Ένα συναρπαστικό ταξίδι, στα θεμέλια της Επιστημονικής
σκέψης και αναζήτησης, στην Αισθητική της Τέχνης και στη
Λογική των Μαθηματικών
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Αποστόλης ΠαπανικολάουΆρης Μαυρομμάτης
Ερευνητές Διδακτικής Μαθηματικών
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«Τόσο στην τέχνη όσο και στην επιστήμη, είναι πανάρχαια η αναζήτηση νέων
τρόπων αναπαράστασης της πραγματικότητας. Η προσπάθεια αυτή
καρποφορεί τη στιγμή που γεννιέται η δημιουργία, τότε που τα σύνορα των
γνωστικών πεδίων καταρρέουν και κάποιες έννοιες της αισθητικής αποκτούν
μέγιστη σημασία. Για να κατανοήσει κανείς αυτό φαινόμενο πρέπει να
διερευνήσει τη φύση της δημιουργικής σκέψης».
Arthur Miller – Einstein Picasso: Ο χώρος ο χρόνος και η ομορφιά

Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιστήμη , Τέχνη και
Μαθηματικά» αποτελεί συνέχεια και επέκταση του γνωστού από το
2005 προγράμματος "Τέχνη και Μαθηματικά". Στο νέο αυτό
διευρυμένο πρόγραμμα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη
εμπλουτισμού των αισθητηριακών και κιναισθητικών ερεθισμάτων
των νηπίων που είναι απαραίτητα για την νοητική τους ανάπτυξη.
Μέσα από δραστηριότητες που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση
με ατομικά και ομαδικά διαδραστικά και παραστατικά παιχνίδια
καθώς και επιλεγμένα έργα Τέχνης, δημιουργούν τις δικές τους
νοητικές εικόνες και αναπαραστάσεις. Η αίσθηση του φωτός, του
χώρου, του χρόνου και της ισορροπίας, η ταξινόμηση, η διάταξη, η
μέτρηση, η αντιστοίχηση, οι γραμμές, τα σχήματα και τα χρώματα , η
παρατήρηση της σκιάς (προβολής) και η σχέση της με το αντικείμενο
που τη δημιουργεί καθώς και η συμμετρία των μορφών είναι κάποιες
από τις δεξιότητες και έννοιες με τις οποίες ασχολούνται και
ανακαλύπτουν τα ίδια τα παιδιά.

Νηπιαγωγείο
Το πρόγρα μμα « Επιστήμη, Τέχνη κ αι Μαθημα τικά»® για το
Νηπιαγω γείο επικ εντρώ νεται σε αλληλεπιδρ α στικές δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτ υξη της αισθη τηριακής , αισθητικ ής , νοητικ ής κ αι συναισθηματικής αντί ληψης του παιδιού της προσχολικ ής ηλικίας . Ο εκπαιδευτι κός επιλέγει ο ίδιος μια απ ό τις δραστηριότ ητες που ακο λουθούν. Για την επιλογή της δραστηριότητας μπορεί να
συμβ ουλευθεί τους υπεύθυνους του προγράμμ ατο ς .

Μέρος Α’: Επίσκεψη των δύο εκθεσιακών χώρων του μουσείου
διάρκεια: 40 λεπτά
Περιήγηση στους χώρους των αλληλεπιδραστικών και εικαστικών
εκθεμάτων, υπό την διακριτική καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένου
καθηγητή με σκοπό τη δημιουργία κυρίως βιωματικών
δραστηριοτήτων και διατύπωσης ερωτημάτων.
Μέρος Β’: Παρουσίαση ειδικού θέματος στις αίθουσες διαλόγου
και αλληλεπίδρασης
διάρκεια: 60 λεπτά
Ανάπτυξη μιας δραστηριότητας που επικεντρώνεται σε μία
συγκεκριμένη θεματική ενότητα , από τις προτεινόμενες γι’ αυτή
την ηλικία και η οποία προκύπτει από επιλεγμένο
αλληλεπιδραστικό έκθεμα ή έργο τέχνης, καθώς και πολυμεσικό
υλικό.
Διάλλειμα
διάρκεια: 20 λεπτά
Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν εντύπου αξιολόγησης με
ελεύθερη καταγραφή παρατηρήσεων, σχολίων και εντυπώσεων
για το πρόγραμμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω δομή του προγράμματος μπορεί να
τροποποιηθεί προκειμένου να προσαρμοστεί στις ανάγκες της ομάδας
των μαθητών. Αυτό εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του έμπειρου
εκπαιδευτικού του προγράμματος.

*Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων θεματικών
ενοτήτων, από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί.
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Σκοπός του εκπαιδευτικού
προγράμματος
«Επιστήμη,
Τέχνη και Μαθηματικά» είναι να
αναπτύξει τη διερευνητική
σκέψη των μαθητών, σε ένα
περιβάλλον ελεύθερης αναζήτησης και άτυπης μάθησης.
Το
πρόγραμμα
λειτουργεί
παράλληλα με το αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών, στην
κατεύθυνση
της
κοινά
επιθυμητής από όλους τους
ερευνητές
της Διδακτικής,
«διαθεματικότητας», διασυνδέοντας τα Μαθηματικά με την
Επιστήμη, τις Τέχνες και τη
Φιλοσοφία.

Κατάλογος
θεματικών ενοτήτων

Νηπιαγωγείο
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Καθρέφτες και είδωλα. Η
Συμμετρία στη Φύση και την
Τέχνη.
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Το ρομπότ η μελισσούλα.

VI.

Κανονικά πολύεδρα και
επίπεδα αναπτύγματα.

VII.

Μηχανισμοί και γρανάζια (Νέα
ενότητα 2018-19)
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Αυτοματισμοί και ρομπότ (Νέα
ενότητα 2018-19)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
Ο κόσμος των σχημάτων
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ο στόχος αυτής της θεματικής ενότητας είναι να
προσεγγίσουν τα παιδιά την έννοια του γεωμετρικού
σχήματος μέσα από την εμπειρική αντίληψη που έχουν
για τα βασικά γεωμετρικά σχήματα.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα από αλληλεπιδραστικά
εκθέματα και ειδικά επιλεγμένα εικαστικά έργα τέχνης,
δημιουργούνται προκλήσεις που στοχεύουν στην
ανάπτυξη της προσοχής, της παρατήρησης, της
αντίληψης και της πρώιμης νοητικής αφαίρεσης.

Henri Matisse

Έτσι τα παιδιά:
“Αν το σχέδιο ανήκει στο πνεύμα και
το χρώμα στις αισθήσεις, πρέπει
κανείς πρώτα να σχεδιάζει, για να
καλλιεργεί το πνεύμα, ώστε στη
συνέχεια να οδηγήσει το χρώμα σε
δρόμους πνευματικούς”
Henri Matisse

o

o

o

o

o

Παίρνουν στα χέρια τους επίπεδα γεωμετρικά σχήματα
διαφορετικών μορφών και τα αναγνωρίζουν
στηριζόμενα στην εμπειρική αντίληψη που έχουν γι’
αυτά.
Παρατηρούν ζωγραφικούς πίνακες που περιέχουν
γεωμετρικά σχήματα και αναζητούν αντιστοιχίες με τα
γεωμετρικά αντικείμενα που έχουν στα χέρια τους.
Επιχειρούν την κατασκευή των βασικών επίπεδων
σχημάτων όπως: τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο κ.α.
χρησιμοποιώντας διαφορετικά μεταξύ τους εκπαιδευτικά
υλικά.
Προσπαθούν μέσα από την αποτύπωση των βασικών
γεωμετρικών σχημάτων πάνω σε ειδικές επίπεδες
επιφάνειες, να προσεγγίσουν λεκτικά τους ορισμούς των
γεωμετρικών σχημάτων που κατασκεύασαν.
Με τα γεωμετρικά αντικείμενα που κατασκεύασαν
συνθέτουν εικαστικές μορφές και με βάση αυτές τις
μορφές, δημιουργούν μικρές προσωπικές ιστορίες.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

