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Η Τέχνη

Εν συντομία...

▶ Η τέχνη προέρχεται αρχικά από το τίκτω που σημαίνει γεννώ
- δημιουργώ [6].

▶ Πρόκειται για ανθρώπινη δραστηριότητα που οδηγεί στην
παραγωγή έργων αισθητικά άρτιων.

▶ Η σημερινή σημασία της λέξης προκύπτει ως σημασιολογικό
δάνειο από τη Γαλλική Art, εκ του Λατινικού
Ars=επιδεξιότητα!

▶ Poincare: «΄Ενας επιστήμονας άξιος του ονόματος, και πάνω
απ΄ όλα ένας μαθηματικός, έχει τα ίδια συναισθήματα στη

δουλειά του με έναν καλλιτέχνη...»

▶ Μαθηματικά και Επιστήμες έχουν ως κύριο στόχο την
ερμηνεία του Κόσμου.

▶ Και τα Μαθηματικά αποτελούν δημιουργία κατά την ίδια
έννοια που η τέχνη μπορεί.



31

2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

3 Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Τέχνη και Μαθηματικά

Πικάσο

΄Οταν φτιάχνεις μία ζωγραφιά, δεν την καταστρώνεις από τα πριν,

ούτε την καθορίζεις από την αρχή. Καθώς ζωγραφίζεις, η εικόνα

αλλάζει, όπως και οι σκέψεις μας και όταν τελειώσει, συνεχίζει

να αλλάζει σύμφωνα με την ψυχολογική διάθεση του θεατή. Μία

ζωγραφιά είναι ζωντανή, όπως ένα ζωντανό πλάσμα και υπόκειται

μέρα με τη μέρα στις αλλαγές που μας επιβάλλονται από τη ζωή.

Αυτό δε θα πρέπει να μας ξαφνιάζει, διότι μία ζωγραφιά ζει μόνο

μέσα από αυτόν που την κοιτάζει...

Ράσσελ

...Στη μαθηματική εμπειρία ενέχονται αισθητικές απολαύσειςανάλο-

γες της γλυπτικής, τη ζωγραφικής, της μουσικής ή της ποίησης

(Russel, 1919, σ. 60).
Με ποια κριτήρια ένα θεώρημα, μια απόδειξη, μια μέθοδος, μια λύση

ενός προβλήματος ή μια μαθηματική θεωρία θεωρείται όμορφή ή

άσχημη, καλαίσθητη ή άκομψη;
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Η αφαίρεση στην Τέχνη

Αφαίρεση

Αφαιρετικό χαρακτηρίζεται ένα έργο που δεν προσπαθεί ν΄ ανα-

παραστήσει την εξωτερική πραγματικότητα με κάθε λεπτομέρεια,

αλλά παίρνει απ΄τη φύση τα στοιχεία που θεωρεί σημαντικά και τα

αναδεικνύει ή παραμορφώνει τη φυσική εικόνα, ώστε να επικεντρω-

θεί το ενδιαφέρον του θεατή, εκεί που επιθυμεί ο καλλιτέχνης.

▶ Γεωμετρική αφαίρεση.
▶ Εννοιολογική αφαίρεση.
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Η αφαίρεση στα Μαθηματικά

▶ Η μοντελοποίηση αποτελεί τη βασική διαδικασία προσαρμογής
για την ερμηνεία του Κόσμου μέσω των Μαθηματικών.

▶ Για να επιτευχθεί αυτή επιλέγονται τα σημεία ενδιαφέροντος
κάθε φορά που επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή μας

και να ερμηνεύσουμε.

▶ ΄Οπως και στην Τέχνη η ζωντανή ερμηνεία από το θεατή, έτσι
και στην Μαθηματική μοντελοποίηση το πλαίσιο ενδιαφέρο-

ντος μπορεί να την μεταβάλλει κάθε φορά, οδηγώντας σε

▶ διαφορετικές ερμηνείες του κόσμου.
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Οι δύο οπτικές στην τάξη

▶ Δραστηριότητες σχεδιασμού για τις μικρές ηλικίες.

▶ Μαθηματική ανάγνωση έργων τέχνης ή η παραγωγή καλλι-
τεχνικών έργων μέσα από εφαρμογές μαθηματικών εννοιών,

σχέσεων και τεχνικών στο πλαίσιο διαθεματικών προσεγγίσε-

ων (Χασάπης, Δ., 2011).

