Περίληψη
Σηελ παξνύζα δηαηξηβή αλαιύνπκε εληόο ελόο λένπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ, ηνπο
δηαιόγνπο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εθηέιεζε ελόο δηδαθηηθνύ πεηξάκαηνο,
πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε, κε ρξήζε δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ θαη
λνεηηθώλ πεηξακάησλ. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο εμειίμεηο ζηελ ηζηνξία ηεο
γεσκεηξίαο ηνπ ρσξνρξόλνπ, ζέηνπκε σο πξώην ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ησλ
αληηιήςεσλ καζεηώλ Λπθείνπ ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηνπ κήθνπο θαη ηνπ ρξόλνπ, ζε
ζρεηηθά θηλνύκελα αδξαλεηαθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο. Σηνρεύνπκε επηπιένλ λα
νδεγήζνπκε ηνπο καζεηέο ζηελ αλαζεώξεζε απηώλ ησλ αληηιήςεσλ κέζσ κηαο
πξνζπάζεηαο λα θαηαζθεπαζηεί κηα λέα κεηξηθή ηνπ ρσξνρξόλνπ. Οη δηάινγνη πνπ
αλαιύνπκε έρνπλ εμαρζεί από εζηηαζκέλεο ζπλεληεύμεηο κε δύν δεπγάξηα καζεηώλ,
βαζηζκέλεο ζε έλα πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλν δηδαθηηθό ζελάξην. Γύν θύξηεο
ζηξαηεγηθέο ηαπηνπνηήζεθαλ θαη αλαιύνληαη: ε κία βαζίδεηαη ζηε θαληαζία θαη ηε
δηαίζζεζε ελώ ε άιιε ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνϋπάξρνπζα ζρνιηθή γλώζε ζηα
Μαζεκαηηθά, θηάλνληαο ζε έλαλ απινπνηεκέλν ηύπν ηεο κεηξηθήο Minkowski.
Σην πξώην θεθάιαην ζθηαγξαθνύκε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηνλ ρώξν, ηελ
θίλεζε θαη ηηο “άρξνλεο” γεσκεηξηθέο έλλνηεο. Γηαηξέρνπκε, κέζα από ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία, ραξαθηεξηζηηθέο πξνζπάζεηεο εθιαΐθεπζεο ησλ ζρεηηθηζηηθώλ ηδεώλ
θαη ηεο Γεσκεηξίαο Minkowski, θαη θιείλνπκε κε ηελ θαηαγξαθή θαη αηηηνιόγεζε
ησλ δηδαθηηθώλ πξνζέζεσλ θαη ζηόρσλ ηεο έξεπλάο καο.
Σην δεύηεξν θεθάιαην εμεηάδνπκε ζπλνπηηθά ηελ ελλνηνινγηθή εμέιημε ησλ
καζεκαηηθώλ κνληέισλ πνπ αθνξνύλ ζηνλ θπζηθό ρώξν, αθνύ ζε αξθεηά ζεκεία
ζπκπίπηεη κε ηελ εμέιημε ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ. Παξάιιεια εθπνλνύκε ηελ
απαξαίηεηε καζεκαηηθή επεμεξγαζία, θάλνληαο κηα εηζαγσγή θαη παξνπζίαζε ησλ
ζεκαληηθόηεξσλ απνηειεζκάησλ ηεο Γεσκεηξίαο Minkowski ζηηο δύν δηαζηάζεηο.
Σην ηξίην θεθάιαην εηζάγνπκε έλα λέν ζεσξεηηθό πιαίζην (απηό ησλ
αποθαζιζηικών ζηιγμών), θαηάιιειν ηόζν γηα ηε δηδαθηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
ηεο έξεπλάο καο, όζν θαη γηα κειινληηθέο ζρεηηθέο έξεπλεο. Αλαιύνπκε επίζεο ηνλ
ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάζακε ην δηδαθηηθό καο πείξακα θαη παξαζέηνπκε ηα
επξήκαηα ηεο πξνέξεπλαο θαη ηεο πηινηηθήο έξεπλαο πνπ δηεμαγάγακε.
Σην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθνπκε ηα ζηάδηα δηεμαγσγήο ηεο θύξηαο θάζεο ηνπ
δηδαθηηθνύ πεηξάκαηνο (Α΄ θαη Β΄ κέξνο) παξαζέηνληαο ηα αληίζηνηρα εηζαγσγηθά
εξσηήκαηα θαη δηδαθηηθά ζελάξηα, ηε κνξθή ησλ νπνίσλ θαη δηθαηνινγνύκε.
Σην πέκπην θεθάιαην αλαιύνπκε ηα δύν κέξε ηεο θύξηαο θάζεο ηνπ δηδαθηηθνύ
πεηξάκαηνο. Τν θεθάιαην είλαη ρσξηζκέλν ζε ηέζζεξηο παξαγξάθνπο, κε θξηηήξην ην
κέξνο ηεο θύξηαο θάζεο ηεο έξεπλαο θαη ηελ νκάδα ησλ παηδηώλ πνπ ζπκκεηείρε ζ’
απηή. Κάζε παξάγξαθνο δηαηξείηαη ζε επειζόδια ηνπ πεηξάκαηνο, ηα νπνία έρνπλ κηα
ζρεηηθή απηνηέιεηα λνήκαηνο θαη παίδνπλ ηνλ ξόιν ησλ ππνπαξαγξάθσλ. Οξηζκέλα
επεηζόδηα δηαηξνύληαη ζε ζκηνές, κε ζθνπό ηε κειέηε ζε κεγαιύηεξν βάζνο.
Σηελ έξεπλά καο ζπλαληήζακε θάπνηεο ήδε παξαηεξεκέλεο δπζθνιίεο ησλ
καζεηώλ, νη νπνίεο έρνπλ επηζεκαλζεί ρσξηζηά ζε παιαηόηεξεο έξεπλεο. Σην έθην
θεθάιαην ζπδεηώληαο ζπλνιηθόηεξα ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο, θαηαιήγνπκε ζε
θάπνηα γεληθόηεξα ζπκπεξάζκαηα, ελώ παξάιιεια, θάλνπκε νξηζκέλεο πξνηάζεηο
γηα ην πώο ζα κπνξνύζαλ λα μεπεξαζηνύλ νη δπζθνιίεο απηέο ζηε ζρνιηθή
εθπαίδεπζε.

