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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σηελ παξνύζα εξγαζία πξνηείλεηαη έλα πξωηόηππν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηδαζθαιίαο κε 

ζέκα ηνλ Αξρηκήδε, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε από κηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα εθπαηδεπηηθώλ. 

Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλωξηκία κε ηνλ κεγάιν απηό επηζηήκνλα ηεο αξραηόηεηαο κε έλα 

δηαθνξεηηθό ηξόπν. Σπγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαδεηθλύνληηα ηα καζεκαηηθά θαη 

θπζηθά ζεωξήκαηα πνπ έρεη δηαηππώζεη θαζώο θαη νη εθεπξέζεηο  πνπ έρεη ζρεδηάζεη θαη θαηαζθεπάζεη κέζα 

από δηαδξαζηηθά παηρλίδηα, θαηαιήγνληαο ζην κεγαιύηεξν θαη’ απηόλ επίηεπγκα ηνπ: ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

όγθνπ ηεο «ζθαίξαο». Σηηο επόκελεο παξαγξάθνπο ηεο εξγαζίαο δηαηππώλεηαη ν ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε γηα ηελ εθαξκνγή κεζόδωλ πνπ αθππλνύλ θαη 

ελεξγνπνηνύλ ηνπο καζεηέο. Πεξηγξάθεηαη ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν ζθνπόο αλά ζεκαηηθή ελόηεηα. 

Με βάζε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο παξαηεξήζεηο αθξναηεξίωλ πνπ έρνπλ ήδε παξαθνινπζήζεη ην πξόγξακκα 

γίλεηαη κηα πνηνηηθή αλάιπζε θαη αλνίγεη κηα ζπδήηεζε γηα ηηο πξνζζήθεο θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζα κπνξνύζαλ 

λα εθαξκνζζνύλ.  

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: Αξρηκήδεο, Δλαιιαθηηθή Γηδαζθαιία 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκόδεη ν εθπαηδεπηηθόο κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνξεία ελόο καζεηή/ζπνπδαζηή θαζώο θαη ηελ εμέιημε ηνπ σο κέινο ηνπ 

θνηλσληθνύ ζπλόινπ. Αλά βαζκίδα ν δάζθαινο ή ν θαζεγεηήο θαιείηαη λα δείμεη ζηνπο καζεηέο 

ηνπ ην δξόκν πξνο ηελ αλαθάιπςε θαη θαηαλόεζε ηεο λέαο γλώζεο, ζε κηα θνηλσλία ε νπνία 

εμειίζζεηαη κέξα κε ηε κέξα εμαίηίαο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. πλεπώο, 

ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα αθνινπζήζεη απηή ηε δπλακηθή απνξξίπηνληαο ηελ εθαξκνγή ζηείξσλ, 

αλαρξνληζηηθώλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ νη νπνίεο πιένλ δελ κπνξνύλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηηο 

αλάγθεο ηεο επνρήο.  Η εθαξκνγή ελαιιαθηηθώλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζρνιηθνύ ή αθαδεκατθνύ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο απνηειεί κέξνο ηεο δεηνύκελεο αλαλέσζεο 

θαη βειηίσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  



 Ση νξίδεηαη όκσο σο «Δλαιιαθηηθή Γηδαζθαιία»; Όπσο αλαθέξεη ν Laudan Y. Aron, 

νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα δελ εκπεξηέρεηαη ζην παξαδνζηαθό Κ – 12 πξόγξακκα 

ζπνπδώλ ην νπνίν έρεη παξνπζηαζζεί θαη νξίδεηαη παγθνζκίσο κε βάζε ην Δθπαηδεπηηθό 

ύζηεκα ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο (Γεκνηηθό ρνιείν – Γπκλάζην - Λύθεην – 

Πξνπηπρηαθό – Μεηαπηπρηαθό - Γηδαθηνξηθό) ζεσξείηαη σο Δλαιιαθηηθή Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο. 

Χο πξνο ην Κ -12 εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα νη John Meiklejohn et al ζεκεηώλνπλ όηη παξόιν πνπ 

πξόθεηηαη γηα έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα κε έκθαζε ζηε ιεπηνκέξεηα, ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο νδεγεί ζηελ απνκάθξπλζε καζεηώλ θη εθπαηδεπηηθώλ. Βάζεη εξεπλώλ είλαη 

απνδεδεηγκέλν πηα όηη ε απόζηαζε κεηαμύ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ δεκεηώλεη ζεκαληηθά ηελ 

εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αθνινύζσο ηελ καζεζηαθε πξόνδν ησλ καζεηώλ, κε 

ό,ηη πξνεθηάζεηο κπνξεί λα έρεη απηό ζηελ εμέιημε ηνπ θαζ’ ελόο εμ απηώλ σο κνλάδεο ελόο 

θνηλσληθνύ ζπλόινπ (Packer B.D.).   

ην πιαίζην ηεο βειηίσζεο ηεο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο νη Γξακκαηάο Θ. θαη Jing Li et al.  