o

o

o

Paul Klee
o

o

Ο στόχος αυτής της θεματικής ενότητας για τον
εκπαιδευτικό είναι:
Η εμπειρία του με έναν άλλο τρόπο διδακτικής
προσέγγισης της έννοιας του Γεωμετρικού σχήματος για
παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Η γνωριμία του με σύγχρονα εκπαιδευτικά υλικά που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία
διδακτικών προσεγγίσεων της συγκεκριμένης έννοιας.
Η γνωριμία του με ελληνική και ξενόγλωσση
βιβλιογραφία που είναι σχετική με τη συγκεκριμένη
έννοια.
Η γνωριμία του με ελληνική και ξενόγλωσση
αρθρογραφία που είναι σχετική με τη συγκεκριμένη
έννοια.
Ο διάλογος με τον εκπαιδευτικό του προγράμματος που
ανέπτυξε την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
Καθρέφτες και είδωλα.
Συμμετρία στη Φύση και την Τέχνη.
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Στόχος αυτής της ενότητας είναι να προσεγγίσουν τα
παιδιά τη θεμελιώδη έννοια της αμφίπλευρηςκατοπτρικής συμμετρίας, δηλαδή αυτής που παράγεται
από τον κατοπτρισμό ενός αντικειμένου σ’ ένα
καθρέφτη.

Paul Klee

“Η αμφίπλευρη συμμετρία, είναι η
συμμετρία του αριστερού και του
δεξιού, που είναι αρκετά εμφανής στη
δομή των ανώτερων ζώων, ειδικά του
ανθρώπινου σώματος. Αυτή η
αμφίπλευρη συμμετρία είναι αυστηρά
γεωμετρική και, αντίθετα από την
αόριστη αντίληψη για τη συμμετρία
είναι μια απόλυτα ακριβής έννοια”.
Hermann Weyl

Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά μέσα από την
αλληλεπίδρασή τους με γεωμετρικά αντικείμενα και
καθρέφτες, επιλεγμένα εικαστικά έργα τέχνης, ειδικά
αλληλεπιδραστικά εκθέματα και φυσικά αντικείμενα
που τους προσφέρονται προς παρατήρηση και μελέτη,
καλούνται:
o Να δημιουργήσουν είδωλα αντικειμένων με ένα
καθρέφτη.
o Να αντιληφθούν τη νοητή θέση των ειδώλων στο χώρο.
o Να κατανοήσουν το σύστημα αντικείμενο-κατοπτρική
επιφάνεια-είδωλο στο χώρο.
o Να παραστήσουν το σύστημα αυτό πάνω σε μια επίπεδη
επιφάνεια.
o Να ανακαλύψουν μέσα από ένα πλήθος ειδικά
επιλεγμένων ζωγραφικών πινάκων, εκείνους τους
πίνακες, που κατά την εκτίμησή τους, διαθέτουν
αξονικές συμμετρίες.
o Να συμπληρώσουν ελλιπή γεωμετρικά σχήματα που
διαθέτουν αξονική συμμετρία.

o Κατασκευάζουν συμμετρικά γεωμετρικά σχήματα
δοσμένων γεωμετρικών σχημάτων πάνω σε
Γεωμετροπίνακες.
o Να περιγράψουν λεκτικά την αξονική συμμετρία σε μια
προσπάθεια μετάβασης στα πρώτα στάδια της νοητικής
αφαίρεσης.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

o

o

o

o

o

Ο στόχος αυτής της θεματικής ενότητας για τον
εκπαιδευτικό είναι:
Η εμπειρία του με έναν άλλο τρόπο διδακτικής
προσέγγισης της έννοιας της Αξονικής Συμμετρίας για
παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Η γνωριμία του με σύγχρονα εκπαιδευτικά υλικά που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία
διδακτικών προσεγγίσεων της συγκεκριμένης έννοιας.
Η γνωριμία του με ελληνική και ξενόγλωσση
βιβλιογραφία που είναι σχετική με τη συγκεκριμένη
έννοια.
Η γνωριμία του με ελληνική και ξενόγλωσση
αρθρογραφία που είναι σχετική με τη συγκεκριμένη
έννοια.
Ο διάλογος με τον εκπαιδευτικό του προγράμματος που
ανέπτυξε την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
Ήχοι και μουσικά ακούσματα.
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Στόχος αυτής της ενότητας είναι τα παιδιά να γνωρίσουν
τον ήχο ως φυσικό φαινόμενο, και να γνωρίσουν τον τρόπο
που συνδέεται ο ήχος με τη μουσική.
Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά μέσα από: την
αλληλεπίδρασή τους με διάφορα όργανα παραγωγής
ήχου, μουσικά όργανα, βιωματικές δραστηριότητες και
την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας:
Aris Mavrommatis