▶ Τα Μαθηματικά ως τέχνη (Χασάπης, Δ., 2011).
▶ Τα μαθηματικά στοιχεία καλλιτεχνικών έργων και ο ρόλος
των μαθηματικών εννοιών στη δημιουργία τους. (Χασάπης,

Δ., 2011).

▶ Διερευνητικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες σε όλες τις
ηλικίες.

▶ Η ευχάριστη αίσθηση της ολοκληρωμένης δημιουργίας.
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τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Οι δύο οπτικές στην τάξη

▶ Δραστηριότητες σχεδιασμού για τις μικρές ηλικίες.
▶ Μαθηματική ανάγνωση έργων τέχνης ή η παραγωγή καλλι-
τεχνικών έργων μέσα από εφαρμογές μαθηματικών εννοιών,

σχέσεων και τεχνικών στο πλαίσιο διαθεματικών προσεγγίσε-

ων (Χασάπης, Δ., 2011).

▶ Τα Μαθηματικά ως τέχνη (Χασάπης, Δ., 2011).

▶ Τα μαθηματικά στοιχεία καλλιτεχνικών έργων και ο ρόλος
των μαθηματικών εννοιών στη δημιουργία τους. (Χασάπης,

Δ., 2011).

▶ Διερευνητικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες σε όλες τις
ηλικίες.

▶ Η ευχάριστη αίσθηση της ολοκληρωμένης δημιουργίας.
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

6 Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και
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΄Ενα παιχνίδι
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σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Οι δύο οπτικές στην τάξη

▶ Δραστηριότητες σχεδιασμού για τις μικρές ηλικίες.
▶ Μαθηματική ανάγνωση έργων τέχνης ή η παραγωγή καλλι-
τεχνικών έργων μέσα από εφαρμογές μαθηματικών εννοιών,

σχέσεων και τεχνικών στο πλαίσιο διαθεματικών προσεγγίσε-

ων (Χασάπης, Δ., 2011).

▶ Τα Μαθηματικά ως τέχνη (Χασάπης, Δ., 2011).

▶ Τα μαθηματικά στοιχεία καλλιτεχνικών έργων και ο ρόλος
των μαθηματικών εννοιών στη δημιουργία τους. (Χασάπης,

Δ., 2011).

▶ Διερευνητικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες σε όλες τις
ηλικίες.

▶ Η ευχάριστη αίσθηση της ολοκληρωμένης δημιουργίας.
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

6 Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά
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περίμετρο και
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ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.
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τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Οι δύο οπτικές στην τάξη

▶ Δραστηριότητες σχεδιασμού για τις μικρές ηλικίες.
▶ Μαθηματική ανάγνωση έργων τέχνης ή η παραγωγή καλλι-
τεχνικών έργων μέσα από εφαρμογές μαθηματικών εννοιών,

σχέσεων και τεχνικών στο πλαίσιο διαθεματικών προσεγγίσε-

ων (Χασάπης, Δ., 2011).

▶ Τα Μαθηματικά ως τέχνη (Χασάπης, Δ., 2011).

▶ Τα μαθηματικά στοιχεία καλλιτεχνικών έργων και ο ρόλος
των μαθηματικών εννοιών στη δημιουργία τους. (Χασάπης,

Δ., 2011).

▶ Διερευνητικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες σε όλες τις
ηλικίες.

▶ Η ευχάριστη αίσθηση της ολοκληρωμένης δημιουργίας.
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

7 Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Ο Piet Mondrian

Ο Piet Mondrian ζωγράφος των αρχών του 20ου αι. δημιούργησε
τον Νεο-πλαστικισμό (Neo-Plasticism, όπου δεν περιέχονται ανα-
παραστατικές φόρμες.

Τα έργα του χαρακτηρίζονται από απλά γεωμετρικά σχήματα, κυ-

ρίως τετράγωνα και βασικά χρώματα.

