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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται την υλοποίηση ενός διδακτικού 

πειράματος στις ενότητες του Κύκλου και των Παραλληλογράμμων, με στόχο να 

εξεταστεί κατά πόσο οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου μπορούν να προσεγγίσουν 

εννοιολογικά αυτά τα γεωμετρικά σχήματα μέσω των ορισμών τους. Το διδακτικό 

πείραμα σχεδιάστηκε με βάση την Ιστορική εξέλιξη των ορισμών και τις αρχές των 

Ρεαλιστικών Μαθηματικών για να βοηθήσει τους μαθητές να αναγνωρίζουν τα 

γεωμετρικά σχήματα του κύκλου και των παραλληλογράμμων και να κατασκευάζουν 

τους ορισμούς τους. Διερευνήθηκαν οι δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές στην 

αναγνώριση των σχηματικών εννοιών και στην δημιουργία των αντίστοιχων ορισμών 

του Κύκλου και των Παραλληλογράμμων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του 

διαγνωστικού δοκιμίου και του δοκιμίου αξιολόγησης  έδειξε ότι μετά το διδακτικό 

πείραμα παρατηρήθηκε μικρή μείωση στον αριθμό των μαθητών που βασίζουν την 

αναγνώριση των σχημάτων στα οπτικά πρότυπα τα οποία χρησιμεύουν ως 

παραδείγματα ή αντιπαραδείγματα των εννοιών. Επίσης, διαπιστώθηκε αύξηση στον 

αριθμό των μαθητών που παρείχαν σωστούς αλλά όχι ιεραρχικούς ορισμούς. Τέλος, 

φάνηκε ότι οι προσωπικές σχηματικές έννοιες των μαθητών για τον Κύκλο και τα 

Παραλληλόγραμμα επιδρούν στη δημιουργία τόσο των αντίστοιχων ορισμών όσο και 

των σχέσεων εγκλεισμού μεταξύ των Παραλληλογράμμων.   

Λέξεις κλειδιά:  Κύκλος, Παραλληλόγραμμα, Εικόνα της έννοιας, Ορισμός της 

έννοιας, Σχηματικές έννοιες, Πρότυπο φαινόμενο, Ρεαλιστικά μαθηματικά, Ιστορική  

εξέλιξη των ορισμών, Σχέσεις εγκλεισμού. 

ABSTRACT 

This research work deals with the realization of a didactic experiment in the 

Circles and Parallelograms, aiming to examine whether students of the First Grade of 

a Greek Gymnasium can conceptually approach these geometric shapes through their 

definitions. The design of the didactic experiment was based on the historical 

evolution of the definitions and the principles of Realistic Mathematics in order to 

help students recognize the geometric shapes of the Circle and the Parallelograms and 

construct their definitions. The difficulties encountered by students in identifying the 

figural concepts and in constructing the corresponding definitions of Cycle and 

Parallelograms are explored. Analysis of the results of the pre-test and the post-test 
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showed that after the didactic experiment there was a small decrease in the number of 

students that based their recognition of these geometric shapes in the visual prototypes 

which serve as examples or counter-examples of the concepts. Also, there was an 

increase in the number of students who provided correct but not hierarchical 

definitions. Finally, it appeared that students’ personal figural concepts for the Circle 

and the Parallelogram influence the creation of both the corresponding definitions and 

the interlocking relationships between the parallelograms. 