“…η αφαιρετικότερη των τεχνών
είναι η Μουσική και η
αφαιρετικότερη των επιστημών τα
Μαθηματικά. Ο άνθρωπος γεννιέται
έχοντας και τα δυο μέσα του”.
Levi Strauss

o Παράγουν ήχους συγκεκριμένων συχνοτήτων.
o Παρατηρούν τη γεωμετρική παράσταση ήχων
συγκεκριμένων συχνοτήτων.
o Αντιστοιχίζουν το διαφορετικό ακουστικό ερέθισμα των
διαφορετικών συχνοτήτων με τη γεωμετρική τους
παράσταση.
o Περιγράφουν λεκτικά την διαφορετικότητα των
συχνοτήτων όπως αυτή προκύπτει μέσα από την
γεωμετρικής παράσταση.
o Αντιλαμβάνονται μέσω της γεωμετρικής μορφής του ήχου
την κυματική μορφή του ήχου.
o Απεικονίζουν με τον δικό τους συμβολικό τρόπο,
διαφορετικές ηχητικές συχνότητες.
o Κατασκευάζουν το μονόχορδο όργανο και ανακαλύπτουν
πάνω σ’ αυτό διαφορετικές ηχητικές συχνότητες.
o Συμμετέχουν στην παραγωγή στοιχειώδους μουσικού
θέματος, ως σύνθεση διαφορετικών ηχητικών
συχνοτήτων.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

o

o

o

o

o

Ο στόχος αυτής της θεματικής ενότητας για τον
εκπαιδευτικό είναι:
Η εμπειρία του με έναν άλλο τρόπο διδακτικής
προσέγγισης του φυσικού φαινομένου του ήχου και της
σχέσης του με τη μουσική, για παιδιά προσχολικής
ηλικίας.
Η γνωριμία του με σύγχρονα εκπαιδευτικά υλικά που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία
διδακτικών προσεγγίσεων του συγκεκριμένου φυσικού
φαινομένου.
Η γνωριμία του με ελληνική και ξενόγλωσση
βιβλιογραφία που είναι σχετική με το συγκεκριμένο
φυσικό φαινόμενο και τη σχέση του με τη μουσική.
Η γνωριμία του με ελληνική και ξενόγλωσση
αρθρογραφία που είναι σχετική με το συγκεκριμένο
φυσικό φαινόμενο και τη σχέση του με τη μουσική.
Ο διάλογος με τον εκπαιδευτικό του προγράμματος που
ανέπτυξε την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
Φως και Σκιά.
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Στόχος αυτής της ενότητας είναι τα παιδιά να
προσεγγίσουν το γεωμετρικό τρόπο παράσταση της
διάδοσης του φωτός και τη δημιουργία της σκιάς ως
προβολή ενός στερεού αντικειμένου πάνω σε μια
επιφάνεια. Επίσης να προβληματιστούν στη σχέση μεταξύ
του τρισδιάστατου και δισδιάστατου αντικειμένου.
Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες
που παράγουν σκιές στερεών αντικειμένων, και την
αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας:
Rembrandt

Και πως τολμάς, τέρας εσύ,
Δίπλα στην ομορφιά
Να εκτίθεσαι στου Φοίβου,
Το έμπειρο μάτι;
Βγες έξω όσο θέλεις,
Γιατί εκείνος την ασκήμια δεν
κοιτάει,
Όπως και το ιερό του μάτι
Τη σκιά ποτέ δεν αντικρίζει.
Goethe, Faust