Υπάρχει η Μαθηματική ανάλυση των Winston et al. [4], η οποία
δίνει στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο Mondrian είχε μία φυσική
τάση να χρησιμοποιεί χρυσά ορθογώνια στη ζωγραφική του. Συ-

γκεκριμένα, καταλήγουν ότι υπάρχει πιθανότητα 99.53% να μην

χρησιμοποιούσε ορθογώνια τυχαίου μεγέθους στο έργο του.
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

8 Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Τα ορθογώνια του Piet Mondrian I

Σχήμα: Mondrian,1920,Composition
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εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση
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Μαθηματικά
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Ζωγραφίζοντας
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ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.
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τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Τα ορθογώνια του Piet Mondrian II

Σχήμα: Mondrian,1920,Composition
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση
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Μαθηματικά

10 Αφορμές από την
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Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Τα ορθογώνια του Piet Mondrian III

Σχήμα: Mondrian,1921,Composition
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

11 Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Τα ορθογώνια του Piet Mondrian IV

Σχήμα: Mondrian,1932,Composition
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης
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Η Αφαίρεση στην
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Μαθηματικά

12 Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Τα ορθογώνια του Piet Mondrian V

Σχήμα: Mondrian,1939,Composition
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

13 Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Τα ορθογώνια του Piet Mondrian VI

Κάποιοι ερευνητές της τέχνης θεωρούν ότι δε χρησιμοποιούσε

ορθογώνια τυχαίων διαστάσεων, καθώς πολλά από τα έργα του

περιέχουν «χρυσά ορθογώνια».
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

14 Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Ο M.C.Escher

Σχήμα: M.C.Escher,Circle Limit III

Αλλά με αυτόν και άλλους καλλιτέχνες θα ασχοληθούμε στα

επόμενα συνέδρια...
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

Αφορμές από την

τέχνη

15 Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Ζωγραφίζοντας και...γεωμετρώντας στο Δημοτι-

κό

Σχήμα: Μονδριαν,1932,ὃμποσιτιον
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

16 Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Χαρακτηριστικά στα ορθογώνια

Οι μαθητές, παρατηρώντας τα παραπάνω έργα του Piet Mondrian,
αναγνωρίζουν τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

▶ Χρώμα σε καθαρή μορφή.

▶ Ορθογώνια.
▶ Περιοχή - Εμβαδόν.
▶ Περίγραμμα - Περίμετρος.
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Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας
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μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις
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Αναφορές

Χαρακτηριστικά στα ορθογώνια

Οι μαθητές, παρατηρώντας τα παραπάνω έργα του Piet Mondrian,
αναγνωρίζουν τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

▶ Χρώμα σε καθαρή μορφή.

▶ Ορθογώνια.

▶ Περιοχή - Εμβαδόν.
▶ Περίγραμμα - Περίμετρος.
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Οι μαθητές, παρατηρώντας τα παραπάνω έργα του Piet Mondrian,
αναγνωρίζουν τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

▶ Χρώμα σε καθαρή μορφή.

▶ Ορθογώνια.

▶ Περιοχή - Εμβαδόν.

▶ Περίγραμμα - Περίμετρος.
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΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Χαρακτηριστικά στα ορθογώνια

Οι μαθητές, παρατηρώντας τα παραπάνω έργα του Piet Mondrian,
αναγνωρίζουν τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

▶ Χρώμα σε καθαρή μορφή.

▶ Ορθογώνια.

▶ Περιοχή - Εμβαδόν.

▶ Περίγραμμα - Περίμετρος.
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

17 Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Πιθανοί στόχοι - Δραστηριότητες

Από τους μαθητές μπορεί να ζητηθεί αρχικά σε ένα συγκεκρι-

μένο(ως προς τις διαστάσεις για παράδειγμα) πλαίσιο, να δημιουρ-

γήσει ο καθένας τη δική του ζωγραφιά τύπου Mondrian. Ανάλογα
με το επίπεδο που θέλουμε να εμβαθύνουμε, όπως όταν αλλάξουμε

βαθμίδα, μπορούμε να επικεντρώσουμε σε διαφορετικά ζητήματα

κάθε φορά, όπως:

1. Χρήση γεωμετρικών οργάνων για ευθείες και κάθετες.

2. Δημιουργία ορθογωνίων.

3. Μέτρηση περιμέτρου ορθογωνίων.

4. Μέτρηση εμβαδού ορθογωνίων.

5. Οπτική αίσθηση «μεγαλύτερου».

6. Σύγκριση περιμέτρου και εμβαδού στα διάφορα ορθογώνια.

7. Συσχέτιση περιμέτρου και εμβαδού.

7.1 ΄Ιδιο εμβαδόν σημαίνει και ίδια περίμετρο;

7.2 ΄Ιδιο εμβαδόν - διαφορετική περίμετρος;

7.3 ΄Ιδια περίμετρος - διαφορετικό εμβαδόν;
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

18 Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Δραστηριότητα σε γεωπίνακα

Είτε μπορεί να τους δοθεί συγκεκριμένου μεγέθους πλέγμα ή γε-

ωπίνακας και να τους ζητηθεί να γεμίσουν αυτόν με ορθογώνια.