πξόηεηλαλ παηρλίδηα θαη ελαιιαθηηθέο δηαδξαζηηθέο κεζόδνπο πνπ κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ θαηάξξηςε ησλ ηεηρώλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ή αθόκα θαη αλακεηαμύ 

ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ.  Χζηόζν, θάπνηνη από ηνπο αλαγλώζηεο ζε απηό ην ζεκείν ίζσο 

ζεσξήζνπλ όηη ην πεξηερόκελν ηεο εξγαζίαο αθνξά ηδαληθέο – ξνκαληηθέο θνηλσλίεο θη όρη ηελ 

Διιάδα ηεο θξίζεο κε ην Γεκόζην ρνιείν θαη Παλεπηζηήκην λα ππνζθειίδνληαη κέξα κε ηε 

κέξα.  Χζηόζν, ππάξρνπλ πνιινί επαγγεικαηίεο ζηελ εθπαίδεπζε νη νπνηνη είλαη ππέξκαρνη ηεο 

αλαλέσζεο θαη  ηεο βειηίσζεο ηνπ ηξόπνπ δηδαζθαιίαο  κέζα από ελαιιαθηηθέο κεζόδνπο. Μηα 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηέηνησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπγθξνηίζεθε ζηελ Πάηξα κε ζθνπό λα παξέκβεη 

πξνηείλνληαο κεζόδνπο θαη ηερληθέο νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζζνύλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο κε ζηόρν λα ην βειηηώζνπλ. Η νκάδα ζεσξεί όηη ε ελαιιαθηηθή 

εθπαίδεπζε έρεη ζαλ δσηηθά όξγαλα: 

1. Σηο ελεξγεηηθέο κεζόδνπο (ρεηξηζκό αληηθεηκέλσλ, θίλεζε ζηελ αίζνπζα ή ζηελ απιή ή 

όπνπ αιινύ είλαη δπλαηό, θαηαζθεπέο θαη γεληθά δξαζηεξηόηεηεο πνπ θηλεηνπνηνύλ θαη 

ην ζώκα) 

2. Σελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα (πνπ αλαπηύζζεηαη ζην πεδίν ηνπ ζηνραζκνύ, ηεο 

αθαίξεζεο θαη ησλ ιεθηηθώλ δηαηππώζεσλ αιιά θαη γεληθά ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλώζεο 

θαη ηε δηαηύπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο) 



3. Σελ νκαδηθή εξγαζία (Μέζα ή έμσ από ηελ ηάμε κε επηθνηλσλία θαη ζρνιηαζκό ησλ 

ξόισλ πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη δηαηύπσζε ζπκπεξαζκάησλ κεηά ην ηέινο θάζε 

δηαδηθαζίαο) 

4. Σν κάζεκα λα γίλεηαη κέζα ή έμσ από ηελ ηάμε κε ηνλ δάζθαιν απιά ζαλ εκςπρσηή θαη 

θαζνδεγεηή ( ζην θέληξν ν καζεηήο θαη νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ παξάιιεια κε ηηο 

αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο) 

Μηα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο νκάδαο απνηειεί ην εθπαηδεπηηθό, δηαδξαζηηθό πξόγξακκα ην 

νπνίν παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνύζα εξγαζία ην νπνην έρεη σο ζέκα ην κεγάιν επηζηήκνλα ηεο 

αξραηόηεηαο Αξρηκήδε θαη απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ θαη ζπνπδαζηέο. Ο 

Αξρηκήδεο δελ απνηέιεζε καη ηπραία επηινγή κηαο θαη πέξαλ από ηε κεγάιε ηνπ ζπλεηζθνξά ζηα 

Μαζεκαηηθά θαη ηε Φπζηθή ππήξμε θαη κηα πξνζσπηθόηεηα ε νπνία «ηόικεζε» λα θαηαπηαζηεί 

θαη λα κηιήζεη γηα πξάγκαηα πνπ πνιινί επηζηήκνλεο ηεο επνρήο ηνπ 3
νπ

 αηώλα π.Υ. όπνπ θη 

έδεζε, απέθεπγαλ. ηε Φπζηθή έρεη κείλεη ζηελ ηζηνξία γηα ηε δηαηύπσζε ηεο δύλακεο ηεο 

άλσζεο θαη βέβαηα ήηαλ από ηνπο πξώηνπο πνπ αληηιήθζεθε θη αμηνπνίεζε ηε ξνπή ησλ 

δπλάκεσλ εθεπξίζθνληαο ηνλ πξώην κνριό. ην πεδίν ησλ Μαζεκαηηθώλ ήηαλ ν πξώηνο ν 

νπνηνο «ηόικεζε» λα θαηαπηαζηεί κε ηε ζθαίξα ε νπνία έσο ηόηε ζεσξείην σο ην ηέιεην 

γεσκεηξηθό ζηεξεό κε ηελ θνηλσλία ηεο επνρήο λα ραξαθηεξίδεη σο ηεξόζειν όπνηνλ 

πξνζπαζνύζε λα ηε κειεηήζεη.  