o Δημιουργούν σκιές συμπαγών στερεών αντικειμένων
πάνω σε επίπεδες επιφάνειες.
o Κατασκευάζουν με κατάλληλα παιχνίδια, όπως αυτό
των
«κόμβων
και
συνδέσμων»,
σκελετικά
περιγράμματα στερεών αντικειμένων και αφού τα
φωτίσουν μελετούν τις παραγόμενες σκιές τους.
o Δημιουργούν με τα προβαλλόμενα στερεά αντικείμενα
σκιές γνωστών επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων.
o Ταξινομούν στερεά αντικείμενα με βάση τις σκιές τους.
o Αντιστοιχίζουν τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα σκιών
που δημιούργησαν με τα στερεά αντικείμενα των
οποίων είναι προβολές και ελέγχουν την ένα προς ένα
αντιστοιχία τους.
o Αναπτύσσουν προβληματισμό αν από τη σκιά ενός
αντικειμένου μπορούμε να γνωρίσουμε το αντικείμενο
που την δημιούργησε.
o Παίζουν βιωματικά παιχνίδια με τις σκιές των ίδιων
τους των σωμάτων, ανακαλύπτοντας τη διαφορά
ανάμεσα στα διαφορετικά αυτά είδη σκιών και τον
προσανατολισμό του φωτός που τις δημιουργεί.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

o

o

o

o

o

Ο στόχος αυτής της θεματικής ενότητας για τον
εκπαιδευτικό είναι:
Η εμπειρία του με έναν άλλο τρόπο διδακτικής
προσέγγισης της έννοιας της προβολής, για παιδιά
προσχολικής ηλικίας.
Η γνωριμία του με σύγχρονα εκπαιδευτικά υλικά που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία
διδακτικών προσεγγίσεων της συγκεκριμένης έννοιας.
Η γνωριμία του με ελληνική και ξενόγλωσση
βιβλιογραφία που είναι σχετική με τη συγκεκριμένη
έννοια.
Η γνωριμία του με ελληνική και ξενόγλωσση
αρθρογραφία που είναι σχετική με τη συγκεκριμένη
έννοια.
Ο διάλογος με τον εκπαιδευτικό του προγράμματος που
ανέπτυξε την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η
Παίζοντας με ένα “bee-bot”
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Στόχος αυτής της ενότητας είναι τα παιδιά να
προσπαθήσουν να προσεγγίσουν την ιδέα και τις
αρχές της ρομποτικής
και των στοιχειωδών
γεωμετρικών μετατοπίσεων πάνω στο επίπεδο.. Πιο
συγκεκριμένα τα παιδιά μέσα από την
αλληλεπίδρασή τους με την απλή ρομποτική
κατασκευή “bee-bot” :

“…πάντα ήθελα να κατασκευάσω
κάτι που να περπατά, όπως
περπατώ, να συλλογίζεται όπως
συλλογίζομαι και να παίζει όπως
παίζω. Τότε θα είχα βρει τον
καλύτερό μου φίλο…”

o Μαθαίνουν να προγραμματίζουν τη «μελισσούλαbee bot» -που είναι ένα μικρό στοιχειώδες
επιδαπέδιο ρομπότ.
o Χρησιμοποιώντας τα δικά τους εκφραστικά μέσα,
καταγράφουν συμβολικά τις επιλογές του
προγραμματισμού τους.
o Ανακαλύπτουν τις συγκεκριμένες επιτρεπτές
δυνατότητες μετάβασης του από μια συγκεκριμένη
θέση του επιπέδου σε μια άλλη, ανακαλύπτοντας τη
γεωμετρία της κίνησής της και καταγράφοντας τα
βήματα των εντολών του προγραμματισμού της.
o Ανακαλύπτουν ότι οι στοιχειώδεις επίπεδοι
μαθηματικοί μετασχηματισμοί που αντιστοιχούν στις
κινήσεις του ανθρώπου, συμπίπτουν με τις επιτρεπόμενες δυνατότητες κίνησης της μελισσούλας -robot.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
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o