Σχήμα: «Σύνθεση Mondrian» σε γεωπίνακα
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

19 Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

΄Αλλα ερωτήματα... I

Κατά ανάλογο τρόπο με τις επιδιώξεις του Προγράμματος Σπουδών

και του διδάσκοντα μπορούν να στηθούν «διερευνήσεις» με διάφορα

άλλα ερωτήματα, όπως:

1. Κατασκευάσατε όλα τα δυνατά ορθογώνια σε μήκος στο

δοθέν πλαίσιο;

2. Κατασκευάσατε όλα τα δυνατά ορθογώνια σε εμβαδόν στο

δοθέν πλαίσιο;

3. Υπάρχουν ορθογώνια με ίδιο εμβαδόν και διαφορετική

περίμετρο;

4. Υπάρχουν ορθογώνια με ίδια περίμετρο και διαφορετικό

εμβαδόν;

5. Από όλα τα ορθογώνια με ίδια περίμετρο υπάρχει κανόνας με

τον οποίο να καθορίζεται κάποιο με συγκεριμένη ιδιότητα

που να έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν;
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

20 Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

΄Αλλα ερωτήματα... II

6. Από όλα τα ορθογώνια με ίδια περίμετρο υπάρχει κανόνας με

τον οποίο να καθορίζεται κάποιο με συγκεριμένη ιδιότητα

που να έχει το μικρότερο εμβαδόν;

7. για λύκειο: Μπορείτε να γεμίσετε το πλαίσιο με ορθογώνια,

όλα διαφορετικών διαστάσεων;

8. για λύκειο: Κερδίζει όποια ομάδα, γεμίζοντας το δοθέν

πλαίσιο, δημιουργήσει τον μικρότερο αριθμό της διαφοράς

μεγαλύτερου από μικρότερο εμβαδόν ορθογωνίου.
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

21 Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

΄Ενα ενδεικτικό πλαίσιο κανόνων παιχνιδιού από

τις Johnston - Ward [3] I

Οι Johnston και Ward στο [3], δοκίμασαν και προτείνουν την πα-
ρακάτω διαμόρφωση του παιχνιδιού για το Δημοτικό:

1. Απαιτούμενα υλικά:

1.1 ΄Ενα φύλλο παιχνιδιού, αποτελούμενο από τετραγωνάκια

ενός εκατοστού.

1.2 Τέσσερα ζάρια

1.3 Τέσσερεις διαφορετικού χρώματος μαρκαδόρους

1.4 ΄Ενα φύλλο για τους πόντους καθενός παίκτη.

2. Κανόνες και στόχος παιχνιδιού

2.1 Παίζεται από 2-4 παίκτες.

2.2 Κάθε παίκτης επιλέγει το χρώμα του.

2.3 Οι παίκτες συμφωνούν το μετρητή του παιχνιδιού (πχ ελάχι-

στη περίμετρος, μέγιστη περίμετρος, ελάχιστο εμβαδόν κλπ).

2.4 Κάθε παίκτης ρίχνει τα ζάρια και ζωγραφίζει με το χρώμα του

ένα ορθογώνιου περιμέτρου (ή εμβαδού) ίσου με το άθροισμα

των ενδείξεών τους.
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

22 Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

΄Ενα ενδεικτικό πλαίσιο κανόνων παιχνιδιού από

τις Johnston - Ward [3] II

2.5 Κάθε παίκτης σημειώνει το μετρητή του παιχνιδιού για το

ορθογώνιο που ζωγράφισε.

2.6 Μετά από το πέρασμα όσων γύρων έχει αποφασιστεί να παι-

χθούν, ανάλογα και με το μέγεθος του φύλλου παιχνιδιού,

γίνεται η συνολική καταμέτρηση για καθέναν από τους πα-

ίκτες.
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

23 ΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

΄Ενα παιχνίδι στρατηγικής σκέψης για τη Δευ-

τεροβάθμια

Σχήμα: Μονδριαν,1932,ὃμποσιτιον
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

24 Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Μία διαδικτυακή επίδειξη

Σε μεγαλύτερες τάξεις μπορεί να θέλουμε να διαθέσουμε λιγότε-

ρο χρόνο για δραστηριότητες, όπως αυτές περιγράφηκαν προηγου-

μένως. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να ξεκινήσουμε με μία

έτοιμη διερεύνηση, όπως παρακάτω:

Σχήμα: Μία επίδειξη στο WolframAlfa

Μία επίδειξη στο WolframAlfa

https://demonstrations.wolfram.com/MondrianArtProblem/


31

2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

25 ΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Ο γρίφος του Mondrian

Αν δίνεται ένα τετράγωνο συγκεκριμένων διαστάσεων, τότε θέλου-

με να το χωρίσουμε σε:

▶ ορθογώνια διαφορετικών διαστάσεων
▶ μη επικαλυπτόμενα μεταξύ τους, τα οποία
▶ καλύπτουν ολόκληρο το τετράγωνο.

