Να σημειωθεί ότι οι εικονικές χειρονομίες 

προέρχονταν από παιδιά με ψηλή μαθηματική ικανότητα ή από παιδιά που δεν είχαν την 

ελληνική γλώσσα ως μητρική γλώσσα. Από την άλλη, τα παιδιά με χαμηλή μαθηματική 

επίδοση επέλεγαν χειρονομίες με δεικτική διάσταση.  

 Όσον αφορά τώρα στη δεύτερη φάση της παρατήρησης, παρατηρήθηκαν να 

αυξάνονται οι εικονικές χειρονομίες από μέρους των παιδιών και να εντοπίζονται και πάλι 

σε παιδιά με ψηλή μαθηματική ικανότητα ή σε παιδιά που δεν έχουν ως μητρική γλώσσα 

την ελληνική. Συνεπώς, παρατηρούμε να αυξάνεται ο βαθμός ομοιότητας του 

σημαινόμενου και της χειρονομίας ως σημαίνων, από την πρώτη στη δεύτερη φάση, χάριν 

της εικονικής διάστασης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι παρατηρούνται παιδιά με 

ψηλή μαθηματική ικανότητα να παράγουν πέρα από χειρονομίες με κίνηση, χειρονομίες 

με δυναμικό χαρακτήρα.  

  Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, στην τρίτη φάση της παρατήρησης, παρατηρείται 

και πάλι υπεροχή των εικονικών χειρονομιών. Ωστόσο, εντοπίζονται ελάχιστες δεικτικές 

χειρονομίες στην πέμπτη διδασκαλία του παρεμβατικού προγράμματος για τη θέση των μη 

εμφανών υποσχημάτων (σχήματα που η επιφάνεια τους διαπερνάται από άλλα 

ευθύγραμμα τμήματα) σε γεωμετρικές συνθέσεις. Να τονιστεί ότι οι περισσότερες 

χειρονομίες εντοπίζονται στην πειραματική ομάδα 1, η οποία ενθάρρυνε την παραγωγή 

χειρονομιών, αλλά και στην ομάδα ελέγχου. Το γεγονός ότι εντοπίζονται πολλές 

χειρονομίες στην ομάδα ελέγχου 1 μπορεί να αποδοθεί στις αυθόρμητες χειρονομίες που 

παρήγαγε η εκπαιδευτικός, λόγω των δυσκολιών που συναντούσαν τα παιδιά με τις 

γεωμετρικές έννοιες. Έτσι, τα παιδιά ενθαρρύνονταν να παράγουν και οι ίδιοι χειρονομίες.  

Ενδιαφέρον προκαλεί, ότι στην ομάδα ελέγχου και στην πειραματική ομάδα 1, 

εμφανίστηκαν να παράγουν, συχνότερα, χειρονομίες,  παιδιά μέτριας και χαμηλής 

μαθηματικής ικανότητας, σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο φάσεις της παρατήρησης. ΚΥ
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 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι στην τρίτη φάση της παρατήρησης τόσο στην 

ομάδα ελέγχου, όσο και στην πειραματική ομάδα 1, παρατηρείται ένας συνδυασμός 

εικονικών χειρονομιών (ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομίες) για την επικοινωνία της 

αρχικής και τελικής θέσης των υποσχημάτων, αλλά και του ίδιου του γεωμετρικού 

μετασχηματισμού. Επιπλέον, στην τρίτη φάση οι χειρονομίες των παιδιών 

χαρακτηρίζονται από έντονη δυναμικότητα (αναπαράσταση γεωμετρικών 

μετασχηματισμών), κάτι που δεν ήταν αντιληπτό στις προηγούμενες φάσεις της 

παρατήρησης. Συγκεκριμένα, πέρα από την αναπαράσταση της θέσης του γεωμετρικού 

σχήματος μέσω της χειρονομίας, αναπαριστούσαν κάθε φορά τον απαραίτητο γεωμετρικό 

μετασχηματισμό του γεωμετρικού σχήματος, αποκτώντας ένα δυναμικό χαρακτήρα.  

Φάση 1 

Ομάδα Ελέγχου 

Λούης  Ε τετράγωνο [κάνει μια 

γραμμή στον αέρα, εικόνα 

4.3.11]. 

Εικονική χειρονομία που 

αναφέρεται στη επιπλέον πλευρά 

του πολύπλευρου - εμπλουτισμός 

προφορικού λόγου από χειρονομία -

χειρονομία με κίνηση στον αέρα  

Λάουρα  [Δείχνει τη γωνία χωρίς να 

μιλάει, εικόνα 4.3.3]. 

Δεικτική χειρονομία -

αντικατάσταση προφορικού λόγου 

από χειρονομία  

Λούης  Ε την! [δείχνει επόμενη 

γωνιά, εικόνα 4.3.7] 

Δεικτική χειρονομία - εμπλουτισμός 

προφορικού λόγου από χειρονομία 

Λούης  Ρε τούτο [κάνει δεικτική 

χειρονομία, εικόνα 4.3.60]  

σπάζει τα ούλα.  

Δεικτική χειρονομία - εμπλουτισμός 

προφορικού λόγου από χειρονομία 

Λούης  Καμπύλη [παράλληλα 

φτιάχνει με το δεξί του 

χέρι ένα κύκλο στον αέρα-

εικονική  χειρονομία; 

εικόνα 4.3.66]. 

Εικονική χειρονομία  –  

συγχρονισμός προφορικού λόγου με  

χειρονομία – χειρονομία με κίνηση 

στον αέρα ΚΥ
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Λούης  […] στις στέγες [ανοίγει 

τα  χέρια του και σηκώνει 

το ένα ψηλά και το άλλο 

το αφήνει κάτω, εικόνα 

4.3.116]. 

Εικονική χειρονομία για τρίγωνο-

εμπλουτισμός προφορικού λόγου 

από χειρονομία-χειρονομία με 

δυναμικό χαρακτήρα 

Λούης   Τρίγωνο [φτιάχνει στον 

αέρα τις δύο πλευρές του 

τριγώνου, εικόνα 4.3.117]. 

Εικονική χειρονομία για τρίγωνο-

συγχρονισμός προφορικού λόγου με 

χειρονομία-χειρονομία με κίνηση 

στον αέρα 

Λούης  Γιατί το σχήμα εν [ανοίγει 

τις παλάμες του τις 

τοποθετεί απέναντι τις 

απομακρύνει, εικόνα 

4.3.118 και μετά τις φέρνει 

σε επαφή]. Γιατί ο κύκλος 

δεν είναι ίδιο σχήμα 

[σχηματίζει ένα  

ημικύκλιο στον αέρα, 

εικόνα 4.3.119]. 

Εικονική χειρονομία για διαφορές 

τριγώνου με κύκλο σχήμα - 

εμπλουτισμός προφορικού λόγου 

από χειρονομία 

 

Εικονική χειρονομία για κύκλο -

σύγκρουση προφορικού λόγου και 

χειρονομία –χειρονομία με κίνηση 

στον αέρα 

Πειραματική Ομάδα 1  

Έλενα Έπρεπε να έπιανες [δείχνει 

με τον δείκτη του χεριού 

της ένα σχήμα εικόνα 

4.1.2]. 

Δεικτική χειρονομία για γεωμετρικό 

σχήμα – εμπλουτισμός προφορικού 

λόγου από χειρονομία 

Έλενα  Δίπλα από το [δείχνει με 

το χέρι της το γεωμετρικό 

αντικείμενο που βρίσκεται 

δίπλα από το μεγάλο 

τετράγωνο, εικόνα 4.1.3]. 

Δεικτική χειρονομία για γεωμετρικό 

σχήμα – εμπλουτισμός προφορικού 

λόγου από χειρονομία 

Έλενα  Το τετράγωνο εν έτσι Εικονική χειρονομία για τετράγωνο- 
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[Φτιάχνει ένα τετράγωνο 

στον αέρα, εικόνα 4.1.10]. 

εμπλουτισμός προφορικού λόγου 

από χειρονομία, χειρονομία με 

κίνηση στον αέρα 

Έλενα [Δείχνει με το χέρι της τις 

δύο άλλες ίσες πλευρές 

του ορθογωνίου-μικρές σε 

μέγεθος και κάθετες, 

εικόνα 4.1.11]. 

Δεικτική χειρονομία για πλευρές –

αντικατάσταση προφορικού λόγου 

από χειρονομία 

Λίνα  Τέσσερα… το πάνω με το 

κάτω [δείχνει με το χέρι 

της την πάνω και κάτω 

πλευρά ορθογωνίου, 

εικόνα 4.1.11]. 

Δεικτική χειρονομία για πλευρές – 

εμπλουτισμός προφορικού λόγου 

από χειρονομία 

Λίνα Δεν είναι ορθογώνιο , είναι 

τετράγωνο [δείχνει μία 

κατασκευή ενός άλλου 

παιδιού που είναι 

τετράγωνο, εικόνα 4.1.17]. 

Δεικτική χειρονομία για γεωμετρικό 

σχήμα– εμπλουτισμός προφορικού 

λόγου από χειρονομία 

Δημήτρης [Δείχνει το πεντάγωνο, 

εικόνα 4.1.45]. 

Δεικτική χειρονομία για πεντάγωνο-

αντικατάσταση προφορικού λόγου 

από χειρονομία 

Πειραματική Ομάδα 2 

Άλεξία [Κάνει έναν κύκλο με τα 

δάκτυλα του δεξιού της 

χεριού. Ενώνει το δείκτη 

με τον αντίχειρα. Δεν 

μιλάει, εικόνα 4.2.2.]. 

Εικονική χειρονομία για κύκλο-

αντικατάσταση προφορικού λόγου 

από χειρονομία – στατικού 

χαρακτήρα χειρονομία 

Αχιλλέας Εγώ [δείχνει το ένα οβάλ 

σχήμα, εικόνα 4.2.8]. 

 

Δεικτική χειρονομία για οβάλ σχήμα 

– εμπλουτισμός προφορικού λόγου 

από χειρονομία 
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Άντρη   [Δείχνει ένα τρίγωνο]. 

Εκεί πάνω, εικόνα 4.2.17. 

Δεικτική χειρονομία για τρίγωνο 

αντικείμενο- εμπλουτισμός 

προφορικού λόγου από χειρονομία 

Αχιλλέας  [Με το δείκτη του 

αριστερού του χεριού, 

τεντωμένο, δείχνει με το 

δάκτυλο του το τρίγωνο, 

εικόνα 4.2.20]. 

Δεικτική χειρονομία για τρίγωνο 

αντικείμενο – αντικατάσταση 

προφορικού λόγου από χειρονομία 

Άλεξία [Ενώνει τους αντίχειρες 

και τους δείκτες των 

χεριών της σχηματίζοντας 

ένα τρίγωνο στον αέρα, 

εικόνα 4.2.24 στην 

παρουσία μιας 

κρεμάστρας]. 

Εικονική χειρονομία για τρίγωνο-

αντικατάσταση προφορικού λόγου 

από χειρονομία – στατικού 

χαρακτήρα χειρονομία  

Φάση 2 

Ομάδα Ελέγχου 

Λούης   [Ένωσε τους δύο του 

δείχτες  και  σχημάτισε μια 

γωνιά, καθώς ακούγεται η 

λέξη γωνιά, εικόνα 

4.3.125]. 

 

Εικονική χειρονομία για γωνία –

διασυγχρονισμός χειρονομίας από 

λεκτική αναπαράσταση άλλου 

παιδιού – στατικού χαρακτήρα 

χειρονομία 

Λούης  Γιατί είναι στρογγυλός 

μόνο [κάνει  με κυκλικές 

κινήσεις με τα χέρια του, 

εικόνα 4.3.126, 18:53].  

Εικονική χειρονομία για κύκλο – 

συγχρονισμός προφορικού λόγου με 

χειρονομία – χειρονομία με κίνηση 

στον αέρα 

Λούης  [Με τους δείχτες του 

χεριού του σχηματίζει μια 

γωνιά, φέρνοντας τον 

Εικονική χειρονομία για γωνία –

αντικατάσταση προφορικού λόγου 

από χειρονομία – στατικού 
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αριστερό του δείχτη σε 

οριζόντια θέση. Ακριβώς, 

δίπλα του τοποθετεί τον 

δεξί του δείχτη 

κάθετα,19.00, εικόνα 

4.3.127]. 

χαρακτήρα χειρονομία 

Λούης  Καμπύλη [με τα δύο του 

χέρια ενωμένα κάνει μια 

καμπύλη στον αέρα, 

εικόνα 4.3.130]. 

Εικονική χειρονομία για καμπύλη – 

συγχρονισμός προφορικού λόγου 

από χειρονομία – χειρονομία με 

κίνηση στον αέρα 

Πειραματική Ομάδα 1 

Έλενα Μπορώ…..[2.13: φτιάχνει 

μια ανοικτή τεθλασμένη 

γραμμή στον αέρα σε 

οριζόντια διεύθυνση με το 

δάχτυλο της, εικόνα 

4.1.51].  

Εικονική χειρονομία για 

τεθλασμένη γραμμή-εμπλουτισμός 

προφορικού λόγου από χειρονομία – 

χειρονομία με κίνηση στον αέρα 

Λίνα Έτσι [φέρνει μια πλάγια 

κάθετη γραμμή, 2.13, 

εικόνα 4.1.52]. 

Εικονική χειρονομία για ευθεία 

γραμμή - εμπλουτισμός προφορικού 

λόγου από χειρονομία – χειρονομία 

με κίνηση στον αέρα 

Λίνα  Ε ζαβή [2.38: δείχνει με 

το δάχτυλο της το 

γράφημα της 

εκπαιδευτικού στον 

πίνακα, εικόνα 4.1.53]. 

Δεικτική  χειρονομία για καμπύλη 

γραμμή-εμπλουτισμός προφορικού 

λόγου από χειρονομία 

Λίνα Μπορούμε να φτιάξουμε 

πο τούτο [11:09 φτιάχνει  

μια καμπύλη γραμμή στον 

αέρα σε οριζόντια 

διεύθυνση, εικόνα 4.1.69]. 

Εικονική  χειρονομία για καμπύλη 

γραμμή-εμπλουτισμός προφορικού 

λόγου από χειρονομία – χειρονομία 

με κίνηση στον αέρα ΚΥ
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Λίνα  Κυρία μπορούν να το 

πιάσουν έτσι [11.45, 

τοποθετεί τα χέρια της σαν 

δύο σημεία, εικόνα 

4.1.71]. 

Εικονική  χειρονομία για σημεία  

ευθείας γραμμής - εμπλουτισμός 

προφορικού λόγου από χειρονομία – 

στατικού χαρακτήρα χειρονομία  

Λίνα Πηγαίνετε λίο μακριά και 

να…όχι πάνω [11.53 

φέρνει με δεξί  της χέρι μια 

ευθεία γραμμή,  δείχνοντας 

το σημείο κατεύθυνσής 

της, εικόνα 4.1.72]. 

 Ανάμεικτου χαρακτήρα   

χειρονομία για ευθεία γραμμή, 

κατεύθυνση ευθείας γραμμής –

εμπλουτισμός προφορικού λόγου 

από χειρονομία – χειρονομία με 

κίνηση στον αέρα 

Λίνα Πρέπει να βάλεις μια 

κουκκίδα και μια 

εδώ και να 

τραβήσεις μια γραμμή 

[δείχνει ένα σημείο στον 

αέρα, δείχνει ακόμη ένα 

σημείο στον αέρα στην 

ίδια διεύθυνση, 3.14, 

φέρνει μια ευθεία γραμμή 

στον αέρα, εικόνα 4.1.82]. 

Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία 

με δεικτική και εικονική διάσταση 

για σημεία και είδος γραμμής 

αντίστοιχα – εμπλουτισμός 

προφορικού λόγου από χειρονομία  

Πειραματική Ομάδα 2 

Άλεξία [ Φτιάχνει ένα τρίγωνο με 

τα δάκτυλα της, 5.29, 

εικόνα 4.2.66]. 

Εικονική  χειρονομία για τρίγωνο –

αντικατάσταση προφορικού λόγου 

από χειρονομία – στατικού 

χαρακτήρα χειρονομία 

Αλεξία [8.17, φέρνει σε επαφή το 

κάτω μέρος από τις δύο 

παλάμες της και φτιάχνει 

μια οξεία 

γωνία, εικόνα 4.2.68]. 

Εικονική  χειρονομία για οξεία 

γωνία-αντικατάσταση προφορικού 

λόγου από χειρονομία – στατικού 

χαρακτήρα χειρονομία ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

489 

 

Αλεξία [Ενώνει τους αντίχειρες 

της και τους δείκτες της 

και φτιάχνει ένα ρόμβο, 

8.28, εικόνα 4.2.70]. 

Εικονική  χειρονομία για ρόμβο -

αντικατάσταση προφορικού λόγου 

από χειρονομία – στατικού 

χαρακτήρα χειρονομία 

Αχιλλέας [Δείχνει με το δείκτη του 

ένα πανομοιότυπο 

τετράγωνο με αυτό που 

έδειξε η εκπαιδευτικός, 

εικόνα 4.2.81]. 

Δεικτική χειρονομία για τετράγωνο 

- αντικατάσταση λόγου από 

χειρονομία  

Αλεξία Τούτο εν τρίγωνο κοίτα 

[δείχνει με τον δείκτη της 

ένα τρίγωνο, εικόνα 

4.2.83]. 

Δεικτική χειρονομία για τρίγωνο-

συγχρονισμός προφορικού λόγου με 

χειρονομία 

Στέλλα [φτιάχνει ένα ανοικτό 

σχήμα, το οποίο θυμίζει 

τρίγωνο, στον αέρα 

ενώνοντας τα δύο της 

χέρια, εικόνα 4.2.87]. 

Εικονική χειρονομία για τρίγωνο-

αντικατάσταση προφορικού λόγου 

από χειρονομία – στατικού 

χαρακτήρα χειρονομία 

Αλεξία [Κάνει κυκλικές κινήσεις 

γύρω από το πρόσωπο της, 

εικόνα 4.2.88]. 

Εικονική χειρονομία για κύκλο-

αντικατάσταση προφορικού λόγου 

από χειρονομία – χειρονομία με 

κίνηση στον αέρα 

Φάση 3 

Ομάδα Ελέγχου 

Βάσω Έκαμα το έτσι [μετακινεί 

το χέρι της από πάνω προς 

τα κάτω, εικόνα 

4.3.169,17:40] 

Εικονική χειρονομία για 

μετατόπιση-εμπλουτισμός 

προφορικού λόγου από χειρονομία – 

δυναμικού χαρακτήρα χειρονομία 

Βάσω Το ένα ήταν δαμέ [κάνει 

με το χέρι της ένα τρίγωνο 

γύρω από το σχήμα που 

Εικονική χειρονομία για τρίγωνο –

εμπλουτισμός προφορικού λόγου 

από χειρονομία  
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έμεινε σταθερό, εικόνα 

4.3.171, 17:52] και το 

άλλο δαμέ [φέρνει με το 

δείκτη της ένα τρίγωνο 

στο σημείο που ήταν το 

γεωμετρικό σχήμα προτού 

μετακινηθεί, εικόνα 

4.3.172 17:55].  

Λούης  [Τοποθετεί τα δύο του 

χέρια, όπως είναι τα 

σχήματα και περιστρέφει 

το ένα του χέρι προς τα 

δεξιά, 13:14, εικόνα 

4.3.176 -4.3.177].  

Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία 

για αρχική και τελική θέση 

γεωμετρικών σχημάτων και 

περιστροφή –αντικατάσταση λόγου 

από χειρονομία – στατικού και 

δυναμικού χαρακτήρα χειρονομία 

Λούης  [Φέρνει μια καμπύλη 

γραμμή από το σχήμα 1 

προς το σχήμα 2 πάνω 

στην εικονική 

αναπαράσταση των 

σχημάτων στον πίνακα, 

13:27, εικόνα 4.3.178]. 

 

Εικονική  χειρονομία για 

περιστροφή –αντικατάσταση λόγου 

από χειρονομία – δυναμικού 

χαρακτήρα χειρονομία 

Βάσω Να έρθει το 3 κάτω 

[δείχνει το σχήμα 3 και 

περιστρέφει το χέρι της 

δεξιά κάτω προς το 4, 

δείχνοντας το 4 πάνω στις 

εικονικές αναπαραστάσεις 

των σχημάτων, 19:06]. 

Εικονική χειρονομία για περιστροφή 

–εμπλουτισμός λόγου από 

χειρονομία – δυναμικού χαρακτήρα 

χειρονομία 

Λούης Όχι. Το 3 προς τα κάτω. 

[κάνει μια κυκλική κίνηση 

Εικονική χειρονομία για περιστροφή 

– εμπλουτισμός λόγου από 
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με το δείκτη του δεξιού 

του 

χεριού προς κάτω 

αριστερά, 19:29, εικόνα 

4.3.184]. 

χειρονομία – δυναμικού χαρακτήρα 

χειρονομία 

Λούης [Ο Λούης ανοίγει τις 

παλάμες του την μία 

πάνω και την άλλη κάτω 

και τις ενώνει, 8:52- 8:53, 

εικόνα 4.3.190 – 4.3.191]. 

Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία 

για αρχική, τελική θέση σχημάτων 

και μετατόπιση – συγχρονισμός 

χειρονομίας με προφορικό λόγο 

συνομιλητή – δυναμικού χαρακτήρα 

χειρονομία 

Λούης  Όχι επειδή του 2 τζαι του 1 

το τρίγωνο το που πάνω 

έχει τρεις 

γωνιές [λυγίζει το δείχτη 

του δεξιού του χεριού] 

αλλά το άλλο ε σαν 

καρέκλα, εικόνα 

4.3.209].  

Εικονική χειρονομία για γωνιά –

συγχρονισμός προφορικού λόγου 

από χειρονομία – στατικού 

χαρακτήρα χειρονομία 

Λούης  Δύο μεγάλα [αγγίζει τα 

δύο ορθογώνια που 

βρίσκονται πάνω και κάτω 

στην εικονική 

αναπαράσταση της 

ορθογώνιας σύνθεση, 

εικόνα 4.3.240]. 

Δεικτική χειρονομία για 

αναγνώριση ορθογωνίων που η 

επιφάνειά τους διαπερνιέται από 

ευθύγραμμα τμήματα άλλων 

γεωμετρικών σχημάτων-

εμπλουτισμός λόγου από χειρονομία 

Πειραματική Ομάδα 1 

Λίνα Θα πάρω το πάνω προς τα 

κάτω [μετακινεί το πάνω 

της χέρι προς τα κάτω, 

εικόνα 4.1.102]. 

Εικονική χειρονομία για 

μετατόπιση-συγχρονισμός 

προφορικού λόγου από χειρονομία – 

δυναμικού χαρακτήρα χειρονομία 
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Λίνα   Να τα ενώσουμε.  

[ενώ έχει τη μία παλάμη 

της πάνω και την άλλη 

κάτω φέρνει την πάνω 

προς τα κάτω και τις 

ενώνει 3.34, εικόνα 

4.1.113].  

Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία 

για αρχική, τελική θέση σχημάτων 

και για μετατόπιση σχήματος -

εμπλουτισμός προφορικού λόγου 

από χειρονομία – στατικού και  

δυναμικού χαρακτήρα χειρονομία 

Λίνα Περιστρέφουμε [τοποθετεί 

τα δύο της χέρια όπως 

είναι οι θέσεις των δύο 

σχημάτων  και εκτελεί 

περιστρέφει το ένα της 

χέρι, εικόνα 

4.1.161,14:22]. 

Ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομία 

για αρχική, τελική θέση 

γεωμετρικών σχημάτων και για 

περιστροφή σχήματος –

εμπλουτισμός προφορικού λόγου 

από χειρονομία -  στατικού και 

δυναμικού χαρακτήρα χειρονομία 

Δημήτρης  Να μετακινήσουμε το 4 

προς τα δεξιά, [μετακινεί 

το δεξί του χέρι προς τα 

αριστερά, εικόνα 4.1.180, 

37:35 ]. 

Εικονική χειρονομία για μετατόπιση 

σχήματος – συγχρονισμός 

προφορικού λόγου από χειρονομία – 

δυναμικού χαρακτήρα χειρονομία 

Νίκη Κυρία να το 

περιστρέψουμε προς τα 

αριστερά [περιστρέφει το 

χέρι της προς τα αριστερά, 

εικόνα 4.1.196, 51:02]. 

Εικονική χειρονομία για περιστροφή 

σχήματος – συγχρονισμός 

προφορικού λόγου από χειρονομία – 

δυναμικού χαρακτήρα χειρονομία 

Νίκη Έχει μεγάλο [τοποθετεί τα 

χέρια της σε απόσταση, σε 

οριζόντια διεύθυνση, 

εικόνα 4.1.224] 

Εικονική χειρονομία για μη εμφανές 

τετράγωνο- εμπλουτισμός 

προφορικού λόγου από χειρονομία – 

στατικού χαρακτήρα χειρονομία 

Νίκη Το μεγάλο ούλο είναι έτσι 

και το μεγάλο ούλλο εν 

έτσι [λυγίζει το δείχτη και 

Εικονική χειρονομία για θέση 

υποσχήματος στην ορθογώνια 

γεωμετρική σύνθεση - εμπλουτισμός 
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τον αντίχειρα του δεξιού 

της χεριού και φέρνει μια 

κάθετη γραμμή με το χέρι 

της, εικόνα 4.1.225 και 

έπειτα λυγίζει το δείχτη 

και τον αντίχειρα του 

δεξιού της χεριού και 

φέρνει μια οριζόντια 

γραμμή με το χέρι της 

κάθετη, εικόνα 4.1.226]. 

προφορικού λόγου από χειρονομία – 

χειρονομία με κίνηση στον αέρα  

Πειραματική Ομάδα 2 

Αχιλλέας [Αναπαράγει τη σκόπιμη 

χειρονομία που 

προβάλλεται στο βίντεο 

για την περιστροφή 

γεωμετρικού σχήματος, 

εικόνα 4.2.103]. 

Εικονική χειρονομία για περιστροφή 

γεωμετρικού σχήματος -

αντικατάσταση λόγου από 

χειρονομία – δυναμικού χαρακτήρα 

χειρονομία 

Αλεξία Nα το βάλουμε στην μέση 

[ενώνει τα δάχτυλα των 

χεριών της, τρίτη 

διδασκαλία]. 

Εικονική χειρονομία για τελική 

θέση υποσχήματος μετά από 

μετατόπιση-εμπλουτισμός 

προφορικού λόγου από χειρονομία  

Πίνακας 4.1. Ανάλυση ενδεικτικών παραδειγμάτων για χειρονομίες για κάθε ομάδα 

εστίασης της παρατήρησης, σε κάθε φάση παρατήρησης  

Είδος γεωμετρικών εννοιών που  αναπαριστούν οι χειρονομίες που παράγουν τα 

παιδιά και ποια η σχέση τους με τις διάφορες διαστάσεις των χειρονομιών 

Στην πρώτη φάση της παρατήρησης παρατηρήθηκαν τόσο οι δεικτικές χειρονομίες των 

παιδιών, όσο και οι εικονικές χειρονομίες των παιδιών να αφορούν στοιχεία αντιληπτικής 

αναγνώρισης των γεωμετρικών σχημάτων. Συγκεκριμένα, οι δεικτικές χειρονομίες των 

παιδιών παρατηρήθηκαν να αποτελούν δείκτη για γεωμετρικά σημεία, όπως: η θέση της 

γωνιάς του γεωμετρικού σχήματος, το γεωμετρικό σχήμα και η θέση της πλευράς του 

γεωμετρικού σχήματος.  
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Από την άλλη, οι εικονικές χειρονομίες των παιδιών αναπαριστούσαν μία πλευρά 

γεωμετρικών σχημάτων, ένα καμπυλόγραμμο γεωμετρικό σχήμα, ένα ευθύγραμμο 

γεωμετρικό σχήμα και διαφορές καμπυλόγραμμων και ευθύγραμμων σχημάτων (βλ. 

Λούης, τρίτη διδασκαλία, πρώτη φάση παρατήρησης). Αναλυτικότερα, ο Λούης, καθώς 

αναφερόταν στη διαφορά κύκλου και τριγώνου, τοποθέτησε τα χέρια του σε απόσταση, 

φανερώνοντας μέσα από την αναπαράστασή του, την ύπαρξη διαφορών ανάμεσα στα 

γεωμετρικά σχήματα.. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι στην ομάδα ελέγχου 1, οι εικονικές 

χειρονομίες που παράχθηκαν στην φάση αυτή από τα παιδιά με μέτρια και ψηλή επίδοση, 

αφορούν στην αναγνώριση της πλευράς του σχήματος. Στην πειραματική ομάδα 1, οι 

εικονικές χειρονομίες προέρχονται από παιδιά με υψηλή μαθηματική επίδοση. Από την 

άλλη, στην πειραματική ομάδα 2 τα αντικείμενα που περιγράφηκαν να είναι συνδεδεμένα 

με την διάσταση αυτή είχαν ως πομπό την Αλεξία, η οποία όπως προαναφέρθηκε, δεν έχει 

ως μητρική γλώσσα την ελληνική γλώσσα.  

Στην δεύτερη φάση της παρατήρησης, οι εικονικές χειρονομίες των παιδιών 

αυξάνονται ραγδαία, επιφέροντας μείωση στις δεικτικές χειρονομίες . Οι χειρονομίες 

αυτές αναπαριστούσαν γωνιά γεωμετρικών σχημάτων, δυσδιάστατα γεωμετρικά σχήματα, 

είδη γραμμών. Αρκετές εικονικές χειρονομίες εμφανίστηκαν να είναι συνδεδεμένες με 

πτυχές της αντιληπτικής αναγνώρισης γεωμετρικών σχημάτων (π.χ. παραγωγή κύκλου από 

τον Λούη στη δεύτερη διδασκαλία στο 19
ο
  λεπτό), αλλά και με στοιχεία ανάλυσης 

γεωμετρικού σχήματος  ή γραμμής σε απλούστερες μονάδες (π.χ. πλευρές ή σημεία, 

αντίστοιχα). Τόσο στην πειραματική ομάδα 1, όσο και στην ομάδα ελέγχου, οι αυθόρμητες 

εικονικές χειρονομίες παράγονταν από παιδιά με ψηλή μαθηματική ικανότητα. 

Διαφοροποίηση προκύπτει στην πειραματική ομάδα 2. Αναλυτικότερα, οι πλείστες 

εικονικές χειρονομίες εντοπίστηκαν να παράγονται από την Αλεξία. Αυτό μπορεί να 

ερμηνευτεί μέσω των γνωστικών εμποδίων που προκαλούσε η διαφορετικότητα της 

μητρικής γλώσσας του παιδιού.  

  Σχετικά με τις δεικτικές χειρονομίες, στη φάση αυτή παρατηρήθηκαν να είναι 

δείκτες για σημεία που αναφέρονταν όπως: γραμμές και δυσδιάστατα γεωμετρικά 

αντικείμενα. Όμοια με την πρώτη φάση της παρατήρησης, οι δεικτικές χειρονομίες 

παρουσιάστηκαν να επικοινωνούν έννοιες σχετικές με την αντιληπτική αναγνώριση των 

γεωμετρικών σχημάτων. Οι χειρονομίες αυτές παρατηρήθηκαν και στις τρεις ομάδες, τόσο 

σε παιδιά με ψηλή μαθηματική ικανότητα, όσο σε παιδιά με χαμηλή μαθηματική 
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ικανότητα. Είναι, λοιπόν, πιθανόν, η δεικτική χειρονομία να αποτελεί ένα ευκολότερο 

είδος αναπαράστασης εννοιών.  

Να σημειωθεί ότι στη φάση αυτή εντοπίστηκε χειρονομία ανάμεικτου χαρακτήρα 

που συνδύαζε την εικονική και δεικτική διάσταση, για να αναπαραστήσει  την κατασκευή 

ενός ευθύγραμμου τμήματος, αλλά και τη θέση των σημείων του ευθύγραμμου τμήματος, 

αντίστοιχα. Σημειωτέον ότι η παραγωγή αυτής της χειρονομίας προέρχεται από παιδί με 

ψηλή μαθηματική ικανότητα.  

Μία σύγκριση ανάμεσα στις γεωμετρικές έννοιες που μεταβιβάζουν τα παιδιά στην 

πρώτη και δεύτερη φάση παρατήρησης φανερώνει ότι τα παιδιά ερχόμενοι σε επαφή με 

γεωμετρικά αντικείμενα επικεντρώνονται, αρχικά, στην αντιληπτική αναγνώριση του 

σχήματος. Συγκεκριμένα, αντιλαμβάνονται και κατανοούν το σχήμα στηριζόμενοι στην 

ολιστική του αντίληψη. Η μαθηματική αναγνώριση των γεωμετρικών αντικειμένων και η 

ανάλυση του γεωμετρικού αντικειμένου σε απλούστερες μονάδες (π.χ. ανάλυση 

δυσδιάστατου γεωμετρικού σχήματος σε γραμμές) αποτελεί μία πτυχή που επέρχεται 

αργότερα. Για παράδειγμα, σε ερωτήσεις των  εκπαιδευτικών «τι έχει ένα τετράγωνο», τα 

παιδιά απαντούσαν με  εικονικές χειρονομίες που παρουσίαζαν την ολιστική αντίληψη του 

σχήματος. 

Στην τρίτη φάση της παρατήρησης, παρατηρούμε και πάλι μία υπεροχή των 

εικονικών χειρονομιών, οι οποίες ωστόσο μεταβιβάζουν γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, 

όπως είναι η περιστροφή και η μετατόπιση. Στην πειραματική ομάδα 1, όλες οι εικονικές 

χειρονομίες παρουσιάζουν ομοιότητες με τις σκόπιμες χειρονομίες του παρεμβατικού 

προγράμματος και αναμειγνύουν χαρακτηριστικά της αρχικής και τελικής θέσης του 

γεωμετρικού σχήματος που μετασχηματίζεται, όπως και του ίδιου του μετασχηματισμού.   

Στην πειραματική ομάδα 2, πέρα από την αναπαραγωγή της χειρονομίας που 

εντοπίζεται σε ένα μόνο παιδί (τον Αχιλλέα), εντοπίστηκε μία δεικτική χειρονομία που 

υποδείκνυε την κατεύθυνση του γεωμετρικού μετασχηματισμού που απαιτείτο στην υπό 

επεξεργασία γεωμετρική σύνθεση. Επίσης, παρατηρήθηκε να παράγεται μία εικονική 

χειρονομία που αναπαριστούσε την τελική θέση του γεωμετρικού σχήματος.  

Από την άλλη, στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στη μορφή 

των εικονικών χειρονομιών που αναπαριστούσαν τον μετασχηματισμό. Δηλαδή, 

παρουσιάστηκαν χειρονομίες που παράγονταν με αναφορά σε πραγματικά γεωμετρικά 

σχήματα και χειρονομίες που ενσωματώνονταν σε αυτά τα πραγματικά γεωμετρικά 

σχήματα (π.χ. εικόνα 4.3.178). Επιπλέον, εντοπίζονται εικονικές χειρονομίες που 
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αναπαριστούν την αρχική και τελική θέση γεωμετρικού σχήματος. Επίσης, όμοια με την 

πειραματική ομάδα 1, στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκαν εικονικές χειρονομίες που 

αναφέρονταν στην αναγνώριση του γεωμετρικού σχήματος που η επιφάνεια του 

διαπερνιόταν από ευθύγραμμα τμήματα άλλων γεωμετρικών σχημάτων (μαθηματική 

αναγνώριση). Ενώ στην πειραματική ομάδα 1 η Νίκη ορίζει τη θέση του  μη εμφανές 

σχήματος (γεωμετρικό σχήμα που η επιφάνεια του διαπερνιέται από ευθύγραμμα τμήματα 

άλλου γεωμετρικού σχήματος) με εικονική χειρονομία, ο Λούης ορίζει τη θέση του 

σχήματος με δεικτική χειρονομία.  

Συνεπώς, παρατηρούμε τα παιδιά στην τρίτη φάση παρατήρησης να επικοινωνούν μέσα 

από τις χειρονομίες τους στοιχεία λειτουργικής σύλληψης γεωμετρικού σχήματος 

(μερεολογική τροποποίηση του αντικειμένου, εφαρμόζοντας περιστροφή και μετατόπιση) 

και μαθηματικής αναγνώρισης. Η παραγωγή αυτών των χειρονομιών σχετίζεται με την 

ίδια τη φύση του παρεμβατικού προγράμματος. 

Σχέση των χειρονομιών με την προφορική ομιλία  και με άλλα σημειωτικά 

συστήματα, με τα οποία τα παιδιά αλληλεπιδρούν σε μια γεωμετρική δραστηριότητα 

Στην πρώτη φάση της παρατήρησης, οι χειρονομίες των παιδιών σε όλες τις ομάδες 

εντοπίστηκαν είτε να αντικαθιστούν τον προφορικό λόγο των παιδιών, είτε να τον 

εμπλουτίζουν. Συνεπώς, οι χειρονομίες παρατηρήθηκαν να παρέχουν πληροφορίες που δεν 

εντοπίζονταν στις λεκτικές αναπαραστάσεις των παιδιών. Επιπλέον, σε αρκετές 

περιπτώσεις που οι χειρονομίες αντικαθιστούσαν τον προφορικό λόγο, αυτές προέκυπταν 

από την απουσία επικοινωνιακής περίστασης.  Φαινόμενα αντικατάστασης λόγου από 

χειρονομία εντοπίστηκαν και στις τρεις ομάδες σε παιδιά με χαμηλή μαθηματική 

ικανότητα. Να σημειωθεί ότι, στη φάση αυτή στην περίπτωση της ομάδας ελέγχου, στον 

Λούη, εντοπίστηκε φαινόμενο σύγκρουσης της ιδέας που μεταβίβαζε ο προφορικός του 

λόγος και της ιδέας που μεταβίβαζε η χειρονομία του (ενώ αναπαριστούσε ημικύκλιο 

μέσω της χειρονομίας, αναφερόταν λεκτικά στον κύκλο). Το φαινόμενο αυτό μπορεί να 

θεωρηθεί ένα μεταβατικό στάδιο για την κατάκτηση της έννοιας του κύκλου. Να 

σημειωθεί ότι ο Λούης αποτέλεσε το μοναδικό παιδί που παρουσίασε φαινόμενα 

συγχρονισμού του προφορικού λόγου με τη χειρονομία, καθώς αναπαριστούσε το τρίγωνο.  

Στη δεύτερη φάση της παρατήρησης, τα φαινόμενα αντικατάστασης λόγου από 

χειρονομία, αλλά και εμπλουτισμού λόγου από χειρονομία συνεχίζονται. Ωστόσο στη 

φάση αυτή παρουσιάζονται φαινόμενα συγχρονισμού χειρονομίας και λόγου, όπως και 

δια-συγχρονισμού χειρονομίας (συγχρονισμός χειρονομίας από λεκτικές αναπαραστάσεις, 
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οι οποίες παράγονται από άλλα παιδιά). Τόσο τα φαινόμενα συγχρονισμού, όσο και τα 

φαινόμενα δια-συγχρονισμού, εντοπίζονται και πάλι σε παιδιά με ψηλή μαθηματική 

ικανότητα. Εξαίρεση αποτελεί η Αλεξία, που συγχρονίζει τον λόγο της με τη χειρονομία 

της, παρά το γεγονός ότι δεν ανήκει στην ομάδα παιδιών με ψηλή μαθηματική ικανότητα.  

Στην τρίτη φάση παρατήρησης, εντοπίστηκαν οι  χειρονομίες  ν’ αντικαθιστούν τον 

λόγο, να τον εμπλουτίζουν ή και να συγχρονίζονται μαζί του. Τα περισσότερα φαινόμενα 

συγχρονισμού εντοπίζονται στην πειραματική ομάδα 1, σε όλα τα επίπεδα μαθηματικής 

ικανότητας, με εξαίρεση το παιδί που ανήκε στη χαμηλότερη βαθμίδα μαθηματικής 

ικανότητας. Το φαινόμενο συγχρονισμού της χειρονομίας από την προφορική ομιλία 

άλλου παιδιού,  (φαινόμενο δια-συγχρονισμού) εντοπίζεται και πάλι στην περίπτωση του 

Λούη, στην ομάδα ελέγχου. Σημειωτέον ότι, στο ίδιο παιδί εντοπίστηκε το μοναδικό 

φαινόμενο συγχρονισμού της χειρονομίας του και του προφορικού του λόγου.   

Όσον αφορά στις σχέσεις των χειρονομιών με άλλες σημειωτικές πηγές, στην 

πρώτη φάση της παρατήρησης, οι εικονικές χειρονομίες εντοπίστηκαν να είναι 

εξαρτημένες από τις σημειωτικές πηγές που παρουσιάστηκαν στην τάξη (εικονικές 

αναπαραστάσεις σχημάτων, πραγματικά υλικά-εποπτικά μέσα σχημάτων, λογοτεχνικό 

περιεχόμενο παραμυθιών, τραγούδια). Για παράδειγμα, στην πρώτη διδασκαλία ο Λούης 

φέρνει μία ευθεία γραμμή στον αέρα, αναπαριστώντας την πλευρά του ευθύγραμμου 

σχήματος που κατασκεύαζαν, όμοια με τη διεύθυνση και το είδος γραμμής που 

χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια της κατασκευής (εικόνα 4.3.11). Όμοια και η Έλενα 

στην πειραματική ομάδα 1 φτιάχνει ένα τετράγωνο στον αέρα με το χέρι της σε διεύθυνση 

και προσανατολισμό, όμοιο με τη σημειωτική πηγή που παρουσιάστηκε στο μάθημα 

(κατασκευή τετραγώνου, εικόνα 4.1.10). Τέλος, εξάρτηση από το πλαίσιο εντοπίστηκε, 

επίσης, στην πειραματική ομάδα 2, με την παραγωγή εικονικής χειρονομίας από την 

Αλεξία για το σχήμα του τριγώνου. Αναλυτικότερα το παιδί έφτιαξε ένα τρίγωνο με τα 

χέρια της σε πρωτοτυπική θέση, όμοια με τη θέση που παρουσιάστηκε το τρίγωνο στο 

μάθημα (εικόνα 4.2.24).  

Ωστόσο, οι εικονικές χειρονομίες των παιδιών παρουσιάζουν και φαινόμενα 

ενσωμάτωσης της χειρονομίας στις υπάρχουσες σημειωτικές πηγές. Δηλαδή, το νόημα των 

χειρονομιών  δεν μπορεί να αποκωδικοποιηθεί, εάν δεν ληφθεί υπόψη το περιεχόμενο των 

άλλων σημειωτικών πηγών, που εμπλέκονται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στη 

γεωμετρική δραστηριότητα. Για παράδειγμα,  ο Λούης στην τρίτη δομημένη διδασκαλία 

στην πρώτη φάση της παρατήρησης, ανοίγει τα χέρια του, σηκώνοντας το ένα ψηλά 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

498 

 

(εικόνα 4.3.116). Η χειρονομία του αυτή είναι ενσωματωμένη στις τριγωνικές στέγες που 

βρίσκονται στην εικόνα του παραμυθιού, που πλαισίωνε τη μαθηματική δραστηριότητα, 

τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Αναφορικά με τις δεικτικές χειρονομίες στην πρώτη φάση της παρατήρησης, 

εντοπίστηκαν σε όλα τα παιδιά να λειτουργούν ως δείκτες για το σημείο στο οποίο 

αναφέρονταν. Δηλαδή,  το μήνυμα που επικοινωνούσαν τα παιδιά μέσα από τις δεικτικές 

χειρονομίες τους προερχόταν από το ίδιο το αντικείμενο, για το οποίο αναφέρονταν και 

υποδείκνυαν.  

Σε σχέση με τη δεύτερη φάση της παρατήρησης, παρατηρήθηκαν φαινόμενα 

εξάρτησης από το πλαίσιο, αλλά και ενσωμάτωσης. Για παράδειγμα, στην ομάδα ελέγχου 

ο Λούης αναπαριστά με εικονική χειρονομία μια κάθετη γωνία, όμοια με τη γωνία των 

σημειωτικών πηγών που προβάλλονταν στο μάθημα (εικόνα 4.3.125). Στην πειραματική 

ομάδα 1, η Έλενα φτιάχνει μία τεθλασμένη γραμμή στον αέρα με όμοια διεύθυνση με τη 

διεύθυνση των γραμμών που προβλήθηκαν στο εν λόγω μάθημα (εικόνα 4.1.51). Να 

σημειωθεί ότι στην ομάδα αυτή παρουσιάζεται και η Λίνα να αποσυνδέεται από το 

πλαίσιο. Αναλυτικότερα, το παιδί παρήγαγε μία εικονική χειρονομία για την τεθλασμένη 

γραμμή σε διαφορετικό προσανατολισμό, από αυτόν που είχαν οι τεθλασμένες γραμμές 

που παρουσιάστηκαν στο μάθημα. Στην πειραματική ομάδα 2, η Στέλλα, επηρεασμένη 

από την εικονική αναπαράσταση του τριγώνου με διακοσμητικό στοιχείο στην κορυφή του 

τριγώνου, φτιάχνει με τα χέρια μια εικονική χειρονομία, για ένα αντιπαράδειγμα τριγώνου 

(εικόνα 4.2.87). 

 Όμοια, με την πρώτη φάση παρατήρησης, στη δεύτερη φάση παρατήρησης, οι 

δεικτικές χειρονομίες των παιδιών λειτουργούσαν ως δείκτες για τα μαθηματικά σημεία 

στα οποία αναφέρονταν.  

Στην τρίτη φάση της παρατήρησης, στην ομάδα ελέγχου, παρατηρήθηκαν όλες οι 

εικονικές χειρονομίες των παιδιών να είναι ενσωματωμένες στις υφιστάμενες σημειωτικές 

πηγές. Για παράδειγμα, ο Λούης καθώς αναφέρεται στην περιστροφή του γεωμετρικού 

σχήματος, φέρνει μια καμπύλη γραμμή από το σχήμα 1 προς το σχήμα 2 πάνω στην 

εικονική αναπαράσταση των σχημάτων στον πίνακα (εικόνα 4.3.178). Η κίνησή του αυτή 

είναι ενσωματωμένη στην εικονική αναπαράσταση του σχήματος. Όμοια, η Βάσω καθώς 

αναφερόταν στην περιστροφή του σχήματος 3, υπέδειξε το σχήμα 3 και περιέστρεψε το 

χέρι της δεξιά κάτω προς την εικονική αναπαράσταση του σχήματος 4. Να τονιστεί ότι, 

στην περίπτωση του Λούη, εντοπίζονται, επίσης, εικονικές χειρονομίες που να μην είναι 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

499 

 

ενσωματωμένες, αλλά εξαρτημένες από το πλαίσιο. Για παράδειγμα, το παιδί αναφέρεται 

στην μετατόπιση γεωμετρικών σχημάτων, τοποθετώντας τα δύο του χέρια, όπως ήταν οι 

θέσεις των γεωμετρικών σχημάτων στον πίνακα και έπειτα, παρουσιάζει τη μετατόπιση. 

Στην ίδια φάση παρατήρησης στην πειραματική ομάδα 1 παρουσιάζονται ακριβώς τα ίδια 

φαινόμενα, με την εξάρτηση από το πλαίσιο να υπερέχει. Στην πειραματική ομάδα 2, η 

αυθόρμητη εικονική χειρονομία της Αλεξίας εντοπίζεται να είναι ενσωματωμένη στα 

πραγματικά της αντικείμενα, καθώς αναφέρεται στην ένωση τους.  

Αναφορικά με τις δεικτικές χειρονομίες που εντοπίστηκαν στην πειραματική 

ομάδα 2 και στην ομάδα ελέγχου 1, λειτουργούσαν και σε αυτή τη φάση παρατήρησης ως  

δείκτες για το γεωμετρικό αντικείμενο, για το οποίο αναφέρονταν.  

Διαφοροποιήσεις στις σχέσεις χειρονομιών και άλλων σημειωτικών πηγών ανά 

ομάδα, φάση παρατήρησης και έννοια 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.2, ανάμεσα στις φάσεις παρατήρησης, στις τρεις ομάδες 

παρατήρησης, εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις ως προς το είδος των χειρονομιών, αλλά και 

ως προς τη σχέση των χειρονομιών με τον προφορικό λόγο και τις υπόλοιπες σημειωτικές 

πηγές. Αρχικά, στην πρώτη φάση παρατήρησης τα παιδιά εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν 

περισσότερο δεικτικές χειρονομίες, οι οποίες μετά εξελίχθηκαν, στις επόμενες φάσεις  της 

παρατήρησης  ή εντός της φάσης της παρατήρησης, σε εικονικές χειρονομίες. Ενώ στην 

πρώτη φάση της παρατήρησης, οι χειρονομίες αντικαθιστούσαν τον προφορικό λόγο, 

συγκρούονταν με αυτόν ή τον εμπλούτιζαν, μετέπειτα παρουσιάστηκαν να συγχρονίζονται 

με αυτόν.    