πλεπώο, πξόθεηηαη γηα έλαλ  άλζξσπν ν νπνίνο πέξαλ ηνπ ηαιέληνπ ηνπ ζηηο επηζηήκεο δηέζεηε 

θαη κηα έληνλε πξνζσπηθόηεηα πνπ ηνλ σζνύζε λα πινπνηεί ηηο ηδέεο ηνπ αληηκεησπίδνληαο 

παξάιιεια όπνηεο επηπηώζεηο κπνξεί λα είραλ. Οξκώκελε από όιεο απηέο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ Αξρηκήδε ε νκάδα δεκηνύξγεζε έλα πξόγξακκα κέζσ ηνπ νπνίνπ αλαδεηθλύεηαη 

ην έξγν ηνπ θαη ε επηζηεκνληθή, ηερλνινγηθή θαη θνηλσληθή ηνπ ζπλεηζθνξά. ηηο επόκελεο 

παξαγξάθνπο παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ εληάζζνληαη 

ζε απηό θαζώο θαη θσηνγξαθηθό πιηθό από ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζε καζεηέο θαη ζπλαδέιθνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. Σέινο, ζρνιηάδνληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηνπο αθξναηέο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ.  

  



ΔΝΟΣΖΣΑ Α  (ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ – ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ) 

Ο βαζηθόο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα αλαδείμεη ην πσο ν Αξρηκήδεο ππνινγίζε ηνλ όγθν 

ηεο ζθαίξαο, ζπλαξηήζεη ηνπ όγθνπ ηνπ θπιίλδξνπ θαη ηνπ θώλνπ ηα νπνία ήηαλ ήδε 

ππνινγηζκέλα από πξνγελέζηεξνπο επηζηήκνλεο. πγθεθξηκέλα, έρνληαο σο δεδνκέλν όηη έλαο 

θύιηλδξνο αθηίλαο R θαη ύςνπο h έρεη όγθν: 

                          

Όπνπ             ν όγθνο ηνπ θπιίλδξνπ θαη αληίζηνηρα γλσξίδνληαο όηη γηα ηνλ όγθν ελόο θώλνπ 

αθηίλαο R θαη ύςνπο h ηζρύεη όηη: 

        
 

 
                 

 

 
                

Όπνπ         ν όγθνπο ηνπ θώλνπ. Η ινγηθή θαη νη ππνινγηζκνί  ηνπ ηνλ νδεγνύζαλ ζην 

ζπκπέξαζκα όηη γηα ηνλ όγθν ηεο ζθαίξαο          κπνξνύζε λα απνδείμεη όηη: 

  

         
 

 
                   

 

 
                

Έηζη, έρνληαο θαηαλνήζεη ην θπζηθό κέγεζνο ηεο ππθλόηεηαο θη έρνληαο εθεύξεη ην κνριό 

θαηαζθεύαζε έλαλ δπγό όπνπ ζηνλ έλα άθξν ηνπνζέηεζε έλαλ θύιηλδξν θαη ζην άιιν κηα ζθαίξα 

θη έλαλ  θύιηλδξν όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 1 (Heath T.L) . 

πλεπώο, από ηε ζηηγκή πνπ ηα αληηθείκελα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ην ίδην πιηθό θαη ν δπγόο 

ηζνξξνπεί όπσο ζηελ Δηθόλα 1 ηζρύεη όηη: 

                                                                   

                                       
 

 
             

Όπνπ   ε ππθλόηεηα νπνηνδήπνηε πιηθνύ από ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαη ηα 

ηξία γεσκεηξηθά ζηεξεά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην πείξακα ηεο Δηθόλαο 1. Δπίζεο εμαηηίαο 

ηεο γεσκεηξίαο ηεο ζθαίξαο γηα λα κπνξέζνπλ θαη ηα ηξία ζηεξεά λα έρνπλ ην ίδην ύςνο ζα 

πξέπεη       



 

Εικόνα 1: Πεηξακαηηθή δηάηαμε ηνπ Αξρηκήδε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ όγθνπ ηεο ζθαίξαο 

 

Χζηόζν, έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηδαζθαιίαο επνπδελί δελ γίλεηαη λα 

απνζθνπεί ζην βνκβαξδηζκώλ ησλ αθξναηώλ κε καζεκαηηθνπνηεκέλνπο ηύπνπο Φπζηθήο 

(Packer B.D.) κηαο θη είλαη ζρεδόλ βέβαην όηη αθόκα θη απηνί πνπ ελδηαθέξνληαη πξόθεηηαη λα 

απνζπάζνπλ ηελ  πξνζνρή ηνπο ζρεδόλ από ηελ αξρή  ηεο δξάζεο (Ashiq Hussain et al). ηελ 

Δλόηεηα Β παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηνπ πξνηεηλόκελνπ πξνγξάκκαηνο βήκα – βήκα.  