Στόχος του παιχνιδιού είναι να ελαχιστοποιήσουμε τη διαφορά του

εμβαδού του μεγαλύτερου ορθογωνίου που χρησιμοποιήσαμε από

το εμβαδόν του μικρότερου ορθογωνίου.

Μία διερεύνηση του γρίφου του Mondrian εδώ.

https://ed.ted.com/lessons/can-you-solve-the-mondrian-squares-riddle-gord-hamilton
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

26 ΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Δύο παραδείγματα

Στο παραπάνω παράδειγμα νικητής είναι ο πρώτος παίκτης, αφού

έχει επιτύχει μικρότερη διαφορά(=5) από τον δεύτερο(=6) !
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

27 Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

΄Αλλα ερωτήματα...

Κατά ανάλογο τρόπο με τις επιδιώξεις του Προγράμματος Σπουδών

και του διδάσκοντα μπορούν να στηθούν «διερευνήσεις» με διάφορα

άλλα ερωτήματα, όπως:

1. Από όλα τα ορθογώνια με ίδια περίμετρο υπάρχει κανόνας με

τον οποίο να καθορίζεται κάποιο με συγκεριμένη ιδιότητα που

να έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν;(ισοπεριμετρικό πρόβλημα)

2. για λύκειο: Μπορείτε να γεμίσετε το πλαίσιο με ορθογώνια,

όλα διαφορετικών διαστάσεων;

3. για λύκειο: Κερδίζει όποια ομάδα, γεμίζοντας το δοθέν

πλαίσιο, δημιουργήσει τον μικρότερο αριθμό της διαφοράς

μεγαλύτερου από μικρότερο εμβαδόν ορθογωνίου.

4. για λύκειο: Μπορείτε να βρείτε έναν αλγόριθμο με τον οποίο

να βρίσκεται τη βέλτιστη λύση για οποιοδήποτε τετράγωνο;

Δείτε και τελευταίες έρευνες των Bassen [1] και Dalfo,
Lopez, Fiol [2].
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2ο Συνέδριο: Το

εκπαιδευτικό

παιχνίδι στην

τυπική και μη

τυπική μάθηση

Σωτήριος Δ.

Χασάπης

Εισαγωγή

Η Αφαίρεση στην

τέχνη και στα

Μαθηματικά

Αφορμές από την

τέχνη

Ζωγραφίζοντας

και...γεωμετρώντας

στο Δημοτικό

Εξερευνώντας

περίμετρο και

Εμβαδόν στα

ορθογώνια του

Mondrian

Αναζήτηση

δραστηριοτήτων.

Παίζοντας στην

τάξη.

΄Ενα παιχνίδι

στρατηγικής

σκέψης για τη

Δευτεροβάθμια

Ιδέες για εφήβους...

΄Ενα παιχνίδι για

μεγάλα παιδιά...

28 Επεκτάσεις

Ευχαριστίες

Αναφορές

Επεκτάσεις

Προφανώς, η φαντασία των παιδιών, αλλά και καθενός διδάσκο-

ντα μπορούν να βοηθήσουν στην επέκταση του παιχνιδιού σε νέες

διερευνήσεις και στόχους, ανάλογα με την τάξη και τους στόχους

των Π.Σ. Για παράδειγμα κανείς δεν απαγορεύει το συγκεκριμένο

παιχνίδι να διαμορφωθεί για εμβαδά και περιμέτρους κανονικών πο-

λυγώνων που είναι ζητούμενο στη Β΄λυκείου.

Η ουσία πάντα παραμένει στην ευχάριστη - συνεργατική διερεύνηση

ενός προβλήματος στην τάξη.
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29 Ευχαριστίες

Αναφορές

Ανατροφοδότηση
Επικοινωνία

Για συζήτηση ή οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να

επικοινωνήσετε παρακάτω.

Σωτήρης Δ. Χασάπης

Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Μαθηματικός

shasapis@gmail.com

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

mailto:shasapis@gmail.com
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