Όνομα παιδιού Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 

Ομάδα Ελέγχου 

 

 

 

 

 

 

[Δείχνει τη γωνιά με τον 

δείκτη του για ένα 

πολύπλευρο σχήμα εικόνα 

4.3.6, Γραμμή 10, Πρώτη 

Διδασκαλία] 

Γιατί έχει 4 γωνιές.[..]και 4 

πλευρές, [Γραμμή 32, 

Πρώτη Διδασκαλία] 

[Ένωσε τους δύο του 

δείχτες  και  

σχημάτισε μια 

γωνιά, καθώς 

ακουγόταν η λέξη 

γωνιά, εικόνα 

4.3.125, Γραμμή 28, 

Πρώτη Διδασκαλία] 
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Λούης Ρε τούτο [δείχνει με τον 

δείκτη του ένα σχήμα, 

εικόνα 4.3.60]  σπάζει τα 

ούλα [Γραμμή 81, Δεύτερη 

Διδασκαλία]. 

  [Ανοίγει τα χέρια 

του κάθετα, 

δημιουργώντας 

απόσταση μεταξύ 

τους, εικόνα 

4.3.236, 53:34, 

Γραμμή 128, 

Πέμπτη Διδασκαλία 

]. 

 Δύο μεγάλα 

[αγγίζει τα δύο 

ορθογώνια που 

βρίσκονται πάνω 

και κάτω στην 

ορθογώνια 

γεωμετρική 

σύνθεση,54:55, 

Πέμπτη 

διδασκαλία]. 

Τρίγωνο [φτιάχνει ένα 

τρίγωνο στον αέρα, εικόνα 

4.3.117, Γραμμή 31, Τρίτη 

Διδασκαλία]. 

 

Γιατί το σχήμα 

εν…[ανοίγει τις παλάμες 

του τις τοποθετεί απέναντι 

τις απομακρύνει  

 και μετά τις φέρνει σε 

επαφή, εικόνα 4.3.118]. 

Γιατί ο κύκλος δεν είναι 

ίδιο σχήμα [σχηματίζει ένα 

ημικύκλιο στον αέρα, 

εικόνα 4.3.119, Γραμμή 

68-69, Τρίτη Διδασκαλία]. 

Γιατί είναι 

στρογγυλός μόνο 

[κάνει κυκλικές 

κινήσεις με τα χέρια 

του, 18:53, εικόνα 

4.3.126, Πρώτη 

Διδασκαλία] .  

 

Όχι επειδή του 2 

τζαι του 1 το 

τρίγωνο το που 

πάνω έχει τρεις 

γωνιές [λυγίζει το 

δείχτη του δεξιού 

του χεριού], αλλά το 

άλλο ε σαν καρέκλα 

[Γραμμή 163-164, 

εικόνα 4.3.209-

4.3.210, 32:30].  

 

Θάλεια  [Φέρνει μια γραμμή με το  [Κυκλώνει το σχήμα 
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χέρι της πάνω στην πλευρά 

του γεωμετρικού 

σχήματος, δείχνοντας την, 

παράλληλα,  στην  

Λάουρα, εικόνα 4.3.46, 

Γραμμή 22]. 

1-ορθη επιλογή, 

Πρώτη 

Διδασκαλία].  

Βάσω  [Φέρνει μια γραμμή με το 

χέρι της πάνω στην πλευρά 

του γεωμετρικού 

σχήματος, Γραμμή 55] 

 

 Δαμέ [φέρνει μια 

γραμμή στην 

πλευρά των 

τριγώνων που 

συμπίπτουν, εικόνα 

4.3.170, 17:48, 

Γραμμή 80, Πρώτη 

Διδασκαλία] 

Λάουρα [Παίρνει το σχήμα της 

Θάλειας και φέρνει μια 

γραμμή πάνω σε κάθε 

πλευρά, εικόνα 4.3.47] 

 [Κυκλώνει το σχήμα 

1-ορθη επιλογή 

,Πρώτη 

Διδασκαλία] 

Πειραματική Ομάδα 1 

 

 

 

 

 

Έλενα 

Έπρεπε να έπιανες [δείχνει 

με τον δείκτη του χεριού 

της ένα τετράγωνο σχήμα 

προς τη Λίνα, Γραμμή 8, 

εικόνα 4.1.2, Πρώτη 

διδασκαλία]. 

Τετράγωνο. Τέσσερα. Κυρία 

τέσσερα [Γραμμή 

222, Πέμπτη 

Διδασκαλία]. 

Το τετράγωνο εν έτσι 

[φτιάχνει ένα τετράγωνο 

στον αέρα, εικόνα 4.1.10β]. 

  

Λίνα Το πάνω και το κάτω 

[δείχνει με τον δείχτη της 

την άνω και κάτω πλευρά 

Πρέπει να βάλεις μια 

κουκκίδα [δείχνει 

ένα σημείο στον 

Εγώ νομίζω το τρία 

[Γραμμή 61, Πρώτη 

Διδασκαλία]. 
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του ορθογωνίου , εικόνα 

4.1.11, Γραμμή 41, 

Δεύτερη Διδασκαλία]. 

 

αέρα]  και μια εδώ 

[δείχνει ακόμη ένα 

σημείο στον αέρα 

στην ίδια ευθεία ] 

και να τραβήσεις μια 

γραμμή [3.14, φέρνει 

μια ευθεία γραμμή 

στον αέρα, εικόνα 

4.1.87, Γραμμή 6, 

Τρίτη Διδασκαλία]. 

 

Νίκη   [Δείχνει με τον δείκτη του 

χεριού της κάθε πλευρά, 

Γραμμή 9, Τρίτη 

Διδασκαλία]. 

 

 Το μεγάλο ούλο 

είναι έτσι [λυγίζει 

τον δείχτη και τον 

αντίχειρα του δεξιού 

της χεριού και 

φέρνει μια κάθετη 

γραμμή με το χέρι 

της, εικόνα 4.1.219]  

και το μεγάλο ούλλο 

εν έτσι [λυγίζει το 

δείχτη και τον 

αντίχειρα του δεξιού 

της χεριού και 

φέρνει μια οριζόντια 

γραμμή με το χέρι 

της κάθετη στην 

προηγούμενη, 

εικόνα 4.1.220, 

Γραμμή 262, 

Πέμπτη 

Διδασκαλία]. 

Δημήτρης  [Δείχνει τα όμοια σχήματα  Παιδιά: Τετράγωνο. 
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 στο φύλλο εργασίας του, 

εικόνα 4.1.47, Γραμμή 

9,Ελεύθερες 

Δραστηριότητες 2]. 

 

Πειραματική Ομάδα 2 

Άλεξία  [Ενώνει τους αντίχειρες και 

τους δείκτες των χεριών 

της, σχηματίζοντας ένα 

τρίγωνο στον αέρα, Γραμμή 

32-33, Δεύτερη 

Διδασκαλία]. 

 Τούτο εν τρίγωνο 

κοίτα [εικόνα 4.2.83, 

Γραμμή 22, Ήσυχες 

Δραστηριότητες]. 

 

- 

Αχιλλέας Εγώ [δείχνει με τον δείκτη 

του ένα ελλειψοειδές σχήμα 

στη φανέλα του, Γραμμή 

47, Πρώτη Διδασκαλία]. 

Εν και είναι έτσι ο 

κύκλος [Γραμμή 60, 

Πρώτη Διδασκαλία] 

 

Στέλλα [Δείχνει με τον δείκτη της 

μια τριγωνική στέγη ενός 

μικρού σπιτιού που υπάρχει 

στον τοίχο της τάξης, 

Γραμμή 17, Δεύτερη 

Διδασκαλία]. 

[Φτιάχνει ένα 

τρίγωνο, ενώνοντας 

τους δείκτες και τους 

αντίχειρες της, χωρίς 

ωστόσο οι δείκτες 

της να ενώνονται 

εντελώς, Γραμμή 11, 

Τρίτη Διδασκαλία].  

 

Άντρη  [Δείχνει με τον δείκτη της 

ένα τριγωνικό αντικείμενο]. 

Εκεί πάνω.[Γραμμή 69, 

Ελεύθερες Δραστηριότητες 

(2)]. 

 [Δείχνει με τον 

δείκτη της κάθε 

υπόσχημα σε 

γεωμετρική 

σύνθεση, Γραμμή 

54, Πέμπτη 

Διδασκαλία]. ΚΥ
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Πίνακας 4.2.  Διαφοροποιήσεις στις σχέσεις χειρονομιών και άλλων σημειωτικών πηγών 

ανά ομάδα, φάσης παρατήρησης και έννοια 

Στην ομάδα ελέγχου ο Λούης εντοπίστηκε, αρχικά, να υποδεικνύει τις γωνιές με 

δεικτική χειρονομία (εικόνα 4.3.6). Παρά το γεγονός ότι, η χειρονομία του αντικαθιστούσε 

τον λόγο του, στην ίδια φάση παρατήρησης, εντοπίζεται μία σημειωτική ωρίμανση με την 

κατάκτηση της έννοιας στον προφορικό λόγου του παιδιού. Στη δεύτερη φάση 

παρατήρησης, το παιδί εντοπίστηκε να δια-συγχρονίζει τη λέξη γωνιά με μία εικονική 

χειρονομία (εικόνα 4.3.125). Συνεπώς, προβάλλεται μια  διαφοροποίηση στο είδος της 

χειρονομίας, αλλά και στην ίδια τη σχέση της χειρονομίας με τη σημειωτική πηγή που 

αναπαριστά τη γωνιά. Αναλυτικότερα, ενώ στην πρώτη φάση η χειρονομία λειτουργεί ως 

δείκτης, στη δεύτερη φάση της παρατήρησης είναι εξαρτημένη από την εικονική 

αναπαράσταση της γωνιάς. Στην τρίτη φάση της παρατήρησης στο ίδιο  παιδί, 

παρουσιάστηκε μια σημειωτική ωρίμανση της εικονικής χειρονομίας (απλοποίηση της 

εικονικής χειρονομίας για τη γωνιά, εικόνα 4.3.209 - 4.3.210), αλλά και συγχρονισμός του 

λόγου με τη χειρονομία που αναπαριστούσε τη γωνιά. Επιπλέον, ενώ στην πρώτη φάση 

της παρατήρησης, παρουσίασε τις διαφορές των σχημάτων με εικονική  χειρονομία  που 

εμπλούτιζε τον λόγο του και ήταν ενσωματωμένη στις εικόνες του παραμυθιού, εικόνα 

4.3.118-4.3.119), στη δεύτερη φάση της παρατήρησης, εντοπίστηκε διαφοροποίηση στις 

σημειωτικές του πηγές. Ειδικότερα, εντοπίστηκε να παράγει εικονική χειρονομία που 

συγχρονιζόταν με τον προφορικό του λόγο (εικόνα 4.3.126). Έπειτα, στην τρίτη φάση 

παρατήρησης, η εικονική χειρονομία του παιδιού για την ίδια έννοια, εστιάζεται σε πτυχές 

μαθηματικής αναγνώρισης και συγχρονίζεται με τον προφορικό λόγο του παιδιού (εικόνα 

4.3.209 - 4.3.210).  

Στην περίπτωση της Θάλειας, στην πρώτη φάση παρατήρησης, το παιδί 

παρατηρήθηκε να φέρει με το χέρι της μία γραμμή γύρω από κάθε πλευρά του σχήματος, 

παράγοντας με αυτό τον τρόπο μια εικονική χειρονομία για την πλευρά του σχήματος 

(εικόνα 4.3.46). Η χειρονομία της βρισκόταν ενσωματωμένη στη σημειωτική πηγή 

(πλευρά γεωμετρικού σχήματος) και εμπλούτιζε το λόγο της. Στις υπόλοιπες φάσεις της 

παρατήρησης δεν παρουσιάστηκε παραγωγή χειρονομίας από το παιδί για την πλευρά 

οποιουδήποτε γεωμετρικού σχήματος. Εν τούτοις η ορθή επιλογή της τελικής γεωμετρικής 

σύνθεσης, στην πρώτη διδασκαλία, στην τρίτη φάση παρατήρησης, δείχνει μια σημειωτική 

ωρίμανση στη δράση του παιδιού. Αναλυτικότερα, η δραστηριότητα αυτή (δραστηριότητα 

4) απαιτούσε νοερές διαδικασίες ανάλυσης του γεωμετρικού σχήματος σε απλούστερες 

μονάδες (πλευρές).  Η ίδια συμπεριφορά εντοπίστηκε και στην περίπτωση της Λάουρας. 
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 Όσον αφορά στη Βάσω, στην πρώτη φάση της παρατήρησης, το παιδί εντοπίζεται 

να αναπαράγει την εικονική χειρονομία της εκπαιδευτικού για τις πλευρές των σχημάτων, 

φέρνοντας μία γραμμή για την κάθε πλευρά του σχήματος. Στην τρίτη φάση της 

παρατήρησης εντοπίστηκε να παράγει και πάλι εικονική χειρονομία για την πλευρά των 

σχημάτων που συνέπιπταν, κατά τη δημιουργία γεωμετρικής σύνθεσης (εικόνα 4.3.170). 

Ωστόσο, ενώ στην πρώτη φάση της παρατήρησης η χειρονομία αντικαθιστούσε τον 

προφορικό λόγο του παιδιού, στην τρίτη φάση της παρατήρησης εμπλούτιζε τον 

προφορικό της λόγο . Παρόλα αυτά, και στις δύο περιπτώσεις οι χειρονομίες του 

κοριτσιού παραμένουν ενσωματωμένες στις σημειωτικές  πηγές  που εμπλέκονταν στη 

γεωμετρική δραστηριότητα, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή (πραγματικά αντικείμενα).  

Σχετικά με την πειραματική ομάδα 1, η Έλενα, ενώ στην πρώτη φάση της 

παρατήρησης εντοπίστηκε να αναφέρεται στο τετράγωνο σχήμα με δεικτική χειρονομία, 

στην ίδια φάση της παρατήρησης μετέτρεψε τη χειρονομία της σε εικονική χειρονομία 

(εικόνα 4.1.2 – 4.1.10). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός και στις δύο περιπτώσεις η 

χειρονομία εμπλούτιζε τον προφορικό της λόγο. Στη δεύτερη φάση της παρατήρησης, στο 

ίδιο παιδί, παρατηρείται σημειωτική ωρίμανση για την έννοια του τετραγώνου (παραγωγή 

μόνο προφορικού λόγου). Όμοια, στην τρίτη φάση παρατήρησης, το παιδί χρησιμοποιεί 

τον προφορικό του λόγο για να αναφερθεί στο τετράγωνο.  

Η Λίνα, στην πρώτη φάση παρατήρησης, παρουσιάστηκε να χρησιμοποιεί 

δεικτικές χειρονομίες για να υποδείξει τις πλευρές του ορθογωνίου (ανάλυση 

δυσδιάστατου γεωμετρικού σχήματος σε πλευρές). Οι χειρονομίες της λειτουργούσαν ως 

δείκτης για το μαθηματικό σημείο που αναφερόταν (πλευρές) και εμπλούτιζαν τον λόγο 

της. Στη δεύτερη φάση παρατήρησης, καθώς το παιδί κλήθηκε να αναλύσει μια γραμμή σε 

απλούστερες μονάδες (σημεία) οι χειρονομίες του παιδιού μετατράπηκαν σε εικονικές 

χειρονομίες. Επίσης, οι χειρονομίες της Λίνας συγχρόνιζαν τον προφορικό της λόγο και 

παρουσίαζαν μία εξάρτηση από το πλαίσιο (εικόνα 4.1.87). Τέλος, στην τρίτη φάση της 

παρατήρησης, σε περιπτώσεις ανάλυσης γεωμετρικής σύνθεσης σε υποσχήματα, 

παρατηρήθηκε μια συντόμευση των διαδικασιών. Αναλυτικότερα, το παιδί εντοπίστηκε να 

αναλύει νοερά μια γεωμετρική σύνθεση σε απλούστερες μονάδες και να περιγράφει 

λεκτικά την επιλογή της. 

Στην περίπτωση της Νίκης, η δεικτική της χειρονομία, η οποία αναφερόταν στην 

ανάλυση ενός σχήματος σε απλούστερες μονάδες κατά την πρώτη φάση παρατήρησης 

(ανάλυση ορθογωνίου σε πλευρές), παρατηρήθηκε να διαφοροποιείται στην τρίτη φάση 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

506 

 

παρατήρησης, σε εικονική χειρονομία. Ενώ η χειρονομία του παιδιού αντικαθιστούσε τον 

προφορικό του λόγο στην πρώτη φάση της παρατήρησης, στην τρίτη φάση της 

παρατήρησης παρουσιάστηκε να  εμπλουτίζει τον λόγο της. Να σημειωθεί ότι, ενώ στην 

πρώτη φάση η χειρονομία της λειτουργούσε ως δείκτης για το μαθηματικό σημείο που 

αναφερόταν, στην τρίτη φάση η χειρονομία ήταν ενσωματωμένη στην εικονική 

αναπαράσταση του ορθογώνιου σχήματος που επεξεργαζόταν το παιδί (εικόνα 4.1.220).  

Τέλος, στην ίδια ομάδα ο Δημήτρης, ενώ στην πρώτη φάση χρησιμοποιούσε  

δεικτική  χειρονομία για να ορίσει ένα γεωμετρικό σχήμα (εικόνα 4.1.47), στην τρίτη 

φάση της παρατήρησης, παρουσίασε μια σημειωτική ωρίμανση στον προφορικό του λόγο 

για την ίδια πτυχή. 

Σχετικά με την Πειραματική Ομάδα 2, η εικονική χειρονομία της Αλεξίας στην 

πρώτη φάση της παρατήρησης, η οποία αντικαθιστούσε τον προφορικό της λόγο για το 

τρίγωνο,  μετατράπηκε σε λεκτική αναπαράσταση στη δεύτερη φάση της παρατήρησης. 

Όμοια, η δεικτική χειρονομία του Αχιλλέα για τον κύκλο, η οποία αναφερόταν σε 

αντιπαράδειγμα κύκλου,  μετατράπηκε σε λεκτική αναπαράσταση, από την πρώτη στη 

δεύτερη φάση της παρατήρησης. Η εξέλιξη των σημειωτικών πηγών του παιδιού σήμανε 

την εξέλιξη της γεωμετρικής του σκέψης. Αναλυτικότερα, ενώ στην πρώτη φάση 

υποδείκνυε ως κύκλο αντιπαράδειγμα του κύκλου, στη δεύτερη φάση της παρατήρησης 

απέρριψε υλικό, το οποίο δεν ενίσχυε την αναπαράσταση του συγκεκριμένου γεωμετρικού 

σχήματος. Στην περίπτωση της Στέλλας, η δεικτική της χειρονομία για το τρίγωνο, που 

αποτελούσε δείκτη για το μαθηματικό σημείο, μετατράπηκε σε εικονική χειρονομία για το 

σχήμα στη δεύτερη φάση της παρατήρησης.  

Αν και η Άντρη δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση ως προς το είδος των χειρονομιών 

για την αναγνώριση ενός γεωμετρικού σχήματος, εν τούτοις, παρατηρείται μία εξέλιξη 

στις διαδικασίες που ενεργοποιεί το παιδί, ανάμεσα στις φάσεις παρατήρησης, για την 

αναγνώριση ενός γεωμετρικού σχήματος. Συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση παρατήρησης 

χρησιμοποιεί δεικτική χειρονομία για την αναγνώριση γεωμετρικού σχήματος σε συλλογή 

γεωμετρικών σχημάτων, σε πρωτοτυπικές θέσεις. Στην τρίτη φάση παρατήρησης, παράγει 

την ίδια χειρονομία για να αναγνωρίσει το ίδιο γεωμετρικό σχήμα (τρίγωνο) σε 

γεωμετρική σύνθεση σε μη πρωτοτυπική θέση. Συνεπώς, στην πρώτη φάση της 

παρατήρησης προβαίνει σε αντιληπτική αναγνώριση του τριγώνου, ενώ στη τρίτη φάση 

της παρατήρησης προβαίνει σε μαθηματική αναγνώριση του τριγώνου.    
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Αξιοσημείωτη είναι και η κοινή συμπεριφορά των παιδιών της εστίασης 

παρατήρησης, της πειραματικής ομάδας 1 και της ομάδας ελέγχου στην ανάλυση 

δυσδιάστατου γεωμετρικού σχήματος σε πλευρές. Αρχικά, υποδείκνυαν την κάθε πλευρά 

του σχήματος με δεικτικές χειρονομίες που εμπλούτιζαν το λόγο τους. Έπειτα, όταν 

καλούνταν να υποδείξουν τις ίσες πλευρές, διακρίνονταν από μία εξάρτηση από το 

πλαίσιο, εφόσον οι δεικτικές τους χειρονομίες παρουσίαζαν, είτε τις μεγάλου μεγέθους 

πλευρές, είτε τις πιο μικρές πλευρές του γεωμετρικού σχήματος, ανάλογα με το μέγεθος 

των αντικειμένων που ήρθαν σε επαφή στην τάξη. 

Τρόποι, με τους οποίους οι χειρονομίες των εκπαιδευτικών και των συνομηλίκων 

τους,  στο νηπιαγωγείο, χρησιμοποιούνται ως πηγή από τα παιδιά στη διαδικασία 

κατάκτησης γεωμετρικών εννοιών 

Στην πρώτη φάση παρατήρησης, στην ομάδα ελέγχου, τα παιδιά, παρουσιάστηκαν να 

αναπαράγουν τις χειρονομίες της εκπαιδευτικού, δημιουργώντας ένα φαινόμενο 

σύλληψης, που υποβοηθούσε τη συζήτηση και την ίδια τη διεκπεραίωση της γεωμετρικής 

δραστηριότητας. 

Φάση 1 

Ομάδα Ελέγχου 

Εκπαιδευτικός  Άλλο παιδί τάξης Παιδί εστίασης 

παρατήρησης 

[Φέρνει με το χέρι της μια 

γραμμή  πάνω από την 

πλευρά του σχήματος, 

Ήσυχες Δραστηριότητες, 

Γραμμή 10-11]. 

 Θάλεια: [Φέρνει μια γραμμή 

με το χέρι της πάνω στην 

πλευρά του σχήματος, 

Ήσυχες Δραστηριότητες, 

Γραμμή 12-13]. 

[Καθώς αφηγείται το 

παραμύθι «Ένα κουμπί που το 

έλεγαν Όσκαρ»,(Νagy,2000) 

φέρνει πάνω στο σχήμα των 

τριγωνικών στεγών γραμμή, 

γύρω από το περίγραμμα 

 Λούης: Tρίγωνο [φτιάχνει 

ένα ανοικτό σχήμα στον αέρα 

που μοιάζει με 

αντιπαράδειγμα τριγώνου, 

Τρίτη Διδασκαλία, Γραμμή 

32, Εικόνα 4.3.117α]. 
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τους, Τρίτη Διδασκαλία]. 

Πειραματική Ομάδα 1 

 Σοφία:[Δείχνει την πάνω 

με την κάτω πλευρά του 

ορθογωνίου, Δεύτερη 

Διδασκαλία, Γραμμή 27]. 

Έλενα: [Δείχνει τις   άλλες 

δύο απέναντι πλευρές του 

ορθογωνίου, Δεύτερη 

Διδασκαλία, Γραμμή 29 ]. 

Ολόκληρο φεγγάρι [η 

εκπαιδευτικός φτιάχνει με τα 

χέρια της στατικά, ένα κύκλο, 

Τρίτη Διδασκαλία,  Γραμμή 

10-11 ].  

 [Η Έλενα  φτιάχνει με το 

δάχτυλο της στον αέρα ένα 

κύκλο, Τρίτη Διδασκαλία, 

Γραμμή 12]. 

 

 Έλενα: Μία, δύο, τρείς, 

τέσσερις, πέντε [δείχνει 

με τον δείκτη της τις 

πέντε γωνίες του 

πενταγώνου, εικόνα 

4.1.38, Τρίτη  

Διδασκαλία, Γραμμή 56]. 

Λίνα: [Δείχνει με τον δείκτη 

της τις εφτά γωνιές του 

πολυγώνου, εικόνα 4.1.40] 

ένα, δύο, τρία,  τέσσερα, 

πέντε, έξι, εφτά, [Τρίτη 

Διδασκαλία, Γραμμή 63]. 

Πειραματική Ομάδα 2 

Κύκλος είναι και αυτό; 

[δείχνει το περίγραμμα του 

κύκλου με τον δείκτη του 

αριστερού της χεριού, εικόνα 

4.2.5, Πρώτη Διδασκαλία, 

Γραμμή 22-23]. 

 Αλεξία: [Με τον δείκτη του 

δεξιού της χεριού κάνει ένα 

κύκλο στον αέρα, εικόνα 

4.2.6, Πρώτη Διδασκαλία, 

Γραμμή 29]. 

 Χρυσταλλένη: [Δείχνει, 

πρώτη, με τον δείκτη της 

το μεγάλο τρίγωνο που 

είναι σχηματισμένο με 

χαρτοταινία στο πάτωμα, 

Δεύτερη Διδασκαλία, 

Αχιλλέας: [Με τον δείκτη του 

αριστερού του χεριού, 

τεντωμένο, δείχνει το 

τρίγωνο, που είναι 

σχηματισμένο με χαρτοταινία 

στο πάτωμα, Δεύτερη 
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Γραμμή 4-5]. Διδασκαλία, Γραμμή 6-7]. 

Φάση 2 

Ομάδα Ελέγχου 1 

Ο φίλος μου ο τρίγωνος μου 

είπε αν ήθελα να μείνω μαζί 

του σε αυτόν τον πλανήτη, 

αλλά εγώ φοβήθηκα, του είπα 

πως έχουν τόσες πολλές 

[δείχνει τις γωνιές του  

τριγώνου, εικόνα 4.3.124, 

Πρώτη Διδασκαλία Γραμμή 

21, 5.56]. 

 Λούης: [Ένωσε τους δύο του 

δείχτες  και  σχημάτισε μια 

γωνιά, εικόνα 4.3.125,6.05, 

διασυγχρονίζεται με τη λέξη 

γωνιά που παράγεται από ένα 

άλλο παιδί, Πρώτη 

διδασκαλία, Γραμμή 26-27]. 

 Παιδί: Δύο. Μια ίσια και 

μια έτσι [Πρώτη 

Διδασκαλία, Γραμμή 42]. 

 

Λούης: [Με τους δείχτες του 

σχηματίζει μια γωνιά, φέρνει 

τον αριστερό του δείχτη σε 

οριζόντια θέση και ακριβώς 

δίπλα του τοποθετεί τον 

δείχτη του δεξιού του χεριού, 

κάθετα, 19.00, εικόνα 

4.3.127, Γραμμή 43-45, 

Πρώτη Διδασκαλία]. 

Τι γραμμή έχει; [δείχνει την 

περιφέρεια του κύκλου, 

εικόνα 4.3.128, Γραμμή 50, 

Πρώτη Διδασκαλία]. 

 Λούης: Καμπύλη [φέρνει  μια 

καμπύλη στον αέρα 19.00, 

Γραμμή 52, Πρώτη 

Διδασκαλία]. 

Υπάρχει κανένα πρόβλημα; 

Για κοιτάξτε λίγο τις γωνίες 

του [δείχνει τις γωνίες στο 

μουσικό τριγωνάκι, εικόνα 

4.3.129, Γραμμή 93, Πρώτη 

Διδασκαλία]. 

 Λούης: Έχει καμπύλη. [κάνει 

με το δείκτη του αριστερού 

του χεριού μια καμπύλη στον 

αέρα,25.38, εικόνα 4.3.130]. 
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Πειραματική Ομάδα 1 

Είναι το μισό Ο. Κάμετε το 

να το δω [φτιάχνει μια 

καμπύλη γραμμή στον αέρα, 

σε οριζόντια διεύθυνση, 

Πρώτη Διδασκαλία, Γραμμή 

23]. 

 [Φτιάχνουν καμπύλες 

γραμμές στον αέρα σε 

οριζόντια διεύθυνση, 3.08, 

εικόνα 4.1.55, Γραμμή 25]. 

 [8.31:Η Έλενα ανοίγει τα 

χέρια της στο πάτωμα, 

εικόνα 4.1.59, Πρώτη 

Διδασκαλία, Γραμμή 43]. 

 

[Η Νίκη τοποθετεί τη μία 

ράβδο δίπλα από την άλλη 

χωρίς όμως η μια ράβδος να 

έχει επαφή με την άλλη, 

εικόνα 4.1.60,Πρώτη  

Διδασκαλία, Γραμμή 46, 

8.37]. 

[Φέρνει μια ευθεία γραμμή με 

το χέρι της, όπως ακριβώς 

πρέπει να τοποθετηθεί η 

ράβδος]  εκείνο πάει πάνω 

τώρα και..[ φέρνει μια ευθεία 

γραμμή με το χέρι της όπως 

ακριβώς πρέπει να 

τοποθετηθεί η δεύτερη 

ράβδος, εικόνα 4.1.67, Πρώτη 

Διδασκαλία, Γραμμή 78, 

10:20]. 

Λίνα: [Φέρνει μια ευθεία 

γραμμή στον αέρα, με 

τρόπο που υποδηλώνει 

στην Έλενα, πώς να 

τοποθετήσει τη ράβδο, 

εικόνα 4.1.68, Πρώτη 

Διδασκαλία, Γραμμή 81, 

10:26]. 

 

[Η Έλενα τοποθετεί τις 

ράβδους σωστά, για να 

φτιάξει μια τεθλασμένη 

γραμμή, με πλαστικές 

ράβδους, σύμφωνα με τις 

οδηγίες των συνομιλητών 

της].  

 Λίνα: Κυρία, μπορούν να 

το πιάσουν έτσι [11: 45, 

τοποθετεί τα χεριά της 

σαν δύο σημεία, 

φτιάχνοντας ευθεία, 

εικόνα 4.1.71].[..]. 

Πηγαίνετε λίο μακριά και 

[Ο Δημήτρης και η Νίκη  

ακολουθούν τις οδηγίες της 

Λίνας, για να φτιάξουν μία 

ευθεία γραμμή με το σχοινί]. ΚΥ
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να…όχι πάνω [11:53, 

φέρνει με δεξί  της χέρι 

μια ευθεία, δείχνοντας το 

σημείο κατεύθυνσης της 

Νίκης, εικόνα 4.1.72 , 

Πρώτη Διδασκαλία, 

Γραμμή 99]. 

 Κάνε την ξανά [φτιάχνει μια 

τεθλασμένη γραμμή σε 

οριζόντια διεύθυνση στον 

αέρα, Τρίτη Διδασκαλία, 

Γραμμή 82]. 

 [Η Λίνα φτιάχνει με τα χέρια 

της μιας τεθλασμένη γραμμή 

σε οριζόντια διεύθυνση στον 

αέρα, Τρίτη Διδασκαλία, 

Γραμμή 85]. 

Πειραματική Ομάδα 2 

Κάντε μου ένα τρίγωνο με το 

χέρι σας [ενώνει τα δάχτυλα 

της και φτιάχνει ένα τρίγωνο 

με το χέρι της, εικόνα 4.2.64, 

2:27, Τρίτη Διδασκαλία, 

Γραμμή 6]. 

 [Όλα τα παιδιά φτιάχνουν το 

τρίγωνο, ενώνοντας τα 

δάχτυλα τους, Τρίτη 

Διδασκαλία, Γραμμή 7]. 

Γεια σας είπε σε δύο 

χρωματιστές πόρτες [φτιάχνει 

μια ορθή γωνία πάνω στις 

πόρτες της εικόνας, Τρίτη 

Διδασκαλία, Γραμμή 24-26]. 

 [8.17, Η Αλεξία φέρνει σε 

επαφή το κάτω μέρος από τις 

δύο παλάμες της και φτιάχνει 

μια οξεία γωνία, εικόνα 

4.2.68,  καθώς η 

εκπαιδευτικός αναφέρεται 

στους ρομβοειδής 

χαρταετούς, Τρίτη 

Διδασκαλία, Γραμμή 37]. 

[Δείχνει το πρώτο τετράγωνο, 

εικόνα 4.2.80, Ήσυχες 

Δραστηριότητες, Γραμμή 14] 

 [Ο Αχιλλέας δείχνει με τον 

δείκτη του ένα πανομοιότυπο 

τετράγωνο, με αυτό που 
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έδειξε η εκπαιδευτικός, 

εικόνα 4.2.81, Ήσυχες 

δραστηριότητες, Γραμμή 19]. 

Φάση 3 

Ομάδα Ελέγχου  

Προς τα πάνω ή προς τα κάτω 

[μετακινεί το χέρι της πάνω 

και μετά το φέρνει κάτω, 

εικόνα 4.3.173-4.3.174, 

18:06, Γραμμή 89, Πρώτη 

Διδασκαλία]. 

 Παιδιά: Προς τα πάνω 

[Γραμμή 90, Πρώτη 

Διδασκαλία]. 

Ο Λούης πολύ όμορφα είπε 

εκούντησε κυρία νομίζω το 

ένα και πήγε προς το δύο. 

Θέλεις να μας το δείξεις πάνω 

στον πίνακα; Έλα να μας 

δείξεις με το δαχτυλάκι σου 

την κίνηση [φέρνει μια 

καμπύλη γραμμή με το χέρι 

της]. Τούτο και επήγε προς τα 

εδώ [Δεύτερη Διδασκαλία, 

Γραμμή 9-12]. 

 Λούης: [Φέρνει μια καμπύλη 

γραμμή από το σχήμα 1 προς 

το σχήμα 2,13:27, Γραμμή 

12, Δεύτερη Διδασκαλία, 

εικόνα 4.3.178β]. 

 Ορέστης: [Φτιάχνει μια 

καμπύλη γραμμή από το 

σχήμα 3 προς κάτω δεξιά 

προς το σχήμα 4, 19:20, 

εικόνα 4.3.183, Γραμμή 

79, Δεύτερη 

Διδασκαλία]. 

Λούης: Όχι. Το 3 προς τα 

κάτω [φέρνει μια καμπύλη με 

το δείκτη του δεξιού του 

χεριού προς κάτω αριστερά, 

19:29, εικόνα 4.3.184, 

Γραμμή 81-82 Δεύτερη 

Διδασκαλία]. 

 Παναγιώτης: [8:56, κινεί 

το χέρι του από το σχήμα 

[ Ο Λούης, ενώ λέει 

αριστερά, περιστρέφει το δεξί 
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4 στα αριστερά, εικόνα 

4.3.192, Γραμμή 15, 

Τρίτη Διδασκαλία]. 

του χέρι προς τα αριστερά, 

Τρίτη Διδασκαλία, Γραμμή 

22-23]. 

 Λούης:[Κατεβάζει τον 

δείκτη του δεξιού του 

χεριού, προς τα κάτω, 

εικόνα 44.3.200, 18:00]. 

Προς τα κάτω. [Γραμμή 

98, Τρίτη Διδασκαλία]. 

Θάλεια: [Φέρνει μια κάθετη 

γραμμή από το σχήμα 6 προς 

τα κάτω, εικόνα 4.3.199, 

Γραμμή 100, Τρίτη 

Διδασκαλία]. 

 

 Λούης: Και το 4 προς τα 

ποτζί [μετακινεί το 

αριστερό του χέρι προς 

τα αριστερά, εικόνα 

4.3.201, 18:15].[..]. 

Αριστερά [Γραμμή 101-

102, Τρίτη Διδασκαλία]. 

Θάλεια: [Μετακινεί το χέρι 

της από το σχήμα 6 προς 

αριστερά, Γραμμή 102, Τρίτη 

Διδασκαλία]. 

 

 

Κοίταξε πώς είναι το μπλε. 

Το κόκκινο σου. Πού είναι η 

μικρή; [Φέρνει μια ευθεία 

γραμμή πάνω στην μικρή 

πλευρά του τραπέζιου  και 

πού είναι η μεγάλη φέρνει μια 

ευθεία γραμμή πάνω στη 

μεγάλη πλευρά του 

τραπέζιου, Γραμμή 83-84, 

Τέταρτη Διδασκαλία]. 

 Λούης: [Περιστρέφει το 

κόκκινο και μπλε σχήμα στον 

σωστό προσανατολισμό, 

Γραμμή 78, εικόνα 4.3.222, 

Τέταρτη Διδασκαλία]. 

 

Πειραματική Ομάδα 1 

Τι πρέπει να κάνουμε τώρα; 

Δείξετε μου με τα χέρια σας. 

[Η εκπαιδευτικός τοποθετεί 

το ένα της χέρι στη θέση του 

 Παιδιά:[Τοποθετούν τα χέρια 

τους, σε κάθετη διεύθυνση, το 

ένα πάνω και το άλλο κάτω, 

απομακρυσμένα το ένα από 
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ενός σχήματος και το άλλο 

στη θέση του άλλου 

σχήματος, Πρώτη 

Διδασκαλία, Γραμμή 1-3]. 

το άλλο, εικόνα 4.1.94-4.195, 

Πρώτη Διδασκαλία, Γραμμή 

4-5].  

Έλα Λίνα. Δείξε μας τι θα 

κάνεις. Τοποθετώ το ένα μου 

χέρι στην θέση του ενός 

σχήματος, [η εκπαιδευτικός 

τοποθετεί το ένα της χέρι 

στην θέση του σχήματος 5 και 

το μιμείται η Λίνα, εικόνα 

4.1.102] και το άλλο στη θέση 

του άλλου [την βοηθά η 

εκπαιδευτικός να τοποθετήσει 

τα χέρια της σωστά, εικόνα 

4.1.103]. Δείξε μας τι θα 

κάνεις [Πρώτη Διδασκαλία, 

Γραμμή 66-68]. 

 Λίνα: Θα πάρω το πάνω προς 

τα κάτω [μετακινεί το πάνω 

της χέρι προς τα κάτω, 

4.1.104, Πρώτη Διδασκαλία, 

Γραμμή 69-70]. 

Α, τώρα είναι έτσι [τοποθετεί 

ενωμένα τα χέρια της, εικόνα 

4.1.107, 44:06]. Ενωμένα. 

Όταν το κόψουμε πώς θα 

γίνουν; Πρώτη Διδασκαλία, 

Γραμμή 107]. 

 Έλενα: [Απομακρύνει το ένα 

της χέρι προς τα πάνω, εικόνα 

4.1.108, Πρώτη Διδασκαλία, 

Γραμμή 108]. 

 

Βάζω το ένα χέρι στη θέση 

του ενός σχήματος [Δεύτερη 

Διδασκαλία, Γραμμή 99-100]. 

 Λίνα: [Τοποθετεί το ένα της 

χέρι στη θέση του ενός 

σχήματος, εικόνα 4.1.132]. 

Λίνα: Και το άλλο έτσι 

[τοποθετεί το άλλο της χέρι 

στη θέση του άλλου 

σχήματος]. 

 Λίνα: Το περιστρέφουμε 
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προς τα κάτω [Δεύτερη 

Διδασκαλία, Γραμμή 104]. 

Α τι έπαθε δηλαδή; [αγγίζει 

το κόκκινο σχήμα και 

περιστρέφει το χέρι της προς 

τα αριστερά, εικόνα 

4.1.205,Τέταρτη Διδασκαλία, 

Γραμμή 56]. 

 Νίκη: Επεριέστρεψε προς τα 

αριστερά [Τέταρτη 

Διδασκαλία, Γραμμή 66]. 

 

Πειραματική Ομάδα 2 

 Είναι αριστερά εδώ; Απ εδώ 

είναι αριστερά [δείχνει με το 

δάχτυλο της αριστερά], απ’ 

εδώ είναι δεξιά, [δείχνει με το 

δάχτυλο της δεξιά, Τρίτη 

Διδασκαλία, Γραμμή 39]. 

 [Ο Αχιλλέας αλλάζει τον 

προσανατολισμό του 

σχήματος 3, Τρίτη 

Διδασκαλία, Γραμμή 41]. 

 

Πίνακα 4.3: Αλληλεπιδράσεις παιδιών–εκπαιδευτικών, παιδιών-παιδιών 

Στοιχεία αναπαραγωγής εντοπίστηκαν και στην πειραματική ομάδα 2, στην ίδια φάση 

παρατήρησης. Ειδικότερα, η Αλεξία εντοπίστηκε να  αναπαράγει  χειρονομία της 

εκπαιδευτικού (εικόνα 4.2.6). Στην πειραματική ομάδα 1, η Έλενα παρατηρείται να 

παρουσιάζει χειρισμούς στο σημείο–χειρονομία της εκπαιδευτικού. Αναλυτικότερα, 

μετέτρεψε τη στατικού χαρακτήρα χειρονομία της εκπαιδευτικού σε χειρονομία που 

διακρίνεται από κίνηση. Η ευελιξία του παιδιού στο σημειωτικό σύστημα της χειρονομίας 

για το σημείο του κύκλου  αποτελεί μία ένδειξη για την εξέλιξη της γεωμετρικής σκέψης 

του.  

Να σημειωθεί ότι στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε η εκπαιδευτικός να 

διαφοροποιεί τη χειρονομία της από δεικτική σε εικονική, σε μια προσπάθεια της να 

βοηθήσει τη Θάλεια να αναγνωρίσει τη διαφορά ανάμεσα στη γωνιά και στην πλευρά, 

αντίστοιχα.  

Σε σχέση με τη δεύτερη φάση της παρατήρησης, στην ομάδα ελέγχου 

παρατηρήθηκαν φαινόμενα χειρισμού των χειρονομιών της εκπαιδευτικού. Για 

παράδειγμα, ενώ στο 6
ο
  λεπτό της πρώτης διδασκαλίας, η εκπαιδευτικός με δεικτική 
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χειρονομία υπέδειξε τις γωνιές ενός πολυγώνου στον Λούη, ο Λούης μετέτρεψε τη 

χειρονομία αυτή σε εικονική χειρονομία για τη γωνιά.  

Την ίδια χρονική περίοδο στην πειραματική ομάδα 1, τα  παιδιά παρουσιάστηκαν 

να αναπαράγουν τις σκόπιμες χειρονομίες της εκπαιδευτικού για την καμπύλη γραμμή. Η 

αναπαραγωγή των χειρονομιών αυτών, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως φαινόμενο σύλληψης, 

εφόσον δεν υποβοήθησε τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά γινόταν ως προϊόν μίμησης. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, συχνά η αναπαραγωγή των σκόπιμων χειρονομιών στη 

φάση αυτή, τόσο στην πειραματική ομάδα 1, όσο και στην ομάδα ελέγχου, δεν γινόταν 

από όλα τα παιδιά με επιτυχία. Ίσως η έλλειψη κατανόησης για την έννοια επηρέαζε 

ακόμη και την αναπαραγωγή της χειρονομίας ως προϊόν μίμησης.  Παραμένοντας στην 

ίδια φάση παρατήρησης, στην πειραματική ομάδα 1  η εκπαιδευτικός  επικοινωνούσε 

σύνθετα μαθηματικά σημεία, όπως είναι η διεύθυνση μιας γραμμής, μέσα από την 

παραγωγή χειρονομίας (βλέπε επικοινωνία αλλαγής προσανατολισμού διεύθυνσης 

τεθλασμένης γραμμής στη Λίνα). Συνεπώς, είναι ευδιάκριτη η επιλογή της χειρονομίας ως 

μέσο επικοινωνίας από την εκπαιδευτικό για σύνθετα μαθηματικά σημεία, αλλά και η 

χρήση της χειρονομίας ως αξονικό σημείο για σύνθετες έννοιες. 

Μίμηση χωρίς να θεωρείται φαινόμενο σύλληψης εντοπίστηκε  στην πειραματική 

ομάδα 2, στην συγκεκριμένη φάση της παρατήρησης (δεύτερη φάση παρατήρησης). 

Παρόλα αυτά, δεν απουσιάζουν  από την ομάδα αυτή και φαινόμενα σύλληψης, όπως  

στην περίπτωση του Αχιλλέα. Το παιδί  αναπαρήγαγε τη δεικτική χειρονομία της 

εκπαιδευτικού, υποδεικνύοντας ένα όμοιο τετράγωνο, με αυτό που υπέδειξε η 

εκπαιδευτικός. Εντύπωση προκαλεί, η επανάληψη της χειρονομίας της εκπαιδευτικού για 

τη γωνιά των γεωμετρικών σχημάτων, προσαρμοσμένη  στις νέες μαθηματικές 

καταστάσεις, από την Αλεξία. Συγκεκριμένα, επιθυμώντας η εκπαιδευτικός να επιστήσει 

την προσοχή των παιδιών στην ορθή γωνία των ορθογωνίων σχημάτων, παρήγαγε μια 

εικονική χειρονομία για τις ορθές γωνίες. Έπειτα, η Αλεξία στην παρουσίαση των οξειών 

γωνιών των χαρταετών, ανάπτυξε μια αντίστοιχη χειρονομία, προσαρμοσμένη στη νέα 

μαθηματική κατάσταση (εικονική χειρονομία για οξεία γωνία). Συνεπώς, το φαινόμενο 

αυτό δεν μπορεί να κριθεί ως ένα φαινόμενο σύλληψης, γιατί το παιδί εντοπίζεται να 

προσαρμόζει τη χειρονομία της εκπαιδευτικού σε νέες μαθησιακές καταστάσεις και όχι 

απλά, να την επαναλαμβάνει.  

Στην τρίτη φάση της παρατήρησης, τα παιδιά της ομάδας ελέγχου παρατηρήθηκαν 

να μετασχηματίζουν τη δεικτική χειρονομία της εκπαιδευτικού σε λεκτικές 
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αναπαραστάσεις, όπως συνέβηκε στην πρώτη διδασκαλία στο 19
ο
  λεπτό. Όμοια με την 

πρώτη φάση της παρατήρησης, στην ομάδα αυτή παρατηρήθηκαν φαινόμενα σύλληψης. 

Για παράδειγμα, στη δεύτερη διδασκαλία, στο 14
ο
  λεπτό, ο Λούης μιμείται τη χειρονομία 

της εκπαιδευτικού, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη μαθησιακή διαδικασία. Η 

επανάληψη της  χειρονομίας, προσαρμοσμένη στις νέες μαθηματικές καταστάσεις, 

εντοπίστηκε σ’ όλη την διδασκαλία από τα περισσότερα παιδιά της ομάδας εστίασης της 

παρατήρησης. Στη φάση αυτή και συγκεκριμένα στην ίδια ομάδα, η εκπαιδευτικός 

εντοπίστηκε  να επικοινωνεί μέσω χειρονομιών έννοιες που αφορούσαν στην ανάλυση 

γεωμετρικού σχήματος σε απλούστερες μονάδες (πλευρές), αλλά και στη σύγκριση 

γεωμετρικών σχημάτων. Με αυτό τον τρόπο, οδήγησε τον Λούη (τέταρτη διδασκαλία, 

τρίτη δραστηριότητα) να επικεντρωθεί σε σύνθετες μαθηματικές έννοιες και να 

τροποποιήσει τον προσανατολισμό των γεωμετρικών σχημάτων, που χειριζόταν.   

Όμοια με την ομάδα ελέγχου, τα παιδιά της πειραματικής ομάδας 1 δεν 

εντοπίστηκαν μόνο να αναπαράγουν χειρονομίες της εκπαιδευτικού, δημιουργώντας ένα 

φαινόμενο σύλληψης αλλά παρουσιάστηκαν να τροποποιούν και να προσαρμόζουν τις 

χειρονομίες της εκπαιδευτικού σε νέες μαθηματικές καταστάσεις. Η συμπεριφορά τους 

δείχνει, όχι μόνο μια ευελιξία στον τρόπο χειρισμού της χειρονομίας, αλλά και στοιχεία 

εξέλιξης της γεωμετρικής τους σκέψης. Στην ομάδα αυτή τα παιδιά παρατηρήθηκαν, 

επίσης, να επεκτείνουν τις χειρονομίες της εκπαιδευτικού. Καθώς η εκπαιδευτικός 

αναπαριστούσε με τα χέρια της την αρχική θέση των σχημάτων, τα παιδιά προχώρησαν 

στην εφαρμογή του μετασχηματισμού με τα χέρια τους, αφού μιμήθηκαν την αρχική 

χειρονομία της εκπαιδευτικού.  Συνεπώς, η χειρονομία της εκπαιδευτικού στη φάση αυτή 

λειτούργησε ως ένα αξονικό σημείο για να αποκτήσουν τα παιδιά, μέσα από τη 

χειρονομία, πρόσβαση στο μαθηματικό σημείο του γεωμετρικού μετασχηματισμού του 

σχήματος. Μετασχηματισμός της χειρονομίας της εκπαιδευτικού σε λεκτική 

αναπαράσταση εντοπίστηκε ανάμεσα στη Νίκη και την εκπαιδευτικό. Αναλυτικότερα, το 

παιδί μετασχημάτισε την εικονική χειρονομία της εκπαιδευτικού για την περιστροφή σε 

προφορικό λόγο.  