ΔΝΟΣΖΣΑ Β (ΜΑΘΑΗΝΟΝΣΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΡΥΗΜΖΓΖ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ) 

Δίλαη ζεκαληηθό γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο νη αθξναηέο λα νδεγεζνύλ νκαιά ζηε 

δηαηύπσζε ησλ καζεκαηηθώλ θνξκαιηζκώλ (1) έσο (4). Η ζθαίξα είλαη έλα γεσκεηξηθό ζηεξεό 

κε ην νπνίν νη καζεηέο θαηαπηάλνληαη ειάρηζηα ζηα πιαίζηα ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδώλ ησλ ζρνιείσλ ηνπο. Με νινθιήξσζε ζε ζθαηξηθέο ζπληεηαγκέλεο ν όγθνο ηεο ζθαίξαο 

δίλεηαη από:  

         ∫   
 

 

  ∫   
  

 

∫        
 

 

  
 

 
             



όπνπ        ε αθηηληθή απόζηαζε,        ε πνιηθή γσλία θαη        ε 

αδηκνύζηνο (νπξιάο Γ.) . Η δηπιή θαη κνλή παξαγώγηζε ηεο ζρέζεο (5) σο πξνο    νδεγεί ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο ζθαίξαο ζηε κία θαη δύν δηαζηάζεηο αληίζηνηρα: 

 (
 
       )

  
          

  (
 
       )

   
                

 Όπνπ νη         θαη         ηαπηίδνληαη δηαζηαηηθά κε ηνπο γλσζηνύο  καζεκαηηθνύο 

θνξκαιηζκνύο γηα ηνλ θπθιηθό δίζθν (     )  θαη ηελ πεξίκεηξν ηνπ θύθινπ (      ) 

αληίζηνηρα, κε ηνπο νπνίνπο είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη νη καζεηέο Γπκλαζίνπ /Λπθείνπ θαη 

αδηακθηζβήηεηα νη ζπνπδαζηέο.  

Βήκα 1
ν
  – Γλωξηκία κε ηνπο αθξναηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο – Παηρλίδηα Καιωζνξίζκαηνο 

Ο θύθινο θαη ν θπθιηθόο δίζθνο  αμηνπνηνύληαη θαη εληάζζνληαη ζε παηρλίδηα ηα νπνία δείρλνπλ 

ζηνλ αθξναηή όηη κέζα από ην πξόγξακκα πξόθεηηαη λα εμειίμεη ήδε ππάξρνπζεο γλώζεηο ηνπ 

κέζα από λέεο πιεξνθνξίεο, πεξηνξίδνληαο αξθεηά ην θόβν πνπ έρεη ελ γέλεη ν άλζξσπνο γηα ηελ 

θαηλνύξηα γλώζε. 

πγθεθξηκέλα πξνηείλνληαη δύν παηρλίδηα γλσξηκίαο: 

1. Ο Κύθινο είλαη κηα Γξακκή... 

ην ρώξν όπνπ πινπνηείηαη ην παηρλίδη (πξναύιηνο ρώξνο ή κηα κεγάιε αίζνπζα) ηνπνζεηνύληαη 

7 – 8 θαξέθιεο θαη νη αθξναηέο ρσξίδνληαη ζε δύν ηζάξηζκεο νκάδεο. Η «κπζηηθή» νδεγία ζηελ 

πξώηε νκάδα είλαη λα ζρεκαηίζεη κε ηηο θαξέθιεο έλαλ θύθιν ελώ ζηε δεύηεξε νκάδα δεηείηαη 

επίζεο θξπθά λα δηακνξθώζεη κε ηηο θαξέθιεο κηα γξακκή (Δηθόλα 2) . πλήζσο, θαηά ηε 

δηάξθεηα απηνύ ηνπ παηρληδηνύ νη αθξναηέο είζηζηαη λα ηζαθώλνληαη αλακεηαμύ ηνπο. ηόρνο 

θάζε νκάδαο είλαη λα πινπνηήζεη ηε δηθή ηνπ εληνιή, παξαθάπηνληαο ην γεγνλόο όηη δελ ππήξμε 

θακία ππόδεημε πνπ λα νξίδεη όηη δελ πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύλ νη νκάδεο κεηαμύ ηνπο.   Από ηελ 

άιιε, εάλ είραλ ζπλεξγαζηεί ζα είραλ αληηιεθζεί όηη νπζηαζηηθά είραλ ηελ ίδηα νδεγία κηαο θη ν 

θύθινο είλαη κηα γξακκή! Σν παηρλίδη «Ο Κύθινο είλαη κηα Γξακκή...» επηζεκαίλεη όηη άλζξσπνη 

πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο  δελ πξέπεη απαξαίηεηα λα αληαγσλίδνληαη ε κηα ηελ άιιε  

θαη βέβαηα απνδεηθλύεη πξαθηηθά όηη ν θύθινο είλαη κηα γξακκή θάλνληαο κηα πξώηε αλαθνξά  

ζηελ έλλνηα ηνπ θύθινπ. 