Ο στόχος αυτής της θεματικής ενότητας για τον
εκπαιδευτικό είναι:
Η εμπειρία του με έναν άλλο τρόπο διδακτικής
προσέγγισης της έννοιας της στοιχειώδους
ρομποτικής, για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Η γνωριμία του με σύγχρονα εκπαιδευτικά υλικά που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία
διδακτικών προσεγγίσεων της έννοιας της
στοιχειώδους ρομποτικής.
Η γνωριμία του με ελληνική και ξενόγλωσση
βιβλιογραφία που είναι σχετική με τη συγκεκριμένη
έννοια της στοιχειώδους ρομποτικής.
Η γνωριμία του με ελληνική και ξενόγλωσση
αρθρογραφία που είναι σχετική με τη συγκεκριμένη
έννοια της στοιχειώδους ρομποτικής.
Ο διάλογος με τον εκπαιδευτικό του προγράμματος
που ανέπτυξε την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
Κανονικά πολύεδρα και επίπεδα
αναπτύγματα
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Στόχος αυτής της ενότητας είναι τα παιδιά να
προσπαθήσουν να προσεγγίσουν την γεωμετρική
αντίληψη του στερεού και ειδικότερα του κανονικού πολυέδρου, του επίπεδου αναπτύγματός του,
καθώς επίσης και της σχέσης τους. Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά:

“Κατ’ αρχάς, χωρίς καμιά
αμφιβολία είναι σε όλους φανερό
ότι…κάθε σώμα έχει και τη
διάσταση του βάθους. Το βάθος
πάλι περικλείεται από κατ’ ανάγκη
από επιφάνειες και όσες
επιφάνειες είναι επίπεδες
αποτελούνται από τρίγωνα”.
ΠΛΑΤΩΝ, ΤΙΜΑΙΟΣ 53c

o Χρησιμοποιώντας κατάλληλα puzzle δημιουργούν
επίπεδα σχήματα, τα οποία αποτελούν συνδυασμούς
απλών γεωμετρικών σχημάτων, όπως ισόπλευρα
τρίγωνα και τετράγωνα.
o Αποτυπώνουν την κατασκευή τους σε χαρτί.
o Δημιουργού ανάλογες κατασκευές χρησιμοποιώντας
μόνο ισόπλευρα τρίγωνα ή μόνο τετράγωνα, τα οποία
στη συνέχεια απεικονίζουν στο χαρτί.
o Κατασκευάζουν με τα puzzle τα αναπτύγματα των
απλούστερων κανονικών πολυέδρων, που είναι το
κανονικό τετράεδρο και ο κύβος.
o Ανακαλύπτουν τα γεωμετρικά στοιχεία αυτών των
στερεών.
o Απεικονίζουν τα αναπτύγματα αυτών των κανονικών
πολυέδρων πάνω στην επιφάνεια του χαρτιού και στη
συνέχεια αφού το κόψουν, επιχειρούν την
αναδίπλωσή του στο χώρο με στόχο την
ανακατασκευή του συγκεκριμένου πολυέδρου.
o Φιλοτεχνούν την τρισδιάστατη κατασκευή τους
χρησιμοποιώντας χρώματα της δικής τους επιλογής,
συνδυάζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την Τέχνη μα τα
Μαθηματικά.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
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o

o

o

o

Ο στόχος αυτής της θεματικής ενότητας για τον
εκπαιδευτικό είναι:
Η εμπειρία του με έναν άλλο τρόπο διδακτικής
προσέγγισης της μετάβασης από το επίπεδο στον
τρισδιάστατο χώρο για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Η γνωριμία του με σύγχρονα εκπαιδευτικά υλικά που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία
διδακτικών προσεγγίσεων της σχέσης επίπεδου και
τρισδιάστατου.
Η γνωριμία του με ελληνική και ξενόγλωσση
βιβλιογραφία που είναι σχετική με τη συγκεκριμένη
σχέση επίπεδου και τρισδιάστατου.
Η γνωριμία του με ελληνική και ξενόγλωσση
αρθρογραφία που είναι σχετική με τη συγκεκριμένη
σχέση επίπεδου και τρισδιάστατου.
Ο διάλογος με τον εκπαιδευτικό του προγράμματος
που ανέπτυξε την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7η
Μηχανισμοί και Γρανάζια