Ως αξονικό σημείο λειτούργησε η δεικτική χειρονομία της εκπαιδευτικού για την 

αλλαγή προσανατολισμού του γεωμετρικού σχήματος του Αχιλλέα, κατά τη διάρκεια της 

τρίτης φάσης της παρατήρησης. Ειδικότερα, η εκπαιδευτικός δημιούργησε μία γέφυρα 

ανάμεσα στο μαθηματικό σημείο του προσανατολισμού και των πραγματικών 

αντικειμένων, μέσα από τη  δεικτική της χειρονομία.  
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Από την άλλη, στην πρώτη φάση της παρατήρησης, τα παιδιά παρουσιάστηκαν να 

μιμούνται χειρονομίες των συνομηλίκων τους, σε καταστάσεις αναγνώρισης αντικειμένων 

με κριτήριο ένα γεωμετρικό σχήμα (π.χ. πειραματική ομάδα 1, πρώτη διδασκαλία). 

Στη δεύτερη φάση παρατήρησης, τα παιδιά εντοπίστηκαν να μετασχηματίζουν, είτε 

τις λεκτικές αναπαραστάσεις των συνομήλικων τους σε χειρονομίες, είτε τις ίδιες τις 

χειρονομίες των παιδιών σε δράση στα πραγματικά τους αντικείμενα. Να σημειωθεί ότι 

και στις δύο περιπτώσεις οι ιδέες που μεταβιβάζονταν αφορούσαν στην ανάλυση 

γεωμετρικού αντικειμένου σε απλούστερες μονάδες, όπως είναι η ανάλυση της γωνιάς σε 

ευθύγραμμα τμήματα και η ανάλυση της γραμμής σε σημεία ή ευθύγραμμα τμήματα. 

Πιθανόν η πολυπλοκότητα των εννοιών αυτών οδήγησαν την παραγωγή των χειρονομιών 

για την επίτευξη της μεταξύ τους επικοινωνία.  

Στην τρίτη φάση της παρατήρησης, στην ομάδα ελέγχου, τα παιδιά 

παρατηρήθηκαν να επικοινωνούν ιδέες που αφορούσαν γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, 

μέσω χειρονομιών, όπως έγινε ανάμεσα στον Ορέστη και στον Λούη, στη δεύτερη 

διδασκαλία στο 20
ο
  λεπτό. Επίσης, εντοπίστηκαν φαινόμενα μετασχηματισμού των 

λεκτικών αναπαραστάσεων σε χειρονομίες, όπως παρουσιάστηκε στην περίπτωση του 

Παναγιώτη και του Λούη.  

Τρόποι με τους οποίους, οι διαφορετικές συνθήκες παρέμβασης επιδρούν στην 

παραγωγή χειρονομιών, στην προφορική ομιλία, στο χειρισμό πραγματικών 

αντικειμένων και διαγραμμάτων από τα παιδιά, στο πλαίσιο της ανάπτυξης 

γεωμετρικών εννοιών 

Στην πρώτη διδασκαλία του παρεμβατικού προγράμματος στη δραστηριότητα 1, ο Λούης 

εντοπίστηκε να αναφέρεται στη μετατόπιση του γεωμετρικού σχήματος με άτυπο 

προφορικό λόγο. Ο λόγος του δεν όριζε την κατεύθυνση του μετασχηματισμού, αλλά ούτε 

και το είδος του μετασχηματισμού. Η Έλενα, στην πειραματική ομάδα 1, παρατηρήθηκε 

να αναφέρεται με άτυπο λόγο στη μετατόπιση του γεωμετρικού σχήματος, ορίζοντας όπως 

και ο Λούης το υπόσχημα που έπρεπε να μετασχηματιστεί. Όμοια με τις δύο άλλες 

ομάδες, στην Πειραματική Ομάδα 2, τα παιδιά εφάρμοσαν τη μετατόπιση του 

γεωμετρικού σχήματος στα πραγματικά τους αντικείμενα. Συνεπώς, τόσο στην 

πειραματική ομάδα 1, όσο και στην ομάδα ελέγχου, παρατηρήθηκε ένας περιγραφικός 

λόγος.   

Στον έλεγχο της ίδιας δραστηριότητας παρατηρήθηκε και πάλι ο Λούης να 

χρησιμοποιεί ένα περιγραφικό λόγο για να μεταβιβάσει την ιδέα του, ενώ η Βάσω 
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αδυνατούσε να περιγράψει τις ενέργειές της. Από την άλλη, η Θάλεια, χρησιμοποιώντας 

μια δεικτική χειρονομία για να ορίσει το σημείο ένωσης των σχημάτων και μία εικονική 

χειρονομία για να επικοινωνήσει τη μετατόπιση του σχήματος, αναφέρθηκε στη 

μετατόπιση του γεωμετρικού σχήματος. Και στις δυο περιπτώσεις οι χειρονομίες 

εμπλούτιζαν το λόγο του παιδιού. Σχετικά με την πειραματική ομάδα 1, η Έλενα 

μεταβίβασε τη μετατόπιση του σχήματος, με πλήρες μαθηματικό λόγο, που όριζε το είδος 

του μετασχηματισμού, αλλά και την κατεύθυνσή του. Συνεπώς, είναι πιθανόν η 

αναπαραγωγή της σκόπιμης χειρονομίας στην πειραματική ομάδα 1, πριν από τον έλεγχο 

της δραστηριότητας στην ολομέλεια, όπως όριζε το σχέδιο μαθήματος, να οδήγησε  την 

Έλενα στην κατάκτηση της έννοιας της μετατόπισης, στον προφορικό της λόγο.  

 

Δραστηριότητα 

παρεμβατικού 

προγράμματος 

Ομάδα Ελέγχου Πειραματική 

Ομάδα 1 

Πειραματική 

Ομάδα 2 

Διατύπωση 

πρόβλεψης για 

μετατόπιση-

Δραστηριότητα 

1-Πρώτη 

Διδασκαλία  

Λούης: Το ένα να το 

αφήσει τζιαμέ που 

είναι και το δύο να το 

τραβήσει να το 

κολλήσει πασ’ το1 

(=πάνω στο ένα), 

[6.40,Γράμμη 1]. 

Έλενα: Να 

ενώσουμε το κάτω 

[έχει τα χέρια της 

τοποθετημένα σε 

απόσταση, 

μιμούμενη τη 

χειρονομία της 

εκπαιδευτικό, 

Γραμμή 6]. 

 [Τα παιδιά της 

ομάδας εστίασης 

της παρατήρησης 

ενώνουν τα δύο 

υποσχήματα,  

μετακινώντας και 

τα δύο σχήματα]. 

Έλεγχος για 

Δραστηριότητα 1 

–Πρώτη 

Διδασκαλία 

Λούης: Εν εφκαλα 

(=δεν έβγαλα) το δύο 

που την κόλλα. Σαν 

ήταν πας στην κόλλα 

εμετακίνησα το και 

εκόλλησε πας το 1. 

[12:00], Γραμμή 24 

Βάσω: Εκάμαμε τα 

έτσι, [Γραμμή 39]. 

Έλενα:Μετακινή-

σαμε το κάτω και 

φέραμε το πάνω 

και ενώθηκε, 

[Γραμμή 15]. 
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Βάσω: Εβγάλαμε το  

δύο και εξαναβάλαμε 

το έτσι [τοποθετεί 

τους αντίχειρες της 

στις κορυφές της 

πλευράς  του 

σχήματος 2 που 

ενώνεται με την 

πλευρά του σχήματος 

1,Γραμμή 40-42]. 

Θάλεια: Εταράξαμε 

το [κινεί το δεξί της 

χέρι προς τα 

αριστερά,12:49, 

εικόνα 4.3.168, 

Γραμμή 60]. 

Επέκταση 

Δραστηριότητας 

1, Πρώτη  

Διδασκαλία 

Βάσω: Έκαμα το έτσι 

[μετακινεί το χέρι της 

από πάνω προς τα 

κάτω, όμοια με την 

μετατόπιση του 

υποσχήματος, εικόνα 

4.3.169, 17:40, 

Γραμμή 77]. 

Βάσω: Το ένα ήταν 

δαμέ (=εδώ), 

[φτιάχνει με το χέρι 

της ένα τρίγωνο γύρω 

από το τριγωνικό 

σχήμα που έμεινε 

σταθερό, εικόνα 

4.3.171, 17:52] και το 
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άλλο δαμέ [κάνει με 

τον δείκτη της ένα 

τρίγωνο στο σημείο 

που ήταν το σχήμα, 

προτού μετακινηθεί, 

εικόνα 4.3.172, 

17:55, Γραμμή 83-

85]. 

Διατύπωση 

πρόβλεψης για 

περιστροφή –

Δραστηριότητα 

1- Δεύτερη 

Διδασκαλία  

Λούης: Εκούντησε το 

1 προς τα κάτω προς 

το 2.[Στο επόμενο 

δευτερόλεπτο 

τοποθετεί τα δύο του 

χέρια, όπως είναι τα 

σχήματα και 

περιστρέφει 

το ένα του χέρι προς 

τα δεξιά, 13:14, 

εικόνα 4.3.176-

4.3.177, Γραμμή 7-8].  

Λούης: [Φέρνει μια 

καμπύλη γραμμή από 

το 1 προς τα 2,13:27, 

παρ., Γραμμή 13, 

εικόνα 4.3.178] 

 Λίνα: Να τα 

ενώσουμε.[Ενώ 

έχει τη μία παλάμη 

της πάνω και την 

άλλη κάτω, φέρνει 

την πάνω προς τα 

κάτω και τις 

ενώνει, 3.34, 

εικόνα 4.1.113, 

γραμμή 8-9 ].  

 

 

 

Αχιλλέας: [Κράτα 

το σημείο 

περιστροφής των 

σχημάτων 

σταθερό και 

περιστρέφει το 

σχήμα 1 προς τα 

δεξιά , Γραμμή 25-

26]. 

 

Έλεγχος για 

περιστροφή –

Δραστηριότητα 

1-Δεύτερη 

Διδασκαλία  

Θάλεια: [Εκτελεί την 

περιστροφή στον 

πίνακα, 

απομακρύνοντας το 

σχήμα 1 από το 

σχήμα 2, χωρίς να 

διατηρεί ενωμένα τα 

Λίνα: Το 

περιστρέφουμε 

προς τα κάτω 

[αναπαράγει τη 

σκόπιμη 

χειρονομία, 

Γραμμή 106]. 

Αχιλλέας: 

Μετακίνησα το ένα 

[αγγίζει το σχήμα 

1],[…] προς τα 

κάτω δεξιά 

[Γραμμή 49-50]. 
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σχήματα στο σημείο 

περιστροφής, 16:26, 

εικόνα 4.3.179, 

Γραμμή 36-37]. 

 

Διατύπωση 

πρόβλεψης για 

Δραστηριότητα 

3-Δεύτερη 

Διδασκαλία  

Λούης: Το δεύτερο.  

Λούης: Προς τα πάνω 

[φέρνει με το 

δάχτυλο του μια 

καμπύλη 

γραμμή από το σχήμα 

3 προς το σχήμα 5, 

28:50, εικόνα 

4.3.188, Γραμμή 

135]. 

Λίνα: Το 2 

Νίκη : 1,  

[Γραμμή 141-146] 

 

Αχιλλέας & Στέλλα 

[δείχνουν το σχήμα 

2 ]. 

 Άντρη & Αλεξία     

[κυκλώνουν το 3]. 

 

Διατύπωση 

πρόβλεψης για 

Δραστηριότητα 

1-Τρίτη 

Διδασκαλία  

Παιδιά: Να ενωθεί 

[την ίδια στιγμή ο 

Λούης ανοίγει τις 

παλάμες του την μία 

πάνω και την άλλη 

κάτω, 8:52, εικόνα 

4.3.190 και τις 

ενώνει, 8:53, εικόνα 

4.3.191, Γραμμή 10]. 

Παιδιά: Προς τα 

αριστερά 

[ Λούης ενώ λέει 

αριστερά περιστρέφει 

το δεξί του χέρι προς 

τα αριστερά, εικόνα 

4.3.193, Γραμμή 22-

23]. 

Δημήτρης: Να 

κουντήσεις το 3 

προς τα δεξιά 

[δείχνει με το χέρι 

του προς τα 

αριστερά, εικόνα 

4.1.155]. 

Δημήτρης: Να το 

κουντήσεις προς 

τα αριστερά 

[μετακινεί το χέρι 

του που βρίσκεται 

στην θέση 

του σχήματος 5 

προς αριστερά, 

Γραμμή 50-62]. 

Αλεξία: Να το 

βάλουμε στην μέση 

[ενώνει τα δάχτυλα 

των χεριών της, 

Γραμμή 29]. 
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Έλεγχος για 

περιστροφή στη 

Δραστηριότητα 1 

–Τρίτη 

Διδασκαλία  

Λούης: Το 

μετακίνησε, [Γραμμή 

63]. 

 Βάσω: Το έσπρωξες, 

[Γραμμή 65]. 

 

Δημήτρης: Το 

περιστρέφουμε 

προς τα αριστερά 

[περιστρέφει το 

χέρι του προς τα 

αριστερά, εικόνα 

4.1.160, Γραμμή 

112]. 

Αλεξία: [Ανεβαίνει 

στον πίνακα και 

εκτελεί την 

περιστροφή του 

σχήματος, με τη 

βοήθεια ενός άλλου 

παιδιού]. 

Διατύπωση 

πρόβλεψης για 

Δραστηριότητα 4 

–Τρίτη 

Διδασκαλία  

Λούης: Όχι επειδή 

του 2 τζαι(=και) του 

1 το τρίγωνο το που 

πάνω έχει τρεις 

γωνιές [λυγίζει το 

δείχτη του δεξιού του 

χεριού] αλλά το άλλο 

ε σαν καρέκλα 

[εικόνα 

4.3.209, 32:30, 

Γραμμή 160-162].  

Λούης: 

Τζίνο(=εκείνο) εν 

σαν καρέκλα [δείχνει 

με το δείκτη του, 

εικόνα 4.3.210, 

32:57, Γραμμή 163-

164] 

Νίκη, Έλενα 

Δημήτρης: 3 

Λίνα :1 

 

Αχιλλέας:  

[Σηκώνει το χέρι 

του για να δηλώσει 

προτίμηση στο 2]. 

Διατύπωση 

πρόβλεψης για 

Δραστηριότητα 

4-Τρίτη 

Διδασκαλία  

Λούης: Έτσι πρέπει 

να το κάνουμε 

[περιστρέφει το 

τρίγωνο, εικόνα 

4.3.212α, 37:00, 

Γραμμή 188-189] 

Δημήτρης: Να το 

μετακινήσεις προς 

τα πάνω [μετακινεί 

το χέρι του από 

ενωμένα προς τα 

πάνω, εικόνα 

-- 
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Λούης: Επερίστρεψα 

το προς τα κάτω και 

το 3 να το 

περιστρέψω προς τα 

πάνω [αφού του 

τονίζει η 

εκπαιδευτικός τη 

λέξη περιστρέφω, 

Γραμμή 216]. 

4.1.191, γραμμή 

460]. 

Νίκη: Να το 

περιστρέψουμε 

προς τα αριστερά 

[περιστρέφει το 

αριστερό της χέρι 

προς τα αριστερά, 

Γραμμή 486]. 

 

Έλεγχος για 

μετατόπιση-

Δραστηριότητα 

1-Τέταρτη 

Διδασκαλία   

Λούης: Ήταν κάτω το 

μπλε και επήε(=πήγε) 

πάνω. 

Λούης: Εμείς ήταν 

πάνω στην κόλλα 

δαμέ και εκάμαμε το 

έτσι [τοποθετεί το 

σχήμα του στην 

αρχική θέση και το 

μετακινεί προς τα 

πάνω, Γραμμή 17-

18]. 

Θάλεια: Εσήκωσα το 

πάνω, το ετάραξα, 

[Γραμμή 32]. 

Νίκη: Επήε πάνω 

και ήρτε τζιαμε 

(=εκεί)[κινεί το 

δεξί της χέρι προς 

τα πάνω]. 

 Έλενα: 

Αναπαράγει την 

χειρονομία μετά 

από ενθάρρυνση 

της  εκπαιδευτικού 

και έπειτα λέει 

«πάνω»  [ εικόνα 

4.1.195, 15:44, 

Γραμμή 6]. 

Αχιλλέας: Έκαμα 

το προς τα πάνω το 

μπλε [Γραμμή 36]. 

 

Διατύπωση 

πρόβλεψης για 

Δραστηριότητα 2 

–Τέταρτη 

Διδασκαλία  

Λούης: Δαμέ (=έδω) 

ήταν ενωμένο 

[δείχνει το σημείο 

ένωσης των δύο 

σχημάτων] και 

κάποιος έκαμε το 

έτσι κι επήε έτσι 

Νίκη: 

Επεριέστρεψε 

προς τα αριστερά 

[Γραμμή 66]. 

 

Άντρη: Εκάμαμε το 

προς τα πάνω , 

Αχιλλέας: Το 

κόκκινο 

αναποδογυρίσαμε 

το προς τα πάνω 
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[περιστρέφει το 

κόκκινο σχήμα μέχρι 

να ενωθεί με το 

κίτρινο]. 

Λούης: Δηλαδή, 

εκούντησε το προς τα 

πάνω [επαναφέρει το 

κόκκινο σχήμα στην 

αρχική θέση του, 

Γραμμή 56]. 

δεξιά [Γραμμή 52]. 

 

Έλεγχος 

μετατόπισης- 

Δραστηριότητα 

3-Τέταρτη 

Διδασκαλία  

Λούης: Ήταν δαμε 

και επήε δαμέ(=πήγε 

εδώ) [μετακινεί το 

πορτοκαλί σχήμα. 

Γραμμή 99]. 

Λίνα: 

Εμετακινήθηκε 

προς τα δεξιά 

[Γραμμή 89]. 

 

Διδασκαλία 5 Λούης:[Ανοίγει τα 

χέρια του κάθετα, 

δημιουργώντας 

απόσταση μεταξύ 

τους, εικόνα 4.3.236, 

53:34, Γραμμή 128] 

Νίκη:  Έχει 

μεγάλο [ανοίγει τα 

χέρια της σε 

οριζόντια 

διεύθυνση, εικόνα 

4.1.218, Γραμμή 

198]  

 

Στέλλα και 

Αχιλλέας: [Δείχνει 

τα τέσσερα μικρά 

γεωμετρικά 

αντικείμενα [εικόνα 

4.2.145, Γραμμή 

81]. 

 

Πίνακας 4.4. : Συμπεριφορά παιδιών σε κάθε διδασκαλία παρεμβατικού προγράμματος 

Στη δεύτερη διδασκαλία, ο Λούης αναφέρεται στην περιστροφή με την άτυπη ορολογία 

«εκούντησε» (έσπρωξε), εμπλουτίζοντας το λόγο του με την παραγωγή εικονικής 

χειρονομίας για την περιστροφή. Έπειτα, μετασχηματίζει τη χειρονομία του σε εικονική 

χειρονομία ενσωματωμένη στις σημειωτικές πηγές, ως φαινόμενο σύλληψης (παράχθηκε 

αρχικά από την εκπαιδευτικό – φέρνει μια καμπύλη γραμμή στην εικονική αναπαράσταση 

των υποσχημάτων της γεωμετρικής σύνθεσης). Στην πειραματική ομάδα 1, η Έλενα 

παρουσιάστηκε να αναφέρεται στην περιστροφή με τη λέξη «ενώσουμε», ενώ παράλληλα 

αναπαρέστησε την περιστροφή με εικονική χειρονομία. Η χειρονομία της παρουσίαζε τη 
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μετατόπιση αντί την περιστροφή. Στην πειραματική ομάδα 2, ο Αχιλλέας εντοπίστηκε να 

εφαρμόζει με επιτυχία την περιστροφή στα πραγματικά του αντικείμενα, όπως και τα 

υπόλοιπα παιδιά της ομάδας του και των υπόλοιπων ομάδων.  

Στην ίδια διδασκαλία στον έλεγχο της δραστηριότητας 1 για περιστροφή του 

γεωμετρικού σχήματος, η Θάλεια εκτέλεσε την περιστροφή του γεωμετρικού σχήματος 

στον πίνακα με δυσκολία. Η Λίνα με τυπικό μαθηματικό λόγο περίγραψε την περιστροφή, 

συντονίζοντας τον λόγο της με την αναπαραγωγή της σκόπιμης χειρονομίας. Τέλος, ο 

Αχιλλέας αναφέρθηκε στην περιστροφή με τη λέξη «μετακίνησα», δείχνοντας παράλληλα 

το σχήμα που περιστράφηκε με δεικτική χειρονομία. Σε αντίθεση με τη Λίνα, η χειρονομία 

του παιδιού εμπλούτιζε τον προφορικό του λόγο. Συνεπώς, αρχικά, παρατηρήθηκε στην 

πειραματική ομάδα 1 και στην ομάδα ελέγχου, παραγωγή χειρονομίας που εμπλούτιζε τον 

προφορικό  λόγο των παιδιών. Στη συνέχεια παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στις 

ομάδες. Η πειραματική ομάδα 1 παρουσίασε  υπεροχή στη διατύπωση γεωμετρικού λόγου, 

συγχρονισμένου με την παραγωγή χειρονομίας. Η ομάδα ελέγχου αδυνατούσε να 

εφαρμόσει με επιτυχία την περιστροφή. Από την άλλη, στην πειραματική ομάδα 2 

παρουσιάστηκε παραγωγή μαθηματικού λόγου, που αναφερόταν σε μετατόπιση, αντί σε 

περιστροφή. Επιπλέον, στην ίδια ομάδα εντοπίστηκε παραγωγή δεικτικής χειρονομίας από 

τον Αχιλλέα, για το σχήμα που έπρεπε να περιστραφεί. 

Στη δραστηριότητα 3 της δεύτερης διδασκαλίας τα παιδιά κλήθηκαν να επιλέξουν 

το τελικό αποτέλεσμα της ανάλυσης της γεωμετρικής σύνθεσης με τη σωστή επιλογή να 

είναι η πρώτη επιλογή. Όλα τα παιδιά σε όλες τις ομάδες, με εξαίρεση τη Νίκη στην ΠΟ1, 

δήλωσα ως ορθή επιλογή, τη δεύτερη και τρίτη επιλογή, δείχνοντας μία εξάρτηση από τις 

πρωτοτυπικές θέσεις των γεωμετρικών σχημάτων που δομούσαν τη δεύτερη και τρίτη 

επιλογή. Στην ομάδα ελέγχου ο Λούης παρατηρήθηκε να υποστηρίζει την άποψή του, 

εμπλουτίζοντας τον προφορικό του λόγο, με εικονική χειρονομία. Αναλυτικότερα ο λόγος 

του επικοινωνούσε την κατεύθυνση της περιστροφής, που απαιτείτο για τη γεωμετρική 

σύνθεση και η χειρονομία του επικοινωνούσε την περιστροφή και την κατεύθυνσή της. 

Τόσο η ανάγκη παραγωγής χειρονομιών στην ομάδα ελέγχου, όσο και η εξάρτηση των 

παιδιών από τις πρωτοτυπικές θέσεις των γεωμετρικών αντικειμένων σε όλες τις ομάδες, 

κάνει πλέον φανερό ότι η περιστροφή αποτελεί για τα παιδιά δυσκολότερο 

μετασχηματισμό από τη μετατόπιση. Παρ’ όλα αυτά, η ύπαρξη της κατάλληλης 

διδασκαλίας μέσα από την παραγωγή σκόπιμων χειρονομιών μπορεί να ενισχύσει την 

κατάκτησή της.  
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Στην τρίτη διδασκαλία, στις τρεις ομάδες παρατήρησης παρατηρούνται ίδιες 

σημειωτικές πηγές, αλλά οι πηγές αυτές διαφοροποιούνται ως προς το είδος 

αλληλεπίδρασής τους. Ο Λούης στην ομάδα ελέγχου, στην πρώτη δραστηριότητα, 

αναφερόταν στη μετατόπιση και στην περιστροφή με χειρονομίες που εμπλούτιζαν τον 

προφορικό λόγο άλλων παιδιών. Στην ίδια δραστηριότητα, στην πειραματική ομάδα 1, 

παρατηρήθηκε παραγωγή χειρονομιών από τον Δημήτρη. Οι χειρονομίες του παιδιού 

εμπλούτιζαν και συγκρούονταν με τον περιγραφικό του λόγο. Στην  πειραματική ομάδα 2,  

οι χειρονομίες της Αλεξίας εντοπίστηκαν να είναι ενσωματωμένες στις υφιστάμενες 

σημειωτικές πηγές (πραγματικά γεωμετρικά σχήματα που είχε στη διάθεσή της). Παρ’ όλα 

αυτά, διαφοροποιήσεις εντοπίζονται και στον λόγο των παιδιών. Τα παιδιά στην ομάδα 

ελέγχου αναφέρονται στην ένωση, καθώς περιγράφουν τη μετατόπιση στη γεωμετρική 

σύνθεση, ενώ στην περιγραφή της περιστροφής χρησιμοποιούν τη λέξη αριστερά για να 

αναφερθούν μόνο στην κατεύθυνσή της. Εν τούτοις, στην πειραματική ομάδα 1, το παιδί 

που συμμετέχει στη δραστηριότητα αυτή (Δημήτρης), αναφέρεται με τη λέξη «κουντήσεις 

(=σπρώξεις)»  τόσο στην περιστροφή, όσο και στη μετατόπιση, ενώ και στις δύο 

περιπτώσεις ορίζει  την κατεύθυνσή τους με επιτυχία. Στην πειραματική ομάδα 2 ο 

προφορικός λόγος της Αλεξίας αναφέρεται μόνο στην τελική θέση του γεωμετρικού 

σχήματος και όχι στο γεωμετρικό μετασχηματισμό που απαιτείται για το σχήμα.   Στον 

έλεγχο για την περιστροφή του γεωμετρικού σχήματος, ο Λούης αναφέρεται στην 

περιστροφή με τη λέξη «μετακίνησε», όπως και η Βάσω  με το «έσπρωξες». Ο Δημήτρης 

περιγράφει με πλήρες μαθηματικό λόγο την περιστροφή, συγχρονίζοντας τον λόγο του με 

παραγωγή εικονικής χειρονομίας, που περιγράφει την περιστροφή. Στην πειραματική 

ομάδα 2, η Αλεξία αδυνατεί να ορίσει λεκτικά, αλλά και να εφαρμόσει την περιστροφή 

στα πραγματικά της γεωμετρικά σχήματα, με αποτέλεσμα να δεχθεί τη βοήθεια ενός 

άλλου παιδιού. 

 Συνεπώς, παρατηρείται μια εξέλιξη στις σημειωτικές πηγές της πειραματικής 

ομάδας, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες. Η ομάδα ελέγχου αδυνατεί να κατακτήσει 

την έννοια της περιστροφής στον προφορικό της λόγο, εφόσον κάνει αναφορά στην 

περιστροφή με λέξη που περιγράφει μετατόπιση και όχι περιστροφή του γεωμετρικού 

σχήματος.  

Παραμένοντας στην ίδια διδασκαλία, στη δραστηριότητα 4,  στην πειραματική 

ομάδα 1 και στην ομάδα ελέγχουν, τα παιδιά εντοπίζονται να διατυπώνουν ορθά την 

πρόβλεψη τους για το τελικό αποτέλεσμα της ανάλυσης της σύνθεσης σε απλούστερες 
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μονάδες (γεωμετρικά σχήματα). Αντίθετα με τις ομάδες αυτές, στην πειραματική ομάδα 2, 

τα παιδιά παρουσιάζουν και πάλι εξάρτηση από το πλαίσιο και δηλώνουν λανθασμένη 

επιλογή, η οποία αποτελείται από σχήματα σε πρωτοτυπικές θέσεις. Επίσης, η επιλογή των 

παιδιών περιλαμβάνει όμοιο γεωμετρικό σχήμα με το σχήμα που πρόκειται να αναλυθεί. Ο 

Λούης στην ομάδα ελέγχου επεξηγεί την άποψη του, προβάλλοντας στοιχεία ανάλυσης 

του σχήματος σε απλούστερες μονάδες, όπως είναι η πλευρά του σχήματος και 

αναγνώρισης βασικών χαρακτηριστικών του σχήματος, όπως τη γωνιά.  Καθώς 

αναφέρεται στις γωνιές συγχρονίζει την εικονική χειρονομία που παράγει με τον 

προφορικό του λόγο, σε αντίθεση με την αναφορά του στη λέξη πλευρά. Για την έννοια 

της πλευράς παράγει μια δεικτική χειρονομία που εμπλουτίζει τον προφορικό του λόγο. 

 Τέλος, στην ίδια διδασκαλία, κατά τη διάρκεια της διατύπωσης πρόβλεψης για τη 

δραστηριότητα 4, ο Λούης αρχικά περιγράφει την περιστροφή με άτυπο λόγο, ο οποίος 

εμπλουτίζεται με τη δράση του στα πραγματικά του αντικείμενα (γεωμετρικά σχήματα). 

Μετά από την παρέμβαση της εκπαιδευτικού μέσω του προφορικού της λόγου και την 

εισαγωγή της λέξης περιστροφής, παρατηρείται μια σημειωτική ωρίμανση στον 

προφορικό λόγο του Λούη, για την περιστροφή.  Ωστόσο, χρησιμοποιεί στον προφορικό 

του λόγο τη λέξη «περιστροφή» για να ορίσει και τη μετατόπιση, παρουσιάζοντας μια 

σύγχυση ανάμεσα στους δύο γεωμετρικούς μετασχηματισμούς. Στην πειραματική ομάδα 

1, τα παιδιά ορίζουν με ακριβή μαθηματικό λόγο που συγχρονίζεται με εικονική  

χειρονομία, τους δύο γεωμετρικούς μετασχηματισμούς που θα έπρεπε να εφαρμόσουν στη 

γεωμετρική τους σύνθεση. Πιθανόν, οι δυσκολίες που συνάντησαν όλες οι ομάδες,  όπως 

φαίνονται από τη σχέση των σημείων που χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά, ίσως, να 

οφείλονται στην αύξηση των υποσχημάτων στις γεωμετρικές τους συνθέσεις (από 2 σε 3 

υποσχήματα), αλλά και στον συνδυασμό των γεωμετρικών μετασχηματισμών σε κάθε 

γεωμετρική σύνθεση. 

Στην τέταρτη διδασκαλία, στην πρώτη δραστηριότητα, η Νίκη εμπλουτίζει τον 

μαθηματικό της λόγο με εικονική χειρονομία, ενώ ο Λούης εμπλουτίζει τον περιγραφικό 

του λόγο με δράση πάνω στα πραγματικά αντικείμενα (γεωμετρικά σχήματα). Συνεπώς, 

στην πειραματική ομάδα 1 εντοπίζεται ένας σημειωτικός συντονισμός στην περίπτωση της 

Νίκης, σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου.  

Στην ίδια διδασκαλία, στη δραστηριότητα 2, παρατηρείται και πάλι στην ομάδα 

ελέγχου, ο Λούης να εμπλουτίζει το λόγο του με δράση πάνω στα πραγματικά αντικείμενα 

(χρησιμοποιεί τα γεωμετρικά του σχήματα). Αντίθετα, η Νίκη στην πειραματική ομάδα 1, 
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παρουσιάζει μια σημειωτική ωρίμανση για την περιστροφή, στον προφορικό της λόγο. 

Στην πειραματική ομάδα 2, τα παιδιά αναφέρονται στην αναδιοργάνωση της σύνθεσης με 

άτυπες λέξεις για την περιστροφή, αλλά ορίζοντας με ακρίβεια την κατεύθυνσή της. Το 

ίδιο μοτίβο, ως προς τις σημειωτικές πηγές που χρησιμοποίησαν τα παιδιά, 

επαναλαμβάνεται στον έλεγχος της δραστηριότητας 3. Εύλογα, μπορεί κανείς να 

καταλήξει στη διαπίστωση ότι τόσο οι δυσκολίες της πειραματικής ομάδας 2, όσο και η 

ανάγκη των παιδιών της ομάδας ελέγχου να χρησιμοποιήσουν πέρα από το λόγο τους και 

τη δράση τους πάνω στα πραγματικά αντικείμενα για να μεταβιβάσουν την ιδέα τους, 

καθιστούν την αναδιοργάνωση των γεωμετρικών συνθέσεων πολύπλοκη έννοια.  

Στην πέμπτη διδασκαλία, στην αναγνώριση τετράγωνων υποσχημάτων, 

παρατηρείται στην ομάδα ελέγχου και στην πειραματική ομάδα 1, ότι τα παιδιά 

ενεργοποιούν όμοιες εικονικές χειρονομίες, οι οποίες αντικαθιστούν και εμπλουτίζουν το 

λόγο τους, αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις οι χειρονομίες είναι ενσωματωμένες στην 

εικονική αναπαράσταση της τετράγωνης σύνθεσης. Αντίθετα, στην πειραματική ομάδα 2 

τα παιδιά αδυνατούν να αναγνωρίσουν το τετράγωνο σχήματα, του οποίου η επιφάνεια του 

διαπερνάται από ευθύγραμμα τμήματα άλλων γεωμετρικών σχημάτων. Είναι λοιπόν 

φανερό ότι, η μαθηματική αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων, όπως αναλύεται μέσα 

από τις σημειωτικές πηγές της κάθε ομάδας, αποτελεί τη δυσκολότερη πτυχή της 

γεωμετρικής κατανόησης των παιδιών.  

Καταλήγοντας, μέσα από την ανάλυση του λόγου και των χειρονομιών παρατηρήθηκαν να 

διακρίνονται επίπεδα σχέσης λόγου και χειρονομίας. Αναφορικά με τη σύνθεση και την 

ανάλυση γεωμετρικών συνθέσεων με εφαρμογή μετατόπισης, αρχικά τα παιδιά 

παρατηρήθηκαν να χρησιμοποιούν περιγραφικό λόγο, στον οποίο απουσίαζε η 

κατεύθυνση του μετασχηματισμού και γινόταν χρήση καθημερινής λέξης για να 

περιγράψουν το μετασχηματισμό. Έπειτα, σε ένα επόμενο στάδιο η χειρονομία των 

παιδιών αποτύπωνε τόσο το είδος του μετασχηματισμού, όσο και την κατεύθυνσή της. 

Επίσης, η χειρονομία εμπλούτιζε τον λόγο των παιδιών που παρέμενε περιγραφικός και 

περιλάμβανε μόνο λέξεις σχετικές με την κατεύθυνση του μετασχηματισμού, πάνω και 

κάτω. Σε ένα επόμενο στάδιο, το στάδιο συγχρονισμού, ο λόγος και η χειρονομία 

συγχρονίζονται, όταν ο μετασχηματισμός σχετίζεται και πάλι με τις χωρικές έννοιες πάνω 

και κάτω. Στο τελευταίο επίπεδο που έχει να κάνει με το στάδιο της σημειωτικής 

ωρίμανσης, η έννοια διατυπώνεται πλήρως στο μαθηματικό λόγο.  
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Από την άλλη, πολυπλοκότερα και πιο σύνθετα παρουσιάζονται τα στάδια που 

προκύπτουν μέσα από την ανάλυση του λόγου και της χειρονομίας για την επικοινωνία της 

περιστροφής σε γεωμετρικές συνθέσεις. Συγκεκριμένα, τα παιδιά παρουσιάζονται, αρχικά, 

να χρησιμοποιούν άτυπο λόγο που διαφοροποιείται από το λόγο που χρησιμοποιούσαν για 

την περιγραφή της μετατόπισης. Επίσης, οι χειρονομίες που παράγουν αναπαριστούν το 

μετασχηματισμό της μετατόπισης, αντί της περιστροφής. Σε ένα κατοπινό στάδιο 

παρατηρούνται να περιγράφουν με άτυπη λέξη την περιστροφή και μερικώς την 

κατεύθυνσή της, χρησιμοποιώντας τις χωρικές έννοιες πάνω και κάτω και αγνοώντας τις 

λέξεις δεξιά και αριστερά. Παράλληλα, εμπλουτίζουν τον λόγο τους με χειρονομία που 

μεταβιβάζει τόσο την περιστροφή του γεωμετρικού αντικειμένου, όσο και την κατεύθυνση 

του. Οι ίδιες σημειωτικές πηγές συνεχίζουν  να παράγονται σε ένα επόμενο στάδιο, όπου ο 

λόγος πλέον εμφανίζεται ικανός να ορίζει την περιστροφή, χωρίς ωστόσο να ορίζει 

ολοκληρωτικά την κατεύθυνσή της. Πριν από το τελευταίο στάδιο της σημειωτικής 

ωρίμανσης, με την κατάκτηση της περιστροφής και της κατεύθυνσής της στον προφορικό 

λόγο, διακρίθηκε το  στάδιο σημειωτικού συντονισμού. Στο στάδιο αυτό, τα παιδιά 

παρουσιάζονται ικανά να μεταβιβάζουν τόσο με τον λόγο τους, όσο και με τη χειρονομία 

τους το μετασχηματισμό και την κατεύθυνση της περιστροφής. Είναι λοιπόν φανερό ότι η 

περιστροφή παρουσιάζεται πολυπλοκότερη. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός 

ότι απαιτεί την παραγωγή και την κατανόηση των χωρικών εννοιών δεξιά και αριστερά. 

Τρόποι με τους οποίους οι διαφορετικές συνθήκες παρέμβασης συμβάλλουν στη 

μάθηση ή στη διαδικασία ανάπτυξης της γεωμετρικής  σκέψης και κατανόησης, 

παιδιών προσχολικής ηλικίας 

Οι διαχρονικές αναλύσεις ανάμεσα στην πρώτη και στην τρίτη φάση παρατήρησης, αλλά 

και ανάμεσα στη δεύτερη και στη τρίτη φάση της παρατήρησης, για την κάθε ομάδα, 

ανέδειξαν τη συμβολή του παρεμβατικού προγράμματος, που προωθεί τη λειτουργική 

σύλληψη και την παραγωγή χειρονομιών στη γεωμετρική σκέψη των παιδιών.   

Όπως φαίνεται και από τα έργα των παιδιών όλων των ομάδων, ενώ στις 

προηγούμενες δύο φάσεις της παρατήρησης τα έργα των παιδιών παρουσίαζαν γεωμετρικά 

αντικείμενα σε πρωτοτυπικούς προσανατολισμούς, στην τρίτη φάση παρατήρησης τα 

παιδιά δημιουργούν γεωμετρικές συνθέσεις σε διάφορους προσανατολισμούς.  

Παράλληλα εφαρμόζουν νοερούς μετασχηματισμούς σε γεωμετρικά σχήματα κατά 

τη διάρκεια διατύπωσης των προβλέψεών τους, τους οποίους αναπαριστούν  είτε με 

ενέργειες στα πραγματικά τους αντικείμενα, είτε με  χειρονομίες που εμπλουτίζονται  ή 
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συγχρονίζονται με τον προφορικός τους λόγο, είτε μόνο με την παραγωγή του προφορικού 

τους λόγου.  

 

Όνομα 

παιδιού 

Α΄ Φάση 

Παρατήρησης   

Β΄ Φάση 

Παρατήρησης   

Γ΄ Φάση 

Παρατήρησης   

Ομάδα Ελέγχου 

Λούης  

 

 

 

Βάσω  

 

 

 

Λάουρα  

 
 

 

Θάλεια 

 

 
 

Πειραματική Ομάδα 1 

Έλενα 

 

 

 

Λίνα 
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Νίκη 

 

 

 

 

Δημή-

τρης  

 

 

 

Πειραματική Ομάδα 2 

Αλεξία 

 

 

 

 

Αχιλ-

λέας 
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Άντρη 

 

 

 

Στέλλα 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4.5: Έργα παιδιών εστίασης της παρατήρησης σε κάθε φάση παρατήρησης 

Επιπλέον, ενώ στις προηγούμενες φάσεις της παρατήρησης τα παιδιά ανέλυαν 

γεωμετρικά σχήματα, ενεργοποιώντας δεικτικές και εικονικές χειρονομίες, στην τρίτη 

φάση παρατήρησης οι ενέργειες αυτές γίνονταν νοερά. Αναλυτικότερα, για να μπορέσουν 

να προβούν στην επιλογή της τελικής γεωμετρικής σύνθεσης και στον εντοπισμό του 

γεωμετρικού μετασχηματισμού που απαιτείτο σε κάθε γεωμετρική σύνθεση, έπρεπε να 

αναλύσουν την κάθε σύνθεση σε απλούστερες μονάδες, σε γνωστά γεωμετρικά σχήματα.   

Παράλληλα, στην τρίτη φάση παρατήρησης συνδύαζαν διαφορετικά γεωμετρικά σχήματα 

για να δημιουργήσουν ένα ρόλο σε μια γεωμετρική σύνθεση σε διαφορετικούς 

προσανατολισμούς, σε αντίθεση με προηγούμενες φάσεις της παρατήρησης, σε όλες τις 

ομάδες. Συγκεκριμένα, τα παιδιά έτειναν να χρησιμοποιούν ένα γεωμετρικό αντικείμενο 

για ένα ρόλο στην γεωμετρική τους σύνθεση, σε πρωτοτυπικούς προσανατολισμούς. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και στις τρεις ομάδες, τα παιδιά αναγνώριζαν, είτε 
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λεκτικά, είτε με χειρονομίες, γεωμετρικά σχήματα σε γεωμετρικές συνθέσεις, σε 

διαφορετικούς προσανατολισμούς, κάτι που δεν είχε επιτευχθεί σε προηγούμενες φάσεις 

της παρατήρησης.  

Παράλληλα, ενώ στις δύο πρώτες φάσεις  παρατήρησης τα παιδιά προέβαιναν σε 

συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικά γεωμετρικά σχήματα χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, στην 

τρίτη φάση της παρατήρησης, τα παιδιά παρατηρήθηκαν να αναπτύσσουν συγκρίσεις 

γεωμετρικών σχημάτων που ανήκαν στην ίδια κατηγορία σχημάτων, εστιαζόμενοι στις 

κρίσιμες ιδιότητες τους, όπως για παράδειγμα η γωνιά. 

Ωστόσο, έντονες διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν στις τρεις ομάδες. Αρχικά, ενώ 

στην πειραματική ομάδα 1, στην τρίτη διδασκαλία, όλα τα παιδιά δημιουργούσαν την 

τετράγωνη γεωμετρική σύνθεση με πέντε υποσχήματα σε διάφορους προσανατολισμούς, 

όπως και στην πειραματική ομάδα 2 (μόνο ο Αχιλλέας), στην ομάδα ελέγχου  κανένα παιδί 

από την ομάδα εστίασης της παρατήρησης δεν κατάφερε να το επιτύχει. 

 

Δημιουργία 

γεωμετρικών 

συνθέσεων 

Ομάδα Ελέγχου Πειραματική 

Ομάδα 1 

Πειραματική 

Ομάδα 2 

Πρώτη Διδασκαλία  

Δραστηριότητα 1-

Αρχική γεωμετρική 

σύνθεση  

Καμία δυσκολία Καμία δυσκολία Δυσκολία από όλα 

τα παιδιά 

Πρώτη Διδασκαλία-

Δραστηριότητα 1-

Τελική γεωμετρική 

σύνθεση 

Δυσκολίες –Βάσω 

και Θάλεια 

Καμία δυσκολία Δυσκολία -Στέλλα 

Δεύτερη Διδασκαλία 

-Δραστηριότητα 1-

Αρχική γεωμετρική 

σύνθεση 

Καμία δυσκολία Καμία δυσκολία Καμία δυσκολία 

Δεύτερη Διδασκαλία 

-Δραστηριότητα 1-

Δυσκολία από Καμία δυσκολία Καμία δυσκολία 
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Τελική γεωμετρική 

Σύνθεση  

Θάλεια 

Τρίτη Διδασκαλία -

Δραστηριότητα 1 

Αρχική γεωμετρική 

σύνθεση 

Δυσκολία από 

Λάουρα και Θάλεια 

με προσανατολισμό 

τριγώνου 

Δυσκολία στην 

αρχική από Λίνα και 

Νίκη 

Δυσκολίες από 

Αλεξία και Άντρη 

Τρίτη Διδασκαλία-

Δραστηριότητα 1  

Τελική γεωμετρική 

σύνθεση 

Καμία δυσκολία Καμία δυσκολία Δυσκολίες από 

Αλεξία και Αχιλλέα 

Τρίτη Διδασκαλία  –

Δραστηριότητα 3 

Δυσκολία από όλα 

τα παιδιά  

Καμία δυσκολία Δυσκολία  από 

Αλεξία και Άντρη 

Τέταρτη Διδασκαλία  

–Δραστηριότητα 1 

(Αρχική και Τελική 

γεωμετρική 

σύνθεση) 

Καμία δυσκολία Καμία δυσκολία Δυσκολία στην 

Αλεξία , Στέλλα και 

Άντρη στην τελική 

γεωμετρική σύνθεση 

Τέταρτη Διδασκαλία  

–Δραστηριότητα 2 

(Αρχική και Τελική 

γεωμετρική 

σύνθεση) 

Δυσκολίες από 

Λάουρα, Θάλεια και 

Βάσω στο τραπέζιο 

Καμία δυσκολία Καμία δυσκολία 

Τέταρτη Διδασκαλία 

-Δραστηριότητα 3 

(Αρχική και Τελική 

γεωμετρική 

σύνθεση) 

Δυσκολία στην 

αρχική σύνθεση από 

Λούη και στην 

τελική από Βάσω 

Καμία δυσκολία Δυσκολία στην 

αρχική σύνθεση από 

Αλεξία και Άντρη 

Πίνακας 4.6: Συμπεριφορά παιδιών στη δημιουργία γεωμετρικών συνθέσεων με 

πραγματικά υλικά.  
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 Επίσης, στη δημιουργία γεωμετρικών συνθέσεων, στην ανάλυση των συνθέσεων 

και στην αναδιοργάνωση των υποσχημάτων, με τον χειρισμό πραγματικών γεωμετρικών 

σχημάτων, παρατηρήθηκε μία υπεροχή στην Πειραματική Ομάδα 1. Αντίθετα οι 

υπόλοιπες ομάδες εντοπίστηκαν να αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες. Το γεγονός, ότι η 

πειραματική ομάδα 2 αντιμετώπιζε τις ίδιες δυσκολίες με την ομάδα ελέγχου, οφείλεται 

στο ότι τα παιδιά της ομάδας αυτής συχνά αγνοούσαν τις σκόπιμες χειρονομίες που 

προβάλλονταν.  

Επιπλέον, όπως φαίνεται και από τον πιο πάνω πίνακα, πίνακας 4.6 τα παιδιά της 

ομάδας ελέγχου σπάνια συναντούσαν δυσκολίες στην τελική γεωμετρική σύνθεση τους. 

Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι, από τη δεύτερη διδασκαλία και μετά, η 

εκπαιδευτικός της τάξης χρησιμοποιούσε, αυθόρμητα, χειρονομίες κατά τη διάρκεια της 

διατύπωσης προβλέψεων της τελικής γεωμετρικής σύνθεσης. Ίσως η παραγωγή των 

αυθόρμητων χειρονομιών βοηθούσε τα παιδιά στη δημιουργία της τελική γεωμετρικής 

σύνθεσης.  

Διατύπωση 

προβλέψεων 

Ομάδα Ελέγχου Πειραματική 

Ομάδα 1 

Πειραματική 

Ομάδα 2 

Διδασκαλία 1 –

Δραστηριότητα 3 

Διατύπωση 

λανθασμένης 

επιλογής μόνο από 

Βάσω 

Καμία λανθασμένη 

επιλογή  

Καμία λανθασμένη 

επιλογή  

Διδασκαλία 1 –

Δραστηριότητα 4  

Καμία λανθασμένη 

επιλογή 

Καμία λανθασμένη 

επιλογή 

Καμία λανθασμένη 

επιλογή 

Διδασκαλία 2-

Δραστηριότητα 3 

Διατύπωση 

λανθασμένης 

επιλογής από όλα 

τα παιδιά  

Διατύπωση 

λανθασμένης 

επιλογής από Λίνα 

Διατύπωση 

λανθασμένης 

επιλογή από όλα τα 

παιδιά 

Διδασκαλία 3-

Δραστηριότητα 4  

Καμία λανθασμένη 

επιλογή 

Διατύπωση 

λανθασμένης 

επιλογής από Λίνα 

Διατύπωση 

λανθασμένης 

επιλογή από 

Αχιλλέα 
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Πίνακας 4.7: Διατύπωση προβλέψεων παιδιών ομάδας εστίασης της παρατήρησης για 

επιλογή τελικής γεωμετρικής σύνθεσης, σε δραστηριότητες δημιουργίας και ανάλυσης 

γεωμετρικών συνθέσεων  

Αναφορικά με τα έργα που καλούνταν να επιλέξουν την τελική γεωμετρική 

σύνθεση και να υπερβούν τα εμπόδια τους από τον πρωτοτυπικό προσανατολισμό των 

υποσχημάτων των γεωμετρικών συνθέσεων, υπεροχή εντοπίζεται και πάλι στην 

Πειραματική Ομάδα 1. Το μοναδικό παιδί που εξέφραζε λανθασμένη επιλογή, στην ομάδα 

αυτή, ήταν η Λίνα, η οποία εντοπιζόταν να δίνει βεβιασμένη απάντηση, ενδεχομένως λόγω 

του εγωκεντρισμού που διακρίνει την ηλικία αυτή. Τέτοια συμπεριφορά είχε εντοπιστεί 

και στην περίπτωση του Αχιλλέα.  Οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην πειραματική ομάδα 

2 και στην ομάδα ελέγχουν δεν ήταν έντονες.  