 

Εικόνα 2: Παηρλίδη κε θαξέθιεο «Ο Κύθινο είλαη κηα Γξακκή» 

 

2. ρεκάηηζε έλαλ θύθιν θη έλαλ θπθιηθό δίζθν 

Παξακέλνληαο ζηνλ ίδην ρώξν νη αθξναηέο ρσξίδνληαη εθ λένπ ζε νκάδεο  ησλ 3 – 4 αηόκσλ 

θαη ηνπο δηαηίζεληαη ζπάγγνη θαη θηκσιίεο ώζηε λα ζρεδηάζνπλ αλά νκάδεο θύθινπο ζην 

δάπεδν ηνπ ρώξνπ όπνπ δηεμάγεηαη ην παηρλίδη. ε απηό ην ζεκείν αλακέλεηαη λα 

ζρεκαηίζνπλ έλαλ θύθιν θξαηώληαο ην έλα άθξν ηνπ ζπάγγνπ ζηαζεξό θαη πεξηζηξέθνληαο 

ην άιιν όπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε ε θηκσιία (Δηθόλα 3). Αθνύ ζρεκαηίζνπλ ηνλ θύθιν ηνπο 

δεηείηαη λα ππνδείμνπλ ηνλ θπθιηθό δίζθν ν νπνηνο θπζηθά αληηζηνηρεί ζηελ επηθάλεηα πνπ 

πεξηθιύεηαη εληόο ηνπ θύθινπ. Από ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζεκαίλεηα ν 

καζεκαηηθόο θνξκαιηζκόο γηα ηελ πεξίκεηξν θαη ην εκβαδόλ ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ.  

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δύν πξώησλ δξαζηεξηνηήησλ/παηρληδηώλ είλαη πιένλ δεδνκέλν όηη: 

Ο θύθινο είλαη κηα θιείζηή γξακκή πεξηκέηξνπ        ηεο νπνίαο όια ηα ζεκεία 

ηζαπέρνπλ από ην θέληξν ηεο θαηά απόζηαζε  , νξίδνληαο ηαπηόρξνλα έλαλ θπθιηθό δίζθνο 

αθηίλαο   κε εκβαδόλ      . Δύθνια πιένλ κπνξνύλ νη ζπληνληζηέο  ηνπ πξνγξάκκαηνο λα 

εθκεεύζνπλ από ην αθξναηήξην όηη κηα αληίζηνηρε θπθιηθή γεσκεηξία κε όγθν είλαη ε  

«θαίξα». Καη εδώ ηίζεηαη ε εξώηεζε θιεηδί: «Πνηνο ππνιόγηζε πξώηνο ηνλ όγθν ηεο 

θαίξαο θαη πσο ην θαηάθεξε απηό;». Η απάληεζε θπζηθά , ζε απηό ην εξώηεκα είλαη ν 

«Αξρηκήδεο», νινθιεξώλνληαο έηζη ηελ πξώηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  



 

Εικόνα 3: Παηρλίδη: «Σρεκάηηζε έλαλ Κύθιν θη έλα Κπθιηθό Γίζθν» 

 

Βήκα 2
ν
 – Μπαίλνληαο ζην ρώξν δηεμαγωγήο ηνπ ππόινηπνπ ηεο δξάζεο κε έλαλ γξίθν 

ε πεξίπησζε πνπ ηα δύν πξώηα παηρλίδηα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε εμσηεξηθό ρώξν αθνινπζεί 

ε κεηάβαζε ζηελ αίζνπζα όπνπ πινπνηείηαη ε επόκελε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (αίζνπζα κε 

πίλαθα θαη πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο). Σν αθξναηήξην θεξδίδεη ηελ εηζνδό ηνπ ζηελ αίζνπζα 

εθόζνλ ιύζεη έλαλ από ηνπο παξαθαηώ πξνηεηλόκελνπο γξίθνπο:  

1. Γρίθος: Έρεη θάπνηνο θξαζί θαη ζέιεη λα δώζεη ζην θίιν ηνπ 1 ιίηξν. Πώο κπνξεί λα ην 

θάλεη απηό ρξεζηκνπνηώληαο κόλν έλα δνρείν ησλ 5 ιίηξσλ θαη έλα ησλ 3 ιίηξσλ;  (ζηα 

δνρεία δελ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θιίκαθα). Λύζη: πξώηα ζα γεκίζεη ην δνρείν 

ησλ 3 ιίηξσλ. Μεηά ζα αδεηάζεη ηα 3 ιίηξα ζην δνρείν ησλ 5 ιίηξσλ. ηε ζπλέρεηα ζα 

γεκίζεη θαη πάιη ην δνρείν ησλ 3 ιίηξσλ θαη ζα αδεηάζεη ζην δνρείν ησλ 5 ιίηξσλ ηόζν 

θξαζί, ώζηε λα ην γεκίζεη (ρσξνύζε 2 ιίηξα αθόκε γηα λα γεκίζεη). Έηζη ζα κείλεη ζην 

δνρείν ησλ 3 ιίηξσλ αθξηβώο 1 ιίηξν (Γαβαιάο Ι.) 

2. Γηα παηδηά πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ην πξώην ηεηξάκελν ζηε Β’ Γπκλαζίνπ θαη άλσ: 

Γρίθος: « ε κηα κπαληέξα πνπ είλαη γεκάηε κέρξη ην όξην (αθόκα θαη ιίγν λεξό λα 

πξνζζέζνπκε ζα ηξέμεη) επηπιέεη έλα κεγάιν θνκκάηη πάγνπ. Αλ ιηώζεη ν πάγνο ε 

ζηάζκε ηνπ λεξνύ ηεο κπαληέξαο ζα κεησζεί, ζα κείλεη ίδηα ή ζα ηξέμεη έμσ λεξό;» - 

Λύζη: Η ζηάζκε ηνπλ λεξνύ ζα παξακείλεη ε ίδηα! (Φαξνπδάθεο Μ.) 