Keywords: Circle, Parallelograms, Concept image, Concept definitions, Figural 
concept, Prototype phenomenon, Historical evolution of definitions, Realistic 
mathematics, Inclusion relations of quadrilaterals. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Το θέμα της διδασκαλίας και μάθησης των γεωμετρικών εννοιών, καθώς και η 

απόκτηση γεωμετρικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων έχει εξεταστεί από πολλούς 

ερευνητές και από διάφορες οπτικές γωνίες (Κολέζα, 2009). Κοινή παραδοχή, εν 

τούτοις, είναι ότι η μάθηση «νέων» γεωμετρικών αντικειμένων, με τη μαθηματική 

τους μορφή, συχνά έρχεται σε αντιπαράθεση με τη γεωμετρική διαίσθηση, τη 

διορατικότητα, τη γνώση και την εμπειρία που συγκροτούν την πραγματικότητα του 

ατόμου. Ο Fischbein (1993a, στο Levenson et al. 2012) περιέγραψε τις πιθανές  

συγκρούσεις, αντιφάσεις και εσωτερικές εντάσεις που μπορεί να προκύψουν, καθώς 

τα παιδιά παλεύουν τόσο με τη διαισθητική όσο και με την τυπική φύση των 

σχηματικών εννοιών. «Μια διαισθητική γνώση είναι ένα είδος γνώσης που γίνεται 

δεκτή απευθείας, χωρίς την αίσθηση ότι απαιτείται οποιαδήποτε  είδους δικαιολογία. 

Μια διαισθητική γνώση χαρακτηρίζεται, πρώτα από όλα, από το (προφανές) 

αυταπόδεικτο» (Fischbein ,1993a: 232 στο Levenson et al. 2012). Ως εκ τούτου, το 

νόημα και η ερμηνεία που αποδίδει το άτομο σε μία μαθηματική έννοια 

«σημαδεύονται» από το σύνολο τόσο των μαθηματικών όσο και των μη μαθηματικών 

εμπειριών του, γεγονός που μπορεί να έχει θετική αλλά και αρνητική επίδραση στη 

διαδικασία της μάθησης. Ο Fischbein κατέληξε στο συμπέρασμα ότι καθήκον των 

εκπαιδευτικών είναι να βοηθήσουν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των επίσημων και διαισθητικών περιορισμών των 

σχηματικών εννοιών. 

Ο Θωμαΐδης (2015) αναφέρεται στην έννοια του «παραλληλισμού», η οποία 

στηρίχτηκε σε μια μεταφορά, στο χώρο της εκπαίδευσης, του λεγόμενου 

«βιογενετικού νόμου» του Ernst Haeckel (1834–1919). Σύμφωνα με το νόμο αυτό,  η 

ανάπτυξη ενός οργανισμού (οντογένεση) είναι μια ανακεφαλαίωση της εξέλιξης του 

αντίστοιχου γένους (φυλογένεσης). Ο ίδιος αναφέρει ότι η μεταφορά αυτή 

χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές από εξέχοντες μαθηματικούς (Felix Klein, Poincaré, 

Pólya  και άλλοι), καθώς υποστήριξαν την άποψη ότι η διδασκαλία των 

Μαθηματικών πρέπει να ακολουθεί, κατά κάποιο τρόπο, την ιστορική τους πορεία 

και να ενσωματώνει στοιχεία της τελευταίας με τον ίδιο τρόπο που η γνωστική 

ανάπτυξη του  ατόμου ανακεφαλαιώνει την ανάπτυξη του ανθρώπινου γένους. 

   Επιπρόσθετα, όπως επισημαίνει ο Freudenthal (1983), η ενσωμάτωση της 

ιστορίας στη μαθηματική εκπαίδευση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην 
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διερεύνηση του   τρόπου ανακάλυψης των μαθηματικών εννοιών, δομών και ιδεών, 

καθώς και του τρόπου με τον οποίο βοήθησαν οι καινούριες έννοιες στην οργάνωση 

του «κόσμου» των Μαθηματικών. Η ιστορία των Μαθηματικών μπορεί να προτείνει 

πιθανούς τρόπους παρουσίασης μίας έννοιας με ένα φυσικό τρόπο, ελαχιστοποιώντας 

τα λογικά κενά (Tzanakis &Arcavi et al, 2000).  