Σχετικά με την αναγνώριση γεωμετρικού αντικειμένου σε γεωμετρική σύνθεση, 

όπου η επιφάνειά του  διαπερνιόνταν από ευθύγραμμα τμήματα άλλων γεωμετρικών 

σχημάτων, αν και αρχικά όλα τα παιδιά εντόπισαν δυσκολίες, οι δυσκολίες αυτές 

ξεπεράστηκαν με εξαίρεση την πειραματική ομάδα 2. Στην ομάδα αυτή τα παιδιά 

αδυνατούσαν να αναλύσουν και να απομακρύνουν νοερά τα ευθύγραμμα τμήματα που 

διαπερνούσαν τη γεωμετρική σύνθεση, στην πέμπτη διδασκαλία. Ωστόσο και οι τρεις 

ομάδες παρουσίασαν επιτυχία στην αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων, των οποίων η 

επιφάνειά τους δεν διαπερνιόταν από ευθύγραμμα τμήματα άλλων γεωμετρικών σχημάτων 

και βρίσκονταν σε διαφορετικούς προσανατολισμούς. Η ικανότητα αυτή δεν εντοπίστηκε 

στις προηγούμενες φάσεις παρατήρησης.   

Αν λάβουμε υπόψη ότι στις προηγούμενες φάσεις της παρατήρησης τα παιδιά ήταν 

ικανά να αναγνωρίζουν γεωμετρικά σχήματα, μόνο, σε συλλογές γεωμετρικών σχημάτων 

σε πρωτοτυπικές θέσεις, η πιο πάνω περιγραφή της δράσης των παιδιών αποδεικνύει την 

εξέλιξη της γεωμετρικής τους σκέψης.  
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KΕΦΑΛΑΙΟ VI 

Συμπεράσματα 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία 15 χρόνια η μελέτη των χειρονομιών, ως μέρος της συζήτησης στη 

μαθηματική διδασκαλία απέσπασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον (π.χ. Arzarello & Edwards,2005).  

Οι χειρονομίες μπορούν να θεωρηθούν μια κύρια πηγή της μαθησιακής διαδικασίας των 

μαθηματικών (Dreyfus, Sabena, Kidron, & Arzarello, 2014) . Επίσης, μπορούν να 

συμβάλουν στην απλοποίηση της επικοινωνίας ιδεών που δεν έχουν κατακτηθεί πλήρως,  

(π.χ.. Reynolds & Reeve, 2002), μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το γνωστικό φόρτο 

εργασίας, για τον εντοπισμό της κατάλληλης μαθηματικής λέξης. 

 Από την άλλη, ο Duval (2014) χαρακτηρίζει την οπτικοποίηση στη γεωμετρία σαν 

μία μεγάλη πρόκληση που μπορεί να αναπτυχθεί στα παιδιά μέσα από την ανάλυση των 

γεωμετρικών σχημάτων σε απλούστερες μονάδες (π.χ. ανάλυση 2D σχήματος, σε μονάδες 

1D). Αυτό απαιτεί ραγδαίες αλλαγές στους στόχους της γεωμετρίας, από την προσχολική 

ηλικία μέχρι και το δημοτικό σχολείο (Duval & Godin 2005). Συνεπώς, οι χειρονομίες θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ένα σημαντικό εργαλείο για να αποκτήσουν τα παιδιά 

πρόσβαση σε τέτοιες έννοιες.  

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να εξετάσει τη φύση και το 

ρόλο των χειρονομιών, καθώς και τη σχέση τους με τον προφορικό λόγο και άλλες 

σημειωτικές αναπαραστάσεις, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης γεωμετρικών εννοιών. Επίσης, 

επιδιώχθηκε να εξεταστεί, πώς οι διαφορετικές συνθήκες παραγωγής χειρονομιών, 

σχετικών με τη γεωμετρία, που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία, μπορούν να συμβάλουν 

στην ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης των παιδιών. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εργασίας και θα γίνει 

συσχέτισή τους με αποτελέσματα άλλων ερευνών, αλλά και θεωριών. Επίσης, θα 

υπογραμμιστούν εφαρμογές των αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση για βελτίωση της 

μαθησιακής διαδικασίας και τέλος, θα γίνουν προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.  
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Γενικά Συμπεράσματα και Σχέση Αποτελεσμάτων με Άλλες Θεωρίες 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε την περιγραφή της διαφορετικότητας των 

κινήσεων των χεριών που παράγουν τα παιδιά σε μια τάξη νηπιαγωγείου, με θέμα 

διδασκαλίας τη γεωμετρία. Χρησιμοποιώντας την κατηγοριοποίηση του McNeil (1992), 

εντοπίστηκε μία υπεροχή των δεικτικών χειρονομιών στην πρώτη φάση παρατήρησης. 

Ακολούθως, στις επόμενες φάσεις παρατήρησης, οι δεικτικές χειρονομίες εντοπίστηκαν να 

αντικαθίστανται από τις εικονικές χειρονομίες.  Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι, η 

εξέλιξη της γεωμετρικής σκέψης των παιδιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μετάβαση 

των χειρονομιών των παιδιών από δεικτική διάσταση σε εικονική διάσταση. Σε έρευνα 

τους οι Arzarello, Robutti και  Thomas (2015), τονίζουν ότι η γνωστική εξέλιξη των 

παιδιών είναι συνυφασμένη με την ίδια τη μετάβαση των χειρονομιών από εικονική και 

δεικτική διάσταση, σε μεταφορική διάσταση. Την εξέλιξη αυτή την αποδίδουν στο 

γεγονός ότι η μεταφορική  διάσταση ενθαρρύνει την επικοινωνία αφηρημένων ιδεών. Η 

έρευνα αυτή παρουσιάζει ότι ακόμη και η μετάβαση από ένα πλαίσιο χειρονομιών με 

δεικτική διάσταση σε εικονική διάσταση, μπορεί να θεωρηθεί μία εξέλιξη στη γεωμετρική 

σκέψη των παιδιών. Το γεγονός ότι, η χειρονομία ως σημαίνων εμφανίζεται στις δύο 

τελευταίες φάσεις παρατήρησης να διακρίνεται με μεγαλύτερο βαθμό ομοιότητας με το 

αντικείμενο που αναπαριστά, αποτελεί από μόνο του μία εξέλιξη.  Η απουσία 

μεταφορικών χειρονομιών μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι, οι χειρονομίες των 

παιδιών σε όλες τις φάσεις παρατήρησης ήταν συνδεδεμένες με πραγματικά αντικείμενα. 

Επίσης, στην τρίτη φάση  παρατήρησης, τα παιδιά εντοπίζονται να παράγουν 

χειρονομίες ανάμεικτου χαρακτήρα (χειρονομίες που αναμειγνύουν πολλές μαθηματικές 

έννοιες), λόγω της πολυπλοκότητας των εννοιών που επεξεργάζονταν στη φάση αυτή.  

Ωστόσο στην τρίτη φάση παρατήρησης, οι χειρονομίες των παιδιών χαρακτηρίζονταν  από 

δυναμικό χαρακτήρα (αναπαράσταση μετασχηματισμού γεωμετρικού αντικειμένου), σε 

αντίθεση με τις προηγούμενες φάσεις της παρατήρησης που διακρίνονταν από 

στατικότητα (π.χ. αναπαράσταση τριγώνου, ενώνοντας αντίχειρες και δείκτες) και απλή 

κίνηση στον αέρα (π.χ. αναπαράσταση τετραγώνου στον αέρα, φέροντας το περίγραμμα 

του σχήματος με το δείκτη). Συνεπώς, αν λάβουμε υπόψη ότι  οι δυναμικού χαρακτήρα 

χειρονομίες προσφέρουν ένα μοναδικό τρόπο στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με 

μαθηματικές ιδέες (Walkington, Boncoddo,  Williams, Nathan,Alibali,  Simon,  & Pier, 

2014), η μετάβαση από χειρονομίες στατικού χαρακτήρα σε δυναμικού χαρακτήρα 

αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της εξέλιξης της γεωμετρικής σκέψης των παιδιών. Επιπλέον, 
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εύλογα, μπορεί να γίνει μία διάκριση των χειρονομιών σε χειρονομίες στατικού και 

δυναμικού χαρακτήρα  (Walkington et.al , 2014) και σε χειρονομίες που αναπαριστούν 

κίνηση στον αέρα (δηλαδή, αναπαράσταση γεωμετρικού αντικειμένου στον αέρα).  

Το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος πληθικός αριθμός των χειρονομιών προέρχεται από 

παιδιά με ψηλή μαθηματική ικανότητα ενισχύει αποτελέσματα άλλων ερευνών, τα οποία 

τονίζουν  ότι η χειρονομία αποτελεί μέσο εξωτερίκευσης νοερών εικόνων, που 

ενδεχομένως  υπάρχουν,  αλλά δε μπορούν να περιγραφούν, επαρκώς, λεκτικά (Kim, Roth 

& Thom, 2011). Παρόλα αυτά, η παραγωγή χειρονομιών εντοπίστηκε  στην τρίτη φάση 

της παρατήρησης, στην Πειραματική Ομάδα 1 όχι μόνο σε παιδιά με ψηλή μαθηματική 

ικανότητα, αλλά και σε παιδιά με  χαμηλότερη μαθηματική ικανότητα. Η παρατήρηση 

αυτή, μπορεί να ερμηνευθεί από το ότι, τα παιδιά της πειραματικής ομάδας 

χρησιμοποιούσαν τις χειρονομίες ως εργαλείο για να συλλάβουν και να προσεγγίσουν 

κάθε μαθηματική έννοια που επεξεργάζονταν. Τέλος, το γεγονός ότι παρατηρείται να 

παράγονται χειρονομίες από παιδιά με διαφορετική μητρική γλώσσα από τη γλώσσα 

διδασκαλίας, ενθαρρύνει περισσότερο τις υποθέσεις μας, ότι οι δυσκολίες της γλώσσας 

προκαλούν την παραγωγή χειρονομιών (Reynolds & Reeve, 2002). 

Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα και συγκεκριμένα το γεωμετρικό 

περιεχόμενο των χειρονομιών που παράγουν τα παιδιά, τα αποτελέσματα της ερευνάς 

επιβεβαιώνουν αποτελέσματα άλλων ερευνών, που αναφέρουν ότι οι χειρονομίες είναι 

κατάλληλες στο να επικοινωνούν χωρικές πληροφορίες  (McNeill, 1992 ∙ Kita & Özyürek, 

2003), γεωμετρικά σχήματα (Walkington et al. 2014), αλλά και γεωμετρικούς 

μετασχηματισμούς (Ng Lam  &  Sinclair, 2014). Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής 

παρουσιάζουν μια εξέλιξη στο γεωμετρικό περιεχόμενο των χειρονομιών, ανάμεσα στις 

φάσεις παρατήρησης. Συγκεκριμένα, ενώ στην πρώτη φάση παρατήρησης οι χειρονομίες 

των παιδιών επικοινωνούσαν στοιχεία αντιληπτικής αναγνώρισης γεωμετρικών σχημάτων, 

στη δεύτερη και τρίτη φάση παρατήρησης εστιάζονταν στην ανάλυση του γεωμετρικού 

σχήματος σε απλούστερες μονάδες (π.χ. πλευρές). Συνεπώς, η διαφοροποίηση αυτή που 

παρατηρήθηκε στο γεωμετρικό περιεχόμενο των χειρονομιών ενισχύει τις υποθέσεις και 

άλλων ερευνητών, ότι οι χειρονομίες πιθανόν εμπλέκονται στην ίδια τη γνωστική αλλαγή 

του ατόμου για την κατάκτηση μίας έννοιας (Goldin-Meadow, 2000). Επιπλέον, είναι 

βέβαιο ότι η πρώτη επαφή των παιδιών με τα γεωμετρικά αντικείμενα στηρίζεται στην 

σύλληψη του σχήματος ολιστικά. Ακόμη και όταν, στην πρώτη φάση παρατήρησης, 

προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τις διαφορές των γεωμετρικών σχημάτων οι εικονικές 
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χειρονομίες τους, οι οποίες αντιστοιχούσαν ή εμπλούτιζαν τον λόγο, μεταβίβαζαν στοιχεία 

σχετικά με την ολιστική εικόνα των γεωμετρικών σχημάτων.  

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα περιλάμβανε τις σχέσεις των χειρονομιών με την 

προφορική ομιλία, καθώς και με άλλα σημειωτικά συστήματα, με τα οποία οι μαθητές 

αλληλεπιδρούν, για να αναπτύξουν και να μεταβιβάσουν γεωμετρικές έννοιες. Η ποιοτική 

ανάλυση των δεδομένων παρουσίασαν για την πρώτη φάση παρατήρησης φαινόμενα 

εμπλουτισμού, αντικατάστασης και σύγκρουσης του γεωμετρικού περιεχομένου που 

μεταβίβαζε η χειρονομία και η γλώσσα. Τα φαινόμενα αυτά παρουσιάστηκαν να 

εξελίσσονται στις υπόλοιπες φάσεις παρατήρησης και να παίρνουν τη μορφή 

συγχρονισμού και δια-συγχρονισμού λόγου (συγχρονισμός χειρονομίας με λόγου 

συνομιλητή) και χειρονομίας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, φαινόμενα συγχρονισμού 

και δια-συγχρονισμού εντοπίστηκαν περισσότερο σε παιδιά με ψηλή μαθηματική 

ικανότητα. Προσεγγίζονταν τον κρίσιμο ρόλο των χειρονομιών στο μαθησιακό 

περιβάλλον των μαθηματικών, αλλά στην ίδια την μαθηματική σκέψη, ο Radford (2009) 

τονίζει, « η σκέψη δεν κυριαρχεί μόνη στο μυαλό αλλά μέσα και διαμέσου ανώτερων 

διαδικασιών (σοφιστικών) σημειωτικού συντονισμού, ομιλίας, σώματος, χειρονομιών, 

συμβόλων και εργαλείων» (Radford,2009, σελ. 11). Συνεπώς, ο σημειωτικός αυτός 

συντονισμός γλώσσας και χειρονομίας που επιτυγχάνεται από την πρώτη στη δεύτερη και 

τρίτη φάση παρατήρησης, μπορεί να θεωρηθεί μία ένδειξη ανάπτυξης της σκέψης και κατ’ 

επέκταση, εξέλιξης της γεωμετρικής σκέψης.  

Σχετικά με το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα και τις αλλαγές που  επέρχονται στις 

χειρονομίες και στις αλληλεπιδράσεις τους με την προφορική ομιλία και με άλλες 

σημειωτικές πηγές, παρατηρήθηκαν  διάφορα φαινόμενα. Ανάμεσα σε αυτά τα φαινόμενα 

ήταν το φαινόμενο της σημειωτικής ωρίμανσης. Τα φαινόμενα αυτό αφορούσε την 

κατάκτηση των γεωμετρικών εννοιών στον προφορικό λόγο των παιδιών, αλλά και την 

απλοποίηση των χειρονομιών των παιδιών που μεταβίβαζαν μια γεωμετρική έννοια (π.χ. 

εικονική χειρονομία Λούη για γωνιά σε δεύτερη και τρίτη φάση παρατήρησης). Το 

αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει αποτελέσματα άλλων ερευνών (π.χ. Radford & Sabena, 

2015) που τονίζουν ότι το φαινόμενο της σημειωτικής ωρίμανσης αποτελεί συνέπεια της 

κατάκτησης μαθηματικών εννοιών.  Παράλληλα, παρατηρήθηκαν δεικτικές χειρονομίες να 

μετατρέπονται σε εικονικές χειρονομίες, ενώ φαινόμενα αντικατάστασης του προφορικού 

λόγου να μετατρέπονται σε φαινόμενα εμπλουτισμού, συγχρονισμού ή και δια-
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συγχρονισμού, δηλαδή συγχρονισμού χειρονομιών με λεκτικές αναπαραστάσεις άλλων 

συνομιλητών.  

Ωστόσο, η σχέση χειρονομίας και υπολοίπων σημειωτικών πηγών, όπως εικόνες 

παραμυθιού, εικόνες γεωμετρικών σχημάτων και πραγματικών γεωμετρικών αντικειμένων 

εμφανίστηκαν να διαφοροποιούνται. Ενώ οι χειρονομίες παράγονταν και λειτουργούσαν 

ως δείκτης, δηλαδή, το μήνυμα που επικοινωνούσαν  προερχόταν από το ίδιο το 

αντικείμενο για το οποίο αναφέρονταν και υποδείκνυαν, έπειτα ενσωματώνονταν σ’ αυτό 

ή παράγονταν σε εξάρτηση με αυτό. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής 

επιβεβαιώνουν και εμπλουτίζουν τα επίπεδα της Krause (2015), η οποία αναφέρει τρία 

επίπεδα στη θεωρία της. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

παρουσιάζουν ένα ακόμη επίπεδο ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο της θεωρίας, 

δηλαδή το επίπεδο της εξάρτησης της χειρονομίας από τις υπόλοιπες σημειωτικές πηγές. 

Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις αυτές η ερμηνεία των χειρονομιών μπορεί να επιτευχθεί, 

χωρίς την παρουσία οποιασδήποτε άλλης σημειωτικής πηγής. Παρόλα αυτά το γεωμετρικό 

αντικείμενο που αναπαριστά η χειρονομία είναι φανερά επηρεασμένο από χαρακτηριστικά 

άλλων αναπαραστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για το αντικείμενο αυτό, όπως 

πραγματικά υλικά, εικονικές αναπαραστάσεις. Η απουσία του επιπέδου αποσύνδεσης από 

το πλαίσιο οφείλεται στο γεγονός ότι, οι χειρονομίες των παιδιών παράγονταν με αναφορά 

στα πραγματικά αντικείμενα. Παρόλα αυτά, η παραγωγή χειρονομιών προσφέρει τη  

δυνατότητα στα παιδιά να επεκτείνουν τη σημειωτική αλυσίδα (πραγματικά αντικείμενα – 

χειρονομία) και να οδηγηθούν στην κατάκτηση μαθηματικών εννοιών (Maffia & Sabena, 

2015). 

Σημαντικό αποτέλεσμα αποτελεί η δυνατότητα που προσέφερε η ανάλυση των 

χειρονομιών σε σχέση με άλλες σημειωτικές πηγές και η διαφοροποίηση των σχέσεων 

αυτών για τον εμπλουτισμό της θεωρίας των Sinclair & Moss (2012) για το γεωμετρικό 

λόγο των παιδιών. Το πρώτο στάδιο της θεωρίας, που φέρει το όνομα «επικοινωνία για 

βασικά περιγραφικά αντικείμενα», εντοπίζεται στις εικονικές και δεικτικές χειρονομίες των 

παιδιών για την αντιληπτική αναγνώριση γεωμετρικών αντικειμένων. Οι χειρονομίες των 

παιδιών συγχρόνιζαν ή εμπλούτιζαν τον λόγο τους και  ήταν φανερά εξαρτημένες από τις 

υπόλοιπες σημειωτικές πηγές που πλαισίωναν την κάθε δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, 

συχνά τα παιδιά ξεκινούσαν να ορίζουν με δεικτικές χειρονομίες ένα γεωμετρικό 

αντικείμενο, το οποίο βρισκόταν σε πρωτοτυπική θέση. Η αναγνώρισή του γινόταν 

αντιληπτή μέσα από την υπόδειξή του από τη χειρονομία. Το επίπεδο αυτό ακολουθούσαν 
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οι εικονικές χειρονομίες, οι οποίες αναπαριστούσαν γεωμετρικά αντικείμενα σε 

πρωτοτυπικές θέσεις και με φανερή συμμετρικότητα, χαρακτηριστικό των υπόλοιπων 

σημειωτικών πηγών που πλαισίωναν τη δραστηριότητα. Επιπλέον, απέκλειαν οποιοδήποτε 

άλλο σχήμα βρισκόταν σε διαφορετικό προσανατολισμό ή μέγεθος από αυτό που είχαν τα 

σχήματα, με τα οποία ήρθαν σε επαφή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.  

Στο δεύτερο επίπεδο της θεωρίας του γεωμετρικού λόγου, «επικοινωνία για 

συγκεκριμένα περιγραφικά αντικείμενα» οι δεικτικές τους χειρονομίες, αλλά και ο λόγος 

τους αναγνωρίζουν γεωμετρικά αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικό 

προσανατολισμό και μέγεθος από αυτό που είχαν τα γεωμετρικά σχήματα που συνάντησαν 

στις διδασκαλίες τους. Η συμπεριφορά αυτή δείχνει μία αποσύνδεση από το πλαίσιο, η 

οποία πολλές φορές οδηγούσε και σε φαινόμενα σημειωτικής ωρίμανσης. Παρόλα αυτά, 

στο επίπεδο αυτό, τα παιδιά θεωρούν ότι ένα γεωμετρικό αντικείμενο διαφέρει από ένα 

άλλο, εφόσον ανήκει σε μια άλλη κατηγορία σχημάτων. Συνεπώς, οι συγκρίσεις, στις 

οποίες προβαίνουν τα παιδιά ανάμεσα στα γεωμετρικά αντικείμενα, παραμένουν σε 

ολιστικό επίπεδο και δεν χαρακτηρίζονται από οποιαδήποτε ανάλυση του γεωμετρικού 

σχήματος σε απλούστερες μονάδες (π.χ. πλευρές), χωρίς την καθοδήγηση της 

εκπαιδευτικού.  

Στο τρίτο επίπεδο της θεωρίας «λόγος για αφηρημένα αντικείμενα», τα παιδιά είναι, 

πλέον, ικανά να ονομάζουν τα γεωμετρικά αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται σε μη 

πρωτοτυπικές θέσεις, να τα συμβολίζουν με χειρονομίες στατικού χαρακτήρα, τις οποίες 

μετασχηματίζουν σε δυναμικού χαρακτήρα. Επιπλέον, στο επίπεδο αυτό, τα παιδιά 

προβαίνουν σε νοερούς μετασχηματισμούς των γεωμετρικών σχημάτων, τους οποίους 

περιγράφουν λεκτικά ή μέσω ανάμεικτου χαρακτήρα χειρονομιών, οι οποίες εμπλουτίζουν 

ή συγχρονίζουν το λόγο τους. 

Παράλληλα με την ανάπτυξη των επιπέδων αυτών, τα παιδιά διαπερνούσαν από 

διαφορετικά επίπεδα για την ανάλυση του γεωμετρικού σχήματος σε απλούστερες μονάδες 

(πλευρές). Σ’ ένα αρχικό επίπεδο, σε ερωτήσεις που αφορούσαν την ανάλυση του 

γεωμετρικού σχήματος σε πλευρές, τα παιδιά απαντούσαν, όπως προαναφέρθηκε, με 

εικονικές χειρονομίες, οι οποίες εμπλούτιζαν το λόγο τους και αναπαριστούσαν την 

ολιστική αντίληψη του σχήματος. Σε ένα επόμενο επίπεδο, προχωρούσαν στην ανάλυση 

του σχήματος σε πλευρές, μέσα από τις δεικτικές ή τις εικονικές χειρονομίες τους, οι 

οποίες αποτελούσαν δείκτη για την κάθε πλευρά. Οι χειρονομίες τους εμπλούτιζαν τον 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

544 

 

προφορικό τους λόγο. Έπειτα, είχε παρατηρηθεί μια σημειωτική ωρίμανση (διατύπωση 

προφορικού λόγου), όσον αφορά στην καταμέτρηση των πλευρών ενός δυσδιάστατου 

γεωμετρικού αντικειμένου. Δηλαδή, τα παιδιά ήταν ικανά να απαντούν λεκτικά σε 

ερωτήσεις πόσες πλευρές έχει ένα τετράγωνο, χωρίς να είναι αναγκαία η καταμέτρηση των 

πλευρών του σχήματος. Το επίπεδο αυτό διαδέχθηκε η σύγκριση των πλευρών του 

γεωμετρικού σχήματος που προσέγγιζαν. Αρχικά, παρατηρήθηκε μία εξάρτηση των 

παιδιών από το πλαίσιο, όπως φαινόταν μέσα από τις χειρονομίες τους που εμπλούτιζαν το 

λόγο τους και  όριζαν την κάθε ίση πλευρά. Για παράδειγμα, τα παιδιά αναγνώριζαν ως 

ίσες πλευρές του ορθογωνίου μόνο τις μεγάλες πλευρές του σχήματος και όχι τις 

μικρότερες, λόγω της έμφασης που δινόταν στην τάξη μέσα από τις εικονικές 

αναπαραστάσεις του ορθογωνίου στις μεγάλες πλευρές του. Έπειτα, η εξάρτηση αυτή  

υποχωρεί στα παιδιά με ψηλή μαθηματική ικανότητα. Τα παιδιά της ομάδας αυτής 

παρουσιάζονται ικανά να αναφέρονται σε όλες τις ίσες πλευρές των σχημάτων, μέσω του 

προφορικού τους λόγου (σημειωτική ωρίμανση).  

Όμοια, η ανάλυση και η δημιουργία γεωμετρικών συνθέσεων από δυσδιάστατα 

γεωμετρικά σχήματα (π.χ. δημιουργία γεωμετρικών συνθέσεων με 2D αντικείμενα ) 

περνούσε από διαφορετικά επίπεδα κατάκτησης. Σε ένα πρώτο στάδιο, τα παιδιά 

αναγνώριζαν, όπως φάνηκε από τις χειρονομίες τους και τον προφορικό τους λόγο, ότι τα 

δύο αντικείμενα ενώθηκαν και δημιούργησαν τη γεωμετρική σύνθεση. Δηλαδή, 

αναφέρονταν στην αρχική ή τελική θέση των γεωμετρικών αντικειμένων. Συνεπώς, τόσο 

μέσα από την χειρονομία τους, όσο και μέσα από το λόγο τους απουσίαζε ο γεωμετρικός 

μετασχηματισμός του γεωμετρικού σχήματος. Είναι, λοιπόν, αποδεκτό ότι η κατάκτηση 

της μερεολογικής τροποποίησης των σχημάτων, μπορεί να διακριθεί κι αυτή σε 

διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης.  

Αναφορικά με τα επόμενα ερευνητικά ερωτήματα και συγκεκριμένα  με τους 

τρόπους, με τους οποίους οι χειρονομίες των εκπαιδευτικών  και των συνομηλίκων τους 

στο νηπιαγωγείο χρησιμοποιούνται ως πηγή από τα παιδιά για τη κατάκτηση γεωμετρικών 

εννοιών, παρατηρήθηκαν πολλαπλά φαινόμενα. Όσον αφορά στη σχέση χειρονομιών 

εκπαιδευτικού και παιδιών εντοπίστηκαν φαινόμενα σύλληψης, επιβεβαιώνοντας 

αποτελέσματα άλλων ερευνών (όπως McNeill 2005 ∙ Radford & Sabena ,2015), αλλά και 

φαινόμενα μετασχηματισμού της χειρονομίας εντός τους ίδιου σημειωτικού συστήματος, 

κάτι για το οποίο δεν γίνεται αναφορά σε κάποια άλλη ερευνητική δραστηριότητα. Τα 

παιδιά παρουσιάστηκαν να μετατρέπουν στατικού χαρακτήρα χειρονομίες της 
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εκπαιδευτικού σε χειρονομίες δυναμικού χαρακτήρα, αλλά και χειρονομίες  δεικτικής 

διάστασης, σε χειρονομίες εικονικής διάστασης. 

Ωστόσο, παρουσιάστηκαν και φαινόμενα μίμησης, στα οποία η αναπαραγωγή της 

χειρονομίας δεν υποβοηθούσε τη μαθησιακή διαδικασία. Δεν απουσίασαν τα φαινόμενα, 

στα οποία η χειρονομία αποτελούσε αξονικό σημείο, όπως παρουσιάστηκε και σε 

αποτελέσματα άλλων ερευνών, για παράδειγμα των Maffia και Sabena, (2015).  Τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, εμπλουτίζουν τα μέχρι τώρα τεκμήρια για το 

φαινόμενο αυτό, εφόσον παρουσιάζουν τα παιδιά να τροποποιούν και να προσαρμόζουν 

χειρονομίες που παρήγαγε η εκπαιδευτικός σε προηγούμενες διδασκαλίες, σε νέες 

μαθηματικές καταστάσεις.  Αυτή η συμπεριφορά τους δείχνει μια εξέλιξη στη γεωμετρική 

τους σκέψη, εφόσον παρουσιάζονται να συνάπτουν δεσμούς ανάμεσα στις νέες 

μαθηματικές καταστάσεις με τις προϋπάρχουσες καταστάσεις. Πιθανόν, η ανάκληση της 

χειρονομίας και η προσαρμογή της σε νέες μαθηματικές καταστάσεις μπορεί να αποδοθεί 

στο γεγονός, ότι η χειρονομία υποστηρίζει την ανάκληση μίας πληροφορίας, όπως 

ανέφεραν προηγούμενοι ερευνητές (Cook ,Yip & Goldin-Meadow, 2010). Παράλληλα, τα 

παιδιά παρουσιάστηκαν να εντοπίζουν πληροφορίες για πολύπλοκες γεωμετρικές έννοιες 

σε χειρονομίες που παρήγαγαν οι εκπαιδευτικοί, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο 

ερευνητικά αποτελέσματα,  που κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα (π.χ.Goldin-Meadow et 

al.,1992) 

Όμοια με την αλληλεπίδραση παιδιού –εκπαιδευτικού, έτσι και στην περίπτωση 

παιδιού –παιδιού, παρουσιάζονται στοιχεία μίμησης, αλλά και μετασχηματισμού λεκτικών 

αναπαραστάσεων σε χειρονομίες. Επιπλέον, τα παιδιά εντοπίστηκαν να μετασχηματίζουν 

το μήνυμα που μεταβίβαζαν οι συνομήλικοι τους μέσω χειρονομιών, σε ενέργειες πάνω 

στα πραγματικά τους υλικά Δηλαδή, παρατηρούσαν τις χειρονομίες των υπολοίπων 

παιδιών για να εντοπίσουν τον τρόπο επίλυσης γεωμετρικών έργων με πραγματικά υλικά. 

Συνεπώς, όπως πολύ καλά διατύπωσε ο Vygotsky, (1978) τα παιδιά συμμετέχουν και ζουν 

μέσα στην τάξη, κοινοποιώντας την παραγωγή εννοιών, η οποία όπως και κάθε ανωτέρου 

βαθμού γνωστική μορφή, αρχικά υπάρχει και κοινοποιείται μέσα από την κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά  εκδηλώνουν ένα συμμετοχικό συλλογισμό 

(Bakhtin ,1993). 

Σε σχέση με το  έβδομο ερευνητικό ερώτημα και την εξέταση για το πώς οι 

διαφορετικές συνθήκες παρέμβασης διαφοροποιούν τη χρήση χειρονομιών, την προφορική 
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ομιλία, τη χρήση πραγματικών αντικειμένων και διαγραμμάτων από τα παιδιά, στο 

πλαίσιο της παραγωγής γεωμετρικών εννοιών, παρουσιάστηκαν συγκλίσεις και αποκλίσεις 

ανάμεσα στις ομάδες. Συγκεκριμένα, τα παιδιά στην πειραματική ομάδα 1 

παρουσιάστηκαν να χρησιμοποιούν χειρονομίες δυναμικού χαρακτήρα, οι οποίες 

εμπλούτιζαν τον προφορικό τους λόγο ή  συγχρονίζονταν με τον προφορικό τους λόγο. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι χειρονομίες τους αναφέρονταν στα πραγματικά αντικείμενα που 

χρησιμοποιούνταν σε κάθε διδασκαλία, τις καθιστούσε εξαρτημένες από το πλαίσιο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο σημειωτικός συντονισμός χειρονομίας και προφορικού λόγου 

οδηγούσε σε φαινόμενα σημειωτικής ωρίμανσης, στην κατάκτηση, δηλαδή μιας 

μαθηματικής έννοιας στον προφορικό λόγο.  

Από την άλλη, στην περίπτωση της πειραματικής ομάδας 2, τα παιδιά 

παρατηρήθηκαν να παράγουν εικονικές χειρονομίες στατικού χαρακτήρα, ενσωματωμένες 

στα πραγματικά αντικείμενα των γεωμετρικών συνθέσεων και δεικτικές χειρονομίες, οι 

οποίες αποτελούσαν δείκτη για τα μαθηματικά αντικείμενα. Και στις δύο περιπτώσεις ο 

προφορικός λόγος εμπλουτιζόταν από τις χειρονομίες. Στην ομάδα αυτή, η παραγωγή 

χειρονομιών δεν ήταν τόσο συχνή, όσο στις προηγούμενες ομάδες, εφόσον τα παιδιά 

έτειναν να επικοινωνούν περισσότερο τις ιδέες τους με το λόγο τους, ο οποίος τις 

περισσότερες φορές ήταν άτυπος.  

Σχετικά με την ομάδα ελέγχου, τα παιδιά παρατηρήθηκαν να επικοινωνούν τις 

γεωμετρικές τους ιδέες με προφορικό λόγο, ο οποίος εμπλουτιζόταν από εικονικές 

χειρονομίες στατικού και δυναμικού χαρακτήρα ή με δράση πάνω στα πραγματικά τους 

αντικείμενα. Όμοια με την πειραματική ομάδα 2, ο λόγος των παιδιών σε αυτή την ομάδα 

παρέμενε άτυπος και περιγραφικός. Συνεπώς, η ανάγκη για τη χρήση χειρονομιών στην 

προσχολική ηλικία, όπου ο λόγος  δεν έχει πλήρως αναπτυχθεί είναι επιτακτική (π.χ. 

Reynolds & Reeve, 2002).Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν την 

υπεροχή της διδασκαλίας με την παραγωγή χειρονομιών και ενθάρρυνση των παιδιών για 

αναπαραγωγή τους, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες δύο ομάδες. Ενώ μέχρι τώρα τα 

ερευνητικά αποτελέσματα φανέρωναν πώς η παραγωγή χειρονομιών συνοδευόμενη με τον 

προφορικό λόγο οδηγεί στην αντιμετώπιση ενός μαθηματικού έργου με επιτυχία (π.χ.Kim, 

Roth and Thom, 2010), τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ενισχύουν τη συμβολή 

τους στην μαθησιακή διαδικασία. Συγκεκριμένα, οι συνθήκες παρέμβασης στην 

πειραματική ομάδα 1 έδειξαν ότι η  παραγωγή σκόπιμων χειρονομιών στη διδασκαλία και 

η ενθάρρυνση των παιδιών για την αναπαραγωγή τους οδηγεί στην κατάκτηση του 
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μαθηματικού λόγου. Από την άλλη, η παρακολούθηση χειρονομιών, χωρίς την 

ενθάρρυνση γι’ αναπαραγωγή, δεν παρουσίασε ιδιαίτερες διαφορές με την ομάδα ελέγχου. 

Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι συχνά τα παιδιά αγνοούσαν την παραγωγή 

χειρονομιών, παρόλο που η εκπαιδευτικός τους τόνιζε ότι αποτελούσε κάτι που τους 

ενδιέφερε. Εντύπωση προκαλεί ότι, στη δεύτερη διδασκαλία, στην οποία  γινόταν 

εισαγωγή της περιστροφής, τα παιδιά της πειραματικής ομάδας 2 παρουσιάστηκαν να 

αναπαράγουν αυθόρμητα τις σκόπιμες χειρονομίες που προβάλλονταν, ενισχύοντας με 

αυτό τον τρόπο τις εντυπώσεις ότι τα παιδιά επιλέγουν να παράγουν χειρονομίες όταν 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες (Alibali, Nathan, Church, Wolfgram, Kim & Knuth, 2013).  

Παρόμοια συμπεριφορά εντοπίστηκε και στην ομάδα ελέγχου, στην οποία αν και δεν έγινε 

οποιαδήποτε αναφορά από το παρεμβατικό πρόγραμμα για τις χειρονομίες, τόσο τα παιδιά, 

όσο και η εκπαιδευτικός, σε κάθε δυσκολία που συναντούσαν παρήγαγαν αυθόρμητες 

χειρονομίες, για να επικοινωνήσουν μια γεωμετρική έννοια.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα παιδιά, στις τρεις φάσεις της παρατήρησης, αλλά 

ειδικότερα στην τρίτη φάση της παρατήρησης, παρουσιάστηκαν σε φαινόμενα παραγωγής 

προφορικού λόγου με ή χωρίς χειρονομία να χρησιμοποιούν, αρχικά, άτυπες και 

καθημερινές λέξεις για να περιγράψουν μία γεωμετρική έννοια, την οποία σιγά, σιγά 

αντικαθιστούσαν με το δόκιμο όρο, δημιουργώντας ένα φαινόμενο λεκτικής σύλληψης. 

Συχνά, οι άτυπες αυτές λέξεις τους διαφοροποιούνταν ως προς τον κάθε μετασχηματισμό 

που αναφέρονταν, υποδεικνύοντας ότι αναγνώριζαν τη διαφορετικότητα του κάθε 

μετασχηματισμού. Όπως παρουσιάστηκε και σε προηγούμενα τμήματα, η λεκτική αυτή 

σύλληψη ήταν περισσότερο εμφανής στην πειραματική ομάδα 1, όπου τα παιδιά 

χρησιμοποιούσαν τη χειρονομία ως αξονικό σημείο (δηλαδή ως ένα μέσο) για την 

κατάκτηση της γεωμετρικής έννοιας. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι τα παιδιά σε όλες τις 

ομάδες κατέκτησαν στον προφορικό τους λόγο την έννοια της μετατόπισης, σε αντίθεση 

με την έννοια της περιστροφής, επιβεβαιώνει ευρήματα άλλων ερευνών που τονίζουν τις 

ιδιαίτερες δυσκολίες του μετασχηματισμού της περιστροφής (Piaget & Inhelder, 1971 ∙ 

Frick &Newcombe, 2009).   

Η εξέταση των σχέσεων των σημειωτικών συστημάτων και στις τρεις ομάδες 

οδηγάει στην κατάληξη σημαντικών συμπερασμάτων για το βαθμό δυσκολίας που 

προκαλούν τα γεωμετρικά έργα στα παιδιά. Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι η παρουσία της 

περιστροφής προκάλεσε εξάρτηση των παιδιών από τις πρωτοτυπικές θέσεις των 

γεωμετρικών σχημάτων, σε αντίθεση με την μετατόπιση, καθιστά την ύπαρξή της 
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δυσκολότερη στις γεωμετρικές συνθέσεις. Η δυσκολία αυτή διαφάνηκε και στην αδυναμία 

των δύο ομάδων (ΠΟ2, ΟΕ) να κατακτήσουν την έννοια της περιστροφής στον προφορικό 

τους λόγο. Επιπλέον, ο συνδυασμός των γεωμετρικών μετασχηματισμών, η απουσία 

εσωτερικών διαχωριστικών γραμμών και η αύξηση υποσχημάτων ενίσχυσαν τις δυσκολίες 

των παιδιών, κάτι που εντοπίστηκε και σε προηγούμενες έρευνες (Sarama & Clements, 

2009). Δυσκολότερη πτυχή αποτέλεσε η αναδιοργάνωση γεωμετρικών συνθέσεων που 

οδήγησε την ομάδα ελέγχουν στην ανάγκη να χρησιμοποιήσει τα πραγματικά υλικά που 

είχε στη διάθεσή της, για να επικοινωνήσει την πληροφορία της. Παρόλα αυτά, η 

μαθηματική αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων (αναγνώριση σχήματος που η 

επιφάνεια του διαπερνιέται από ευθύγραμμα τμήματα άλλων γεωμετρικών σχημάτων) 

μπορεί, εύλογα, να θεωρηθεί ως η πιο σύνθετη έννοια για τα παιδιά της προσχολικής 

ηλικίας. Συγκεκριμένα, οι δεικτικές και εικονικές χειρονομίες των παιδιών για τη 

μαθηματική αναγνώριση των σχημάτων,  που εμπλούτιζαν τον προφορικό τους λόγο δεν 

οδήγησαν σε κανένα φαινόμενο σημειωτικού συντονισμού ή σημειωτικής ωρίμανσης, 

όπως συνέβηκε σε άλλες πτυχές της γεωμετρικής κατανόησης.  Μια πιθανή ερμηνεία που 

θα μπορούσε να δοθεί είναι ότι, ενώ στα έργα λειτουργικής σύλληψης το παιδί καλείται να 

μετασχηματίσει νοερά μια γεωμετρική δισδιάστατη δομή σε μια άλλη δισδιάστατη δομή, 

στην ομάδα αυτή των έργων, απαιτείται η νοερή αποδόμηση του σχήματος (δισδιάστατο) 

στα ευθύγραμμα τμήματα (μονοδιάστατα) που το αποτελούν. Κατά την ανάλυση του 

δυσδιάστατου σχήματος σε ευθύγραμμα τμήματα, το παιδί δέχεται ισχυρά εμπόδια είτε 

από την τάση του να διατηρήσει νοερά την αρχική δισδιάστατη γεωμετρική δομή, είτε από 

τα ευθύγραμμα τμήματα που παρεμβαίνουν στη συνέχεια της επιφάνειας του σχήματος 

(Gestalt theory-continuity). 

Κλείνοντας με το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα και  το πώς τα παρεμβατικά 

προγράμματα, τα οποία εφαρμόστηκαν στην παρούσα εργασία  συμβάλλουν στη μάθηση  

ή στη διαδικασία ανάπτυξης της γεωμετρικής σκέψης των παιδιών προσχολικής ηλικίας, 

όπως και στα προηγούμενα τμήματα, παρουσιάστηκαν συγκλίσεις και αποκλίσεις 

Συγκεκριμένα, τα παιδιά σε όλες τις ομάδες παρουσιάστηκαν να χειρίζονται γεωμετρικά 

αντικείμενα, νοερά, με πραγματικά υλικά, αλλά και με δυναμικού και στατικού χαρακτήρα 

χειρονομίες, οι οποίες εμπλούτιζαν και συγχρόνιζαν τον προφορικό λόγο. Επιπλέον, σε 

όλες τις ομάδες τα παιδιά παρουσιάστηκαν  να αναλύουν γεωμετρικά σχήματα σε 

απλούστερες μονάδες νοερά και να ενεργοποιούν μηχανισμούς μαθηματικής αναγνώρισης 

των γεωμετρικών σχημάτων (αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων που η επιφάνειά τους 
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διαπερνιόταν από ευθύγραμμα τμήματα άλλων γεωμετρικών σχημάτων), κάτι που δεν 

εντοπίστηκε στις προηγούμενες φάσεις της παρατήρησης. Αξιοσημείωτο είναι και το 

γεγονός ότι, η μη βοτανιστική αυτή προσέγγιση της γεωμετρίας κατέστησε τα παιδιά ικανά 

να προβαίνουν σε συγκρίσεις δυσδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων που δεν άνηκαν στην 

ίδια κατηγορία σχημάτων. Τα αποτελέσματα λοιπόν της έρευνας επιβεβαιώνουν 

αποτελέσματα άλλων ερευνών (π.χ. Elia  & Gagatsis, 2003) που παρουσιάζουν τα παιδιά 

ικανά να χειρίζονται γεωμετρικούς μετασχηματισμούς. Επίσης, είναι πια φανερό, ότι η 

διδασκαλία της γεωμετρίας στο νηπιαγωγείο δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στην 

αντιληπτική αναγνώριση των σχημάτων στο χώρο, όπως αυτό παρατηρήθηκε στις 

προηγούμενες φάσεις της παρατήρησης, αλλά και σε έργα που αφορούν πτυχές 

λειτουργικής σύλληψης των σχημάτων και  ανάλυσης γεωμετρικών σχημάτων σε 

απλούστερες μονάδες (Duval, 2014).  

Είναι σημαντικό να τονιστούν οι αποκλίσεις ανάμεσα στη συμβολή του κάθε 

παρεμβατικού προγράμματος στη γεωμετρική σκέψη των παιδιών. Όπως προαναφέρθηκε 

σε προηγούμενο τμήμα της συζήτησης, οι διαφορές ανάμεσα στην πειραματική ομάδα 2 

και ομάδα ελέγχου, δεν ήταν ιδιαίτερα εμφανείς, σε αντίθεση με την πειραματική ομάδα 1. 

Ειδικότερα, τα παιδιά της πειραματικής ομάδας 1 παρουσιάστηκαν ικανότερα να 

χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους υλικά, να δημιουργούν και να αναλύουν γεωμετρικές 

συνθέσεις. Επιπλέον, υπήρξαν περισσότερο ανεξάρτητοι από τις πρωτοτυπικές θέσεις των 

υποσχημάτων των γεωμετρικών συνθέσεων. Συγκεκριμένα η δυναμικότητα και η 

ικανότητα οπτικοποίησης που τους πρόσφεραν οι χειρονομίες τους, οδηγούσαν τα παιδιά 

σε ορθές νοερές προβλέψεις, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε εξάρτηση από τις πρωτοτυπικές 

θέσεις των υποσχημάτων. Επιπλέον, η μεγαλύτερη αλλαγή στον προφορικό λόγο των 

παιδιών εντοπίστηκε στην πειραματική ομάδα 1. Συνεπώς, αν υιοθετήσουμε την άποψη 

της Sfard (2008), ότι η μάθηση είναι ορατή, όταν υπάρχει αλλαγή στον προφορικό λόγο, 

τότε μπορούμε με σιγουριά να υποστηρίξουμε ότι η παραγωγή χειρονομιών στη 

διδασκαλία της γεωμετρίας ενθαρρύνει, αλλά και συμβάλει στη γεωμετρική σκέψη των 

παιδιών. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αφορούν 

το συγκεκριμένο μαθησιακό πληθυσμό που συμμετείχε στην έρευνα και στηρίζονται σε 

συμπεριφορές των παιδιών που εκδηλώθηκαν μέσω εξωτερικών αναπαραστάσεων, όπως 

είναι η παραγωγή προφορικού λόγου, χειρονομιών και χειρισμός πραγματικών 

γεωμετρικών σχημάτων. Συνεπώς, οποιαδήποτε γεωμετρική ιδέα που δεν εξωτερικεύτηκε 
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με οποιαδήποτε εξωτερική αναπαράσταση δεν έχει αναλυθεί και δεν έχει ληφθεί, κατά τη 

διάρκεια ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό, αποτελεί ένα σημαντικό 

περιορισμό της έρευνας.   

 

Εκπαιδευτικές Εφαρμογές  

Η παρούσα εργασία ανέδειξε τη σημαντικότητα της παραγωγής χειρονομιών στις 

διδασκαλίες, αλλά και την ίδια την παρατήρηση των χειρονομιών των παιδιών, πέρα από 

τον προφορικό τους λόγο, κατά τις συζητήσεις στην τάξη. Έχει, λοιπόν, επιβεβαιωθεί ότι 

οι χειρονομίες αποτελούν για τους εκπαιδευτικούς ένα παράθυρο παρακολούθησης της 

ίδιας της σκέψης των παιδιών. Συνεπώς, τόσο η αξιολόγηση της γεωμετρικής σκέψης των 

παιδιών, όσο και η ίδια η διαχείριση των συζητήσεων στην τάξη δεν πρέπει να στηρίζεται 

μόνο στον προφορικό λόγο των παιδιών. Εάν οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπιζαν τις 

χειρονομίες των παιδιών, όπως αντιμετωπίζουν και τον προφορικό τους λόγος, θα 

μπορούσαν να έχουν μια ολοκληρωμένη και ακριβή εικόνα της εξέλιξης των παιδιών  

(Herbert and Pierce 2007). Η αναγνώριση στοιχείων εμπλουτισμού της γλώσσας, αλλά και 

αντικατάστασης της γλώσσας από τις χειρονομίες μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 

εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς. Μέσω της αναγνώρισης αυτών των φαινομένων, και 

της λειτουργίας της χειρονομίας ως αξονικό σημείο, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

οδηγήσουν τα παιδιά μέσα από διάφορες πρακτικές, σε ένα ανώτερο επίπεδο για την 

κατανόηση μαθηματικών εννοιών (Alibali, Flevares, and Goldin-Meadow 1997). 