Οι μηχανισμοί με γρανάζια (οδοντωτούς τροχούς) εμφανίζονται κυρίως στη διάρκεια της
Ελληνιστικής περιόδου από το 300 π. Χ. και μετά. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι γνωστοί ως
«μηχανισμοί με γρανάζια ακριβείας» ή «μαθηματικά συστήματα οδοντωτών τροχών». Κλασικό
παράδειγμα τέτοιου μηχανισμού είναι ο «Οδοντωτός Μηχανισμός των Αντικυθήρων». Ο
μηχανισμός αυτός μπορεί να θεωρηθεί ως ημερολογιακό υπολογιστικό μηχάνημα του Ήλιου και
της Σελήνης. Η πιο εντυπωσιακή όμως πλευρά του μηχανισμού είναι το ότι περιέχει το πολύ
περίπλοκο σύστημα ενός διαφορικού γραναζιού που δέχεται δυο διαφορετικές περιστροφές.
Ο εκπαιδευτικός στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι μέσα από αλληλεπιδραστικά εκθέματα
και κατασκευές, με τα οποία ασχολούνται τα παιδιά, να γνωρίσουν αυτά:
Α) την πρωτογενή αναγκαιότητα των γραναζιών
Β) τον τρόπο μετάδοσης της κίνησης μέσω γραναζιών διαφορετικού τύπου
Γ) τη γεωμετρική κατασκευή ενός γραναζιού
Δ) τις μαθηματικές σχέσεις που εμπειρικά υλοποιούνται μεταξύ των σχέσεων των γραναζιών
Ε) τον τρόπο με τον οποίο γρανάζια διαφορετικών μεγεθών και μορφών μετατρέπουν ην αρχική
κίνηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 7η
Αυτοματισμοί και Ρομπότ
Το κινητό αυτόματο του Ήρωνος που υπάρχει ως έκθεμα στην Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας του Μουσείου, μοιάζει με τα σύγχρονα κουρδιστά παιχνίδια, χωρίς τη χρήση
ελατηρίου. Σύμφωνα με περιγραφές που περιέχονται στο έργο Αυτοματοποιητική:
«Κατασκευάζονται ναοί ή βωμοί μετρίου μεγέθους, ικανοί να μετακινούνται αυτόματα και να
στέκονται μετά σε καθορισμένες θέσεις. Και τα είδωλα πάνω σ’ αυτούς κινούνται όλα από μόνα
τους, με μια λογική ακολουθία που ταιριάζει στον σχετικό μύθο, και τέλος επιστρέφουν στην
αρχική τους θέση». Την κινητήρια ενέργεια προκαλεί η πτώση ενός μολύβδινου βάρους,
συνδεδεμένου με τον κινητήριο τροχό μέσω ενός νήματος. Ο προγραμματισμός των κινήσεων
γίνεται με δεξιόστροφες ή αριστερόστροφες περιελίξεις του νήματος πάνω στον κινητήριο
άξονα. Μέσα στο κινητό αυτόματο του Ήρωνα βρίσκεται κρυμμένος ο σπόρος της σημερινής
ρομποτικής. Με τον όρο, ρομπότ, μιλάμε για μηχανές το εύρος των οποίων εκτείνεται από τους
απλούς μηχανικούς βραχίονες, μέχρι τα σύνθετα ανθρωπόμορφα κατασκευάσματα των ταινιών
επιστημονικής φαντασίας. Στην αντίληψη των παιδιών τα ρομπότ είναι ευφυείς οντότητες με
υπερφυσικές δυνατότητες που μπορούν να πραγματοποιήσουν απίθανα πράγματα,
χρησιμοποιώντας την ευφυΐα τους και τα ηλεκτρομηχανικά τους μέρη.
Ο εκπαιδευτικός στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι μέσα από αλληλεπιδραστικά εκθέματα
και κατασκευές, με τα οποία ασχολούνται τα παιδιά, να γνωρίσουν:
Α) τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα ρομπότ και να μελετήσουν τον τρόπο λειτουργίας
καθενός από αυτά ( μονάδα ελέγχου, εξαρτήματα δράσης και αισθητήρες).
Β) τα μέρη ενός ρομποτικού βραχίονα και τον τρόπο που συνδυαστικά αυτά επιφέρουν
αποτέλεσμα όταν πρόκειται να πραγματοποιήσουν ένα έργο.
Γ) τη μαθηματική μοντελοποίηση της λειτουργίας ενός μηχανικού βραχίονα.
Δ) τις φυσικές λειτουργίες των μερών ενός ρομποτικού βραχίονα.
Ε) μερικά από τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τη χρήση των ρομπότ.
Η) τη σχέση του μηχανικού βραχίονα με τον ανθρώπινο βραχίονα.