Βήκα 3
ν
 – Ο Αξρηκήδεο – Τν έξγν ηνπ θαη ε κεγάιε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ Δπηζηήκε θαη ηελ 

Τερλνινγία – Τέινο Πξνγξάκκαηνο  

Αθνύ ινηπόλ νη καζεηέο κπνπλ ζηελ αίζνπζα όπνπ ζα δηεμαρζεί ην ππόινηπν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, γίλεηαη κηα ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ην πνηνο ήηαλ ν Αξρηκήδεο, 

θάλνληαο κηα νκαιή κεηάβαζε ζην επηζηεκνληθό ηνπ έξγν. Πξώηνο ζηαζκόο ε άλσζε, 

αξρίδνληαο από ηνλ αζηηθό κύζν ν νπνίνο ζέιεη ηνλ Αξρηκήδε λα παίξλεη ην κπάλην ηνπ ζε 

κηα κπαληέξα βάδνληαο ηαπηόρξνλα δηάθνξα αληηθείκελα ζην λεξό. Παξαζηαηηθά νη 

ζπληνληζηέο δείρλνπλ πσο ν Αξρηκήδεο ζπλεηδεηνπνίζε όηη ην βάξνο ηνπ λεξνύ πνπ πεηηόηαλ 

από ηελ κπαληέξα ήηαλ όζν ην βάξνο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βύζηδε ζε απηό. Τπάξρεη εύζπκε 

δηάζεζε ώζηε νη αθξναηέο λα δηαζθεδάζνπλ κε ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο πνπ ζέιεη ηνλ Αξρηκήδε 

λα βγαίλεη από ηελ κπαληέξα θαη λα ηξέρεη  γπκλόο θσλάδνληαο ην πεξηβόεην «Δύξεθα». Η 

ελόηεηα ηεο άλσζεο νινθιεξώλεηαη θπζηθά κε έλα πείξακα αληίζηνηρν ηεο δηάηαμεο πνπ 

θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 4 όπνπ ζε έλα δνζνκεηξηθό δνρείν ηνπνζεηείηαη λεξό όγθνπ   . Δλ 

ζπλερεία ηνπνζεηνύληαη δύν ζθαίξεο ίζνπ όγθνπ          θαη κεηξάηαη εθ λένπ ν  όγθνο ηνπ 

λεξνύ ζην δνρείν ν νπνίνο ηζνύηαη κε    . Γλσξίδνληαο ηνλ όγθν          εύθνια 

παξαηεξείηαη όηη: 

                        

Φπζηθά δελ παξαιείπεηαη ν νξηζκόο ηεο δύλακεο ηεο άλσζεο ε νπνία   είλαη ίζε κε ην βάξνο 

ηνπ λεξνύ πνπ εθηνπίδνπλ νη ζθαίξεο (Η αλαθνξά απηή παξαιείπεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ζην αθξναηήξην είλαη παηδηά ηεο Α’ Γπκλαζίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αθξναηήξην 

εκπεξηέρεη καζεηέο ηεο Β’ Γπκλαζίνπ ν ζπληνληζηήο/ Φπζηθόο πνπ έρεη αλαιάβεη λα 

εμεγήζεη ηε δπλακηθή ηεο ζθαίξαο νθείιεη λα ελεκεξσζεί γηα ηελ ύιε πνπ έρνπλ δηδαρζεί 

έσο ηόηε νη καζεηέο θαη λα αμηνινγήζεη αληίζηνηρα εάλ πξέπεη ή όρη λα νξίζεη πσο 

ππνινγίδεηαη ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ ζηελ θάζε ζθαίξα). Σν πείξακα κπνξεί λα 

πινπνηεζεί από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε πνιύ κηθξέο ππνδείμεηο από ηνπο ζπληνληζηέο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ζθαίξεο δηαθνξεηηθήο ππθλόηεηαο. ηελ Δηθόλα 4 παξνπζηάδεηαη κηα 

πεξίπησζε όπνπ ε ππθλόηεηα θαη ην βάξνο ησλ ζθαηξώλ είλαη ηέηνηα ώζηε   

  επαιεζεύνληαο ηε ζπλζήθε πιεύζεο.   



 

Εικόνα 4: Πείξακα γηα ηελ επαιήζεπζε όηη αλεβαίλεη ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ηόζν όζν είλαη ν όγθνο 

ηωλ δύν ζθαηξώλ 

 

Μεηά ηελ άλσζε ζεηξά έρνπλ νη εθεπξέζεηο ηνπ Αξρηκήδε μεθηλώληαο από ην κνριό. Ο 

Αξρηκήδεο είρε πεη ραξαθηεξηζηηθά «"Γώζηε κνπ έλα κέξνο γηα λα ζηαζώ θαη ζα κεηαθηλήζσ 

αθόκα θη νιόθιεξε ηε Γε."» (Δηθόλα 5). ε παηδηά Γ’ ιπθείνπ θαη ζπνπδαζηέο γίλεηαη αλαθνξά 

θαη ζηε ξνπή δπλάκεο ηελ νπνία εληόπηζε θη αμηνπνίεζε εκπεηξηθά 2000 πεξίπνπ ρξόληα πξηλ ηε 

δηαηύπσζε ηεο Νεπηώληαο Μεραληθήο από ηνλ ίδην ηνλ Νεύησλα.  