Παράλληλα, όπως τονίζει ο Duval (2014), η μεγαλύτερη πρόκληση στη διδασκαλία 

της γεωμετρίας είναι η γνωστική λειτουργία που ενεργοποιείται μέσα από την ανάλυση 

σχηματικών μονάδων (2D, 1D) σε απλούστερες μονάδες (2D, 1D, 0D).  Η λειτουργία αυτή 

μπορεί να επιτευχθεί μέσα από έργα σχετικά με τη δημιουργία και ανάλυση γεωμετρικών 

συνθέσεων, αλλά και μέσα από την ίδια την μαθηματική αναγνώριση σχηματικών 

μονάδων (π.χ. αναγνώριση γεωμετρικού σχήματος που η επιφάνεια του διαπερνιέται από 

ευθύγραμμα τμήματα άλλων σχημάτων). Αυτό απαιτεί ραγδαίες αλλαγές στους στόχους 

της γεωμετρίας από την προσχολική ηλικία. Επιπλέον, απαιτείται και η δημιουργία νέων 

έργων σχετικών με τις γεωμετρικές συνθέσεις   (Duval & Godin 2005). Στις νέες 

εκπαιδευτικές αλλαγές το 2011 με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών της 

Κύπρου γίνεται αναφορά στην ανάλυση και δημιουργία γεωμετρικών συνθέσεων,  

δίνοντας με αυτό τον τρόπο την ευκαιρία στα παιδιά να διερευνήσουν τους 
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μετασχηματισμούς. Ωστόσο, στο νέο Αναλυτικό πρόγραμμα (2016) οι γεωμετρικοί 

μετασχηματισμοί απομακρύνονται και πέρα από την αντιληπτική αναγνώριση των 

γεωμετρικών σχημάτων, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, αλλά και την σύνθεση και 

ανάλυση σχημάτων δεν γίνεται καμία αναφορά σε μετασχηματισμούς.  Συνεπώς, η ανάγκη 

για αναδιαμόρφωση του περιεχομένου της γεωμετρίας για την προσχολική ηλικία είναι 

έντονη. Τα παιδιά της παρούσας έρευνας απέδειξαν ότι είναι ικανά και μπορούν να 

ασχοληθούν με πολυπλοκότερες έννοιες που θα ενθαρρύνουν την ικανότητά τους για 

οπτικοποίηση. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο των Μαθηματικών στην Προσχολική ηλικία 

θα μπορούσε να ενισχυθεί με δείκτες επιτυχίας σχετικούς με τη μαθηματική αναγνώριση 

γεωμετρικών σχημάτων, με την ανάλυση σχηματικών μονάδων σε απλούστερες μονάδες 

και τη σύνθεση, ανάλυση και αναδιοργάνωση γεωμετρικών συνθέσεων με την εφαρμογή 

γεωμετρικών μετασχηματισμών. Η παραγωγή χειρονομιών σε τέτοιες διδασκαλίες, αλλά 

και η ενθάρρυνση των παιδιών να μεταβιβάζουν τις ιδέες τους μέσα από χειρονομίες, όταν 

ο προφορικός λόγος δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένος, μπορεί να αποτελέσει για τους 

εκπαιδευτικούς σημαντικό διδακτικό εργαλείο.  

Στην ανάπτυξη των εννοιών αυτών σημαντικές σημειωτικές πηγές μπορούν να 

αποτελέσουν και τα πραγματικά υλικά, τα οποία σε συνδυασμό με τις χειρονομίες και τον 

προφορικό λόγο είναι ικανά να διαδραματίσουν ευεργετικό ρόλο. Όπως εντοπίστηκε στην 

έρευνα αυτή, αλλά και σε άλλες έρευνες, η χρήση πραγματικών υλικών (Greabell, 1978),  

ενθαρρύνουν τα παιδιά να εφαρμόσουν νοερούς μετασχηματισμούς, που είναι πολύπλοκες 

διαδικασίες (Sarama & Clements, 2009).  

 

Εισηγήσεις για Μελλοντικές Έρευνες  

H διερεύνηση της συμβολής των χειρονομιών στη γεωμετρική σκέψη, στην προσχολική 

ηλικία, αποτελεί ένα θέμα, το οποίο δεν δέχθηκε αρκετή εξέταση, παρά το γεγονός ότι 

τόσο οι χειρονομίες, όσο και η εξέταση της γεωμετρικής σκέψης των παιδιών έχουν 

ελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον, την τελευταία δεκαετία.  

Η παρούσα εργασία εξέτασε τη φύση και το ρόλο των χειρονομιών, καθώς και τη 

σχέση τους με τον προφορικό λόγο και άλλες σημειωτικές αναπαραστάσεις, καθώς τα 

παιδιά στη νηπιοσχολική ηλικία αναπτύσσουν γεωμετρικές έννοιες. Επίσης, εξετάστηκε  

πώς η παραγωγή χειρονομιών στη διδασκαλία μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της 

γεωμετρικής σκέψης των παιδιών. Η έρευνα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ποιοτικών 
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μεθόδων, εφαρμόζοντας με αυτό τον τρόπο ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης. Θα ήταν 

σημαντικό, λοιπόν, αρχικά, να εξεταστεί η συμβολή των χειρονομιών, μέσα από την 

εφαρμογή των συγκεκριμένων παρεμβατικών προγραμμάτων, στη γεωμετρική σκέψη των 

παιδιών. Για την επίτευξη ενός τέτοιου ερευνητικού στόχου απαιτείται η ανάπτυξη 

δοκιμίων που θα μετρούν τη γεωμετρική σκέψη των παιδιών πριν την εφαρμογή του 

παρεμβατικού προγράμματος και μετά την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος. 

Κάτι τέτοιο θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο το σημαντικό ρόλο των χειρονομιών στη 

γεωμετρική σκέψη. Αναπόσπαστο κομμάτι για μια τέτοια έρευνα είναι η συλλογή 

δεδομένων από μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα παιδιών και η διεξαγωγή της έρευνας σε 

παγκύπριο επίπεδο, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη γενίκευση των αποτελεσμάτων.  

Η ανάπτυξη ενός δοκιμιού που θα εξετάζει τη γεωμετρική σκέψη των παιδιών, θα 

προσφέρει τη δυνατότητα για ανάπτυξη δομικού μοντέλου. Το μοντέλο αυτό θα προσφέρει 

την δυνατότητα ερμηνείας της γεωμετρικής σκέψης των παιδιών και την εκπόνηση 

σημαντικών συμπερασμάτων. Τo δοκίμιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έργα αντιληπτικής 

αναγνώρισης γεωμετρικών σχημάτων, μαθηματικής αναγνώρισης γεωμετρικών σχημάτων 

και λειτουργικής σύλληψης.  

Παράλληλα, θα ήταν σημαντικό να επαναληφθεί η έρευνα με παιδιά από τέσσερις 

διαφορετικές τάξεις, όπου η τέταρτη τάξη παιδιών δεν θα δεχόταν την επίδραση κανενός 

παρεμβατικού προγράμματος. Κάτι τέτοιο θα έδινε την ευκαιρία για τη διατύπωση 

συμπερασμάτων σχετικών με την επίδραση του παρεμβατικού προγράμματος που δεν 

παρήγαγε και δεν παρακολουθούσε καμία χειρονομία. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της 

έρευνας για την συμβολή της διδασκαλίας που ακολουθεί μη βοτανιστικές προσεγγίσεις 

θα ενισχύονταν ακόμη περισσότερα.  

Το βέλτιστο θα ήταν η ανάπτυξη μιας μεγαλύτερης εμβέλειας έρευνα που θα 

εξέταζε τόσο την συμβολή των χειρονομιών στη γεωμετρική σκέψη των παιδιών με όμοιες 

ποιοτικές μεθόδους, που ακολουθήθηκαν στην παρούσα εργασία, όσο και με ποσοτικές 

μεθόδους, όπως προαναφέρθηκαν πιο πάνω. Η διαδικασία αυτή της τριγωνοποίησης θα 

αυξάνει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων,  (Merriam, 1988 στο Creswell, 2009).   

 Τέλος, θα ήταν σημαντικό να εξεταστούν και οι ίδιες οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για την παραγωγή χειρονομιών, ο ρόλος τους στην αξιολόγηση της σκέψης 

των παιδιών, αλλά και στην ίδια την διδασκαλία. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με την 
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χορήγηση ερωτηματολογίων, μέσω των οποίων θα εξετάζονται οι  πεποιθήσεις και οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο των χειρονομιών στη μαθησιακή διαδικασία.   
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Παράρτημα 1 
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Έντυπο 1 

 

Ημερομηνία: 

Είδος διδασκαλίας: 

 

Προϋπάρχουσες γνώσεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχοι:  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 
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Παράρτημα 2-Υλικό Παρέμβασης Πειραματικής Ομάδας 1 
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 

Τίτλος μαθήματος: Σύνθεση και Αποσύνθεση δυο (2) σχημάτων – Μετατόπιση-Επαναφορα Σχημάτων 

  Μέσα και υλικά: Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 1, Ψηφιακός Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 1 

Αφόρμηση: Κρύβουμε τη φιγούρα του Μάγου Αστρούλη και καλούμε τα παιδιά να ρυθμίσουν τη μέλλισσα-ρομποτ για να την εντοπίσει. Η 

εκπαιδευτικός αρχίζει την αφήγηση του παραμυθιού «ο Μάγος Αστρούλης στο Μαγικό Μαγαζί», το οποίο προβάλλεται μέσω του προβολέα. 

Διακόπτει την αφήγηση στη σελίδα 5 και ανακοινώνει στα παιδιά ότι ο Μάγος Αστρούλης  ζητά τη βοήθεια μας. Αναφέρει στα παιδιά ότι 

τους έστειλε πώς πρέπει να μοιάζουν οι ομπρέλες του και τι έχει ετοιμάσει μέχρι τώρα.  

Στόχοι Δραστηριότητες Χειρονομίες  Εικόνα σχημάτων 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕ 2 

ΥΠΟΣΧΗΜΑΤΑ 

ΜΕ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕ

Σ ΓΡΑΜΜΕΣ  

 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 

ΑΠΟ ΠΑΝΩ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 

(Η΄ΑΝΤΙΣΤΡΟΦ

Α) 

 

Δραστηριότητα 1 

Προβολή σχεδίων (σχήματα 1 και 2-

μέχρι τώρα) Μάγου Αστρούλη από τις 

ομπρέλες  

Υποβολή ερωτήσεων  
I. Τι πρέπει να κάνει ο Μάγος 

Αστρούλης  με αυτά τα σχήματα 

για να φτιάξει την ομπρέλα του;  

(Αναμένεται ότι τα παιδιά θα πουν 

να μετακινήσουν τα σχήματα). 

II. Εάν όμως ο Μάγος Αστρούλης 

κάθε φορά μόνο ένα σχήμα έχει να 

μετακινήσει τι πρέπει να 

κάνει;(μετατόπιση του πάνω 

σχήματος από πάνω προς τα κάτω 

μέχρι να ακουμπήσει στο κάτω 

σχήμα –είναι αποδεκτό και το 

αντίστροφο ) 

 

Χειρονομία και επαναδιατύπωση 
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προβλέψεων παιδιών: η εκπαιδευτικός 

παράγει τη χειρονομία της μετατόπισης 

λέγοντας παράλληλα, δηλαδή, «το πάνω 

σχήμα να μετακινηθεί προς τα κάτω όπως 

κάνω τώρα με τα χέρια μου», «τοποθετώ το 

ένα μου χέρι πάνω όπως το ένα σχήμα και 

το άλλο μου χέρι κάτω όπως το άλλο σχήμα. 

Μετακινώ το σχήμα που είναι πάνω προς τα 

κάτω μέχρι να ενωθούν και τα δύο 

σχήματα;  

Προβολή βίντεο 

« Δείτε και το βίντεο και κάντε το με τα 

χέρια σας;» Προβάλλεται  το video 

metatopisi apo panw pros katw) και καλεί 

τα παιδιά να το αναπαραστήσουν και οι 

ίδιοι με τα χέρια τους, λέγοντας κάθε φορά 

τι κάνουν. Συγκεκριμένα τους λέει το εξής:  

I. «προσπαθήστε και εσείς να κάνετε  

αυτό που λέει στο βίντεο, λέγοντας 

κάθε φορά τι κάνετε»; 

II. «ποιος θέλει να προσπαθήσει να 

μας δείξει με τα χέρια του και να 

μας πει τι πρέπει να κάνουμε»; 

Εκτέλεση πρόβλεψης:  

Εκτέλεση προβλέψεων  με τα σχήματα από 

το κινέζικο τετράγωνο στο πινακάκι (σε 

ζευγάρια) 

Συζήτηση στην ολομέλεια 

Ένα παιδί από κάθε ομάδα παρουσιάζει το 

σχήμα και αναφέρει πώς το έφτιαξε. 

[Έμφαση στην αναπαραγωγή της 
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χειρονομίας της μετατόπισης, προτού 

εκτελέσουμε τη δραστηριότητα στην 

ολομέλεια]. Γίνονται οι εξής ερωτήσεις: 

1. Πώς έφτιαξες το σχήμα;  

2. Ποιο κομμάτι μετακίνησες; 

3. Πώς το μετακίνησες (προς πάνω ή 

προς κάτω); 

4. Μπορείς να μου το δείξεις με τα 

χέρια σου (σε περίπτωση που 

δυσκολεύονται γίνεται η εξής 

διαδικασία): 

Η εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά: «αν 

τοποθετήσω το ένα μου χέρι στη θέση του 

ενός σχήματος και το άλλο μου χέρι στη 

θέση του άλλου σχήματος, μετακίνησε το 

σχήμα (χέρι) όπως το έχεις κάνει με τα 

σχήματα σου. 

Προσπάθησε τώρα να το κάνεις και εσύ με 

τα χέρια σου. 

Έλεγχος στο φανελοπίνακα 

Τοποθετούνται τα σχήματα 1 και 2 στο 

φανελοπίνακα, όπως ήταν αρχικά και 

καλείται ένα παιδί να εκτελέσει την 

πρόβλεψη. Καλούμε τα παιδιά να 

συγκρίνουν τη σύνθεση τους με αυτή που 

γίνεται στην ολομέλεια για έλεγχο.  

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ 

ΦΟΡΑ(από κάτω προς τα πάνω) 
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ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΔΥΟ 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕ

Σ ΓΡΑΜΜΕΣ 

 

 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 

ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ 

ΠΡΟΣ ΤΑ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ή  

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

Δραστηριότητα 2 

Προβολή σχεδίων (σχήματα 1 και 2-

μέχρι τώρα) Μάγου Αστρούλη από τις 

ομπρέλες 

Υποβολή ερωτήσεων  

1. Τι πρέπει να κάνει ο Μάγος 

Αστρούλης  με αυτά τα σχήματα 

για να φτιάξει την ομπρέλα;  

(Αναμένεται ότι τα παιδιά θα πουν 

να μετακινήσουν τα σχήματα). 

2. Εάν όμως ο Μάγος Αστρούλης 

κάθε φορά μόνο ένα σχήμα έχει να 

μετακινήσει τι πρέπει να κάνει; 

(Αναμένεται να αναφέρουν τα 

παιδιά ότι θα πρέπει να 

μετακινήσουμε το σχήμα που 

βρίσκεται στα δεξιά προς τα 

αριστερά ή αντίστροφα, μέχρι να 

ενωθεί με το άλλο σχήμα ) 

Χειρονομία και επαναδιατύπωση 

προβλέψεων παιδιών: η εκπαιδευτικός 

παράγει τη χειρονομία της μετατόπισης 

λέγοντας παράλληλα, δηλαδή, «το  σχήμα 

1 να μετακινηθεί προς τα δεξιά όπως κάνω 

τώρα με τα χέρια μου», «τοποθετώ το ένα 

μου χέρι  στη θέση του ενός σχήματος και το 

άλλο μου χέρι στη θέση του άλλου 

σχήματος. Μετακινώ το σχήμα 1 προς τα 

δεξιά μέχρι να ενωθούν και τα δύο 

σχήματα;  

Προβολή βίντεο: 

 « Δείτε και το βίντεο και κάντε το με τα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
1 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

657 

 

χέρια σας;» Προβάλλεται το βίντεο και 

καλεί τα παιδιά να το αναπαραστήσουν και 

οι ίδιοι με τα χέρια τους, λέγοντας κάθε 

φορά τι κάνουν. Συγκεκριμένα τους λέει τα 

εξής:  

1. «προσπαθήστε και εσείς να κάνετε 

αυτό που λέει στο βίντεο, λέγοντας 

κάθε φορά τι κάνετε;» 

2. «ποιος θέλει να προσπαθήσει να 

μας δείξει με τα χέρια του και να 

μας πει τι πρέπει να κάνουμε;» 

Εκτέλεση πρόβλεψης:  

Εκτέλεση προβλέψεων  με τα σχήματα από 

το κινέζικο τετράγωνο στο πινακάκι (σε 

ζευγάρια) 

Συζήτηση στην ολομέλεια 

Ένα παιδί από κάθε ομάδα παρουσιάζει το 

σχήμα και αναφέρει πώς το έφτιαξε.  

 έμφαση στην αναπαραγωγή της 

χειρονομίας της μετατόπισης 

προτού εκτελέσουμε τη 

δραστηριότητα στην ολομέλεια. 

Γίνονται οι εξής ερωτήσεις: 

1. Πώς έφτιαξες το σχήμα;  

2. Ποιο κομμάτι μετακίνησες; 

3. Πώς το μετακίνησες (προς τα δεξιά 

ή προς τα αριστερά); 

4. Μπορείς να μου το δείξεις με τα 

χέρια σου; (Σε περίπτωση που 

δυσκολεύονται γίνεται η εξής 

διαδικασία): 
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 Η εκπαιδευτικός λεει στα παιδιά: 

«αν τοποθετήσω το ένα μου χέρι 

στη θέση του ενός σχήματος και 

το άλλο μου χέρι στη θέση του 

άλλου σχήματος μετακίνησε το 

σχήμα (χέρι) όπως το έχεις κάνει 

με τα σχήματα σου. 

 Προσπάθησε τώρα να το κάνεις 

και εσύ με τα χέρια σου. 

Έλεγχος στο φανελοπίνακα 

Η εκπαιδευτικός τοποθετεί τα σχήματα 1 

και 2 στο φανελοπίνακα, όπως ήταν αρχικά 

και καλεί ένα παιδί να εκτελέσει την 

πρόβλεψη. Καλούμε τα παιδιά να 

συγκρίνουν τη σύνθεση τους με αυτή που 

γίνεται στην ολομέλεια για έλεγχο.  

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 

ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΦΟΡΑ 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΩ-

ΝΤΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Δραστηριότητα 3 

Προβολή υποσχήματος α 

Η εκπαιδευτικός προβάλλει στα παιδιά τα 

υποσχήματα α στο φανελοπίνακα. Τους 

λέει ότι ο Μάγος Αστρούλης έχει συγχύσει 

τα τελικά σχέδια για τις δύο ομπρέλες που 

έχει αναλάβει με άλλα σχέδια. Αλλά έχει 

ένα πολύτιμο βίντεο που θα τον βοηθήσει 

βρει ποια σχέδια ανήκουν στα κομμάτια 

της κάθε ομπρέλας. To βίντεο αυτό θα μας 

δείξει πώς να μετακινήσουμε τα κομμάτια 

για να φτιάξουμε την ομπρέλα. 
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Προβολή βίντεο:  

Η εκπαιδευτικός προβάλλει το βίντεο. 

Πρόβλεψη:  

Δείχνει μέσω του βιντεοπροβολέα τις τρεις 

επιλογές και καλεί τα παιδιά να επιλέξουν 

τη σωστή επιλογή. «Ποια από τις τρεις 

επιλογές που βλέπετε είναι η σωστή»; (η 

σωστή επιλογή είναι η 3) 

Παραγωγή χειρονομίας: 

 Το κάθε παιδί λέει την επιλογή του 

λεκτικά, αλλά και με κινήσεις των χεριών. 

Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός ρωτάει το 

κάθε ζευγάρι: 

1. Ποια  νομίζεις είναι η σωστή 

επιλογή;  

2. Τι ακριβώς μας είπε το βίντεο ότι 

πρέπει να κάνουμε; 

3. Δείξε μου με τα χέρια σου. Πώς να 

τοποθετήσουμε τα χέρια μας ; Πώς 

να τα μετακινήσουμε; 

Εκτέλεση Πρόβλεψης 

Για έλεγχο καλείται ένα παιδί να εκτελέσει 

την κίνηση που άκουσε στο βίντεο με τα 

υποσχήματα στο φανελοπίνακα.  

Επανάληψη διαδικασίας για υπόσχημα 

β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποσχήματα β 

Υπoσχήματα α 

Υπόσχημα β 
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Επέκταση-Ενθάρρυνση Παιδιών για παραγωγή χειρονομίας:  

Προβάλλονται  τα πιο κάτω σχήματα σταδιακά (έργο 1-έργο 2) κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 1 και 2, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, 

τοποθετούνται στο φανελοπίνακα τα σχήματα, όπως φαίνονται πιο κάτω(μέχρι τώρα). Καλούμε κάθε φορά τα παιδιά να μας υποδείξουν πώς 

πρέπει να μετακινήσουμε τα υποσχήματα, ενθαρρύνοντας τα να παράγουν μία από τις χειρονομίες που έχουν μάθει και νομίζουν ότι 

ταιριάζει. Καλείται κάθε φορά ένα παιδί αν εκτελέσει την πρόβλεψη και να γίνει έλεγχος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έργο 1 Έργο 2 
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Στόχοι Δραστηριότητες Χειρονομίες  Εικόνα σχημάτων 

 

 

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ, 

ΜΕ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 4 

Προβολή σχήματος  

Προβολή σχήματος για 

διάσπαση στο 

φανελοπίνακα  

Πρόβλεψη 

Η εκπαιδευτικός καλεί 

τα παιδιά να της πουν 

και να 

αναπαραστήσουν με τα 

χέρια τι θα συμβεί αν 

κόψουν το σχήμα εκεί 

που  δείχνει η 

διακεκομμένη γραμμή. 

- Τι νομίζετε θα συμβεί 

εάν κόψουμε το σχήμα 

εκεί που δείχνει η 

διακεκομμένη 

γραμμή»; 

- Πόσα κομματάκια 

νομίζετε θα πάρουμε 

εάν το κόψουμε στη 

διακεκομμένη γραμμή; 

- Τι σχήμα θα έχουν 

αυτά τα δύο 

κομματάκια;  

- Αυτά τα κομματάκια 

θα είναι ενωμένα;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα που πρόκειται να 

αναλύσουμε 
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- Μπορεί κάποιος να 

προσπαθήσει να μου 

το δείξει με τα χέρια 

του; 

- Σκεφτείτε πώς 

τοποθετούμε τα χέρια 

μας όταν δύο σχήματα 

είναι ενωμένα; Μπορεί 

κάποιος να μου δείξει; 

Τώρα που δεν θα είναι 

ενωμένα πώς θα πρέπει 

να τοποθετήσω τα 

χέρια μου. 

- Θυμηθείτε ότι κάθε 

φορά μόνο ένα σχήμα 

μετακινείται; Προς τα 

πού νομίζετε θα 

μετακινηθεί; Πάνω , 

κάτω , δεξιά ή 

αριστερά; 

Προσπαθήστε τώρα 

ξανά με τα χεράκια 

σας και δείξτε και 

πέστε μου τι άραγε θα 

συμβεί;» 

Προβολή Επιλογών 

Προτείνονται 3 

επιλογές μέσω του 

προβολέα  και το κάθε 

ζευγαράκι επιλέγει τα 

σχήματα που θα 

προκύψουν.  

 Εκτέλεση –Κόψιμο 
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σχήματος 

Δίνεται το  σχήμα και 

τα παιδιά καλούνται να 

κόψουν το σχήμα  εκεί 

που είναι οι 

διακεκομμένες 

γραμμές. Αφού το 

κόψουν η 

εκπαιδευτικός καλεί τα 

παιδιά να τα 

τοποθετήσουν 

μπροστά τους όπως 

είναι το σχήμα  που 

δείχνει ο 

φανελοπίνακας. 

-  Τοποθετήστε τα 

κομματάκια τώρα που 

έχετε όπως είναι το 

σχήμα.  

- Τελικά ποια είναι η 

σωστή επιλογή; 

- Τα κομμάτια που 

είναι στις εικόνες που 

ψηφίσατε(προβάλλοντ

αι και μέσω του 

βιντεοπροβολέα)  είναι 

ενωμένα όπως αυτά 

που έχετε; 

-Τι νομίζετε ότι έχει 

συμβεί άραγε; 

(Αναμένεται να 

αναφέρουν ότι 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλογές 
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απομακρύνθηκε το ένα 

κομμάτι από το άλλο). 

Εφόσον ο μάγος 

Αστρούλης μας είπε 

ότι μόνο ένα σχήμα 

μπορεί κάθε φορά να 

μετακινείται, τι 

ακριβώς νομίζετε έχει 

συμβεί; (αναμένεται να 

αναφέρουν ότι το ένα 

κομμάτι μετακινήθηκε 

προς τα πάνω ή το 

άλλο προς τα κάτω). 

Παραγωγή 

χειρονομιών 

Η εκπαιδευτικός 

ενθαρρύνει τα παιδιά 

να δείξουν αυτό που 

συνέβηκε με τα χέρια 

τους.  

«Στην αρχή τα δύο 

σχήματα ήταν 

ενωμένα. Ενώστε τα 

χέρια σας. Μετά το ένα 

σχήμα μετακινήθηκε 

προς τα πάνω. 

Μετακινείστε το ένα 

σας χέρι προς τα πάνω. 

Ποιος θέλει να 

προσπαθήσει να μας το 

δείξει;» Καλούμε ένα 

παιδί. Παράγει τη 
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χειρονομία και 

διατυπώνει με λόγια 

την ενέργειά του.  

Προβολή Βίντεο 

Προβάλλεται 

αντίστοιχη χειρονομία 

στο βίντεοκαι 

καλούνται τα παιδιά να 

τη μιμηθούν λέγοντας 

παράλληλα τι ακριβώς 

κάνουν.   

- Τι μας έδειξε το 

βίντεο; Προσπαθήστε 

να κάνετε αυτό που 

είδατε και ακούσατε.  

- Ποιος θέλει να 

προσπαθήσει να 

μιμηθεί αυτό που 

άκουσε και είδε; 

Εκτέλεση ενέργειας 

στα υποσχήματα τους  

Η εκπαιδευτικός καλεί 

τα παιδιά να 

εφαρμόσουν αυτό που 

άκουσαν και είδαν στα 

σχήματα τους. 

(Μπορούν να γίνουν 

με σειρά και οι δύο 

μετασχηματισμοί, 

μετατόπιση από 

ενωμένα προς τα πάνω 
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και μετατόπιση από 

ενωμένα προς τα 

κάτω). 

 Έλεγχος 

Τοποθετούνται και στο 

φανελοπίνακα τα δύο 

σχήματα που 

προέκυψαν και 

καλείται ένα παιδί να 

εκτελέσει την ενέργεια.  

Ακολούθως, καλούνται 

τα παιδιά να 

συγκρίνουν τα 

σχήματα τους και να 

διορθώσουν τυχόν 

λάθη τους.  
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 Επέκταση: 

Η Εκπαιδευτικός καλεί 

τα παιδιά να 

αναφέρουν ποια 

κομμάτια θα έχει στη 

διάθεση του ο Μάγος 

Αστρούλης αν σπάσει 

και το πιο κάτω 

σχήμα(προβάλλεται 

στο φανελοπίνακα, 

βλέπε δίπλα) 

 Τους προβάλλει στον 

προβολέα τις ίδιες 

επιλογές για  να 

κάνουν την πρόβλεψη 

τους. Έπειτα, η 

εκπαιδευτικός το 

κόβει. Καλεί τα παιδιά 

να της αναφέρουν πώς 

πρέπει να μετακινήσει 

τα κομμάτια (λεκτικά 

και με χειρονομίες) για 

να ταιριάζουν στη 

σωστή επιλογή. Τέλος, 

εκτελεί τη μετατόπιση 

που αναφέρουν τα 

παιδιά και εντοπίζουν 

τη σωστή επιλογή.  

  

 

 

Δραστηριότητα 5  

Η εκπαιδευτικός 

αναφέρει στα παιδιά 
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ 

ΣΧΗΜΆΤΩΝ(REST

ORATION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ότι μόλις έλαβε ένα 

μήνυμα στο 

φωνοκιβώτιο της από 

τη μάγισσα Φωφώ: 

«Νομίζετε ότι η 

αποστολή σας έχει 

τελειώσει. Με θύμωσε 

απίστευτά ο Μάγος 

Αστρούλης που όλα τα 

θέλει έτοιμα και πήρα 

κάποια από τα σχέδια 

του για ομπρέλες και τα 

έσκισα. Για να τον 

βοηθήσετε θα πρέπει να 

παίξετε ένα παιχνίδι».  

Οδηγίες παιχνιδιού: 
Παίρνουμε ένα ζάρι 

όπου σε κάθε έδρα 

είναι τοποθετημένο 

ένα αποκομμένο 

κομμάτι- με 

αυτοκόλλητο. 

Τοποθετούμε στο 

πάτωμα ένα χαρτόνι-

χαλί που είναι 

χωρισμένο σε 6 

τετράγωνα.  Κάθε 

τετράγωνο εμπεριέχει 

ένα σκισμένο σχήμα. 

Παράλληλα 

προβάλλουμε με το 

βιντεοπροβολέα όλα τα 
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σχήματα ολόκληρα. 

Κάθε παιδί ρίχνει το 

ζάρι και προσπαθεί να 

μαντέψει σε ποιο 

σχήμα στο χαλί 

αντιστοιχεί η έδρα του 

ζαριού.  Κάθε φορά 

γίνεται συζήτηση για 

το πώς κατέληξαν στην 

απάντηση και για το 

πιο σχήμα πρόκειται 

να κτίσουν. Για έλεγχο 

καλούμε τα παιδιά να 

μας αναφέρουν τι 

πρέπει να κάνουμε. 

Αναμένεται να 

αναφέρουν τη 

μετακίνηση του ενός 

κομματιού στο άλλο 

μέχρι να ενωθούν. 

Αρχικά τους καλούμε 

να το αναπαραστήσουν 

με τα χέρια τους και 

έπειτα  ξεκολλάμε το 

κομμάτι από την έδρα 

και προσπαθούμε να το 

εφαρμόσουμε για να 

επιβεβαιώσουμε ή να 

απορρίψουμε την 

πρόβλεψη μας.  

Οδηγίες που θα 

δοθούν στα παιδιά: 
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«Πάνω στο χαλί 

βρίσκονται τα 

σκισμένα σχήματα του 

Μάγου Αστρούλη. Η 

μάγισσα Φωφώ μας 

έστειλε τα κομμάτια 

που έχει σκίσει, τα 

οποία βρίσκονται στο 

ζάρι. Κάθε φορά θα 

έρχεται ένα παιδί θα 

ρίχνει το ζάρι και θα 

λεει σε ποιο σχήμα στο 

χαλί αντιστοιχεί το 

κομμάτι. Μετά για να 

δούμε εάν έχει 

μαντέψει σωστά θα 

πρέπει να το ξεκολλάει 

και να το κολλάει στο 

σκισμένο σχήμα στο 

χαλί όπως νομίζει. Για 

δική σας βοήθεια θα 

σας δείχνω με το 

βιντεοπροβολέα πώς 

έμοιαζαν τα σχήματα 

προτού σκιστούν.» 

 

Καλούμε κάθε φορά 

ένα παιδί ρίχνει το ζάρι 

και του υποβάλλουμε 

τις εξής ερωτήσεις: 

 Σε ποιο σκισμένο 
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σχήμα αντιστοιχεί 

το κομμάτι που 

έχεις φέρει;  

 Τι σε κάνει να 

πιστεύεις ότι είναι 

αυτό; 

 Ποιο σχήμα από 

αυτά που δείχνει ο 

βιντεο-προβολέας 

νομίζεις θα φτιάξεις 

εάν το ενώσεις; 

 Τώρα που τα δύο 

κομμάτια δεν είναι 

ενωμένα πώς 

μοιάζουν; Δείξε μου 

με τα χέρια σου.  

 Όταν μετακινήσεις 

το ένα κομμάτι τι θα 

γίνει; Δείξε μου την 

κίνηση με τα χέρια 

σου. Σε περίπτωση 

που δεν 

ανταποκρίνονται 

παράγουμε εμείς τη 

χειρονομία της 

μετατόπισης.  

 Πάρε το κομμάτι 

τώρα από το ζάρι 

και κόλλησε το στο 

κομμάτι που 

νομίζεις για να 

δούμε εάν έχεις 

μαντέψει σωστά. 
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Σχήματα για Δραστηριότητα 5 

 

 

 

 

 

 Είσαι σωστός; Ποιο 

σχήμα έχεις φτιάξει; 

(Σε περίπτωση 

λάθους αφήνουμε το 

παιδί να 

προσπαθήσει ξανά. 

Τον ρωτούμε γιατί 

νομίζει είναι λάθος; 

Τον καλούμε να 

παρατηρήσει ξανά 

τα σχήματα στο 

χαλί).   
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 

Τίτλος μαθήματος: Σύνθεση και Αποσύνθεση 2 υποσχήματων με ή χωρίς διαχωριστικές γραμμές με περιστροφή &Εκτέλεση οδηγιών 

για σύνθεση σχημάτων με περιστροφή - Αποσύνθεση σχήματος με και χωρίς διαχωριστικές γραμμές και περιστροφή 

  Μέσα και υλικά: Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 2, Ψηφιακός Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 2 

Αφόρμηση: Κρύβουμε τη φιγούρα της Μπέλας Κορδέλας και καλούμε τα παιδιά να ρυθμίσουν τη μελισσούλα για να τη βρει.Η 

εκπαιδευτικός αρχίζει να αφηγείται το παραμύθι η Μπέλα Κορδέλα στο Καπελάδικο μέχρι τη σελίδα 3. Καλεί τα παιδιά να συνεργαστούν με 

την Έλλη και τη Νεφέλη για να βοηθήσουν την Μπέλα Κορδέλα. Τους δείχνει τα σχέδια από τα παράξενα καπέλα που θέλει να φτιάξει και τι 

έχει κάνει μέχρι τώρα.  

 

Στόχοι Δραστηριότητες Χειρονομίες  Εικόνα 

σχημάτων 

Περιστροφή προς 

τα δεξιά  (σύνθεση 

δύο σχημάτων με 

διαχωριστικές 

γραμμές) 

Δραστηριότητα 1 

Προβολή σχεδίων(στο 

βιντεοπροβολέα) και τι έχει φτιάξει 

μέχρι τώρα στο φανελοπίνακα.  

 

Πρόβλεψη 

Τα παιδιά αναφέρουν τι πρέπει να κάνει 

η Μπέλα Κορδέλα για να μπορέσει να 

πετύχει τα σχέδια για τα καπέλα της.  

Τι πρέπει να κάνει η Μπέλα Κορδέλα με 

αυτά τα σχήματα για να φτιάξει το 

καπέλο της;  

(Αναμένεται να αναφέρουν τα παιδιά ότι 

θα πρέπει να περιστρέψουμε 

(αναμενουμε τη λέξη «γέρνω», 

«στρίβω», τους συμπληρώνουμε ως εξής 

να το γείρει ή να το στρίψει,  δηλαδή να 
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περιστραφεί) το ένα σχήμα προς τα δεξιά 

(αποδεκτό και το δεξιά κάτω) μέχρι να 

ενωθούν και τα δύο σχήματα. ) 

Επισημαίνεται ότι μόνο ένα από τα δύο 

σχήματα μπορεί να μετακινήσει.  

Παραγωγή χειρονομίας: 

 Η εκπαιδευτικός παράγει τη χειρονομία 

της περιστροφής λέγοντας παράλληλα, 

δηλαδή,  « το σχήμα να περιστραφεί 

προς τα κάτω όπως κάνω τώρα με τα 

χέρια μου», «τοποθετώ το ένα μου χέρι 

όπως το ένα σχήμα και το άλλο μου χέρι  

όπως το άλλο σχήμα. Περιστρέφω το ένα 

σχήμα προς τα δεξιά μέχρι να ενωθούν 

και τα δύο σχήματα;  

Προβολή βίντεο:  

Δείτε και το βίντεο και κάντε το με τα 

χέρια σας;» Προβάλλεται  το 

δραστηριότητα 1,  και η Εκπαιδευτικός 

λέει στα παιδιά τα εξής:  

1. «προσπαθήστε και εσείς να 

κάνετε  αυτό που λέει στο βίντεο, 

λέγοντας κάθε φορά τι κάνετε»; 

2. «ποιος θέλει να προσπαθήσει να 

μας δείξει με τα χέρια του και να 

μας πει τι πρέπει να κάνουμε»; 

Εκτέλεση Πρόβλεψης: 

Τα παιδιά εκτελούν την πρόβλεψη τους, 

με τα σχήματα από το κινέζικο 

τετράγωνο που τους έχουν δοθεί στο 

μαγνητικό πινακάκι τους. 
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Συζήτηση στην ολομέλεια:   

Ένα παιδί από κάθε 

ομάδα(ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ) παρουσιάζει το 

σχήμα και αναφέρει πώς το έφτιαξε.  

 

Έλεγχος 

Τοποθετούμε τα σχήματα στο 

φανελοπίνακα και καλούμε ένα παιδί να 

εκτελέσει την περιστροφή.  Δίνουμε 

ξανά έμφαση στην αναπαραγωγή της 

χειρονομίας της περιστροφής προτού 

εκτελέσουμε τη δραστηριότητα στην 

ολομέλεια. 

 

Περιστροφή προς 

τα 

αριστερά(Σύνθεση 

δύο σχημάτων με 

και χωρίς 

διαχωριστικές 

γραμμές) 

Δραστηριότητα 2 

Προβάλλονται με το βιντεοπροβολέα ο 

τελικός σκοπός του σχήματος και τα 

υποσχήματα στο φανελοπίνακα 

Πρόβλεψη: Η εκπαιδευτικός καλεί τα 

παιδιά να αναπαραστήσουν  με τα χέρια 

τους τι πρέπει να κάνουν, λέγοντας κάθε 

φορά τι κάνουν. 

 

 Τι πρέπει να κάνει η Μπέλα 

Κορδέλα για να φτιάξει αυτό το 

καπέλο; 

 Ποιο σχήμα πρέπει να 

περιστρέψει; 

 Πώς θα μπορούσαμε να το 

δείξουμε με τα χέρια μας; 

 Πώς θα τοποθετούσαμε τα χέρια 
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μας; 

 Ποια κίνηση πρέπει να κάνει το 

ένα μας χέρι; 

 

 Αναμένεται τα παιδιά να αναφέρουν την 

περιστροφή προς τα αριστερά (πάλι 

δίνουμε έμφαση στο να επεκτείνουμε το 

μαθηματικό λεξιλόγιο των παιδιών 

γέρνω(ή στρίβω)-περιστρέφω).  

Παραγωγή χειρονομίας:  

Η εκπαιδευτικός αναφέρει στα παιδιά 

τα εξής: «δηλαδή θα πρέπει να 

μετακινήσουμε το ένα σχήμα προς τα 

αριστερά(τοποθετεί τα χέρια της 

όπως είναι τα δύο σχήματα και 

περιστρέφει το ένα σχήμα προς τα 

πάνω)» 

Προβολή Βίντεο 

(Δραστηριότητα 2). Ενθαρρύνουμε τα 

παιδιά να μιμηθούν τη χειρονομία μας 

Εκτελεση πρόβλεψης: 

Καλούμε τα παιδιά να εφαρμόσουν την 

πρόβλεψη τους με τα σχήματα που έχουν 

τώρα στο πινακάκι τους.   

Συζήτηση στην Ολομέλεια: 

Αφού τελειώσουν παρουσιάζουν στην 

ολομέλεια  τα έργα 

τους(ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ). Κάθε φορά η 

εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά 

προτού παρουσιάσουν τι έκαναν να το 
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διατυπώσουν λεκτικά και να το 

αναπαραστήσουν με χειρονομία. 

Έλεγχος   

Καλείται ένα παιδί να εκτελέσει την 

περιστροφή με τα 

υποσχήματα(υποσχήματα 1 και 2) στο 

φανελοπίνακα. 

 

Επέκταση-Παραγωγή χειρονομιών 

Προβάλλονται  τα πιο κάτω σχήματα σταδιακά(έργο 1-έργο 2). Ταυτόχρονα τοποθετούνται στο φανελοπίνακα τα υποσχήματα όπως 

φαίνονται πιο κάτω(μέχρι τώρα). Καλούμε κάθε φορά τα παιδιά να μας υποδείξουν πώς πρέπει να περιστρέψουμε τα υποσχήματα 

ενθαρρύνοντας τα να παράγουν μία από τις χειρονομίες που έχουν μάθει και νομίζουν ότι ταιριάζει. Καλείται κάθε φορά ένα παιδί αν 

εκτελέσει την πρόβλεψη στο φανελοπίνακα και να γίνει έλεγχος. 
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Στόχοι Δραστηριότητες Χειρονομίες  Εικόνα σχημάτων 

 

 

 

Εκτέλεση οδηγιών 

για σύνθεση 

σχημάτων 

χρησιμοποιώντας 

την περιστροφή  

 

 

Δραστηριότητα 3
α
 

Προβολή υποσχημάτων  

Η εκπαιδευτικός προβάλλει στα 

παιδιά τα υποσχήματα α στο 

φανελοπίνακα. Τους λεει ότι η 

Μπέλα Κορδέλα έχει συγχύσει τα 

τελικά σχέδια για τα δύο καπέλα 

που έχει αναλάβει με άλλα 

σχέδια(τα οποία και αυτά 

προβάλλονται ως επιλογές στον 

προβολέα). Αλλά έχει ένα πολύτιμο 

βίντεο που θα την βοηθήσει βρει 

ποια σχέδια ανήκουν στα κομμάτια 

του κάθε καπέλου. To βίντεο αυτό 

θα μας δείξει πώς να 

μετακινήσουμε τα κομμάτια για να 

φτιάξουμε το καπέλο. 

Προβολή Βίντεο 

Η εκπαιδευτικός προβάλλει το 

βίντεο (δραστηριότητα 3
α
). 

Πρόβλεψη 

Τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν 

τη σωστή επιλογή μετά από το 

βίντεο που έχουν παρακολουθήσει.  

 «Ποια από τις τρεις 

επιλογές που βλέπετε είναι 

η σωστή»;(επιλογή 1) 
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Παραγωγή χειρονομίας 

 Το κάθε παιδί λέει την επιλογή του 

λεκτικά αλλά και με κινήσεις των 

χεριών. Συγκεκριμένα, η 

εκπαιδευτικός ρωτάει το κάθε 

ζευγάρι: 

1. Ποια  νομίζεις είναι η 

σωστή επιλογή;  

2. Τι ακριβώς μας είπε το 

βίντεο ότι πρέπει να 

κάνουμε; 

3. Δείξε μου με τα χέρια σου. 

Πώς να τοποθετήσουμε τα 

χέρια μας ; Πώς να 

περιστρέψω το σχήμα; 

Εκτέλεση Πρόβλεψης 

Για έλεγχο καλείται ένα παιδί να 

εκτελέσει την κίνηση που άκουσε 

στο βίντεο με τα υποσχήματα στο 

φανελοπίνακα.  

Δραστηριότητα 3β 

Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία 

για τα υποσχήματα β(περιστροφή 

προς τα αριστερά πάνω-σωστή 

επιλογή 2-δραστηριότητα 3β)  
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Αποσύνθεση 

σχημάτων με 

διαχωριστικές 

γραμμές-

Περιστροφή 

(αντίστροφες 

χειρονομίες) 

Δραστηριότητα 4 

1. Μήνυμα –Προβολή Σχεδίων 

και υποσχημάτων  

Η εκπαιδευτικός αναφέρει στα 

παιδιά ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι. 

Κάθε φορά θα τους δείχνει ένα 

σχήμα και αυτοί θα πρέπει να 

ψαρέψουν τα 

κομματάκια(επιλογές-

προβάλλονται μέσω του προβολέα 

και είναι τοποθετημένα κάτω για να 

τα ψαρέψουν) που θα πάρουν εάν 

το κόψουν.  

2. Πρόβλεψη 

Γίνεται συζήτηση και καλείται ένα 

παιδί να επιλέξει (ψαρέψει) ποια 

επιλογή θεωρεί σωστή.  

Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μας 

εξηγήσουν με λόγια αλλά και με τα 

χέρια τους.  

- Τι νομίζετε θα συμβεί εάν 

κόψουμε το σχήμα εκεί που δείχνει 

η διακεκομμένη γραμμή»; 

- Πόσα κομματάκια νομίζετε θα 

πάρουμε εάν το κόψουμε στη 

διακεκομμένη γραμμή; 

- Τι σχήμα θα έχουν αυτά τα δύο 

κομματάκια;  

- Αυτά τα κομματάκια θα είναι 

ενωμένα;  
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- Μπορεί κάποιος να προσπαθήσει 

να μου το δείξει με τα χέρια του; 

Σκεφτείτε πώς τοποθετούμε τα 

χέρια μας όταν δύο σχήματα είναι 

ενωμένα; 

- Μπορεί κάποιος να μου δείξει; 

Τώρα που δεν θα είναι ενωμένα 

πώς θα πρέπει να τοποθετήσω τα 

χέρια μου. Θυμηθείτε ότι κάθε 

φορά μόνο ένα σχήμα 

περιστρέφεται; Προς τα πού 

νομίζετε θα περιστραφεί; Δεξιά ή 

αριστερά; Προσπαθήστε τώρα ξανά 

με τα χεράκια σας και δειξτε και 

πέστε μου τι άραγε θα συμβεί;» 

 Κοπή Σχήματος  

Τα παιδιά καλούνται να κόψουν το 

σχήμα  εκεί που είναι οι 

διακεκομμένες γραμμές. Αφού το 

κόψουν η εκπαιδευτικός καλεί τα 

παιδιά να τα τοποθετήσουν στο 

πινακάκι τους, όπως είναι  το 

καπέλο στο φανελοπίνακα .  

«Τοποθετήστε τα κομματάκια τώρα 

που έχετε όπως είναι το καπέλο (η 

Εκπαιδευτικός περνά από κάθε 

ζευγάρι και βλέπει εάν τα κομμάτια 

είναι τοποθετημένα όπως 

προβάλλονται στο φανελοπίνακα»  

-Τελικά ποια είναι η σωστή 

επιλογή; 

-Τα κομμάτια που μας δείχνει ο  
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βιντεο-[προβολέας είναι ενωμένα 

όπως αυτά που είναι στο πινακάκι 

σας; 

-Τι νομίζετε ότι έχει συμβεί 

άραγε;(αναμένεται να αναφέρουν 

ότι απομακρύνθηκε το ένα κομμάτι 

από το άλλο). Εφόσον η Μπελα 

Κορδέλα  μας είπε ότι μόνο ένα 

σχήμα μπορεί κάθε φορά να 

περιστρέφεται, τι ακριβώς νομίζετε 

έχει συμβεί; (αναμένεται να 

αναφέρουν ότι το ένα κομμάτι 

περιστράφηκε προς αριστερά). 

Παραγωγή χειρονομιών: Η 

εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά 

να δείξουν αυτό που συνέβηκε με 

τα χέρια τους.  

«Στην αρχή τα δύο σχήματα ήταν 

ενωμένα. Ενώστε τα χέρια σας. 

Μετά το ένα σχήμα περιστράφηκε 

προς τα αριστερά. Ποιος θέλει να 

προσπαθήσει να μας το δείξει;» 

Καλούμε ένα παιδί. Παράγει τη 

χειρονομία και διατυπώνει με λόγια 

την ενέργεια του.  

Προβολή χειρονομίας στο βίντεο  

Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να 

δουν την αντίστοιχη χειρονομία 

που προβάλλεται στο 

βίντεο(δραστηριότητα 4) και να τη 

μιμηθούν λέγοντας παράλληλα τι 
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ακριβώς κάνουν.   

Εκτέλεση περιστροφής στα 

υποσχήματα  

Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να 

εφαρμόσουν αυτό που άκουσαν και 

είδαν στα σχήματα στο πινακάκι 

τους για να βρουν τη σωστή 

επιλογή(επιλογή 1) 

Γίνεται παρουσίαση μερικών 

έργων. Τους καλούμε ξανά να μας 

εξηγήσουν με λόγια και με τα χέρια 

τους τι ακριβώς έχουν κάνει.  

 Έλεγχος στην ολομέλεια 

Έπειτα τοποθετούνται στο 

φανελοπίνακα τα υποσχήματα 1 και 

2 και όπως είναι το καπέλο   και 

καλείται ένα παιδί να εκτελέσει την 

περιστροφή και στην ολομέλεια. 

Προτού προβεί στην εκτέλεση 

ενθαρρύνεται το παιδί να 

διατυπώσει με λόγια αλλά και με 

κινήσεις χεριών τι πρόκειται να 

κάνει.  
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Επέκταση(Αποσύνθεση σχημάτων χωρίς διαχωριστικές γραμμές-Ενθάρρυνση Παιδιών για παραγωγή χειρονομίας:  

Τοποθετείται το σχήμα που πρόκειται να κοπεί στο φανελοπίνακα. Προβάλλονται οι επιλογές και καλούμε τα παιδιά να επιλέξουν 

(ψαρέψουν) τώρα την ορθή επιλογή. Έπειτα γίνεται η κοπή του σχήματος από την εκπαιδευτικο και τοποθετούνται τα σχήματα ενωμένα όπως 

ήταν αρχικά στο μαγνητικό πίνακα. Καλούμε τα παιδιά να μας δείξουν λεκτικά και με χειρονομία πώς πρέπει να περιστρέψουμε το υποσχήμα 

για να ταιριάζει στη σωστή επιλογή. Ακολούθως ένα παιδί για έλεγχο της πρόβλεψης εκτελεί την περιστροφή.  
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 

Τίτλος μαθήματος: Σύνθεση και Αποσύνθεση σχημάτων με 3 υποσχήματα-Συνδυασμός Περιστροφής και Μετατόπισης 

  Μέσα και υλικά: Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 3, Ψηφιακός Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 3 

Αφόρμηση:  Η εκπαιδευτικός αρχίζει την αφήγηση του παραμυθιού ο κύριος Μπον Μπον στο Ζαχαροπλαστειο. Διακόπτει την 

 αφήγηση στη σελίδα 3. Καλεί τα παιδιά να βοηθήσουν τον κύριο Μπον Μπον. 

Στόχοι Δραστηριότητες Χειρονομίες  Εικόνα σχημάτων 

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 3 

ΥΠΟΣΧΗΜΑΤΑ-

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 

 

 

Δραστηριότητα 1 

Προβολή σχεδίων για 

γλυκά(σχήμα Α στο 

προβολέα, υποσχήματα-

μέχρι τώρα στον μαγνητικό 

πίνακα) 

Επιλογή σχημάτων από 

παιδιά για σύνθεση γλυκού 

Ενώ έχουμε όλα τα σχήματα 

του κινέζικου τετραγώνου 

στο φανελοπίνακα και στα 

πινακάκια των παιδιών 

καλούμε τα παιδιά να 

επιλέξουν ποια σχήματα 

είναι απαραίτητα για τη 

σύνθεση του σχήματος Α.  

Τοποθέτηση σχημάτων στο 

φανελοπίνακα και στα 

πινακάκια των παιδιών στη 

μέχρι τώρα μορφή 

Πρόβλεψη για 

μετασχηματισμούς  

Καλούμε τα παιδιά  να 

 

 

 

Σχήμα Α-Υπόσχημα 3 

 

 

 

Σχήμα Α 
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προβλέψουν για το κάθε 

κομμάτι του σχήματος  τι 

πρέπει να 

κάνουμε(μετατόπιση ή 

περιστροφή) για να 

συνθέσουμε το γλυκό του 

Μπον Μπον. Αρχίζουμε από 

το σχήμα 3 το οποίο θα 

πρέπει να περιστραφεί προς 

τα αριστερά ενώ έπειτα το 

σχήμα 7 να μετακινηθεί προς 

τα πάνω. Ενθαρρύνουμε τα 

παιδιά να επεξηγήσουν την 

πρόβλεψη τους 

χρησιμοποιώντας και 

χειρονομίες.  

Προβολή βίντεο  

Η εκπαιδευτικός καλεί τα 

παιδιά να παρακολουθήσουν 

τα αντίστοιχα βίντεο. Να 

σημειωθεί ότι προβάλλουμε 

το βίντεο για το σχήμα 3, 

γίνεται η εκτέλεση της 

πρόβλεψης και μετά 

προχωρούμε στο βίντεο που 

αντιστοιχεί στο σχήμα 7. 

Κάθε φορά η εκπαιδευτικός 

αναπαράγει τις χειρονομίες 

και ενθαρρύνει τα παιδιά να 

τη μιμηθούν. 

Εκτέλεση Πρόβλεψης 

 Ακολούθως καλούμε τα 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Μέχρι τώρα(Σχήμα Α) 

 

 

Σχήμα Β (Μέχρι τώρα) 

 

Σχήμα Β 

Σχήμα Α-Υπόσχημα 7   

3 

5 

7 

Σχήμα Β-Υπόσχημα 4 

&6 
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παιδιά να μετακινήσουν ή να 

περιστρέψουν τα σχήματα 

όπως προέβλεψαν με τα 

πινακάκια που τους 

δίνονται(σταδιακά, μετά από 

καθε βίντεο γίνεται ο 

αντίστοιχος 

μετασχηματισμός που 

προβάλλεται).  

Συζήτηση στην ολομέλεια 

Γίνεται παρουσίαση των 

έργων των παιδιών. Τα 

ενθαρρύνουμε να 

παρουσιάσουν λεκτικά και 

με χειρονομίες τι έκαναν.  

Έλεγχος  

Καλείται ένα παιδί να 

εκτέλεση του 

μετασχηματισμούς και στα 

υποσχήματα που είναι 

τοποθετημένα στο 

φανελοπίνακα. 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η 

ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΧΗΜΑ Β (σχήμα 6-

περιστροφή προς τα δεξιά, 

σχήμα 4-μετακίνηση προς τα 

αριστερά) 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΜΕ 

Δραστηριότητα 2 

Η εκ/κος αναφέρει στα 
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 

3 ΣΧΗΜΑΤΑ 

 

παιδιά ότι το δεύτερο γλυκό 

που είχε να φτιάξει ο κύριος 

Μπον Μπον είναι ένα 

τετράγωνο. Αφήνονται 

ελεύθερα τα παιδιά σε 

ζευγάρια να φτιάξουν το 

τετράγωνο το οποίο 

προβάλλεται στον πίνακα. 

Ακολούθως τους 

αναφέρουμε ότι  ο κύριος 

Μπον Μπον  έχει μείνει σε 

ένα σημείο και δεν μπορεί να 

προχωρήσει δεν μπορεί να 

προχωρήσει Τοποθετούμε τα 

σχήματα στο φανελοπίνακα 

όπως φαίνεται δίπλα. Κάθε 

φορά τοποθετείται ένα 

σχήμα με την εξής 

σειρά:1,3,4,5. Καλούμε  ένα 

παιδί κάθε φορά να 

τοποθετεί ένα σχήμα για να 

συνθέσει το τετράγωνο. 

Προτού το τοποθετήσει το 

καλούμε να μας επεξηγήσει 

την ενέργεια τόσο με λόγια 

όσο και με χειρονομίες.  

σειρά σχημάτων 

1. τοποθετούμε το σχήμα 

ως έχει.  

3. περιστρέφουμε το 

σχήμα προς τα δεξιά 

4. περιστρέφουμε το 
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σχήμα προς τα δεξιά 

5. μετακινούμε το σχήμα 

προς τα δεξιά 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

Δραστηριότητα 3 

Προβολή σχήματος που 

πρόκειται να διασπαστεί 

Η εκπαιδευτικός προβάλλει 

στα παιδιά γλυκό του κυρίου 

Μπον Μπον στο μαγνητικό 

πίνακα.  

Προβολή επιλογών 

Η εκπαιδευτικός τους 

παρουσιάζει μέσω προβολέα 

τις τρεις επιλογές  από 

σχήματα που πιθανόν 

μπορούν να προκύψουν αν 

σπάσουμε το διπλανό σχήμα  

Διατύπωση Πρόβλεψης  

Το κάθε ζευγάρι δηλώνει 

ποια είναι σωστή επιλογή 

λεκτικά αλλά και με 

χειρονομίες.  

 Εκτέλεση Πρόβλεψης 

Δίνεται σε κάθε ζευγάρι ένα 

σχήμα για κοπή.  

Συζήτηση στην ολομέλεια:  

 

 

 

 

 

 

Υπόσχημα 4 
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Αφού τελειώσουν όλοι 

παρουσιάζονται τα σχήματα 

που έχουν προκύψει. Τους 

καλούμε να αναφέρουν 

λεκτικά αλλά και με 

χειρονομίες πώς πρέπει να 

μετακινήσουμε ή να 

περιστρέψουμε το κάθε 

σχήμα για να αντιστοιχεί στη 

σωστή επιλογή. Αναμένεται 

να αναφέρουν ότι θα πρέπει 

να περιστρέψουν το σχήμα 4 

προς τα αριστέρα, ενώ το 

σχήμα 3 να το μετακινήσουν 

προς τα πάνω.  

Προβολή βίντεο  

Στη φάση αυτή προβάλουμε 

τα βίντεο των χειρονομιών. 

Η εκπαιδευτικός αναπαράγει 

τη χειρονομίες και καλούμε 

τα παιδιά να μας μιμηθούν.  

Εκτέλεση μετασχηματισμών 

στα υποσχήματα 

Το κάθε ζευγάρι εφαρμόζει 

την πρόβλεψη στα σχήματα 

στο πινακάκι τους.  

Έλεγχος 

Τα σχήματα τοποθετούνται 

στο φανελοπίνακα όπως 

είναι το αρχικό 

 

  

 

 

Υπόσχημα 3 
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σχήμα(ενωμένα). Για έλεγχο 

καλούμε ένα παιδί να 

μετακινήσει το σχήμα ή να 

το περιστρέψει όπως 

ανέφεραν. Προτού εκτελέσει 

την κίνηση το καλούμε να 

μας επεξηγήσει λεκτικά και 

με χειρονομίες τι πρόκειται 

να κάνει. 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ:  

Προβολή σχήματος 

Η εκπαιδευτικός προβάλλει 

το διπλανό σχήμα μέσω του 

προβολέα.  

Επιλογή υποσχημάτων 

Καλούνται τα παιδιά να 

επιλέξουν από τα 

υποσχήματα που βρίσκονται 

στο φανελοπίνακα αυτά που 

θα προκύψουν εάν 

διασπάσουμε το διπλανό 

σχήμα.σχήμα 3 περιστροφή 

προς τα δεξιά, σχήμα 4- 

μετακίνηση προς τα 

αριστερά) 

Κοπή σχήματος στην 

ολομέλεια  

Έπειτα το σχήμα κόβεται 

στην ολομέλεια από την 

εκ/κο και τοποθετούνται τα 

 

 

 

 

 

Υπό-σχημα 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 
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κομμάτια ενωμένα στο 

φανελοπίνακα.  

Συζήτηση: 

Ξαφνικά, η εκ/κος τονίζει 

στα παιδιά ότι για το 

συγκεκριμένο σχήμα ο Μπον 

Μπον είχε βρει στα συρτάρια 

του ένα φάκελο όπου μέσα 

σε αυτόν υπήρχαν τα 

κομμάτια του σχήματος 

όπως φαίνεται 

δίπλα(τοποθετούνται όπως 

πιο κάτω τα υποσχήματα του 

στο φανελοπίνακα). 

Καλούμε τα παιδιά να μας 

αναφέρουν τι άραγε 

συνέβηκε στο κάθε κομμάτι 

και απομακρύνθηκε από το 

σχήμα. Αναμένουμε να 

αναφέρουν ότι το σχήμα 3 

περιστράφηκε προς τα δεξιά 

ενώ το σχήμα 4 

μετακινήθηκε προς τα 

αριστερά. Τους 

ενθαρρύνουμε να 

παρουσιάζουν την άποψη 

τους τόσο λεκτικά όσο και 

με χειρονομίες.  

Προβολή βίντεο  

Προβάλλουμε στα παιδιά τα 

βίντεο των χειρονομιών). 

 

 

 

 

 

Υπό-σχημα 4 
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Αναπαράγουμε τη 

χειρονομία και καλούμε τα 

παιδιά να τη μιμηθούν. 

Έλεγχος  

Καλείται ένα παιδί να 

εκτελέσει τους 

μετασχηματισμούς στα 

ενωμένα κομμάτια που είναι 

τοποθετημένα στον 

φανελοπίνακα. Προτού 

προβεί στην εκτέλεση το 

καλούμε να επεξηγήσει τι θα 

κάνει χρησιμοποιώντας 

χειρονομίες.  

 Κλείσιμο μαθήματος  

Συνεχίζεται η αφήγηση του 

παραμυθιού από τη σελίδα 

8 μέχρι το τέλος .  
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 

Τίτλος μαθήματος: Αναδιοργάνωση σχήματος(reconfiguration) 

  Μέσα και υλικά: Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 4, Ψηφιακός Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 4 

Αφόρμηση: Η εκπαιδευτικός καλεί ένα παιδί να έρθει στο μαγνητικό πίνακα της τάξης και να πάρει 2 συγκεκριμένα σχήματα  

μοτίβου (οποιαδήποτε επιθυμείτε)  και να φτιάξει με αυτά οτιδήποτε θέλει (π.χ. ένα ανθρωπάκι). Αφού το φτιάξει καλούμε  

τα υπόλοιπα παιδιά να το φτιάξουν σε ζευγάρια στα πινακάκια τους. Στη συνέχεια καλούμε το παιδί να κάνει μία αλλαγή χωρίς 

 να σηκώσει σχήμα από τον πίνακα, μετακινώντας μόνο ένα από τα δύο σχήματα  και  να τον δουν τα υπόλοιπα παιδιά. Έπειτα τον 

 καλούμε να επεξηγήσει στα υπόλοιπα παιδιά την αλλαγή για να την κάνουν κι αυτά. Τέλος γίνεται σύγκριση των συνθέσεων  

των υπολοίπων παιδιών και του ιδίου για έλεγχο.  

 

Στόχοι Δραστηριότητες Χειρονομίες  Εικόνα σχημάτων 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩ

ΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕ 2 

ΥΠΟΣΧΗΜΑΤΑ

- ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 

Δραστηριότητα 1 

Προβολή αρχικής σύνθεσης στο 

μαγνητικό πίνακα 

Η εκπαιδευτικό κατασκευάζει τη 

γεωμετρική σύνθεση στο μαγνητικό 

πίνακα της τάξης 

Κατασκευή σύνθεσης από τα 

παιδιά  

Καλούμε τα παιδιά να φτιάξουν την 

πιο πάνω σύνθεση σε ζευγάρια με 

τα σχήματα που έχουν στη διάθεση 

τους. Έπειτα παρουσιάζουν τα έργα 

τους. 

Προβολή τελικής σύνθεσης 

Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να 

 

 

 

 

Αρχική σύνθεση 
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τοποθετήσουν τις συνθέσεις τους 

κάτω και προβάλλει την πιο κάτω 

φιγούρα. 

Εντοπισμός γεωμετρικού 

μετασχηματισμού από τα παιδιά  

Καλούμε τα παιδιά να εντοπίσουν  

την αλλαγή που έχει συμβεί στη 

σύνθεση(μετατόπιση μπλε 

σχήματος προς τα πάνω μέχρι να 

φτάσει στο τέλος του κόκκινου 

σχήματος) και να μας την 

αναφέρουν λεκτικά αλλά και με 

χειρονομίες.  

Προβολή βίντεο χειρονομίας-

Αναπαραγωγή χειρονομίας 

Εφαρμογή μετατόπισης στη 

γεωμετρική σύνθεση τους στο 

μαγνητικό τους πινακάκι 

Έλεγχος 

Για έλεγχο καλούμε ένα παιδί να 

εφαρμόσει τη μετατόπιση στη 

γεωμετρική σύνθεση που βρίσκεται 

στο μαγνητικό πίνακα της τάξης. 

Ενθαρρύνουμε το παιδί να μας 

εξηγήσει λεκτικά αλλά και με 

χειρονομία την ενέργεια του.  

 

 

 

 

 

 

Τελικό σχήμα(μετά από 

μετατόπιση) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δραστηριότητα 1- Επέκταση  

Επαναλαμβάνεται η ίδια 
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διαδικασία και για το διπλανό 

σχήμα στην ολομέλεια 

(μετατόπιση του αριστερού 

σχήματος από τα  αριστερά προς τα 

δεξιά μέχρι να φτάσει το τέλος του 

κόκκινου σχήματος).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική σύνθεση 

 

 

 

 

Τελική σύνθεση 

(μετά από μετατόπιση) 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩ

ΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕ 2 

ΥΠΟΣΧΗΜΑΤΑ

- ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 

Δραστηριότητα 2 

Προβολή αρχικής σύνθεσης στο 

μαγνητικό πίνακα 

Η εκπαιδευτικό κατασκευάζει τη 

γεωμετρική σύνθεση στο μαγνητικό 

πίνακα της τάξης 

Κατασκευή σύνθεσης από τα 

παιδιά  

Καλούμε τα παιδιά να φτιάξουν την 

 

 

 

Αρχική σύνθεση 
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αρχική σύνθεση σε ζευγάρια με τα 

σχήματα που έχουν στη διάθεση 

τους. Έπειτα παρουσιάζουν τα έργα 

τους. 

Προβολή τελικής σύνθεσης 

Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να 

τοποθετήσουν τις συνθέσεις τους 

κάτω και προβάλλει την πιο κάτω 

φιγούρα. 

Εντοπισμός γεωμετρικού 

μετασχηματισμού από τα παιδιά  

Καλούμε τα παιδιά να εντοπίσουν  

την αλλαγή που έχει συμβεί στη 

σύνθεση (περιστροφή κόκκινου 

σχήματος προς τα αριστερά μέχρι 

να ενωθεί ξανά με το κίτρινο 

σχήμα) και να μας την αναφέρουν 

λεκτικά αλλά και με χειρονομίες.  

 

Προβολή βίντεο χειρονομίας-

Αναπαραγωγή χειρονομίας 

Εφαρμογή μετατόπισης στη 

γεωμετρική σύνθεση τους στο 

μαγνητικό τους πινακάκι 

Έλεγχος 

Για έλεγχο καλούμε ένα παιδί να 

εφαρμόσει τη μετατόπιση στη 

γεωμετρική σύνθεση που βρίσκεται 

στο μαγνητικό πίνακα της τάξης. 

Ενθαρρύνουμε το παιδί να μας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελική σύνθεση 
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εξηγήσει λεκτικά αλλά και με 

χειρονομία την ενέργεια του. 

 

  

Δραστηριότητα 2- Επέκταση  

Επαναλαμβάνεται η ίδια 

διαδικασία και για το διπλανό 

σχήμα στην ολομέλεια και όχι σε 

ζευγαράκια (Περιστρέφω το μπλε 

σχήμα  προς τα δεξιά μέχρι να 

ενωθεί ξανά με το κόκκινο σχήμα). 

 

 

 

 

 

 

Αρχική σύνθεση 

 

 

 

 

 

 

 

Τελική σύνθεση 
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ΑΝΑΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ 

ΣΧΉΜΑΤΟΣ ΜΕ 3 

ΥΠΟΣΧΉΜΑΤΑ- 

ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ  

 

Δραστηριότητα 3 

Προβολή αρχικής σύνθεσης 

στο μαγνητικό πίνακα 

Η εκπαιδευτικό κατασκευάζει 

τη γεωμετρική σύνθεση στο 

μαγνητικό πίνακα της τάξης 

Εντοπισμός γεωμετρικού 

μετασχηματισμού από τα 

παιδιά  

Καλούμε τα παιδιά να 

εντοπίσουν  την αλλαγή που 

έχει συμβεί στη 

σύνθεση(μετακινούμε το 

πορτοκαλί σχήμα προς τα 

δεξιά. Όταν φύγει ολόκληρο 

από το μπλε σχήμα, 

σταματούμε) και να μας την 

αναφέρουν λεκτικά αλλά και 

με χειρονομίες.  

Προβολή βίντεο 

χειρονομίας-Αναπαραγωγή 

χειρονομίας 

Εφαρμογή μετατόπισης στη 

γεωμετρική σύνθεση τους 

στο μαγνητικό τους 

πινακάκι 

Έλεγχος 

Για έλεγχο καλούμε ένα παιδί 

να εφαρμόσει τη μετατόπιση 

 

 

 

 

 

 

Αρχική γεωμετρική σύνθεση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελική γεωμετρική σύνθεση 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

701 

 

στη γεωμετρική σύνθεση που 

βρίσκεται στο μαγνητικό 

πίνακα της τάξης. 

Ενθαρρύνουμε το παιδί να 

μας εξηγήσει λεκτικά αλλά 

και με χειρονομία την 

ενέργεια του.  

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 3 

ΥΠΟΣΧΗΜΑΤΑ- 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ  

Δραστηριότητα 3- 

Επέκταση  

Επαναλαμβάνεται η ίδια 

διαδικασία και για το 

διπλανό σχήμα στην 

ολομέλεια και όχι σε 

ζευγάρια.  (περιστρέφουμε το 

πράσινο σχήμα προς τα 

αριστερά μέχρι να ενωθεί με 

το μπλε σχήμα). 

 

 

 

 

Αρχική γεωμετρική σύνθεση 

 

 

 

 

 

Τελική γεωμετρική σύνθεση 
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 

Τίτλος μαθήματος: Αντιληπτική διάκριση απλών σχημάτων σε γεωμετρικές συνθέσεις 

  Μέσα και υλικά: Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 5, Ψηφιακός Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 5 

 

Αφόρμηση: Η εκπαιδευτικός εμφανίζεται με μια φιγούρα του Μάγου Αστρούλη και λέει στα παιδιά ότι έχει αναλάβει τρεις 

αποστολές σήμερα για να λύσει. Η πρώτη αποστολή είναι να απαντήσει στην ερώτηση: Πόσα τετράγωνα βλέπεις σε αυτό το 

 σχήμα; Όμως, δυσκολεύεται πολύ και ζητάει τη βοήθεια μας.  

Στόχοι Δραστηριότητες Εικόνα σχημάτων 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΕΜΦΑΝΩΝ ΚΑΙ  ΜΗ 

ΕΜΦΑΝΩΝ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

Δραστηριότητα 1 

Προβολή Σχήματος α στην ολομέλεια 

 Τα παιδιά καλούνται σε ζευγάρια να 

συζητήσουν, να  μετρήσουν τα τετράγωνα που 

έχουν βρει στο συγκεκριμένο σχήμα(α). (Σωστή 

Απάντηση =5) 

Επαλήθευση: Γίνεται επαλήθευση των 

απαντήσεων των παιδιών στην ολομέλεια στο 

φανελοπίνακα με τη χρήση 2 διαφανειών 

κομμένων σε ένα μικρό τετράγωνο και ένα 

μεγάλο τετράγωνο. Καλούμε ένα παιδί να μας 

υποδείξει πόσα τετράγωνα βλέπει. Όταν 

μετρούν τα μικρά τετράγωνα που το αποτελούν, 

τα παιδιά μπορούν να επανατοποθετούν το 

μικρό τετράγωνο σε διαφάνεια πάνω στο 

μεγάλο τετράγωνο. 

(α) 
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 Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία και με το 

τρίγωνο(Σωστή απάντηση: 5 τρίγωνα: 1 μεγάλο 

και 4 μικρά). 

(β) 

 Επέκταση 

Προβολή σχήματος (γ) στην ολομέλεια 

Συζήτηση στην ολομέλεια  

Καλούμε τα παιδιά στην ολομέλεια να μας 

αναφέρουν πόσα ορθογώνια βλέπουν.  

Επαλήθευση 

Υπάρχουν κομμένα όλα τα δυνατά ορθογώνια 

που μπορεί κανείς να διακρίνει σε αυτό το 

σταυρό σε διαφάνεια και κάθε φορά κοντά στο 

σταυρό στο φανελοπίνακα  παρουσιάζεται ένα 

από αυτά τα ορθογώνια. Τα παιδιά ρωτούνται 

τα εξής για το συγκεκριμένο ορθογώνιο:  

Πώς μπορώ να βάλω αυτό το σχήμα ώστε να 

ταιριάζει πάνω στο σταυρό;  

Τα παιδιά αρχικά περιγράφουν και μετά 

δοκιμάζουν πρακτικά τις διαφορετικές 

τοποθετήσεις του συγκεκριμένου ορθογωνίου 

 

 

 

(γ) 
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πάνω στο σταυρό.  

Ακολουθεί η ίδια διαδικασία για όλες τις 

μορφές ορθογωνίων που μπορεί να διακρίνει 

κανείς στο σταυρό 

(Σωστή Απάντηση 11) 

 Η εκπαιδευτικός διαβάζει στα παιδιά το μήνυμα 

για την επόμενη αποστολή. Το μήνυμα 

εμπεριέχει τις οδηγίες για την επόμενη 

δραστηριότητα. «Αγαπημένα μου παιδιά 

συγχαρητήρια για την αποστολή που έχετε 

εκτελέσει με τόση μεγάλη επιτυχία. Όμως σας 

περιμένει ακόμη μία μεγάλη αποστολή.H 

ιστορία της Έλλης και της Νεφέλης». 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ 

Δραστηριότητα 2 

Παρουσίαση ιστορίας και σχήματος 

Παρουσιάζεται στα παιδιά μέσω του προβολέα 

(Βίντεο) η εξής ιστορία: Η Έλλη και η Νεφέλη  

χτες επισκέφτηκαν το Γυαλιστερό Κουμπί αλλά 

κάτι φοβερό συνέβηκε. Χάλασε ο μαγικός 

καθρέφτης. Τότε αποφάσισαν να σχεδιάσουν 

διάφορα σχήματα. Όμως τα μαγικά της Οδού 

Χρυσόσκονης δεν σταμάτησαν να υπάρχουν 

πάνω στα κορίτσια.   Ξέρετε τι έκαναν; 

Έφτιαξαν το ίδιο σχήμα αλλά με διαφορετικό 

τρόπο. Η Έλλη έφτιαξε  το σχέδιο 

(παρουσιάζεται στο φανελοπίνακα) 

χρησιμοποιώντας μόνο δύο σχήματα και η 

Νεφέλη με τέσσερα σχήματα.  Μπορείτε να 

μαντέψετε ποια σχήματα σχεδίασε το κάθε 
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κορίτσι.  

Συζήτηση στην ολομέλεια για τα σχήματα 

της Έλλης 

Αρχικά καλούμε τα παιδιά να φανταστούν ότι 

είναι η Έλλη και να βρουν τα δύο διαφορετικά 

σχήματα που χρησιμοποίησε η Έλλη.  

Έλεγχος 

Για έλεγχο παρουσιάζονται 2 διαφάνειες 

χρωματιστές (διαφορετικού χρώματος), η μία σε 

σχήμα τρίγωνου και η άλλη τετράγωνου. Για 

κάθε σχήμα που θα αναφέρουν τοποθετούμε 

την αντίστοιχη διαφάνεια 

Γίνονται οι πιο κάτω ερωτήσεις:  

Τι πρέπει να κάνω για να φτιάξω το σχέδιο της 

Έλλης;  

Για παράδειγμα τοποθετούμε το τρίγωνο πάνω 

στο τετράγωνο.  

Αν δεν προτείνουν και την αντίστροφη λύση, η 

εκπαιδευτικός ρωτά: 

Υπάρχει και άλλος τρόπος να τα τοποθετήσω 

για να πάρω το σχέδιο της Έλλης; (το 

τετράγωνο πάνω στο τρίγωνο).  

Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να 

παρατηρήσουν τι συμβαίνει στο σημείο που το 

ένα σχήμα είναι πάνω στο άλλο.  

 Συζήτηση στην ολομέλεια για τα σχήματα 

της Νεφέλης 

Έπειτα καλεί τα παιδιά να φανταστούν ότι είναι 
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η Νεφέλη και έτσι θα πρέπει να φτιάξουν το 

ίδιο σχέδιο με  τέσσερα σχήματα. Τους καλεί να 

υποθέσουν ποια σχήματα σχεδίασε;  

Έλεγχος 

Κάθε φορά στο κάθε σχήμα που ακούμε 

τοποθετούμε τα χρωματιστά σχήματα –

διαφανειών στο σχήμα που αντιστοιχεί. 

Αφού αναφερθούν όλα τα σχήματα γίνονται οι 

εξής ερωτήσεις: 

 Τι παρατηρείτε;  

 Σας δυσκόλεψε κάτι; Γιατί όχι; (γιατί τα 

σχήματα παρόλο που είναι ενωμένα, δεν 

είναι το ένα πάνω στο άλλο) 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΕΜΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 

ΕΜΦΑΝΩΝ 

ΥΠΟΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

Δραστηριότητα 3 

 Παιχνίδι τόμπολα: Δίνονται κάρτες στα παιδιά 

με  4  σύνθετα σχήματα. Η κληρωτίδα εμφανίζει 

διάφορα σχήματα. Τα παιδιά κάθε φορά 

χρωματίζουν το σχήμα στην κάρτα τους. Αυτός 

που θα καταφέρει να χρωματίσει ένα από τα 

μικρότερα απλά σχήματα του σύνθετου 

σχήματος και στα 4 σχήματα που έχει στη 

διάθεση του είναι ο νικητής. Προσοχή! Κάθε 

υπόσχημα θα πρέπει να εμφανίζεται με το 

προσανατολισμό που δείχνει το έντυπο με τα 

σχήματα της κληρωτίδας που έχετε στη διάθεση 

σας. Κάθε φορά το παιδί που εντοπίζει στην 

κάρτα του το υποσχήμα αναφέρει ποιο είναι και 

τη θέση του.  
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Κάρτα 1 

 

 

1.  

 

2.  

3.  

 

4.  
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Κάρτα 2 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  
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Σχήματα Κληρωτίδας 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 1 της κάρτας 1) 

 

 (το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 2 της κάρτας 1) 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 3 της κάρτας 1-αντιστοιχεί και στα 2 τρίγωνα που σχηματίζονται) 

 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 4 της κάρτας 1) 

 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 1 της κάρτας 2) 
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(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 2 της κάρτας 2) 

 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 3 της κάρτας 2 ) 

 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 4 της κάρτας 2) 
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Παράρτημα 3- Υλικό Παρέμβασης Πειραματικής Ομάδας 2 
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 

Τίτλος μαθήματος: Σύνθεση και Αποσύνθεση δυο (2) σχημάτων – Μετατόπιση 

  Μέσα και υλικά: Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 1, Ψηφιακός Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 1 

Αφόρμηση: Κρύβουμε τη φιγούρα του Μάγου Αστρούλη και καλούμε τα παιδιά να ρυθμίσουν τη μέλλισσα-ρομποτ για να  

την εντοπίσει. Η εκπαιδευτικός αρχίζει την αφήγηση του παραμυθιού «ο Μάγος Αστρούλης στο Μαγικό Μαγαζί», το οποίο 

 προβάλλεται μέσω του προβολέα. Διακόπτει την αφήγηση στη σελίδα 5 και ανακοινώνει στα παιδιά ότι ο Μάγος Αστρούλης 

  ζητά τη βοήθεια μας. Αναφέρει στα παιδιά ότι τους έστειλε πώς πρέπει να μοιάζουν οι ομπρέλες του και τι έχει ετοιμάσει  

μέχρι τώρα.  

Στόχοι Δραστηριότητες Χειρονομίες  Εικόνα σχημάτων 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕ 2 ΥΠΟΣΧΗΜΑΤΑ 

ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ  

 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΠΟ 

ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 

(Η΄ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ) 

 

Δραστηριότητα 1 

Προβολή σχεδίων (σχήματα 1 

και 2-μέχρι τώρα) Μάγου 

Αστρούλη από τις ομπρέλες  

Υποβολή ερωτήσεων  

Τι πρέπει να κάνει ο Μάγος 

Αστρούλης  με αυτά τα σχήματα 

για να φτιάξει την ομπρέλα του;  

(Αναμένεται ότι τα παιδιά θα 

πουν να μετακινήσουν τα 

σχήματα). 

Εάν όμως ο Μάγος Αστρούλης 

κάθε φορά μόνο ένα σχήμα έχει 

να μετακινήσει τι πρέπει να 

κάνει;(μετατόπιση του πάνω 

σχήματος από πάνω προς τα κάτω 

μέχρι να ακουμπήσει στο κάτω 

σχήμα –είναι αποδεκτό και το 

αντίστροφο ) 
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Προβολή βίντεο 

« Δείτε αυτό το βίντεο,  μπορεί να 

σας βοηθήσει.» Προβάλλεται  το 

video metatopisi apo panw pros 

katw. 

Εκτέλεση πρόβλεψης:  

Εκτελεση προβλέψεων  με τα 

σχήματα από το κινέζικο 

τετράγωνο στο πινακάκι(σε 

ζευγάρια) 

Συζήτηση στην ολομέλεια 

Ενα παιδί από κάθε ομάδα 

παρουσιάζει το σχήμα και 

αναφέρει πώς το έφτιαξε.  

Γίνονται οι εξής ερωτήσεις: 

1. Πώς έφτιαξες το σχήμα;  

2. Ποιο κομμάτι 

μετακίνησες; 

3. Πώς το μετακίνησες; 

(προς πάνω ή προς κάτω) 

Έλεγχος στο φανελοπίνακα 

Τοποθετούνται τα σχήματα 1 και 

2 στο φανελοπίνακα όπως ήταν 

αρχικά και καλείται ένα παιδί να 

εκτελέσει την πρόβλεψη. 

Καλούμε τα παιδιά να συγκρίνουν 

τη σύνθεση τους με αυτή που 

γίνεται στην ολομέλεια για 

έλεγχο.  

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΓΙΑ 

 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

719 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΜΕ 

ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΦΟΡΑ(από κάτω 

προς τα πάνω 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΔΥΟ ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

 

 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΠΟ 

ΔΕΞΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ή  

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

 

Δραστηριότητα 2 

Προβολή σχεδίων (σχήματα 1 

και 2-μέχρι τώρα) Μάγου 

Αστρούλη από τις ομπρέλες 

Υποβολή ερωτήσεων  

Τι πρέπει να κάνει ο Μάγος 

Αστρούλης  με αυτά τα σχήματα 

για να φτιάξει την ομπρέλα;  

(Αναμένεται ότι τα παιδιά 

θα πουν να μετακινήσουν 

τα σχήματα). 

Εάν όμως ο Μάγος Αστρούλης 

κάθε φορά μόνο ένα σχήμα έχει 

να μετακινήσει τι πρέπει να κάνει; 

(Αναμένεται να αναφέρουν τα 

παιδιά ότι θα πρέπει να 

μετακινήσουμε το σχήμα που 

βρίσκεται στα δεξιά προς τα 

αριστερά ή αντίστροφα μέχρι να 

ενωθεί με το άλλο σχήμα ) 

Προβολή βίντεο: 

 « Δείτε αυτό το βίντεο,  μπορεί να 

σας βοηθήσει.» Προβάλλεται  το 

βίντεο. 

Εκτέλεση πρόβλεψης:  
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Εκτέλεση προβλέψεων  με τα 

σχήματα από το κινέζικο 

τετράγωνο στο πινακάκι(σε 

ζευγάρια) 

Συζήτηση στην ολομέλεια 

Ένα παιδί από κάθε ομάδα 

παρουσιάζει το σχήμα και 

αναφέρει πώς το έφτιαξε.  

Γίνονται οι εξής ερωτήσεις: 

1. Πώς έφτιαξες το σχήμα;  

2. Ποιο κομμάτι μετακίνησες; 

3. Πώς το μετακίνησες; (προς 

τα δεξιά ή προς τα αριστερά) 

Έλεγχος στο φανελοπίνακα 

Η εκπαιδευτικός τοποθετεί τα 

σχήματα 1 και 2 στο 

φανελοπίνακα όπως ήταν αρχικά 

και καλεί ένα παιδί να εκτελέσει 

την πρόβλεψη. Καλούμε τα παιδιά 

να συγκρίνουν τη σύνθεση τους 

με αυτή που γίνεται στην 

ολομέλεια για έλεγχο.  

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΜΕ 

ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΦΟΡΑ 
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ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Δραστηριότητα 3 

Προβολή υποσχήματος α 

Η εκπαιδευτικός προβάλλει στα 

παιδιά τα υποσχήματα α στο 

φανελοπίνακα. Τους λεει ότι ο 

Μάγος Αστρούλης έχει συγχύσει 

τα τελικά σχέδια για τις δύο 

ομπρέλες που έχει αναλάβει με 

άλλα σχέδια. Αλλά έχει ένα 

πολύτιμο βίντεο που θα τον 

βοηθήσει βρει ποια σχέδια 

ανήκουν στα κομμάτια της κάθε 

ομπρέλας. To βίντεο αυτό θα μας 

δείξει πώς να μετακινήσουμε τα 

κομμάτια για να φτιάξουμε την 

ομπρέλα. 

Προβολή βίντεο:  

Η εκπαιδευτικός προβάλλει το 

βίντεο. 

Πρόβλεψη:  

Δείχνει μέσω του βιντεοπροβολέα 

τις τρεις επιλογές και καλεί τα 

παιδιά να επιλέξουν τη σωστή 

επιλογή. «Ποια από τις τρεις 

επιλογές που βλέπετε είναι η 

σωστή»; (η σωστή επιλογή είναι η 

3) 

Συγκεκριμένα η εκπαιδευτικός 

ρωτάει το κάθε ζευγάρι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπoσχήματα α 

Επιλογές 
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Ποια  νομίζεις είναι η σωστή 

επιλογή;  

Τι ακριβώς μας είπε το βίντεο ότι 

πρέπει να κάνουμε; 

Εκτέλεση Πρόβλεψης 

Για έλεγχο καλείται ένα παιδί να 

εκτελέσει την κίνηση που άκουσε 

στο βίντεο με τα υποσχήματα στο 

φανελοπίνακα.  

Επανάληψη διαδικασίας για 

υπόσχημα β. 

 

 

 

Επέκταση  

Προβάλλονται  τα πιο κάτω σχήματα σταδιακά(έργο 1-έργο 2) κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 1 και 2 αντίστοιχα.  

Ταυτόχρονα τοποθετούνται στο φανελοπίνακα τα σχήματα όπως φαίνονται πιο κάτω(μέχρι τώρα). Καλούμε κάθε φορά  

τα παιδιά να μας υποδείξουν πώς πρέπει να μετακινήσουμε τα υποσχήματα. Καλείται κάθε φορά ένα παιδί αν εκτελέσει την 

 πρόβλεψη και να γίνει έλεγχος. 

 

 

Υποσχήματα β 

Έργο 1 

Έργο 2 
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Στόχοι Δραστηριότητες Χειρονομίες  Εικόνα σχημάτων 

 

 

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕ

Σ, ΜΕ 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 4 

Προβολή σχήματος  

Προβολή σχήματος για 

διάσπαση στο φανελοπίνακα  

Πρόβλεψη 

Η εκπαιδευτικός καλεί τα δύο 

παιδιά να της πουν τι θα συμβεί 

αν κόψουν το σχήμα εκεί που  

δείχνει η διακεκομμένη 

γραμμή. 

- Τι νομίζετε θα συμβεί εάν 

κόψουμε το σχήμα εκεί που 

δείχνει η διακεκομμένη 

γραμμή»; 

- Πόσα κομματάκια νομίζετε θα 

πάρουμε εάν το κόψουμε στη 

διακεκομμένη γραμμή; 

- Τι σχήμα θα έχουν αυτά τα 

δύο κομματάκια;  

- Αυτά τα κομματάκια θα είναι 

ενωμένα;  

-Τώρα που δεν θα είναι 

ενωμένα πώς θα είναι; 

- Θυμηθείτε ότι κάθε φορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα που 

πρόκειται να 

αναλύσουμε 
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μόνο ένα σχήμα μετακινείται; 

Προς τα πού νομίζετε θα 

μετακινηθεί; Πάνω , κάτω , 

δεξιά ή αριστερά;  

3.   Προβολή Επιλογών 

Προτείνονται 3 επιλογές μέσω 

του προβολέα  και το κάθε 

ζευγαράκι επιλέγει τα σχήματα 

που θα προκύψουν.  

 Εκτέλεση –Κόψιμο σχήματος 

Δινεται το  σχήμα και τα παιδιά 

καλούνται να κόψουν το σχήμα  

εκεί που είναι οι διακεκομμένες 

γραμμές. Αφού το κόψουν η 

εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά 

να τα τοποθετήσουν μπροστά 

τους όπως είναι το σχήμα  που 

δείχνει ο φανελοπίνακας. 

-  Τοποθετήστε τα κομματάκια 

τώρα που έχετε όπως είναι το 

σχήμα.  

- Τελικά ποια είναι η σωστή 

επιλογή; 

- Τα κομμάτια που είναι στις 

εικόνες που 

ψηφίσατε(προβάλλονται και 

μέσω του βιντεοπροβολέα)  

είναι ενωμένα όπως αυτά που 

έχετε; 

-Τι νομίζετε ότι έχει συμβεί 

άραγε;(αναμένεται να 

αναφέρουν ότι απομακρύνθηκε 
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το ένα κομμάτι από το άλλο). 

Εφόσον ο μάγος Αστρούλης 

μας είπε ότι μόνο ένα σχήμα 

μπορεί κάθε φορά να 

μετακινείται, τι ακριβώς 

νομίζετε έχει συμβεί; 

(αναμένεται να αναφέρουν ότι 

το ένα κομμάτι μετακινήθηκε 

προς τα πάνω ή το άλλο προς τα 

κάτω). 

Προβολή Βίντεο 

Προβάλλεται αντίστοιχη 

χειρονομία στο βίντεο.  

Η εκπαιδευτικός λεει στα 

παιδιά ότι θα δουν ένα βίντεο 

που τους ενδιαφέρει. 

Εκτέλεση ενέργειας στα 

υποσχήματα τους  

Η εκπαιδευτικός καλεί τα 

παιδιά να εφαρμόσουν αυτό 

που άκουσαν και είδαν στα 

σχήματα τους. (Μπορούν να 

γίνουν με σειρά και οι δύο 

μετασχηματισμοί, μετατόπιση 

από ενωμένα προς τα πάνω και 

μετατόπιση από ενωμένα προς 

τα κάτω). 

 Έλεγχος 

Τοποθετούνται και στον 

φανελοπίνακα τα δύο σχήματα 
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που προέκυψαν και καλείται 

ένα παιδί να εκτελέσει την 

ενέργεια. Καλούμε το παιδί να 

μας επεξηγήσει λεκτικά τις 

ενέργειες του προτού τις 

εκτελέσει. Ακολούθως, 

καλούνται τα παιδιά να 

συγκρίνουν τα σχήματα τους 

και να διορθώσουν τυχόν λάθη 

τους.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επέκταση: 

Η Εκπαιδευτικός καλεί τα 

παιδιά να αναφέρουν ποια 

κομμάτια θα έχει στη διάθεση 

του ο Μάγος Αστρούλης αν 

σπάσει και το πιο κάτω 

σχήμα(προβάλλεται στο 

φανελοπίνακα, βλέπε δίπλα) 

 Τους προβάλλει στον 

προβολέα τις ίδιες επιλογές για  

να κάνουν την πρόβλεψη τους. 

Έπειτα, η εκπαιδευτικός το 

κόβει. Καλεί τα παιδιά να της 

αναφέρουν πώς πρέπει να 

μετακινήσει τα κομμάτια για να 

ταιριάζουν στη σωστή επιλογή. 

Τέλος, εκτελεί τη μετατόπιση 

που αναφέρουν τα παιδιά και 

εντοπίζουν τη σωστή επιλογή.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ 

ΣΧΗΜΆΤΩΝ(R

ESTORATION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 5  

Η εκπαιδευτικός αναφέρει στα 

παιδιά ότι μόλις έλαβε ένα 

μήνυμα στο φωνοκιβώτιο της 

από τη μάγισσα Φωφώ: 

«Νομίζετε ότι η αποστολή σας 

έχει τελειώσει. Με θύμωσε 

απίστευτά ο Μάγος Αστρούλης 

που όλα τα θέλει έτοιμα και 

πήρα κάποια από τα σχέδια του 

για ομπρέλες και τα έσκισα. Για 

να τον βοηθήσετε θα πρέπει να 

παίξετε ένα παιχνίδι».  

Οδηγίες παιχνιδιού: 
Παίρνουμε ένα ζάρι όπου σε 

κάθε έδρα είναι τοποθετημένο 

ένα αποκομμένο κομμάτι- με 

αυτοκόλλητο. Τοποθετούμε στο 

πάτωμα ένα χαρτόνι-χαλί που 

είναι χωρισμένο σε 6 

τετράγωνα.  Κάθε τετράγωνο 

εμπεριέχει ένα σκισμένο σχήμα. 

Παράλληλα προβάλλουμε με το 

βιντεοπροβολέα όλα τα 

σχήματα ολόκληρα. Κάθε παιδί 

ρίχνει το ζάρι και προσπαθεί να 

μαντέψει σε ποιο σχήμα στο 

χαλί αντιστοιχεί η έδρα του 

ζαριού.  Κάθε φορά γίνεται 

συζήτηση για το πώς κατέληξαν 

στην απάντηση και για το πιο 

σχήμα πρόκειται να κτίσουν. 
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Για έλεγχο καλούμε τα παιδιά 

να μας αναφέρουν τι πρέπει να 

κάνουμε. Αναμένεται να 

αναφέρουν τη μετακίνηση του 

ενός κομματιού στο άλλο μέχρι 

να ενωθούν. Έπειτα  ξεκολλάμε 

το κομμάτι από την έδρα και 

προσπαθούμε να το 

εφαρμόσουμε για να 

επιβεβαιώσουμε ή να 

απορρίψουμε την πρόβλεψη 

μας.  

 

Οδηγίες που θα δοθούν στα 

παιδιά: «Πάνω στο χαλί 

βρίσκονται τα σκισμένα 

σχήματα του Μάγου Αστρούλη. 

Η μάγισσα Φωφώ μας έστειλε 

τα κομμάτια που έχει σκίσει, τα 

οποία βρίσκονται στο ζάρι. 

Κάθε φορά θα έρχεται ένα παιδί 

θα ρίχνει το ζάρι και θα λεει σε 

ποιο σχήμα στο χαλί 

αντιστοιχεί το κομμάτι. Μετά 

για να δούμε εάν έχει μαντέψει 

σωστά θα πρέπει να το 

ξεκολλάει και να το κολλάει 

στο σκισμένο σχήμα στο χαλί 

όπως νομίζει. Για δική σας 

βοήθεια θα σας δείχνω με το 

βιντεοπροβολέα πώς έμοιαζαν 

τα σχήματα προτού σκιστούν.» 
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Καλούμε κάθε φορά ένα παιδί 

ρίχνει το ζάρι και του 

υποβάλλουμε τις εξής 

ερωτήσεις: 

 Σε ποιο σκισμένο 

σχήμα αντιστοιχεί το 

κομμάτι που έχεις 

φέρει;  

 Τι σε κάνει να πιστεύεις 

ότι είναι αυτό; 

 Ποιο σχήμα από αυτά 

που δείχνει ο 

βιντεοπροβολέας 

νομίζεις θα φτιάξεις 

εάν το ενώσεις; 

 Τώρα που τα δύο 

κομμάτια δεν είναι 

ενωμένα πώς 

μοιάζουν;.  

 Πάρε το κομμάτι τώρα 

από το ζάρι και 

κόλλησε το στο 

κομμάτι που νομίζεις 

για να δούμε εάν έχεις 

μαντέψει σωστά. 

 Είσαι σωστός; Ποιο 

σχήμα έχεις φτιάξει; 

(Σε περίπτωση λάθους 

αφήνουμε το παιδί να 

προσπαθήσει ξανά. Τον 

ρωτούμε γιατί νομίζει 
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είναι λάθος; Τον 

καλούμε να 

παρατηρήσει ξανά τα 

σχήματα στο χαλί).   
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Σχήματα για δραστηριότητα 5 
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 

Τίτλος μαθήματος: Σύνθεση και Αποσύνθεση 2 υποσχήματων με ή χωρίς διαχωριστικές γραμμές με περιστροφή 

 & Εκτέλεση οδηγιών για σύνθεση σχημάτων με περιστροφή - Αποσύνθεση σχήματος με και χωρίς διαχωριστικές  

γραμμές και περιστροφή 

  Μέσα και υλικά: Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 2, Ψηφιακός Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 2  

 

Αφόρμηση: Κρύβουμε τη φιγούρα της Μπέλας Κορδέλας και καλούμε τα παιδιά να ρυθμίσουν τη μελισσούλα για 

 να τη βρει.Η εκπαιδευτικός αρχίζει να αφηγείται το παραμύθι η Μπέλα Κορδέλα στο Καπελάδικο μέχρι τη σελίδα 3. 

Καλεί τα παιδιά να συνεργαστούν με την Έλλη και τη Νεφέλη για να βοηθήσουν την Μπέλα Κορδέλα.  