 

Εικόνα 5: «"Γώζηε κνπ έλα κέξνο γηα λα ζηαζώ θαη ζα κεηαθηλήζω αθόκα θη νιόθιεξε ηε Γε.", Αξρηκήδεο 

288 – 212π.Χ. 



Πιένλ ην θνηλό έρεη γλσξηζζεί θαιύηεξα κε ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θη έρεη 

ζρεκαηίζεη κηα πξώηε θαιή εηθόλα γηα ην πνηνο είλαη ν Αξρηκήδεο θαη πνηεο  γλσζηέο θπζηθέο 

αξρέο/δηαηππώζεηο θαη ηερλνινγηθέο εθεπξέζεηο ηνπ αλήθνπλ. Μέζα από ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

ζπκκεηνρή ζε παηρλίδηα θαη δηαδξαζηηθά πεηξάκαηα έρνπλ ελεξγνπνηεζεί θαη πιένλ είλαη έηνηκνη 

λα αθνύζνπλ θαη λα κάζνπλ γηα ην «θακάξη» ηνπ Αξρηκήδε πνπ ήηαλ ν ππνινγηζκόο ηνπ όγθνπ 

ηεο ζθαίξαο. Φπζηθά, ζε απηό ην ζεκείν ν ζπληνληζηήο πνπ θάλεη ηελ εηζήγεζε έρεη ηνλ 

αληίζηνηρν ελζνπζηαζκό αλαδεηθλύνληαο ηνλ ιόγν γηα ηνλ νπνίν ζηήζεθε όιν ην εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα. Ιζρπξό εξγαιείν απνηειεί ε απαίηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Αξρηκήδε λα ηνπνζεηεζεί ζηνλ 

ηάθν ηνπ ην ζρήκα ηεο Δηθόλαο 6, όπνπ αλαπαξηζηάηαη έλαο θύιηλδξνο ζηνλ νπνίν εκπεξηέρεηαη 

κηα ζθαίξα θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ ώζηε λα επαιεζεύεηαη ε ζρέζε: 

          
 

 
                

Γελ παξαιείπεηαη ην γεγνλόο όηη ν Αξρηκήδεο  παξ’ όιε ηε γεληθή θαηαθξαπγή πνπ δέρζεθε γηα 

ηελ ελαζρόιεζε ηνπ κε ηε ζθαίξα, δελ θνβήζεθε θαη πξνρώξεζε ηελ έξεπλα ηνπ ζεβόκελνο ηελ 

επηζηήκε ηνπ (Heath T.L). 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ην πείξακα ηεο Δηθόλαο 1 πινπνηήζεθε ζε πξαγκαηηθή δηάηαμε 

πνπ θηηάρηεθε από ηελ νκάδα (Δηθόλα 7) επαιεζεύνληαο όηη ν δπγόο ηζνξξνπεί αξθεί ε ζθαίξα, 

ν θύιηλδξνο θαη ν θώλνο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ην ίδην πιηθό 

νπνηνδήπνηε θη αλ είλαη απηό. Οη αθξναηέο επαιήζεπζαλ ηε ζρέζε (6) γεκίδνληαο κε ξίδη θαη 

άκκν έλαλ θνύθην θύιηλδξν θαη κηα θνύθηα ζθαίξα αθηίλαο   θαη ύςνπο   

   ρξεζηκνπνηώληαο σο «θαξάζη» έλαλ θνύθην θώλν αθηίλαο   θαη ύςνπο   αληίζηνηρα. Οη 

αθξναηέο ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό παξαηήξεζαλ εύζηνρα όηη ρξεηάζζεθαλ δύν «γεκίζκαηα» κε 

ην θαξάζη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζθαίξαο θαη ηξία ζηελ πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ.  

Δλ ζπλερεία, αθνύ νινθιεξσζνύλ κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπληνληζηώλ ηα παξαπάλσ δύν 

πεηξάκαηα, ην πξόγξακκα έρεη θηάζεη ζρεδόλ ζην ηέινο ηνπ. ε απηή ηε θάζε ην αθξναηήξην 

έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ηηο δηαηάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη άιια παηρλίδηα καζεκαηηθώλ, θπζηθήο θαη ζπαδνθεθαιηέο ώζηε κέζα από δεκηνπξγηθή 

απαζρόιεζε θαη ραξά λα θιείζεη εύζπκα θαη ραιαξσηηθά ην πξόγξακκα.   