Τους δείχνει τα σχέδια από τα παράξενα καπέλα που θέλει να φτιάξει και τι έχει κάνει μέχρι τώρα. 

Στόχοι Δραστηριότητες Χειρονομίες  Εικόνα σχημάτων 

Περιστροφή προς τα 

δεξιά  (σύνθεση δύο 

σχημάτων με 

διαχωριστικές 

γραμμές) 

Δραστηριότητα 1 

Προβολή σχεδίων(στο 

βιντεοπροβολέα) και τι έχει 

φτιάξει μέχρι τώρα στο 

φανελοπίνακα).  

 

Πρόβλεψη 

Τα παιδιά αναφέρουν τι πρέπει να 

κάνει η Μπέλα Κορδέλα για να 

μπορέσει να πετύχει τα σχέδια για 

τα καπέλα της.  

Τι πρέπει να κάνει η Μπέλα 

Κορδέλα με αυτά τα σχήματα για 
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να φτιάξει το καπέλο της;  

(Αναμένεται να αναφέρουν τα 

παιδιά ότι θα πρέπει να 

περιστρέψουμε (αναμένουμε τη 

λέξη «γέρνω», «στρίβω», τους 

συμπληρώνουμε ως εξής να το 

γείρει ή να το στρίψει,  δηλαδή να 

περιστραφεί) το ένα σχήμα προς 

τα δεξιά (αποδεκτό και το δεξιά 

κάτω) μέχρι να ενωθούν και τα 

δύο σχήματα. ) 

Επισημαίνεται ότι μόνο ένα από 

τα δύο σχήματα μπορεί να 

μετακινήσει.  

Προβολή βίντεο:  

Προβάλλεται  το βιντεο 

δραστηριόητα 1 και η 

Εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά τα 

εξής: «Δείτε ένα βίντεο που 

μπορεί να σας ενδιαφέρει».   

Εκτέλεση Πρόβλεψης: 

Τα παιδιά εκτελούν την πρόβλεψη 

τους, με τα σχήματα από το 

κινέζικο τετράγωνο που τους 

έχουν δοθεί στο μαγνητικό 

πινακάκι τους. 

Συζήτηση στην ολομέλεια:   

Ένα παιδί από κάθε 

ομάδα(ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ) 

παρουσιάζει το σχήμα και 

αναφέρει πώς το έφτιαξε.  
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Έλεγχος 

Τοποθετούμε τα σχήματα στο 

φανελοπίνακα και καλούμε ένα 

παιδί να εκτελέσει την 

περιστροφή.   

Περιστροφή προς τα 

αριστερά(Σύνθεση δύο 

σχημάτων με και χωρίς 

διαχωριστικές 

γραμμές) 

Δραστηριότητα 2 

Προβάλλονται με το 

βιντεοπροβολέα ο τελικός 

σκοπός του σχήματος και τα 

υποσχήματα στο φανελοπίνακα 

Πρόβλεψη: Η εκπαιδευτικός 

καλεί τα παιδιά κάνουν 

προβλέψεις για το πώς πρέπει να 

μετακινήσουμε τα σχήματα(ένα 

κομμάτι κάθε φορά). 

 Τι πρέπει να κάνει η 

Μπέλα Κορδέλα για να 

φτιάξει αυτό το καπέλο; 

 Ποιο σχήμα πρέπει να 

περιστρέψει; 

 

 Αναμένεται τα παιδιά να 

αναφέρουν την περιστροφή προς 

τα αριστερά (πάλι δίνουμε έμφαση 

στο να επεκτείνουμε το 

μαθηματικό λεξιλόγιο των παιδιών 

γέρνω(ή στρίβω)-περιστρέφω).  

Προβολή Βίντεο 

«Δείτε ένα βίντεο που μπορεί να 

σας ενδιαφέρει».  (δραστηριότητα 

2).  

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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Εκτελεση πρόβλεψης: 

Καλούμε τα παιδιά να 

εφαρμόσουν την πρόβλεψη τους 

με τα σχήματα που έχουν τώρα 

στο πινακάκι τους.   

Συζήτηση στην Ολομέλεια: 

Αφού τελειώσουν παρουσιάζουν 

στην ολομέλεια  τα έργα 

τους(ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ). 

Έλεγχος   

Καλείται ένα παιδί να εκτελέσει 

την περιστροφή με τα 

υποσχήματα(υποσχήματα 1 και 2) 

στο φανελοπίνακα. 

Επέκταση 

Προβάλλονται  τα πιο κάτω σχήματα σταδιακά(έργο 1-έργο 2). Ταυτόχρονα τοποθετούνται στο φανελοπίνακα τα υποσχήματα 

 όπως φαίνονται πιο κάτω(μέχρι τώρα). Καλούμε κάθε φορά τα παιδιά να μας υποδείξουν πώς πρέπει να περιστρέψουμε τα 

 υποσχήματα. Καλείται κάθε φορά ένα παιδί να εκτελέσει την πρόβλεψη στο φανελοπίνακα και να γίνει έλεγχος. 
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Στόχοι Δραστηριότητες Χειρονομίες  Εικόνα σχημάτων 

 

 

 

Εκτέλεση οδηγιών για 

σύνθεση σχημάτων 

χρησιμοποιώντας την 

περιστροφή  

 

 

Δραστηριότητα 3
α
 

Προβολή υποσχημάτων  

Η εκπαιδευτικός προβάλλει στα 

παιδιά τα υποσχήματα α στο 

φανελοπίνακα. Τους λεει ότι η 

Μπέλα Κορδέλα έχει συγχύσει τα 

τελικά σχέδια για τα δύο καπέλα 

που έχει αναλάβει με άλλα 

σχέδια(τα οποία και αυτά 

προβάλλονται ως επιλογές στον 

προβολέα). Αλλά έχει ένα 

πολύτιμο βίντεο που θα την 

βοηθήσει βρει ποια σχέδια 

ανήκουν στα κομμάτια του κάθε 

καπέλου. To βίντεο αυτό θα μας 

δείξει πώς να μετακινήσουμε τα 

κομμάτια για να φτιάξουμε το 

καπέλο. 

Προβολή Βίντεο 

Η εκπαιδευτικός προβάλλει το 

βίντεο (βιντεο δραστηριότητα 3
α
 

). 

Πρόβλεψη 
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Τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν 

τη σωστή επιλογή μετά από το 

βίντεο που έχουν 

παρακολουθήσει.  

«Ποια από τις τρεις επιλογές που 

βλέπετε είναι η σωστή»;(επιλογή 

1) 

Ποια  νομίζεις είναι η σωστή 

επιλογή;  

Τι ακριβώς μας είπε το βίντεο ότι 

πρέπει να κάνουμε; 

Εκτέλεση Πρόβλεψης 

Για έλεγχο καλείται ένα παιδί να 

εκτελέσει την κίνηση που άκουσε 

στο βίντεο με τα υποσχήματα στο 

φανελοπίνακα.  

Δραστηριότητα 3β 

Επαναλαμβάνεται η ίδια 

διαδικασία για τα υποσχήματα 

β(περιστροφή προς τα αριστερά 

πάνω-σωστή επιλογή 2) –Βίντεο 

δραστηριότητα 3β. 
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Αποσύνθεση σχημάτων 

με διαχωριστικές 

γραμμές-

Περιστροφή(αντίστροφ

ες χειρονομίες) 

Δραστηριότητα 4 

Μήνυμα –Προβολή Σχεδίων και 

υποσχημάτων  

Η εκπαιδευτικός αναφέρει στα 

παιδιά ότι θα παίξουν ένα 

παιχνίδι. Κάθε φορά θα τους 

δείχνει ένα σχήμα και αυτοί θα 

πρέπει να ψαρέψουν τα 

κομματάκια(επιλογές-

προβάλλονται μέσω του 

προβολέα και είναι τοποθετημένα 

κάτω για να τα ψαρέψουν) που θα 

πάρουν εάν το κόψουν.  

Πρόβλεψη 

Γίνεται συζήτηση και καλείται 

ένα παιδί να επιλέξει (ψαρέψει) 

ποια επιλογή θεωρεί σωστή.  

Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μας 

εξηγήσουν.  

- Τι νομίζετε θα συμβεί εάν 

 κόψουμε το σχήμα εκεί που 

δείχνει η διακεκομμένη γραμμή»; 

- Πόσα κομματάκια νομίζετε θα 

πάρουμε εάν το κόψουμε στη 

διακεκομμένη γραμμή; 

- Τι σχήμα θα έχουν αυτά τα δύο 

κομματάκια;  

- Αυτά τα κομματάκια θα είναι 

ενωμένα;  

- Θυμηθείτε ότι κάθε φορά μόνο 
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ένα σχήμα περιστρέφεται; Προς 

τα πού νομίζετε θα περιστραφεί; 

Δεξιά ή αριστερά;  

 Κοπή Σχήματος  

Τα παιδιά καλούνται να κόψουν 

το σχήμα  εκεί που είναι οι 

διακεκομμένες γραμμές. Αφού το 

κόψουν η εκπαιδευτικός καλεί τα 

παιδιά να τα τοποθετήσουν στο 

πινακάκι τους, όπως είναι  το 

καπέλο στο φανελοπίνακα .  

«Τοποθετήστε τα κομματάκια 

τώρα που έχετε όπως είναι στο 

φανελοπίνακα-ενωμένα»  

-Τελικά ποια είναι η σωστή 

επιλογή; 

-Τα κομμάτια που μας δείχνει ο  

βιντεοπροβολέας είναι ενωμένα 

όπως αυτά που είναι στο πινακάκι 

σας; 

-Τι νομίζετε ότι έχει συμβεί 

άραγε;(αναμένεται να αναφέρουν 

ότι απομακρύνθηκε το ένα 

κομμάτι από το άλλο). Εφόσον η 

μόνο ένα σχήμα μπορεί κάθε 

φορά να περιστρέφεται, τι 

ακριβώς νομίζετε έχει συμβεί; 

(αναμένεται να αναφέρουν ότι το 

ένα κομμάτι περιστράφηκε προς 

αριστερά). 

Προβολή χειρονομίας στο βίντεο  
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Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά 

να δουν την αντίστοιχη 

χειρονομία που προβάλλεται στο 

βίντεο(δραστηριότητα 4) 

λέγοντας τους ότι θα δουν κάτι 

που τους ενδιαφέρει.  

Εκτέλεση περιστροφής στα 

υποσχήματα  

Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά 

να εφαρμόσουν αυτό που 

άκουσαν και είδαν στα σχήματα 

τους για να βρουν τη σωστή 

επιλογή(επιλογή 1) 

Γίνεται παρουσίαση μερικών 

έργων. Τους καλούμε ξανά να μας 

εξηγήσουν τι ακριβώς έχουν 

κάνει.  

Έλεγχος στην ολομέλεια 

Έπειτα τοποθετούνται στο 

φανελοπίνακα τα υποσχήματα 1 

και 2 και όπως είναι το καπέλο   

και καλείται ένα παιδί να 

εκτελέσει την περιστροφή και 

στην ολομέλεια. Προτού προβεί 

στην εκτέλεση ενθαρρύνεται το 

παιδί να διατυπώσει τι πρόκειται 

να κάνει. 
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Επέκταση(Αποσύνθεση σχημάτων χωρίς διαχωριστικές γραμμές)  

Τοποθετείται το σχήμα που πρόκειται να κοπεί στο φανελοπίνακα. Προβάλλονται οι επιλογές και καλούμε τα παιδιά  

να επιλέξουν (ψαρέψουν) τώρα την ορθή επιλογή. Έπειτα γίνεται η κοπή του σχήματος από την εκπαιδευτικο και τοποθετούνται 

 τα σχήματα ενωμένα όπως ήταν αρχικά στο μαγνητικό πίνακα. Καλούμε τα παιδιά να μας πουν πώς πρέπει να περιστρέψουμε  

το υποσχήμα για να ταιριάζει στη σωστή επιλογή. Ακολούθως καλείται ένα παιδί για έλεγχο της πρόβλεψης να εκτελέσει την περιστροφή.  
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 

Τίτλος μαθήματος:  Σύνθεση και Αποσύνθεση σχημάτων με 3 υποσχήματα-Συνδυασμός Περιστροφής και  

Μετατόπισης  Μέσα και υλικά: Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 3, Ψηφιακός Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 3 

Αφόρμηση:  Η εκπαιδευτικός αρχίζει την αφήγηση του παραμυθιού ο κύριος Μπον Μπον στο Ζαχαροπλαστειο.  

Διακόπτει την αφήγηση στη σελίδα 3. Καλεί τα παιδιά να βοηθήσουν τον κύριο Μπον Μπον. 

Στόχοι Δραστηριότητες Χειρονομίες  Εικόνα σχημάτων 

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 3 

ΥΠΟΣΧΗΜΑΤΑ-

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 

 

 

Δραστηριότητα 1 

Προβολή σχεδίων για 

γλυκά(σχήμα Α στο προβολέα, 

υποσχήματα-μέχρι τώρα στον 

μαγνητικό πίνακα) 

Επιλογή σχημάτων από παιδιά 

για σύνθεση γλυκού 

Ενώ έχουμε όλα τα σχήματα του 

κινέζικου τετραγώνου στο 

φανελοπίνακα και στα πινακάκια 

των παιδιών καλούμε τα παιδιά να 

επιλέξουν ποια σχήματα είναι 

απαραίτητα για τη σύνθεση του 

σχήματος Α.  

Τοποθέτηση σχημάτων στο 

φανελοπίνακα και στα 

πινακάκια των παιδιών στη 

μέχρι τώρα μορφή 

 

 

 

  

 

 

 

 

Σχήμα Α 

 

Σχήμα Α-Υπόσχημα  

3 

5 

7 
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Πρόβλεψη για 

μετασχηματισμούς  

Καλούμε τα παιδιά  να 

προβλέψουν για το κάθε κομμάτι 

του σχήματος  τι πρέπει να 

κάνουμε(μετατόπιση ή 

περιστροφή) για να συνθέσουμε 

το γλυκό του Μπον Μπον. 

Αρχίζουμε από το σχήμα 3 το 

οποίο θα πρέπει να περιστραφεί 

προς τα αριστερά ενώ έπειτα το 

σχήμα 7 να μετακινηθεί προς τα 

πάνω. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να 

επεξηγήσουν την πρόβλεψη τους.  

Προβολή βίντεο 

Εκτέλεση Πρόβλεψης 

 Ακολούθως καλούμε τα παιδιά 

να μετακινήσουν ή να 

περιστρέψουν τα σχήματα όπως 

προέβλεψαν με τα πινακάκια που 

τους δίνονται(σταδιακά, μετά από 

κάθε βίντεο γίνεται ο αντίστοιχος 

μετασχηματισμός που 

προβάλλεται).  

Συζήτηση στην ολομέλεια 

Γίνεται παρουσίαση των 

έργων των παιδιών..  

1. Έλεγχος  

Καλείται ένα παιδί να 

εκτέλεση του 

 

 

 

 

 

Μέχρι 

τώρα(Σχήμα Α) 

 

 

Σχήμα Β (Μέχρι 

τώρα) 

 

Σχήμα Β 

3 6 

4 

3 

5 

7 

Σχήμα Β-Υπόσχημα 6 &4 
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μετασχηματισμούς και 

στα υποσχήματα που 

είναι τοποθετημένα στο 

φανελοπίνακα. 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΙΔΙΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑ 

Β (σχήμα 6-περιστροφή προς τα 

δεξιά, σχήμα 4-μετακίνηση προς 

τα αριστερά) 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΜΕ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 

3 ΣΧΗΜΑΤΑ 

 

Δραστηριότητα 2 

Η εκ/κος αναφέρει στα παιδιά ότι 

το δεύτερο γλυκό που είχε να 

φτιάξει ο κύριος Μπον Μπον 

είναι ένα τετράγωνο. Αφήνονται 

ελεύθερα τα παιδιά σε ζευγάρια 

να φτιάξουν το τετράγωνο το 

οποίο προβάλλεται στον πίνακα. 

Ακολούθως τους αναφέρουμε ότι  

ο κύριος Μπον Μπον  έχει μείνει 

σε ένα σημείο και δεν μπορεί να 

προχωρήσει Τοποθετούμε τα 

σχήματα στο φανελοπίνακα όπως 

φαίνεται δίπλα. Κάθε φορά 

τοποθετείται ένα σχήμα με την 

εξής σειρά:1,3,4,5. Καλούμε  ένα 

παιδί κάθε φορά να τοποθετεί ένα 

σχήμα για να συνθέσει το 

τετράγωνο. Προτού το 

τοποθετήσει το καλούμε να μας 

επεξηγήσει την ενέργεια τόσο με 

λόγια όσο και με χειρονομίες.  
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Σειρά σχημάτων 

1. τοποθετούμε το σχήμα 

ως έχει.  

3. περιστρέφουμε το 

σχήμα προς τα δεξιά 

4. περιστρέφουμε το 

σχήμα προς τα δεξιά 

5. μετακινούμε το σχήμα 

προς τα δεξιά 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

Δραστηριότητα 3 

Προβολή σχήματος που 

πρόκειται να διασπαστεί 

Η εκπαιδευτικός προβάλλει στα 

παιδιά γλυκό του κυρίου Μπον 

Μπον στο μαγνητικό πίνακα.  

Προβολή επιλογών 

Η εκπαιδευτικός τους 

παρουσιάζει μέσω προβολέα τις 

τρεις επιλογές  από σχήματα που 

πιθανόν μπορούν να προκύψουν 

αν σπάσουμε το διπλανό σχήμα  

Διατύπωση Πρόβλεψης  

Το κάθε ζευγάρι δηλώνει ποια 

είναι σωστή επιλογή λεκτικά αλλά 

και με χειρονομίες.  

 Εκτέλεση Πρόβλεψης 
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Δίνεται σε κάθε ζευγάρι ένα 

σχήμα για κοπή.  

Συζήτηση στην ολομέλεια:  

Αφού τελειώσουν όλοι 

παρουσιάζονται τα σχήματα που 

έχουν προκύψει. Τους καλούμε να 

αναφέρουν λεκτικά αλλά και με 

χειρονομίες πώς πρέπει να 

μετακινήσουμε ή να 

περιστρέψουμε το κάθε σχήμα για 

να αντιστοιχεί στη σωστή 

επιλογή. Αναμένεται να 

αναφέρουν ότι θα πρέπει να 

περιστρέψουν το σχήμα 4 προς τα 

αριστέρα, ενώ το σχήμα 3 να το 

μετακινήσουν προς τα πάνω.  

Προβολή βίντεο  

Στη φάση αυτή προβάλουμε τα 

βίντεο των χειρονομιών (video 

3ci, video3cii). Η εκπαιδευτικός 

αναπαράγει τη χειρονομίες και 

καλούμε τα παιδιά να μας 

μιμηθούν.  

Εκτέλεση μετασχηματισμών 

στα υποσχήματα 

Το κάθε ζευγάρι εφαρμόζει την 

πρόβλεψη στα σχήματα στο 

πινακάκι τους.  

Έλεγχος 

Τα σχήματα τοποθετούνται στο 

 

 

 

 

  

 

 

Υπόσχημα 3 
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φανελοπίνακα όπως είναι το 

αρχικό σχήμα(ενωμένα). Για 

έλεγχο καλούμε ένα παιδί να 

μετακινήσει το σχήμα ή να το 

περιστρέψει όπως ανέφεραν. 

Προτού εκτελέσει την κίνηση το 

καλούμε να μας επεξηγήσει 

λεκτικά και με χειρονομίες τι 

πρόκειται να κάνει 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ:  

Προβολή σχήματος 

Η εκπαιδευτικός προβάλλει το 

διπλανό σχήμα μέσω του 

προβολέα.  

Επιλογή υποσχημάτων 

Καλούνται τα παιδιά να επιλέξουν 

από τα υποσχήματα που 

βρίσκονται στο φανελοπίνακα 

αυτά που θα προκύψουν εάν 

διασπάσουμε το διπλανό 

σχήμα.σχήμα 3 περιστροφή προς 

τα δεξιά, σχήμα 4- μετακίνηση 

προς τα αριστερά) 

Κοπή σχήματος στην ολομέλεια  

Έπειτα το σχήμα κόβεται στην 

ολομέλεια από την εκ/κο και 

τοποθετούνται τα κομμάτια 

ενωμένα στο φανελοπίνακα.  

Συζήτηση: 

 

 

 

 

 

Υπό-σχημα 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Ξαφνικά, η εκ/κος τονίζει στα 

παιδιά ότι για το συγκεκριμένο 

σχήμα ο Μπον Μπον είχε βρει 

στα συρτάρια του ένα φάκελο 

όπου μέσα σε αυτόν υπήρχαν τα 

κομμάτια του σχήματος όπως 

φαίνεται δίπλα(τοποθετούνται 

όπως πιο κάτω τα υποσχήματα 

του στο φανελοπίνακα). Καλούμε 

τα παιδιά να μας αναφέρουν τι 

άραγε συνέβηκε στο κάθε 

κομμάτι και απομακρύνθηκε από 

το σχήμα. Αναμένουμε να 

αναφέρουν ότι το σχήμα 3 

περιστράφηκε προς τα δεξιά ενώ 

το σχήμα 4 μετακινήθηκε προς τα 

αριστερά. Τους ενθαρρύνουμε να 

παρουσιάζουν την άποψη τους 

τόσο λεκτικά όσο και με 

χειρονομίες.  

Προβολή βίντεο  

Προβάλλουμε στα παιδιά τα 

βίντεο των χειρονομιών). 

Αναπαράγουμε τη χειρονομία και 

καλούμε τα παιδιά να τη 

μιμηθούν. 

Έλεγχος  

Καλείται ένα παιδί να εκτελέσει 

τους μετασχηματισμούς στα 

ενωμένα κομμάτια που είναι 

τοποθετημένα στον 

 

 

 

 

 

Υπό-σχημα 4 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

749 

 

φανελοπίνακα. Προτού προβεί 

στην εκτέλεση το καλούμε να 

επεξηγήσει τι θα κάνει 

χρησιμοποιώντας χειρονομίες.  
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 

 

Τίτλος μαθήματος: Αναδιοργάνωση σχήματος(reconfiguration) 

  Μέσα και υλικά: Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 4, Ψηφιακός Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 4 

 

Αφόρμηση: Η εκπαιδευτικός καλεί ένα παιδί να έρθει στο μαγνητικό πίνακα της τάξης και να πάρει 2 συγκεριμένα  

σχήματα μοτίβου (οποιαδήποτε επιθυμείτε)  και να φτιάξει με αυτά οτιδήποτε θέλει (π.χ. ένα ανθρωπάκι). Αφού το φτιάξει 

 καλούμε τα υπόλοιπα παιδιά να το φτιάξουν σε ζευγάρια στα πινακάκια τους. Στη συνέχεια καλούμε το παιδί να κάνει μία 

 αλλαγή χωρίς να σηκώσει σχήμα από τον πίνακα, μετακινώντας μόνο ένα από τα δύο σχήματα  και  να τον δούν τα υπόλοιπα  

παιδιά. Έπειτα τον καλούμε να επεξηγήσει στα υπόλοιπα παιδιά την αλλαγή για να την κάνουν κι αυτά. Τέλος γίνεται  

σύγκριση των συνθέσεων των υπολοίπων παιδιών και του ιδίου για έλεγχο.  

 

Στόχοι Δραστηριότητες Χειρονομίες  Εικόνα σχημάτων 

Αναδιοργάνωση 

σχήματος με 2 

υποσχήματα- 

Μετατόπιση 

Δραστηριότητα 1 

Προβολή αρχικής σύνθεσης στο 

μαγνητικό πίνακα 

Η εκπαιδευτικό κατασκευάζει τη 

γεωμετρική σύνθεση στο 

μαγνητικό πίνακα της τάξης 

Κατασκευή σύνθεσης από τα 

παιδιά  

Καλούμε τα παιδιά να φτιάξουν 

την πιο πάνω σύνθεση σε 

ζευγάρια με τα σχήματα που 

έχουν στη διάθεση τους. Έπειτα 

 

 

 

Αρχική σύνθεση 
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παρουσιάζουν τα έργα 

τους(ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ). 

Προβολή τελικής σύνθεσης 

Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά 

να τοποθετήσουν τις συνθέσεις 

τους κάτω και προβάλλει την πιο 

κάτω φιγούρα. 

Εντοπισμός γεωμετρικού 

μετασχηματισμού από τα παιδιά  

Καλούμε τα παιδιά να εντοπίσουν  

την αλλαγή που έχει συμβεί στη 

σύνθεση(μετατόπιση μπλε 

σχήματος προς τα πάνω μέχρι να 

φτάσει στο τέλος του κόκκινου 

σχήματος) και να μας την 

αναφέρουν. 

Προβολή βίντεο χειρονομίας- 

Εφαρμογή μετατόπισης στη 

γεωμετρική σύνθεση τους στο 

μαγνητικό τους πινακάκι 

Έλεγχος 

Για έλεγχο καλούμε ένα παιδί να 

εφαρμόσει τη μετατόπιση στη 

γεωμετρική σύνθεση που 

βρίσκεται στο μαγνητικό πίνακα 

της τάξης. Ενθαρρύνουμε το παιδί 

να μας εξηγήσει την ενέργεια του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελικό σχήμα(μετά από 

μετατόπιση) 

 

 

 

 

 

 

 Δραστηριότητα 1- Επέκταση  

Επαναλαμβάνεται η ίδια 

διαδικασία και για το διπλανό 
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σχήμα στην ολομέλεια 

(μετατόπιση του αριστερού 

σχήματος από τα  αριστερά προς τα 

δεξιά μέχρι να φτάσει το τέλος του 

κόκκινου σχήματος).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική σύνθεση 

 

 

 

 

 

Τελική σύνθεση 

 (μετά από μετατόπιση) 

 

Αναδιοργάνωση 

σχήματος με 2 

υποσχήματα- 

Περιστροφή 

Δραστηριότητα 2 

Προβολή αρχικής σύνθεσης στο 

μαγνητικό πίνακα 

Η εκπαιδευτικό κατασκευάζει τη 

γεωμετρική σύνθεση στο 

μαγνητικό πίνακα της τάξης 

Κατασκευή σύνθεσης από τα 
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παιδιά  

Καλούμε τα παιδιά να φτιάξουν 

την πιο πάνω σύνθεση σε 

ζευγάρια με τα σχήματα που 

έχουν στη διάθεση τους. Έπειτα 

παρουσιάζουν τα έργα 

τους(ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ). 

Προβολή τελικής σύνθεσης 

Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά 

να τοποθετήσουν τις συνθέσεις 

τους κάτω και προβάλλει την πιο 

κάτω φιγούρα. 

Εντοπισμός γεωμετρικού 

μετασχηματισμού από τα παιδιά  

Καλούμε τα παιδιά να εντοπίσουν  

την αλλαγή που έχει συμβεί στη 

σύνθεση (περιστροφή κόκκινου 

σχήματος προς τα αριστερά μέχρι 

να ενωθεί ξανά με το κίτρινο 

σχήμα) και να μας την αναφέρουν. 

Προβολή βίντεο χειρονομίας- 

Εφαρμογή μετατόπισης στη 

γεωμετρική σύνθεση τους στο 

μαγνητικό τους πινακάκι 

Έλεγχος 

Για έλεγχο καλούμε ένα παιδί να 

εφαρμόσει τη μετατόπιση στη 

γεωμετρική σύνθεση που 

βρίσκεται στο μαγνητικό πίνακα 

της τάξης. Ενθαρρύνουμε το παιδί 

να μας εξηγήσει την ενέργεια του.  

 

 

Αρχική σύνθεση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελική σύνθεση 
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Δραστηριότητα 2- Επέκταση  

Επαναλαμβάνεται η ίδια 

διαδικασία και για το διπλανό 

σχήμα στην ολομέλεια και όχι σε 

ζευγαράκια (Περιστρέφω το μπλε 

σχήμα  προς τα δεξιά μέχρι να 

ενωθεί ξανά με το κόκκινο σχήμα). 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική σύνθεση 

 

 

 

 

 

 

 

Τελική σύνθεση 
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Αναδιοργάνωση 

σχήματος με 3 

υποσχήματα- 

Μετατόπιση  

 

Δραστηριότητα 3 

Προβολή αρχικής σύνθεσης 

στο μαγνητικό πίνακα 

Η εκπαιδευτικό κατασκευάζει 

τη γεωμετρική σύνθεση στο 

μαγνητικό πίνακα της τάξης 

Εντοπισμός γεωμετρικού 

μετασχηματισμού από τα 

παιδιά 

Καλούμε τα παιδιά να 

εντοπίσουν  την αλλαγή που 

έχει συμβεί στη 

σύνθεση(μετακινούμε το 

πορτοκαλί σχήμα προς τα 

δεξιά. Όταν φύγει ολόκληρο 

από το μπλε σχήμα, 

σταματούμε) και να μας την 

αναφέρουν.  

Προβολή βίντεο 

χειρονομίας- 

Εφαρμογή μετατόπισης στη 

γεωμετρική σύνθεση τους 

στο μαγνητικό τους 

πινακάκι 

Έλεγχος 

Για έλεγχο καλούμε ένα παιδί 

να εφαρμόσει τη μετατόπιση 

στη γεωμετρική σύνθεση που 

 

 

 

 

 

 

Αρχική γεωμετρική σύνθεση 

 

 

 

 

 

Τελική γεωμετρική σύνθεση 
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βρίσκεται στο μαγνητικό 

πίνακα της τάξης. 

Ενθαρρύνουμε το παιδί να 

μας εξηγήσει την ενέργεια 

του.  

Αναδιοργάνωση 

σχήματος με 3 

υποσχήματα- 

Περιστροφή  

Δραστηριότητα 3- 

Επέκταση  

Επαναλαμβάνεται η ίδια 

διαδικασία και για το 

διπλανό σχήμα στην 

ολομέλεια και όχι σε 

ζευγάρια.  (περιστρέφουμε το 

πράσινο σχήμα προς τα 

αριστερά μέχρι να ενωθεί με 

το μπλε σχήμα). 

 

 

 

 

 

Αρχική γεωμετρική σύνθεση 

 

 

 

 

 

 

Τελική γεωμετρική σύνθεση 
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 

Τίτλος μαθήματος: Αντιληπτική διάκριση απλών σχημάτων σε γεωμετρικές συνθέσεις 

  Μέσα και υλικά: Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 5, Ψηφιακός Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 5 

 

Αφόρμηση: Η εκπαιδευτικός εμφανίζεται με μια φιγούρα του Μάγου Αστρούλη και λεει στα παιδιά ότι έχει αναλάβει 

 τρεις αποστολές σήμερα για να λύσει. Η πρώτη αποστολή είναι να απαντήσει στην ερώτηση:  

Πόσα τετράγωνα βλέπεις σε αυτό το σχήμα; Όμως δυσκολεύεται πολύ και ζητάει τη βοήθεια μας.  

Στόχοι Δραστηριότητες Εικόνα σχημάτων 

Αναγνώριση εμφανών και  

μη εμφανών γεωμετρικών 

σχημάτων 

Δραστηριότητα 1 

Προβολή Σχήματος α στην ολομέλεια 

 Τα παιδιά καλούνται σε ζευγάρια να 

συζητήσουν, να  μετρήσουν τα τετράγωνα που 

έχουν βρει στο συγκεκριμένο σχήμα(α). (Σωστή 

Απάντηση =5) 

Επαλήθευση: Γίνεται επαλήθευση των 

απαντήσεων των παιδιών στην ολομέλεια στο 

φανελοπίνακα με τη χρήση 2 διαφανειών 

κομμένων σε ένα μικρό τετράγωνο και ένα 

μεγάλο τετράγωνο. Καλούμε ένα παιδί να μας 

υποδείξει πόσα τετράγωνα βλέπει. Όταν 

μετρούν τα μικρά τετράγωνα που το αποτελούν, 

τα παιδιά μπορούν να επανατοποθετούν το 

μικρό τετράγωνο σε διαφάνεια πάνω στο 

μεγάλο τετράγωνο. 

(α) 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

758 

 

 

 Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία και με το 

τρίγωνο(Σωστή απάντηση: 5 τρίγωνα: 1 μεγάλο 

και 4 μικρά). 

(β) 

 Επέκταση 

Προβολή σχήματος (γ) στην ολομέλεια 

Συζήτηση στην ολομέλεια  
Καλούμε τα παιδιά στην ολομέλεια να μας 

αναφέρουν πόσα ορθογώνια βλέπουν.  

Επαλήθευση 

Υπάρχουν κομμένα όλα τα δυνατά ορθογώνια 

που μπορεί κανείς να διακρίνει σε αυτό το 

σταυρό σε διαφάνεια και κάθε φορά κοντά στο 

σταυρό στο φανελοπίνακα  παρουσιάζεται ένα 

από αυτά τα ορθογώνια. Τα παιδιά ρωτούνται 

τα εξής για το συγκεκριμένο ορθογώνιο:  

Πώς μπορώ να βάλω αυτό το σχήμα ώστε να 

ταιριάζει πάνω στο σταυρό;  

Τα παιδιά αρχικά περιγράφουν και μετά 

δοκιμάζουν πρακτικά τις διαφορετικές 

τοποθετήσεις του συγκεκριμένου ορθογωνίου 

πάνω στο σταυρό.  

Ακολουθεί η ίδια διαδικασία για όλες τις 

μορφές ορθογωνίων που μπορεί να διακρίνει 

κανείς στο σταυρό 

 

 

 

(γ) 
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(Σωστή Απάντηση 11) 

 Η εκπαιδευτικός διαβάζει στα παιδιά το μήνυμα 

για την επόμενη αποστολή. Το μήνυμα 

εμπεριέχει τις οδηγίες για την επόμενη 

δραστηριότητα. «Αγαπημένα μου παιδιά 

συγχαρητήρια για την αποστολή που έχετε 

εκτελέσει με τόση μεγάλη επιτυχία. Όμως σας 

περιμένει ακόμη μία μεγάλη αποστολή.H 

ιστορία της Έλλης και της Νεφέλης». 

 

Κατασκευή συνθέσεων 

γεωμετρικών σχημάτων με 

διάφορους τρόπους 

Δραστηριότητα 2 

Παρουσίαση ιστορίας και σχήματος 

Παρουσιάζεται στα παιδιά μέσω του προβολέα 

(Βίντεο) η εξής ιστορία: Η Έλλη και η Νεφέλη  

χτες επισκέφτηκαν το Γυαλιστερό Κουμπί αλλά 

κάτι φοβερό συνέβηκε. Χάλασε ο μαγικός 

καθρέφτης. Τότε αποφάσισαν να σχεδιάσουν 

διάφορα σχήματα. Όμως τα μαγικά της Οδού 

Χρυσόσκονης δεν σταμάτησαν να υπάρχουν 

πάνω στα κορίτσια.   Ξέρετε τι έκαναν; 

Έφτιαξαν το ίδιο σχήμα αλλά με διαφορετικό 

τρόπο. Η Έλλη έφτιαξε  το σχέδιο 

(παρουσιάζεται στο φανελοπίνακα) 

χρησιμοποιώντας μόνο δύο σχήματα και η 

Νεφέλη με τέσσερα σχήματα.  Μπορείτε να 

μαντέψετε ποια σχήματα σχεδίασε το κάθε 

κορίτσι.  

Συζήτηση στην ολομέλεια για τα σχήματα 

της Έλλης 

Αρχικά καλούμε τα παιδιά να φανταστούν ότι 

είναι η Έλλη και να βρουν τα δύο διαφορετικά 
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σχήματα που χρησιμοποίησε η Έλλη.  

Έλεγχος 

Για έλεγχο παρουσιάζονται 2 διαφάνειες 

χρωματιστές (διαφορετικού χρώματος), η μία σε 

σχήμα τρίγωνου και η άλλη τετράγωνου. Για 

κάθε σχήμα που θα αναφέρουν τοποθετούμε 

την αντίστοιχη διαφάνεια 

Γίνονται οι πιο κάτω ερωτήσεις:  

1. Τι πρέπει να κάνω για να φτιάξω το 

σχέδιο της Έλλης;  

Για παράδειγμα τοποθετούμε το τρίγωνο 

πάνω στο τετράγωνο.  

Αν δεν προτείνουν και την αντίστροφη 

λύση, η εκπαιδευτικός ρωτά: 

1. Υπάρχει και άλλος τρόπος να τα 

τοποθετήσω για να πάρω το σχέδιο 

της Έλλης; (το τετράγωνο πάνω στο 

τρίγωνο).  

Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να 

παρατηρήσουν τι συμβαίνει στο σημείο που το 

ένα σχήμα είναι πάνω στο άλλο.  

 

 Συζήτηση στην ολομέλεια για τα σχήματα 

της Νεφέλης 

Έπειτα καλεί τα παιδιά να φανταστούν ότι είναι 

η Νεφέλη και έτσι θα πρέπει να φτιάξουν το 

ίδιο σχέδιο με  τέσσερα σχήματα. Τους καλεί να 

υποθέσουν ποια σχήματα σχεδίασε;  
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Έλεγχος 

Κάθε φορά στο κάθε σχήμα που ακούμε 

τοποθετούμε τα χρωματιστά σχήματα –

διαφανειών στο σχήμα που αντιστοιχεί. 

Αφού αναφερθούν όλα τα σχήματα γίνονται οι 

εξής ερωτήσεις: 

 Τι παρατηρείτε;  

 Σας δυσκόλεψε κάτι; Γιατί όχι; (γιατί τα 

σχήματα παρόλο που είναι ενωμένα, δεν 

είναι το ένα πάνω στο άλλο) 

 

Αναγνώριση εμφανών και 

μη εμφανών υποσχημάτων 

σε συνθέσεις γεωμετρικών 

σχημάτων 

Δραστηριότητα 3 

 Παιχνίδι τόμπολα: Δίνονται κάρτες στα παιδιά 

με  4  σύνθετα σχήματα. Η κληρωτίδα εμφανίζει 

διάφορα σχήματα. Τα παιδιά κάθε φορά 

χρωματίζουν το σχήμα στην κάρτα τους. Αυτός 

που θα καταφέρει να χρωματίσει ένα από τα 

μικρότερα απλά σχήματα του σύνθετου 

σχήματος και στα 4 σχήματα που έχει στη 

διάθεση του είναι ο νικητής. Προσοχή! Κάθε 

υπόσχημα θα πρέπει να εμφανίζεται με το 

προσανατολισμό που δείχνει το έντυπο με τα 

σχήματα της κληρωτίδας που έχετε στη διάθεση 

σας. Κάθε φορά το παιδί που εντοπίζει στην 

κάρτα του το υποσχήμα αναφέρει ποιο είναι και 

τη θέση του. 
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Κάρτα 1 

1.  

 

2.  

3.  

 

4.  

 

 

 

 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

763 

 

 

Κάρτα 2 

1.  

 

 

2.  

 

3.  

 

4.  
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Σχήματα Κληρωτίδας 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 1 της κάρτας 1) 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 2 της κάρτας 1) 

 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 3 της κάρτας 1-αντιστοιχεί και στα 2 τρίγωνα που σχηματίζονται) 

 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 4 της κάρτας 1) 
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(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 1 της κάρτας 2) 

 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 2 της κάρτας 2) 

 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 3 της κάρτας 2 ) 

 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 4 της κάρτας 2) 
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Παράρτημα 4 -Υλικό Παρέμβασης για Ομάδα Ελέγχου 
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 

Τίτλος μαθήματος: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ 

 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

  Μέσα και υλικά: Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 1, Ψηφιακός Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 1 

Αφόρμηση: Κρύβουμε τη φιγούρα του Μάγου Αστρούλη και καλούμε τα παιδιά να ρυθμίσουν τη μέλλισσα-ρομποτ για να την εντοπίσει. Η 

εκπαιδευτικός αρχίζει την αφήγηση του παραμυθιού «ο Μάγος Αστρούλης στο Μαγικό Μαγαζί». Το παραμύθι προβάλλεται από τον προβολεα. 

Διακόπτει την αφήγηση στη σελίδα 5 και ανακοινώνει στα παιδιά ότι ο Μάγος Αστρούλης  ζητά τη βοήθεια μας.  

Στόχοι Δραστηριότητες Εικόνα σχημάτων 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕ 2 ΥΠΟΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ  

 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 

(Η΄ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ) 

 

Δραστηριότητα 1 

Προβολή σχεδίων (σχήματα 1 και 2-μέχρι τώρα) 

Μάγου Αστρούλη από τις ομπρέλες . 

Υποβολή ερωτήσεων  

Τι πρέπει να κάνει ο Μάγος Αστρούλης  με αυτά τα 

σχήματα για να φτιάξει την ομπρέλα του;  

(Αναμένεται ότι τα παιδιά θα πουν να μετακινήσουν τα 

σχήματα). 

Εάν όμως ο Μάγος Αστρούλης κάθε φορά μόνο ένα 

σχήμα έχει να μετακινήσει τι πρέπει να κάνει;(μετατόπιση 

του πάνω σχήματος από πάνω προς τα κάτω μέχρι να 

ακουμπήσει στο κάτω σχήμα –είναι αποδεκτό και το 

αντίστροφο ) 

Εκτέλεση πρόβλεψης:  

Εκτέλεση προβλέψεων  με τα σχήματα από το κινέζικο 

τετράγωνο στο πινακάκι(σε ζευγάρια) 

Συζήτηση στην ολομέλεια 

Ένα παιδί από κάθε ομάδα παρουσιάζει το σχήμα και 

αναφέρει πώς το έφτιαξε.   
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 Γίνονται οι εξής ερωτήσεις: 

1. Πώς έφτιαξες το σχήμα;  

2. Ποιο κομμάτι μετακίνησες; 

3. Πώς το μετακίνησες; (προς πάνω ή προς κάτω) 

Έλεγχος στο φανελοπίνακα 

Τοποθετούνται τα σχήματα 1 και 2 στο φανελοπίνακα 

όπως ήταν αρχικά και καλείται ένα παιδί να εκτελέσει την 

πρόβλεψη. Καλούμε τα παιδιά να συγκρίνουν τη σύνθεση 

τους με αυτή που γίνεται στην ολομέλεια για έλεγχο.  

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΦΟΡΑ(από κάτω 

προς τα πάνω 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΔΥΟ ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

 

 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΠΟ 

ΔΕΞΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ή  

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

Δραστηριότητα 2 

Προβολή σχεδίων (σχήματα 1 και 2-μέχρι τώρα) 

Μάγου Αστρούλη από τις ομπρέλες του 

Υποβολή ερωτήσεων  

Τι πρέπει να κάνει ο Μάγος Αστρούλης  με αυτά τα 

σχήματα για να φτιάξει την ομπρέλα;  

(Αναμένεται ότι τα παιδιά θα πουν να μετακινήσουν τα 

σχήματα). 

Εάν όμως ο Μάγος Αστρούλης κάθε φορά μόνο ένα 

σχήμα έχει να μετακινήσει τι πρέπει να κάνει; 

(Αναμένεται να αναφέρουν τα παιδιά ότι θα πρέπει να 

μετακινήσουμε το σχήμα που βρίσκεται στα δεξιά προς τα 

αριστερά ή αντίστροφα μέχρι να ενωθεί με το άλλο σχήμα 

) 

Εκτέλεση πρόβλεψης:  

Εκτέλεση προβλέψεων  με τα σχήματα από το κινέζικο 

τετράγωνο στο πινακάκι(σε ζευγάρια) 

Συζήτηση στην ολομέλεια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
1 
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Ένα παιδί από κάθε ομάδα παρουσιάζει το σχήμα και 

αναφέρει πώς το έφτιαξε.  

 Γίνονται οι εξής ερωτήσεις: 

1. Πώς έφτιαξες το σχήμα;  

2. Ποιο κομμάτι μετακίνησες; 

3. Πώς το μετακίνησες; (προς τα δεξιά ή προς τα 

αριστερά) 

Έλεγχος στο φανελοπίνακα 

Η εκπαιδευτικός τοποθετεί τα σχήματα 1 και 2 στο 

φανελοπίνακα όπως ήταν αρχικά και καλεί ένα παιδί να 

εκτελέσει την πρόβλεψη. Καλούμε τα παιδιά να 

συγκρίνουν τη σύνθεση τους με αυτή που γίνεται στην 

ολομέλεια για έλεγχο.  

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΜΕ 

ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΦΟΡΑ 

 

 

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Δραστηριότητα 3 

1. Προβολή υποσχήματος α 

Η εκπαιδευτικός προβάλλει στα παιδιά τα υποσχήματα α 

στο φανελοπίνακα. Τους λεει ότι ο Μάγος Αστρούλης 

έχει συγχύσει τα τελικά σχέδια για τις δύο ομπρέλες που 

έχει αναλάβει με άλλα σχέδια. Αλλά έχει ένα πολύτιμο 

γράμμα που θα μας δείξει πώς να μετακινήσουμε τα 

κομμάτια για να φτιάξουμε την ομπρέλα. 

Η εκπαιδευτικός διαβάζει το γράμμα (Αγαπητά μου παιδιά 

για να βρείτε την ομπρέλα θα πρέπει να μετακινήσετε το 

σχήμα 1 απο κάτω προς τα πάνω μέχρι να ενωθεί με το 

σχήμα 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yποσχήματα α 
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Πρόβλεψη:  

Δείχνει μέσω του βιντεοπροβολέα τις τρεις επιλογές και 

καλεί τα παιδιά να επιλέξουν τη σωστή επιλογή. «Ποια 

από τις τρεις επιλογές που βλέπετε είναι η σωστή»; (η 

σωστή επιλογή είναι η 3) 

Εκτέλεση Πρόβλεψης 

Για έλεγχο καλείται ένα παιδί να εκτελέσει την κίνηση 

που άκουσε στο βίντεο με τα υποσχήματα στο 

φανελοπίνακα.  

Επανάληψη διαδικασίας για υπόσχημα β. (Αγαπητά μου 

παιδιά για να βρείτε την ομπρέλα θα πρέπει να 

μετακινήσετε το σχήμα 1 από τα αριστερά προς τα δεξιά  

μέχρι να ενωθεί με το  σχήμα 5) 

 

          

 

 
Υποσχήματα β 

Επιλογές 

5 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

769 

 

Επέκταση:  

Προβάλλονται  τα πιο κάτω σχήματα σταδιακά(έργο 1-έργο 2). Ταυτόχρονα τοποθετούνται στο φανελοπίνακα τα σχήματα 

 όπως φαίνονται πιο κάτω(μέχρι τώρα). Καλούμε κάθε φορά τα παιδιά να μας υποδείξουν πώς πρέπει να μετακινήσουμε 

 τα υποσχήματα. Καλείται κάθε φορά ένα παιδί να εκτελέσει την πρόβλεψη και να γίνει έλεγχος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έργο 1 

1 2 Έργο 2 
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Στόχοι Δραστηριότητες Εικόνα σχημάτων 

 

 

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΙ 

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ, 

ΜΕ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 4 

Προβολή σχήματος  

Προβολή σχήματος για διάσπαση στο 

φανελοπίνακα  

Πρόβλεψη 

Η εκπαιδευτικός καλεί τα δύο παιδιά να της πουν τι 

θα συμβεί αν κόψουν το σχήμα εκεί που  δείχνει η 

διακεκομμένη γραμμή. 

- Τι νομίζετε θα συμβεί εάν κόψουμε το σχήμα εκεί 

που δείχνει η διακεκομμένη γραμμή»; 

- Πόσα κομματάκια νομίζετε θα πάρουμε εάν το 

κόψουμε στη διακεκομμένη γραμμή; 

- Τι σχήμα θα έχουν αυτά τα δύο κομματάκια;  

- Αυτά τα κομματάκια θα είναι ενωμένα;  

- Θυμηθείτε ότι κάθε φορά μόνο ένα σχήμα 

μετακινείται; Προς τα πού νομίζετε θα 

μετακινηθεί; Πάνω , κάτω , δεξιά ή αριστερά;  

 Προβολή Επιλογών Προτείνονται 3 επιλογές 

μέσω του προβολέα  και το κάθε ζευγαράκι 

επιλέγει τα σχήματα που θα προκύψουν.  

Εκτέλεση –Κόψιμο σχήματος 

Δινεται το  σχήμα και τα παιδιά καλούνται να 

κόψουν το σχήμα  εκεί που είναι οι διακεκομμένες 

γραμμές. Αφού το κόψουν η εκπαιδευτικός καλεί 

τα παιδιά να τα τοποθετήσουν στο πινακάκι τους, 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα που πρόκειται να 

αναλύσουμε 
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όπως είναι η ομπρέλα  που δείχνει ο 

φανελοπίνακας. 

-  Τοποθετήστε τα κομματάκια τώρα που έχετε 

όπως είναι η ομπρέλα.  

- Τελικά ποια είναι η σωστή επιλογή; 

- Τα κομμάτια που είναι στις επιλογές 

(προβάλλονται και μέσω του βιντεοπροβολέα)  

είναι ενωμένα όπως αυτά που είναι στο πινακάκι 

σας; 

-Τι νομίζετε ότι έχει συμβεί άραγε;(αναμένεται να 

αναφέρουν ότι απομακρύνθηκε το ένα κομμάτι από 

το άλλο). Εφόσον ο μάγος Αστρούλης μας είπε ότι 

μόνο ένα σχήμα μπορει κάθε φορά να μετακινείται, 

τι ακριβώς νομίζετε έχει συμβεί; (αναμένεται να 

αναφέρουν ότι το ένα κομμάτι μετακινήθηκε προς 

τα πάνω ή το άλλο προς τα κάτω). 

 Εκτέλεση ενέργειας στα υποσχήματα στο 

πινακάκι  

Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να εφαρμόσουν 

αυτό που άκουσαν και είδαν στα σχήματα στο 

πινακάκι τους. (Μπορούν να γίνουν με σειρά και οι 

δύο μετασχηματισμοί, μετατόπιση από ενωμένα 

προς τα πάνω και μετατόπιση από ενωμένα προς τα 

κάτω). Έλεγχος 

Τοποθετούνται και στον φανελοπίνακα τα δύο 

σχήματα που προέκυψαν και καλείται ένα παιδί να 

εκτελέσει την ενέργεια. Ακολούθως, καλούνται τα 

παιδιά να συγκρίνουν τα σχήματα τους και να 

διορθώσουν τυχόν λάθη τους.   

 

 

 

 

 

 

Επιλογές 

Επιλογές 
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 Επέκταση: 

Η Εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να αναφέρουν 

ποια κομμάτια θα έχει στη διάθεση του ο Μάγος 

Αστρούλης αν σπάσει και το πιο κάτω 

σχήμα(προβάλλεται στο φανελοπίνακα, βλέπε 

δίπλα) 

 Τους προβάλλει στον προβολέα τις ίδιες επιλογές 

για  να κάνουν την πρόβλεψη τους. Έπειτα, η 

εκπαιδευτικός το κόβει. Καλεί τα παιδιά να της 

αναφέρουν πώς πρέπει να μετακινήσει τα κομμάτια 

για να ταιριάζουν στη σωστή επιλογή. Τέλος, 

εκτελεί τη μετατόπιση που αναφέρουν τα παιδιά 

και εντοπίζουν τη σωστή επιλογή.  

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ(RESTORATIO

N) 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 5  

Η εκπαιδευτικός αναφέρει στα παιδιά ότι μόλις 

έλαβε ένα μήνυμα στο φωνοκιβώτιο της από τη 

μάγισσα Φωφώ  «Νομίζετε ότι η αποστολή σας έχει 

τελειώσει. Με θύμωσε απίστευτά ο Μάγος 

Αστρούλης που όλα τα θέλει έτοιμα και πήρα κάποια 

από τα σχέδια του για ομπρέλες και τα έσκισα. Για 

να τον βοηθήσετε θα πρέπει να παίξετε ένα 

παιχνίδι».  

Οδηγίες παιχνιδιού: Παίρνουμε ένα ζάρι όπου σε 

κάθε έδρα είναι τοποθετημένο ένα αποκομμένο 

κομμάτι- με αυτοκόλλητο. Τοποθετούμε στο 

πάτωμα ένα χαρτόνι-χαλί που είναι χωρισμένο σε 6 

τετράγωνα.  Κάθε τετράγωνο εμπεριέχει ένα 

σκισμένο σχήμα. Παράλληλα προβάλλουμε με το 

βιντεοπροβολέα όλα τα σχήματα ολόκληρα. Κάθε 

παιδί ρίχνει το ζάρι και προσπαθεί να μαντέψει σε 
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ποιο σχήμα στο χαλί αντιστοιχεί η έδρα του 

ζαριού.  Κάθε φορά γίνεται συζήτηση για το πώς 

κατέληξαν στην απάντηση και για το πιο σχήμα 

πρόκειται να κτίσουν. Για έλεγχο καλούμε τα 

παιδιά να μας αναφέρουν τι πρέπει να κάνουμε. 

Αναμένεται να αναφέρουν τη μετακίνηση του ενός 

κομματιού στο άλλο μέχρι να ενωθούν. Έπειτα  

ξεκολλάμε το κομμάτι από την έδρα και 

προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε για να 

επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε την πρόβλεψη 

μας.  

Οδηγίες που θα δοθούν στα παιδιά: «Πάνω στο 

χαλί βρίσκονται τα σκισμένα σχήματα του Μάγου 

Αστρούλη. Η μάγισσα Φωφώ μας έστειλε τα 

κομμάτια που έχει σκίσει, τα οποία βρίσκονται στο 

ζάρι. Κάθε φορά θα έρχεται ένα παιδί θα ρίχνει το 

ζάρι και θα λέει σε ποιο σχήμα στο χαλί 

αντιστοιχεί το κομμάτι. Μετά για να δούμε εάν έχει 

μαντέψει σωστά θα πρέπει να το ξεκολλάει και να 

το κολλάει στο σκισμένο σχήμα στο χαλί όπως 

νομίζει. Για δική σας βοήθεια θα σας δείχνω με το 

βιντεοπροβολέα πώς έμοιαζαν τα σχήματα προτού 

σκιστούν.» 

 

Καλούμε κάθε φορά ένα παιδί ρίχνει το ζάρι και 

του υποβάλλουμε τις εξής ερωτήσεις: 

 Σε ποιο σκισμένο σχήμα αντιστοιχεί το 

κομμάτι που έχεις φέρει;  

 Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι αυτό; 

 Ποιο σχήμα από αυτά που δείχνει ο 

βιντεοπροβολέας νομίζεις θα φτιάξεις εάν 
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Σχήματα για δραστηριότητα 5 

 

 

 

 

 

 

το ενώσεις; 

 Πάρε το κομμάτι τώρα από το ζάρι και 

κόλλησε το στο κομμάτι που νομίζεις για 

να δούμε εάν έχεις μαντέψει σωστά. 

 Είσαι σωστός; Ποιο σχήμα έχεις φτιάξει; 

(Σε περίπτωση λάθους αφήνουμε το παιδί 

να προσπαθήσει ξανά. Τον ρωτούμε γιατί 

νομίζει είναι λάθος; Τον καλούμε να 

παρατηρήσει ξανά τα σχήματα στο χαλί).   
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 

 

 

Τίτλος μαθήματος: Σύνθεση και Αποσύνθεση 2 υποσχήματων με ή χωρίς διαχωριστικές γραμμές με περιστροφή &  

Εκτέλεση οδηγιών για σύνθεση σχημάτων με περιστροφή - Αποσύνθεση σχήματος με και χωρίς διαχωριστικές γραμμές και 

περιστροφή 

  Μέσα και υλικά: Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 2, Ψηφιακός Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 2 

Αφόρμηση: Κρύβουμε τη φιγούρα της Μπέλας Κορδέλας και καλούμε τα παιδιά να ρυθμίσουν τη μελισσούλα  

για να τη βρει. Η εκπαιδευτικός αρχίζει να αφηγείται το παραμύθι η Μπέλα Κορδέλα στο Καπελάδικο μέχρι τη σελίδα 3.  

Καλεί τα παιδιά να συνεργαστούν με την Έλλη και τη Νεφέλη για να βοηθήσουν την Μπέλα Κορδέλα.  

Τους δείχνει τα σχέδια από τα παράξενα καπέλα που θέλει να φτιάξει και τι έχει κάνει μέχρι τώρα.  

Στόχοι Δραστηριότητες Εικόνα σχημάτων 

Περιστροφή προς τα δεξιά  

(σύνθεση δύο σχημάτων με 

διαχωριστικές γραμμές) 

Δραστηριότητα 1 

Προβολή σχεδίων(στο βιντεοπροβολέα) και τι 

έχει φτιάξει μέχρι τώρα στο φανελοπίνακα .  

Πρόβλεψη 

Τα παιδιά αναφέρουν τι πρέπει να κάνει η Μπέλα 

Κορδέλα για να μπορέσει να πετύχει τα σχέδια για 

τα καπέλα της.  

I. Τι πρέπει να κάνει η Μπέλα Κορδέλα με 

αυτά τα σχήματα για να φτιάξει το καπέλο 

της;  

(Αναμένεται να αναφέρουν τα παιδιά ότι θα 

πρέπει να περιστρέψουμε(αναμένουμε τη λέξη 

«γέρνω», «στρίβω», τους συμπληρώνουμε ως εξής 
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να το γείρει ή να το στρίψει,  δηλαδή να 

περιστραφεί) το ένα σχήμα προς τα δεξιά 

(αποδεκτό και το δεξιά κάτω) μέχρι να ενωθούν 

και τα δύο σχήματα. ) 

Επισημαίνεται ότι μόνο ένα από τα δύο σχήματα 

μπορεί να μετακινήσει.  

Εκτέλεση Πρόβλεψης: 

Τα παιδιά εκτελούν την πρόβλεψη τους, με τα 

σχήματα από το κινέζικο τετράγωνο που τους 

έχουν δοθεί στο μαγνητικό πινακάκι τους. 

Συζήτηση στην ολομέλεια:   

Ένα παιδί από κάθε ομάδα(ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ) 

παρουσιάζει το σχήμα και αναφέρει πώς το 

έφτιαξε.  

Έλεγχος 

Τοποθετούμε τα σχήματα στο φανελοπίνακα και 

καλούμε ένα παιδί να εκτελέσει την περιστροφή.   

Περιστροφή προς τα 

αριστερά(Σύνθεση δύο σχημάτων 

με και χωρίς διαχωριστικές 

γραμμές) 

Δραστηριότητα 2 

Προβάλλονται με το βιντεοπροβολέα ο τελικός 

σκοπός του σχήματος και τα υποσχήματα στο 

φανελοπίνακα( Plan 2-task2) 

Πρόβλεψη: 

 Τι πρέπει να κάνει η Μπέλα Κορδέλα για 

να φτιάξει αυτό το καπέλο; 

 Ποιο σχήμα πρέπει να περιστρέψει; 

 

 Αναμένεται τα παιδιά να αναφέρουν την 

περιστροφή προς τα αριστερά (πάλι δίνουμε έμφαση 

στο να επεκτείνουμε το μαθηματικό λεξιλόγιο των 

παιδιών γέρνω(ή στρίβω)-περιστρέφω).   

1 

2 
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Εκτέλεση πρόβλεψης: 
Καλούμε τα παιδιά να εφαρμόσουν την πρόβλεψη 

τους με τα σχήματα που έχουν τώρα στο πινακάκι 

τους.   

Συζήτηση στην Ολομέλεια: 

Αφού τελειώσουν παρουσιάζουν στην ολομέλεια  

τα έργα τους(ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ).  

Έλεγχος   

Καλείται ένα παιδί να εκτελέσει την 

περιστροφή με τα υποσχήματα(υποσχήματα 1 

και 2) στο φανελοπίνακα. 

Επέκταση 

Προβάλλονται  τα πιο κάτω σχήματα σταδιακά(έργο 1-έργο 2) κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 1 και 2 αντίστοιχα. 

 Ταυτόχρονα τοποθετούνται στο φανελοπίνακα τα υποσχήματα όπως φαίνονται πιο κάτω(μέχρι τώρα). Καλούμε κάθε φορά  

τα παιδιά να μας υποδείξουν πώς πρέπει να περιστρέψουμε τα υποσχήματα. Καλείται κάθε φορά ένα παιδί να εκτελέσει την 

 πρόβλεψη στο φανελοπίνακα και να γίνει έλεγχος. 
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Στόχοι Δραστηριότητες Εικόνα σχημάτων 

Εκτέλεση οδηγιών για σύνθεση 

σχημάτων χρησιμοποιώντας την 

περιστροφή 

 

 

Δραστηριότητα 3
α
 

Προβολή υποσχημάτων 

Η εκπαιδευτικός προβάλλει στα παιδιά τα υποσχήματα α 

στο φανελοπίνακα. Τους λεει ότι η Μπέλα Κορδέλα έχει 

συγχύσει τα τελικά σχέδια για τα δύο καπέλα που έχει 

αναλάβει με άλλα σχέδια(τα οποία και αυτά προβάλλονται 

ως επιλογές στον προβολέα). Αλλά έχει ένα πολύτιμο 

γράμμα που θα την βοηθήσει βρει ποια σχέδια ανήκουν στα 

κομμάτια του κάθε καπέλου.  

Προβολή Βίντεο 

Η εκπαιδευτικός διαβάζει το γράμμα. 

Πρόβλεψη 

Τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν τη σωστή επιλογή. 

«Ποια από τις τρεις επιλογές που βλέπετε είναι η 

σωστή»;(επιλογή 1) 

Το κάθε παιδί λεει την επιλογή του λεκτικά Συγκεκριμένα 

η εκπαιδευτικός ρωτάει το κάθε ζευγάρι: 

Ποια  νομίζεις είναι η σωστή επιλογή; 

Τι ακριβώς μας είπε το γράμμα ότι πρέπει να κάνουμε; 

Πώς να περιστρέψω το σχήμα; 

Εκτέλεση Πρόβλεψης 

Για έλεγχο καλείται ένα παιδί να εκτελέσει την κίνηση με 

τα υποσχήματα στο φανελοπίνακα. 

Δραστηριότητα 3β 

Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τα υποσχήματα 

β(περιστροφή προς τα αριστερά πάνω-σωστή επιλογή η 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1 

1 
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Αποσύνθεση σχημάτων με 

διαχωριστικές γραμμές-

Περιστροφή(αντίστροφες 

χειρονομίες) 

Δραστηριότητα 4 

Μήνυμα –Προβολή Σχεδίων και υποσχημάτων 

Η εκπαιδευτικός αναφέρει στα παιδιά ότι θα παίξουν ένα 

παιχνίδι. Κάθε φορά θα τους δείχνει ένα σχήμα και αυτοί 

θα πρέπει να ψαρέψουν τα κομματάκια(επιλογές-

προβάλλονται μέσω του προβολέα και είναι τοποθετημένα 

κάτω για να τα ψαρέψουν) που θα πάρουν εάν το κόψουν. 

Πρόβλεψη 

Κάθε φορά προβάλλεται ένα σχήμα και οι επιλογές και 

γίνεται συζήτηση. Έπειτα καλείται ένα παιδί να επιλέξει 

ποια επιλογή θεωρεί σωστή.  Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να 

μας εξηγήσουν με λόγια την επιλογή τους. 

- Τι νομίζετε θα συμβεί εάν κόψουμε το σχήμα εκεί που 

δείχνει η διακεκομμένη γραμμή»; 

- Πόσα κομματάκια νομίζετε θα πάρουμε εάν το κόψουμε 

στη διακεκομμένη γραμμή; 

- Τι σχήμα θα έχουν αυτά τα δύο κομματάκια; 

- Αυτά τα κομματάκια θα είναι ενωμένα; 
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- Θυμηθείτε ότι κάθε φορά μόνο ένα σχήμα περιστρέφεται; 

Προς τα πού νομίζετε θα περιστραφεί; Δεξιά ή αριστερά; 

3. Κοπή Σχήματος 

Τα παιδιά καλούνται να κόψουν το σχήμα  εκεί που είναι οι 

διακεκομμένες γραμμές. Αφού το κόψουν η εκπαιδευτικός 

καλεί τα παιδιά να τα τοποθετήσουν όπως είναι  στο 

φανελοπίνακα . 

«Τοποθετήστε τα κομματάκια τώρα που έχετε όπως (η 

Εκπαιδευτικός περνά από κάθε ζευγάρι και βλέπει εάν τα 

κομμάτια )είναι τοποθετημένα στο φανελοπίνακα» 

-Τελικά ποια είναι η σωστή επιλογή; 

-Τα κομμάτια που μας δείχνει ο  βιντεοπροβολέας είναι 

ενωμένα όπως αυτά που έχετε εσείς; 

-Τι νομίζετε ότι έχει συμβεί άραγε;(αναμένεται να 

αναφέρουν ότι απομακρύνθηκε το ένα κομμάτι από το 

άλλο). Εφόσον μόνο ένα σχήμα μπορει κάθε φορά να 

περιστέφεται, τι ακριβώς νομίζετε έχει συμβεί; (αναμένεται 

να αναφέρουν ότι το ένα κομμάτι περιστράφηκε προς 

αριστερά). 

6. Εκτέλεση περιστροφής στα υποσχήματα 

Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να εφαρμόσουν αυτό που 

άκουσαν και είδαν στα σχήματα τους για να βρουν τη 

σωστή επιλογή(επιλογή 1) 

Γίνεται παρουσίαση μερικών έργων. Τους καλούμε ξανά να 

μας εξηγήσουν τι ακριβώς έχουν κάνει. 

7Έλεγχος στην ολομέλεια 

Έπειτα τοποθετούνται στο φανελοπίνακα τα υποσχήματα 1 

και 2 και όπως είναι το καπέλο   και καλείται ένα παιδί να 

εκτελέσει την περιστροφή και στην ολομέλεια. 
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Επέκταση(Αποσύνθεση σχημάτων χωρίς διαχωριστικές γραμμές:  

Τοποθετείται το σχήμα που πρόκειται να κοπεί στο φανελοπίνακα. Προβάλλονται οι επιλογές και καλούμε τα παιδιά να επιλέξουν(ψαρέψουν) 

τώρα την ορθή επιλογή. Έπειτα γίνεται η κοπή του σχήματος από την εκπαιδευτικό και τοποθετούνται τα σχήματα ενωμένα όπως ήταν 

αρχικά στο μαγνητικό πίνακα. Καλούμε τα παιδιά να μας δείξουν πώς πρέπει να περιστρέψουμε το υποσχήμα για να ταιριάζει στη σωστή 

επιλογή. Ακολούθως ένα παιδί για έλεγχο της πρόβλεψης εκτελεί την περιστροφή.  
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 

Τίτλος μαθήματος: Σύνθεση και Αποσύνθεση σχημάτων με 3 υποσχήματα-Συνδυασμός Περιστροφής και Μετατόπισης 

  Μέσα και υλικά: Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 3, Ψηφιακός Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 3 

Αφόρμηση:  Η εκπαιδευτικός αρχίζει την αφήγηση του παραμυθιού ο κύριος Μπον Μπον στο Ζαχαροπλαστειο. Διακόπτει την αφήγηση στη 

σελίδα 3. Καλεί τα παιδιά να βοηθήσουν τον κύριο Μπον Μπον. 

Στόχοι Δραστηριότητες Εικόνα σχημάτων 

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕ 3 ΥΠΟΣΧΗΜΑΤΑ-

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 

 

 

Δραστηριότητα 1 

Προβολή σχεδίων για γλυκά(σχήμα Α 

στο προβολέα, υποσχήματα-μέχρι τώρα 

στον μαγνητικό πίνακα) 

Επιλογή σχημάτων από παιδιά για 

σύνθεση γλυκού 

Ενώ έχουμε όλα τα σχήματα του κινέζικου 

τετραγώνου στο φανελοπίνακα και στα 

πινακάκια των παιδιών καλούμε τα παιδιά 

να επιλέξουν ποια σχήματα είναι 

απαραίτητα για τη σύνθεση του σχήματος 

Α.  

Τοποθέτηση σχημάτων στο 

φανελοπίνακα και στα πινακάκια των 

παιδιών στη μέχρι τώρα μορφή 

Πρόβλεψη για μετασχηματισμούς  

Καλούμε τα παιδιά  να προβλέψουν για το 

κάθε κομμάτι του σχήματος  τι πρέπει να 

κάνουμε(μετατόπιση ή περιστροφή) για να 

 

Σχήμα Α 

 

3 

5 

7 
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συνθέσουμε το γλυκό του Μπον Μπον. 

Αρχίζουμε από το σχήμα 3 το οποίο θα 

πρέπει να περιστραφεί προς τα αριστερά 

ενώ έπειτα το σχήμα 7 να μετακινηθεί 

προς τα πάνω. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να 

διατυπώσουν την ορθή ορολογία για το 

κάθε σχήμα.  

. 

Εκτέλεση Πρόβλεψης 

 Ακολούθως καλούμε τα παιδιά να 

μετακινήσουν ή να περιστρέψουν τα 

σχήματα όπως προέβλεψαν με τα 

πινακάκια που τους δίνονται(σταδιακά, 

μετά από καθε βίντεο γίνεται ο 

αντίστοιχος μετασχηματισμός που 

προβάλλεται).  

Συζήτηση στην ολομέλεια 

Γίνεται παρουσίαση των έργων των 

παιδιών. Τα ενθαρρύνουμε να 

παρουσιάσουν λεκτικά τι έκαναν.  

Έλεγχος  

Καλείται ένα παιδί να εκτελέσει  του 

μετασχηματισμούς και στα υποσχήματα 

που είναι τοποθετημένα στο 

φανελοπίνακα. 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΙΔΙΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑ Β (σχήμα 

6-περιστροφή προς τα δεξιά, σχήμα 4-

μετακίνηση προς τα αριστερά) 

 

 

Μέχρι τώρα(Σχήμα Α) 

 

 

Σχήμα Β (Μέχρι τώρα) 

3 

6 

4 

3 

5 

7 
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Σχήμα Β 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΜΕ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 3 

ΣΧΗΜΑΤΑ 

 

Δραστηριότητα 2 

Η εκ/κος αναφέρει στα παιδιά ότι το 

δεύτερο γλυκό που είχε να φτιάξει ο 

κύριος Μπον Μπον μοιάζει με εκείνο που 

είχαν στις ελεύθερες δραστηριότητες 

τους(προβάλλεται στον προβολέα). Όμως 

έχει μείνει σε ένα σημείο και δεν μπορεί 

να προχωρήσει Τοποθετούμε τα σχήματα 

στο φανελοπίνακα όπως φαίνεται δίπλα. 

Κάθε φορά τοποθετείται ένα σχήμα με την 

εξής σειρά:1,3,4,5. Καλούμε  ένα παιδί 

κάθε φορά να τοποθετεί ένα σχήμα για να 

συνθέσει το τετράγωνο. Προτού το 

τοποθετήσει το καλούμε να μας 

επεξηγήσει την ενέργεια του. 

Σειρά σχήματων 

1. τοποθετούμε το σχήμα ως έχει.  

3. περιστρέφουμε το σχήμα προς 

τα δεξιά 

4. περιστρέφουμε το σχήμα προς 
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τα δεξιά 

5. μετακινούμε το σχήμα προς τα 

δεξιά 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

Δραστηριότητα 3 

Προβολή σχήματος που πρόκειται να 

διασπαστεί 

Η εκπαιδευτικός προβάλλει στα παιδιά 

γλυκό του κυρίου Μπον Μπον στο 

μαγνητικό πίνακα.  

Προβολή επιλογών 

Η εκπαιδευτικός τους παρουσιάζει μέσω 

προβολέα τις τρεις επιλογές  από σχήματα 

που πιθανόν μπορούν να προκύψουν αν 

σπάσουμε το διπλανό σχήμα  

Διατύπωση Πρόβλεψης  

 

 

4 
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Το κάθε ζευγάρι δηλώνει ποια είναι σωστή 

επιλογή λεκτικά αλλά και με χειρονομίες.  

Εκτέλεση Πρόβλεψης 

Δίνεται σε κάθε ζευγάρι ένα σχήμα για 

κοπή. Συζήτηση στην ολομέλεια:  

Αφού τελειώσουν όλοι παρουσιάζονται τα 

σχήματα που έχουν προκύψει. Τους 

καλούμε να αναφέρουν λεκτικά αλλά και 

με χειρονομίες πώς πρέπει να 

μετακινήσουμε ή να περιστρέψουμε το 

κάθε σχήμα για να αντιστοιχεί στη σωστή 

επιλογή. Αναμένεται να αναφέρουν ότι θα 

πρέπει να περιστρέψουν το σχήμα 4 προς 

τα αριστέρα, ενώ το σχήμα 3 να το 

μετακινήσουν προς τα πάνω.  

Το κάθε ζευγάρι εφαρμόζει την πρόβλεψη 

στα σχήματα στο πινακάκι τους.  

Έλεγχος 

Τα σχήματα τοποθετούνται στο 

φανελοπίνακα όπως είναι το αρχικό 

σχήμα(ενωμένα). Για έλεγχο καλούμε ένα 

παιδί να μετακινήσει το σχήμα ή να το 

περιστρέψει όπως ανέφεραν. Προτού 

εκτελέσει την κίνηση το καλούμε να μας 

επεξηγήσει λεκτικά και με χειρονομίες τι 

πρόκειται να κάνει 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

ΧΩΡΙΣ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ:  

Προβολή σχήματος 

Η εκπαιδευτικός προβάλλει το διπλανό 

σχήμα μέσω του προβολέα.  

Επιλογή υποσχημάτων 

Καλούνται τα παιδιά να επιλέξουν από τα 

υποσχήματα που βρίσκονται στο 

φανελοπίνακα αυτά που θα προκύψουν 

εάν διασπάσουμε το διπλανό σχήμα.σχήμα 

3 περιστροφή προς τα δεξιά, σχήμα 4- 

μετακίνηση προς τα αριστερά) 

Κοπή σχήματος στην ολομέλεια  

Έπειτα το σχήμα κόβεται στην ολομέλεια 

από την εκ/κο και τοποθετούνται τα 

κομμάτια ενωμένα στο φανελοπίνακα.  

Συζήτηση: 

Ξαφνικά, η εκ/κος τονίζει στα παιδιά ότι 

για το συγκεκριμένο σχήμα ο Μπον Μπον 

είχε βρει στα συρτάρια του ένα φάκελο 

όπου μέσα σε αυτόν υπήρχαν τα κομμάτια 

του σχήματος όπως φαίνεται 

δίπλα(τοποθετούνται όπως πιο κάτω τα 

υποσχήματα του στο φανελοπίνακα). 

Καλούμε τα παιδιά να μας αναφέρουν τι 

άραγε συνέβηκε στο κάθε κομμάτι και 

απομακρύνθηκε από το σχήμα. 

Αναμένουμε να αναφέρουν ότι το σχήμα 3 

περιστράφηκε προς τα δεξιά ενώ το σχήμα 

4 μετακινήθηκε προς τα αριστερά. Τους 
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ενθαρρύνουμε να παρουσιάζουν την 

άποψη τους , χρησιμοποιώντας την ορθή 

ορολογία.   

Έλεγχος  

Καλείται ένα παιδί να εκτελέσει τους 

μετασχηματισμούς στα ενωμένα κομμάτια 

που είναι τοποθετημένα στον 

φανελοπίνακα. Προτού προβεί στην 

εκτέλεση το καλούμε να επεξηγήσει τι θα 

κάνει. 

 Κλείσιμο μαθήματος  

Συνεχίζεται η αφήγηση του παραμυθιού 

από τη σελίδα 8 μέχρι το τέλος .  
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 

Τίτλος μαθήματος: Αναδιοργάνωση σχήματος(reconfiguration) 

  Μέσα και υλικά: Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 4, Ψηφιακός Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 4 

Αφόρμηση: Η εκπαιδευτικός καλεί ένα παιδί να έρθει στο μαγνητικό πίνακα της τάξης και να πάρει 2 συγκεκριμένα σχήματα μοτίβου 

(οποιαδήποτε επιθυμείτε)  και να φτιάξει με αυτά οτιδήποτε θέλει (π.χ. ένα ανθρωπάκι). Αφού το φτιάξει 

 καλούμε τα υπόλοιπα παιδιά να το φτιάξουν σε ζευγάρια στα πινακάκια τους. Στη συνέχεια καλούμε το παιδί να κάνει μία αλλαγή χωρίς να 

σηκώσει σχήμα από τον πίνακα, μετακινώντας μόνο ένα από τα δύο σχήματα  και  να τον δουν τα υπόλοιπα παιδιά. Έπειτα τον καλούμε να 

επεξηγήσει στα υπόλοιπα παιδιά την αλλαγή για να την κάνουν κι αυτά. Τέλος γίνεται  σύγκριση των συνθέσεων των υπολοίπων παιδιών και 

του ιδίου για έλεγχο.  

 

Στόχοι Δραστηριότητες Εικόνα σχημάτων 

Αναδιοργάνωση 

σχήματος με 2 

υποσχήματα- 

Μετατόπιση 

Δραστηριότητα 1 

Προβολή αρχικής σύνθεσης στο μαγνητικό πίνακα 

Η εκπαιδευτικό κατασκευάζει τη γεωμετρική σύνθεση στο 

μαγνητικό πίνακα της τάξης 

Κατασκευή σύνθεσης από τα παιδιά  

Καλούμε τα παιδιά να φτιάξουν την πιο πάνω σύνθεση σε 

ζευγάρια με τα σχήματα που έχουν στη διάθεση τους. Έπειτα 

παρουσιάζουν τα έργα τους(ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ). 

Προβολή τελικής σύνθεσης 

Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να τοποθετήσουν τις συνθέσεις 

τους κάτω και προβάλλει την πιο κάτω φιγούρα. 

Εντοπισμός γεωμετρικού μετασχηματισμού από τα παιδιά  

Καλούμε τα παιδιά να εντοπίσουν  την αλλαγή που έχει συμβεί 

στη σύνθεση(μετατόπιση μπλε σχήματος προς τα πάνω μέχρι να 

φτάσει στο τέλος του κόκκινου σχήματος) και να μας την 

Αρχική σύνθεση 
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αναφέρουν. 

Εφαρμογή μετατόπισης στη γεωμετρική σύνθεση τους στο 

μαγνητικό τους πινακάκι 

Έλεγχος 

Για έλεγχο καλούμε ένα παιδί να εφαρμόσει τη μετατόπιση στη 

γεωμετρική σύνθεση που βρίσκεται στο μαγνητικό πίνακα της 

τάξης. Ενθαρρύνουμε το παιδί να μας εξηγήσει την ενέργεια 

του. 

Τελικό σχήμα(μετά από 

μετατόπιση) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δραστηριότητα 1- Επέκταση  

Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία και για το διπλανό 

σχήμα στην ολομέλεια (μετατόπιση του αριστερού σχήματος από 

τα  αριστερά προς τα δεξιά μέχρι να φτάσει το τέλος του κόκκινου 

σχήματος).  

 

Αρχική σύνθεση 

 

 

 

 

 

 

Τελική σύνθεση 
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 (μετά από μετατόπιση) 

 

 

 

 

 

 

Αναδιοργάνωση 

σχήματος με 2 

υποσχήματα- 

Περιστροφή 

Δραστηριότητα 2 

Προβολή αρχικής σύνθεσης στο μαγνητικό πίνακα 

Η εκπαιδευτικό κατασκευάζει τη γεωμετρική σύνθεση στο 

μαγνητικό πίνακα της τάξης 

Κατασκευή σύνθεσης από τα παιδιά  

Καλούμε τα παιδιά να φτιάξουν την πιο πάνω σύνθεση σε 

ζευγάρια με τα σχήματα που έχουν στη διάθεση τους. Έπειτα 

παρουσιάζουν τα έργα τους(ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ). 

Προβολή τελικής σύνθεσης 

Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να τοποθετήσουν τις συνθέσεις 

τους κάτω και προβάλλει την πιο κάτω φιγούρα. 

Εντοπισμός γεωμετρικού μετασχηματισμού από τα παιδιά  

Καλούμε τα παιδιά να εντοπίσουν  την αλλαγή που έχει συμβεί 

στη σύνθεση (περιστροφή κόκκινου σχήματος προς τα αριστερά 

μέχρι να ενωθεί ξανά με το κίτρινο σχήμα) και να μας την 

αναφέρουν. 

Εφαρμογή μετατόπισης στη γεωμετρική σύνθεση τους στο 

μαγνητικό τους πινακάκι 

Έλεγχος 

 

Αρχική σύνθεση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελική σύνθεση 
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Για έλεγχο καλούμε ένα παιδί να εφαρμόσει τη μετατόπιση στη 

γεωμετρική σύνθεση που βρίσκεται στο μαγνητικό πίνακα της 

τάξης. Ενθαρρύνουμε το παιδί να μας εξηγήσει την ενέργεια 

του.  
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 Δραστηριότητα 2- Επέκταση  

Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία και για το διπλανό 

σχήμα στην ολομέλεια και όχι σε ζευγαράκια (Περιστρέφω το 

μπλε σχήμα  προς τα δεξιά μέχρι να ενωθεί ξανά με το κόκκινο 

σχήμα). 

 

 

 

Αρχική σύνθεση 

 

 

 

 

Τελική σύνθεση 
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Αναδιοργάνωση 

σχήματος με 3 

υποσχήματα- 

Μετατόπιση  

 

Δραστηριότητα 3 

Προβολή αρχικής σύνθεσης στο 

μαγνητικό πίνακα 

Η εκπαιδευτικό κατασκευάζει τη 

γεωμετρική σύνθεση στο μαγνητικό πίνακα 

της τάξης 

 

Εντοπισμός γεωμετρικού 

μετασχηματισμού από τα παιδιά  

Καλούμε τα παιδιά να εντοπίσουν  την 

αλλαγή που έχει συμβεί στη 

σύνθεση(μετακινούμε το πορτοκαλί σχήμα 

προς τα δεξιά. Όταν φύγει ολόκληρο από το 

μπλε σχήμα, σταματούμε) και να μας την 

αναφέρουν.  

 

Εφαρμογή μετατόπισης στη γεωμετρική 

σύνθεση τους στο μαγνητικό τους 

πινακάκι 

Έλεγχος 

Για έλεγχο καλούμε ένα παιδί να εφαρμόσει 

τη μετατόπιση στη γεωμετρική σύνθεση που 

βρίσκεται στο μαγνητικό πίνακα της τάξης. 

Ενθαρρύνουμε το παιδί να μας εξηγήσει την 

ενέργεια του.  

Αρχική γεωμετρική σύνθεση 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Τελική γεωμετρική σύνθεση 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

795 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναδιοργάνωση 

σχήματος με 3 

υποσχήματα- 

Περιστροφή  

Δραστηριότητα 3- Επέκταση  

Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία και 

για το διπλανό σχήμα στην ολομέλεια και 

όχι σε ζευγάρια.  (περιστρέφουμε το πράσινο 

σχήμα προς τα αριστερά μέχρι να ενωθεί με 

το μπλε σχήμα). 

Αρχική γεωμετρική σύνθεση 

 

 

 

 

 

Τελική γεωμετρική σύνθεση 
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 

Τίτλος μαθήματος: Αντιληπτική διάκριση απλών σχημάτων σε γεωμετρικές συνθέσεις 

  Μέσα και υλικά: Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 5, Ψηφιακός Φάκελος Σχεδίου Μαθήματος 5 

 

Αφόρμηση: Η εκπαιδευτικός εμφανίζεται με μια φιγούρα του Μάγου Αστρούλη και λεει στα παιδιά ότι έχει αναλάβει τρεις αποστολές 

σήμερα για να λύσει. Η πρώτη αποστολή είναι να απαντήσει στην ερώτηση: Πόσα τετράγωνα βλέπεις σε αυτό το σχήμα; Όμως δυσκολεύεται 

πολύ και ζητάει τη βοήθεια μας.  

Στόχοι Δραστηριότητες Εικόνα σχημάτων 

Αναγνώριση εμφανών και  

μη εμφανών γεωμετρικών 

σχημάτων 

Δραστηριότητα 1 

Προβολή Σχήματος α στην ολομέλεια 

 Τα παιδιά καλούνται σε ζευγάρια να 

συζητήσουν, να  μετρήσουν τα τετράγωνα που 

έχουν βρει στο συγκεκριμένο σχήμα(α). (Σωστή 

Απάντηση =5) 

Επαλήθευση: Γίνεται επαλήθευση των 

απαντήσεων των παιδιών στην ολομέλεια στο 

φανελοπίνακα με τη χρήση 2 διαφανειών 

κομμένων σε ένα μικρό τετράγωνο και ένα 

μεγάλο τετράγωνο. Καλούμε ένα παιδί να μας 

υποδείξει πόσα τετράγωνα βλέπει. Όταν 

μετρούν τα μικρά τετράγωνα που το αποτελούν, 

τα παιδιά μπορούν να επανατοποθετούν το 

μικρό τετράγωνο σε διαφάνεια πάνω στο 

μεγάλο τετράγωνο. 

 

(α) 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

797 

 

 Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία και με το 

τρίγωνο(Σωστή απάντηση: 5 τρίγωνα: 1 μεγάλο 

και 4 μικρά). 

(β) 

 Επέκταση 

Προβολή σχήματος (γ) στην ολομέλεια 

Συζήτηση στην ολομέλεια  

Καλούμε τα παιδιά στην ολομέλεια να μας 

αναφέρουν πόσα ορθογώνια βλέπουν.  

Επαλήθευση 

Υπάρχουν κομμένα όλα τα δυνατά ορθογώνια 

που μπορεί κανείς να διακρίνει σε αυτό το 

σταυρό σε διαφάνεια και κάθε φορά κοντά στο 

σταυρό στο φανελοπίνακα  παρουσιάζεται ένα 

από αυτά τα ορθογώνια. Τα παιδιά ρωτούνται 

τα εξής για το συγκεκριμένο ορθογώνιο:  

Πώς μπορώ να βάλω αυτό το σχήμα ώστε να 

ταιριάζει πάνω στο σταυρό;  

Τα παιδιά αρχικά περιγράφουν και μετά 

δοκιμάζουν πρακτικά τις διαφορετικές 

τοποθετήσεις του συγκεκριμένου ορθογωνίου 

 

 

 

(γ) 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

798 

 

πάνω στο σταυρό.  

Ακολουθεί η ίδια διαδικασία για όλες τις 

μορφές ορθογωνίων που μπορεί να διακρίνει 

κανείς στο σταυρό 

(Σωστή Απάντηση 11) 

 

 

 Η εκπαιδευτικός διαβάζει στα παιδιά το μήνυμα 

για την επόμενη αποστολή. Το μήνυμα 

εμπεριέχει τις οδηγίες για την επόμενη 

δραστηριότητα. «Αγαπημένα μου παιδιά 

συγχαρητήρια για την αποστολή που έχετε 

εκτελέσει με τόση μεγάλη επιτυχία. Όμως σας 

περιμένει ακόμη μία μεγάλη αποστολή.H 

ιστορία της Έλλης και της Νεφέλης». 

 

Κατασκευή συνθέσεων 

γεωμετρικών σχημάτων με 

διάφορους τρόπους 

Δραστηριότητα 2 

Παρουσίαση ιστορίας και σχήματος 

Παρουσιάζεται στα παιδιά μέσω του προβολέα 

(Βίντεο) η εξής ιστορία: Η Έλλη και η Νεφέλη  

χτες επισκέφτηκαν το Γυαλιστερό Κουμπί αλλά 

κάτι φοβερό συνέβηκε. Χάλασε ο μαγικός 

καθρέφτης. Τότε αποφάσισαν να σχεδιάσουν 

διάφορα σχήματα. Όμως τα μαγικά της Οδού 

Χρυσόσκονης δεν σταμάτησαν να υπάρχουν 

πάνω στα κορίτσια.   Ξέρετε τι έκαναν; 

Έφτιαξαν το ίδιο σχήμα αλλά με διαφορετικό 

τρόπο. Η Έλλη έφτιαξε  το σχέδιο 

(παρουσιάζεται στο φανελοπίνακα) 

χρησιμοποιώντας μόνο δύο σχήματα και η 
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Νεφέλη με τέσσερα σχήματα.  Μπορείτε να 

μαντέψετε ποια σχήματα σχεδίασε το κάθε 

κορίτσι.  

Συζήτηση στην ολομέλεια για τα σχήματα 

της Έλλης 

Αρχικά καλούμε τα παιδιά να φανταστούν ότι 

είναι η Έλλη και να βρουν τα δύο διαφορετικά 

σχήματα που χρησιμοποίησε η Έλλη.  

Έλεγχος 

Για έλεγχο παρουσιάζονται 2 διαφάνειες 

χρωματιστές (διαφορετικού χρώματος), η μία σε 

σχήμα τρίγωνου και η άλλη τετράγωνου. Για 

κάθε σχήμα που θα αναφέρουν τοποθετούμε 

την αντίστοιχη διαφάνεια 

Γίνονται οι πιο κάτω ερωτήσεις:  

Τι πρέπει να κάνω για να φτιάξω το σχέδιο της 

Έλλης;  

Για παράδειγμα τοποθετούμε το τρίγωνο πάνω 

στο τετράγωνο.  

Αν δεν προτείνουν και την αντίστροφη λύση, η 

εκπαιδευτικός ρωτά: 

Υπάρχει και άλλος τρόπος να τα τοποθετήσω 

για να πάρω το σχέδιο της Έλλης; (το 

τετράγωνο πάνω στο τρίγωνο).  

Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να 

παρατηρήσουν τι συμβαίνει στο σημείο που το 

ένα σχήμα είναι πάνω στο άλλο.  

 Συζήτηση στην ολομέλεια για τα σχήματα  
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της Νεφέλης 

Έπειτα καλεί τα παιδιά να φανταστούν ότι είναι 

η Νεφέλη και έτσι θα πρέπει να φτιάξουν το 

ίδιο σχέδιο με  τέσσερα σχήματα. Τους καλεί να 

υποθέσουν ποια σχήματα σχεδίασε;  

Έλεγχος 

Κάθε φορά στο κάθε σχήμα που ακούμε 

τοποθετούμε τα χρωματιστά σχήματα –

διαφανειών στο σχήμα που αντιστοιχεί. 

Αφού αναφερθούν όλα τα σχήματα γίνονται οι 

εξής ερωτήσεις: 

 Τι παρατηρείτε;  

 Σας δυσκόλεψε κάτι; Γιατί όχι; (γιατί τα 

σχήματα παρόλο που είναι ενωμένα, δεν 

είναι το ένα πάνω στο άλλο) 

Αναγνώριση εμφανών και 

μη εμφανών υποσχημάτων 

σε συνθέσεις γεωμετρικών 

σχημάτων 

Δραστηριότητα 3:Παιχνίδι τόμπολα: Δίνονται 

κάρτες στα παιδιά με  4  σύνθετα σχήματα. Η 

κληρωτίδα εμφανίζει διάφορα σχήματα. Τα 

παιδιά κάθε φορά χρωματίζουν το σχήμα στην 

κάρτα τους. Αυτός που θα καταφέρει να 

χρωματίσει ένα από τα μικρότερα απλά 

σχήματα του σύνθετου σχήματος και στα 4 

σχήματα που έχει στη διάθεση του είναι ο 

νικητής. Προσοχή! Κάθε υπόσχημα θα πρέπει 

να εμφανίζεται με το προσανατολισμό που 

δείχνει το έντυπο με τα σχήματα της 

κληρωτίδας που έχετε στη διάθεση σας. Κάθε 

φορά το παιδί που εντοπίζει στην κάρτα του το 

υποσχήμα αναφέρει ποιο είναι και τη θέση του.  
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Κάρτα 1 

1.  

 

2.  

3.  

 

4.  

 

ΚΥ
ΡΙΑ
ΚΟ
ΥΛ
ΛΑ

 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΟ
Υ



  

802 

 

 

Κάρτα 2 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  
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Σχήματα Κληρωτίδας 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 1 της κάρτας 1) 

 

 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 2 της κάρτας 1) 

 

 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 3 της κάρτας 1-αντιστοιχεί και στα 2 τρίγωνα που σχηματίζονται) 

 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 4 της κάρτας 1) 
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(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 1 της κάρτας 2) 

 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 2 της κάρτας 2) 

 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 3 της κάρτας 2 ) 

 

(το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στο σχήμα 4 της κάρτας 2) 
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Παράρτημα 5 

[Λογοτεχνικό περιεχόμενο του παραμυθιού «Ένα κουμπί που το έλεγαν Όσκαρ»,Nagy 

2000] 

Ένα κουμπί που το έλεγαν Όσκαρ.....  

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό κουμπί που το έλεγαν Όσκαρ. Ο Όσκαρ ήταν 

ραμμένος πάνω σε μια παλιομοδίτικη ζακέτα που δεν έβγαινε ποτέ από την ντουλάπα. Και 

βαριόταν εκεί πάρα πολύ! Έτσι μια μέρα αποχαιρέτησε τις κουμπότρυπες, το γιακά και τα 

μανίκια και……….. χοπ! έσπασε την κλωστή και έφυγε από το παράθυρο, για να γνωρίσει 

τον κόσμο και να αποκτήσει καινούργιους φίλους. Κυλίστηκε χαρούμενος στο μυρωδάτο 

χορτάρι και πλησίασε τις κατακόκκινες στέγες του χωριού. 

«Καλημέρα», χαιρέτησε  ευγενικά. 

«Μπορώ να παίξω μαζί σας;» 

«Όχι», απάντησαν κοφτά οι στέγες. «Δε βλέπεις πως εδώ είμαστε όλοι τρίγωνα; Εσύ είσαι 

στρογγυλός. Δεν έχεις καμία δουλειά μαζί μας!» 

«Κρίμα……», μουρμούρισε ο Όσκαρ και απομακρύνθηκε. 

Βγήκε προσεκτικά στον αυτοκινητόδρομο και άρχισε να κυλάει….. ώσπου έφτασε στα 

προάστια μιας μεγάλης πόλης. 

«Εδώ σίγουρα θα βρω φίλους», σκέφτηκε ο Όσκαρ με αυτοπεποίθηση.  

Λίγο παρακάτω συνάντησε δύο χρωματιστές πόρτες. 

«Γεια σας», τις χαιρέτησε. 

«Μπορώ να παίξω μαζί σας;» 

«Καλά στραβός είσαι;» τον αποπήραν με μια φωνή οι πόρτες. 

«Όλοι εδώ γύρω είμαστε ορθογώνια παραλληλόγραμμα, κι εσύ είσαι στρογγυλός.» 

«Ορθογώνια παραλληλόγραμμα……» επανέλαβε ο Όσκαρ, κάπου το είχε ξανακούσει 

αυτό….. αλλά δεν είχε καμία σημασία. Έπρεπε να τα μαζεύει και από δω! Και δεν είχε πια 

κέφι να πάει που-θε-να! 

Αφέθηκε στον ουρανό κι ο άνεμος τον πήρε μακριά από τους σκονισμένους δρόμους της 

πόλης και τον ανέβασε ψηλά στα σύννεφα. Έκανε λίγο κρύο εκεί, αλλά η θέα ήταν 

υπέροχη. Και να, που πλησίαζε και μια παρέα χαρταετών……. 
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«Γεια σας! Δε σας ενοχλεί να μείνω για λίγο μαζί σας….» πρότεινε συνεσταλμένα ο 

Όσκαρ. 

«Δυστυχώς πρόκειται για ιδιωτική λέσχη χαρταετών. Τα μέλη μας είναι ρόμβοι και 

ρομβοειδή….. κι εσείς είστε στρογγυλός και…. όχι και ιδιαίτερα κομψός.» σχολίασε 

πικρόχολα ένας χαρταετός.  

«Αυτό παραπάει…» είπε ο Όσκαρ χωρίς να μπορεί να κρατήσει τα δάκρυα του. 

Έτσι άφησε τον άνεμο να τον πάει ακόμα πιο ψηλά. Έκλαιγε ασταμάτητα, με αναφιλητά, 

και δεν πρόσεξε πως έπεφτε η νύχτα και πως εκείνος κυλούσε τώρα στο ασημένιο 

μονοπάτι του φεγγαριού. 

«Καλησπέρα», τον χαιρέτησε τρυφερά το φεγγάρι. «Πλησίασε!» 

« Είσαι και εσύ στρογγυλό», αναφώνησε ο Όσκαρ και σταμάτησε τα κλάματα.  

«Στρογγυλή είναι και η γη και οι πλανήτες, Στρογγυλά είναι και τα κεράσια. Τα μάτια 

είναι στρογγυλά, τα χέρια όταν αγκαλιάζουν και τα στόματα όταν τραγουδούν. Το πιο 

σημαντικό, βέβαια, είναι πως τα σχήματα δεν έχουν μεγάλη σημασία… Για να κάνεις 

αληθινούς φίλους, δεν πρέπει να βλέπεις μόνο με τα μάτια!» 

«Θα προσπαθήσω ακόμα μια φορά να κάνω φίλους και…. ίσως τα καταφέρω!»  

υποσχέθηκε ο Όσκαρ και ζήτησε από το φεγγάρι να τον οδηγήσει πίσω στη Γη. 

Το φεγγάρι τον άφησε σε ένα μέρος με φώτα, μουσική και χειροκροτήματα: το τσίρκο! 

Και πριν καλά καλά προσγειωθεί, βρήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα θέση, πάνω στο σακάκι 

του ταχυδακτυλουργού. Μέσα στο ημίψηλο καπέλο έκανε πολλούς φίλους και διασκέδασε 

όσο ποτέ! Με το κουνελάκι του ταχυδακτυλουργού έγιναν αχώριστοι φίλοι, όλη μέρα 

έπαιζαν και έκαναν σκανταλιές και ο Όσκαρ δεν χρειάστηκε να ασχοληθεί ποτέ ξανά με τα 

σχήματα.
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