 



 

Εικόνα 6: Σθαίξα κέζα ζε θύιηλδξν – Τνπνζεηήζεθε ζηνλ ηάθν ηνπ Αξρηκήδε κεηά από αίηεκα ην ίδηνπ  

(Heath T.L) 

 

 

Εικόνα 7: Οη καζεηέο πνπ παξαθνινύζεζαλ ην πξόγξακκα παίδνπλ κε ην δπγό 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ Γ (ΤΕΖΣΖΖ - ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ/ ΥΟΛΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΑΚΡΟΑΣΖΡΗΟ – 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΥΟΛΗΑ) 

ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο πξνηείλεηαη έλα πξόγξακκα Δλαιιαθηηθήο Γηδαζθαιίαο κε 

θύξηα έκθαζε ζηελ ζπλεηζθνξά ηνπ Αξρηκήδε ζηε Φπζηθή θαη ηα Μαζεκαηηθά. Σν πξόγξακκα 

έρεη αξρή κέζε θαη ηέινο  κε όιεο ηηο δξάζεηο ηνπ λα έρνπλ δνκεζεί θαη ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην 

ηξόπν ώζηε λα αλαδεηθλύνπλ  πσο ππνιόγηζε ν Αξρηκήδεο ηνλ όγθν ηεο ζθαίξαο. ηελ αξρή ηα 

παηδηά θαισζνξίδνληαη ζην ρώξν δηεμαγσγήο κέζα από παηρλίδηα ηα νπνία ηα ελεξγνπνηνύλ θαη 

ηα βνεζνύλ κε ραιαξό ηξόπν λα αληηιεθζνύλ ην γλσζηηθό αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεύεηαη ην 



πξόγξακκα. Με κεζνδηθό ηξόπν παξνπζηάδνληαη ηα πην ζεκαληηθά θπζηθά θαη ηερλνινγηθά 

επηηεύγαηα ηνπ Αξρηκήδε, εμάγνληαο ελ ηέιεη ηνπο αληίζηνηρνπο καζεκαηηθνύο θνξκαιηζκνύο. 

ην ηέινο νη καζεηέο ραιαξώλνπλ παίδνληαο κε παηρλίδηα Φπζηθήο θαη Μαζεκαηηθώλ  

επαιεζεύληαο κε νξηζκέλα από απηά πιεξνθνξίεο θαη γλώζε πνπ έρνπλ ήδε θαηαθηήζεη από ην 

πξόγξακκα.  

Σν πξόγξακκα «Μαζαίλνληαο γηα ηνλ Αξρηκήδε» έρεη ήδε παξνπζηαζζεί πηινηηθά ζε 

ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζε θάπνηεο νκάδεο καζεηώλ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. Η 

ρξνληθή δηάξθεηα ήηαλ πεξίπνπ από 90’ έσο 120’, κε ηελ παξνπζίαζε από ηνπο ζπληνληζηέο λα 

νινθιεξώλεηαη πεξίπνπ κεηά από 60’ ελώ ν ππόινηπνο ρξόλνο λα εμαξηάηαη από ην ίδην ην 

αθξναηήξην θαη θαηά πόζν απηό επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηηο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη ηα 

παηρλίδηα πνπ ηνπ δηαηίζεληαη.  Οξηκέλα ζρόιηα πνπ θαηαγξάθεθαλ είλαη ηα εμήο: 

«Πξόθεηηαη γηα έλα ελδηαθέξνλ πξόγξακκα, κε θαιή δνκή πνπ αλαδεηθλύεη ην ζηόρν πνπ έρνπλ 

ζέζεη νη ζπληνληζηέο», νθία, Δθπαηδεπηηθόο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

«Οθείινπκε λα ζηεξίδνπκε ηέηνηεο πξνζπάζεηεο πνπ καο εκπλένπλ λα βειηηώζνπκε θαη λα 

εμειίμνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηδάζθνπκε ηνπο καζεηέο καο», Γηάλλεο, Δθπαηδεπηηθόο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

«Πεξάζακε σξαία, ην δηαζθεδάζακε αιιά ίζσο λα ζέιακε θαη πεξηζζόηεξα παηρλίδηα», Νηθόιαο, 

Μαζεηήο Β’ Γπκλαζίνπ 

«Νόκηδα όηη ν Αξρηκήδεο κόλν έηξερε έμσ από ηελ κπαληέξα ηνπ! Γελ ήμεξα όηη είρε θάλεη ηόζεο 

πνιιέο εθεπξέζεηο!», Γηώξγνο, Μαζεηήο Α’ Λπθείνπ 

Από ηα ζρόιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ε νκάδα καο πήξε δύλακε ώζηε λα 

πξνρσξήζεη θαη λα εμειίμεη ηε δνπιεηά ηεο. Η ππόδεημε από ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπκε 

λέα πεηξάκαηα θαη παηρλίδηα είλα ζεκαληηθή θαη πξόθεηηαη λα ηελ εθαξκόζνπκε. Η 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα εθπαηδεπηηθώλ είλαη κέινο ηνπ πιιόγνπ ΑΣΟ Πάηξαο θαη 

δεκηνπξγήζεθε κε πξνζσπηθή πξσηνβνπιία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πιιόγνπ θαη ζπληαμηνύρνπ αιιά 

πάληα κάρεκνπ Δθπαηδεπηηθνύ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο άθε Ρνδίηε. Η πξώηε θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (παηρλίδηα γλσξηκίαο) πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν ηνπ ζπιιόγνπ θαη 

ε δεύηεξε ζε ρώξν πνπ καο παξαρώξεζε ε ΔΛΜΔ Αραΐαο,  
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