Από την άλλη, οι ορισμοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τον προσδιορισμό της 

εννοιολογικής κατανόησης των γεωμετρικών εννοιών. Πολλοί ερευνητές (Silfverberg 

& Matsuo, 2008; Zazkis & Leikin, 2008) επισημαίνουν τη σπουδαιότητα και την 

αναγκαιότητα των ικανοτήτων δημιουργίας ορισμών κατά τον γεωμετρικό 

συλλογισμό. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά τη δημιουργία των 

ορισμών  αλλά και κατά την  ταξινόμηση των γεωμετρικών εννοιών φαίνεται ότι 

εμφανίζονται λόγω των  άκαμπτων νοερών εικόνων που έχουν σχηματίσει  για τα 

γεωμετρικά σχήματα (De Villiers, 1994; Hershkowitz, 1990; Monaghan, 2000).  

Οι Clements και Battista (1992 στο Wolcott, 2009) τονίζουν ότι η ανάπτυξη 

των σχηματικών εννοιών εξαρτάται από ένα συνδυασμό οπτικών προτύπων και 

ιδιοτήτων, τα οποία αποδίδουν ταξινομήσεις, ενώ δεν περιλαμβάνουν απαραιτήτως 

όλες τις τυπικές ιδιότητες του σχήματος. Οι Fujita και Jones (2007) επεσήμαναν, και 

αυτοί, την ύπαρξη πρότυπων  εικόνων (prototype images) στην προσωπική σχηματική 

έννοια των φοιτητών δημοτικής εκπαίδευσης. Όπως τόνισαν, οι πρότυπες εικόνες 

(prototype images) είχαν τεράστια επίδραση στον τρόπο με τον οποίο οι  φοιτητές 

όριζαν ή κατηγοριοποιούσαν σε σχέσεις συμπερίληψης τα γεωμετρικά σχήματα. Ο 

Fujita (2012) διερεύνησε περαιτέρω τη σχέση μεταξύ του φαινομένου του προτύπου 

και του βαθμού κατανόησης των σχέσεων συμπερίληψης των τετράπλευρων από τους 

μαθητές. Συμπέρανε μάλιστα ότι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές, παρόλο που 

γνώριζαν τους τυπικούς ορισμούς, αναγνώρισαν τα τετράπλευρα κυρίως με  βάση τα 

πρότυπα παραδείγματα, γεγονός που δυσχέραινε την κατανόηση των σχέσεων 

εγκλεισμού μεταξύ των τετραπλεύρων.  

Η Hershkowitz et al. (1990) τονίζει ότι είναι επιθυμητό οι μαθητές να 

αναπτύξουν αναλυτικές ικανότητες και να βασίσουν την κρίση τους στα κρίσιμα 

χαρακτηριστικά (ορισμούς) μιας έννοιας, ώστε να ξεπεράσουν, κατά τον  γεωμετρικό 

συλλογισμό, τις δυσκολίες οι οποίες προέρχονται από την οπτική σκέψη. Θεωρεί 

αναγκαίο να παρέχεται στους μαθητές ένα όσο το δυνατόν πιο πλούσιο μαθησιακό 

περιβάλλον, ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός μιας οπτικά περιορισμένης εικόνας 

της έννοιας από αυτούς. 
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Οι Van  Dormolen και Arcavi (2000), τέλος, επεσήμαναν ότι ο ορισμός μιας 

έννοιας είναι άνευ σημασίας, εάν οι μαθητές δε γνωρίσουν την έννοια διερευνώντας 

και βιώνοντας τα διαφορετικά στοιχεία που τη συναποτελούν. Οι ίδιοι προτείνουν 

αλληλουχίες μάθησης για την εκμάθηση της νέας έννοιας, στις οποίες η αναγνώριση, 

οι βιωματικές δραστηριότητες, τα κατάλληλα ερωτήματα, καθώς και η καθοδήγηση 

των εκπαιδευτικών, αποτελούν κεντρικά στοιχεία. Συνεπώς, η εκμάθηση μιας έννοιας 

περιλαμβάνει την οικοδόμηση ή τον εμπλουτισμό μιας νοητής εικόνας, τη 

συνειδητοποίηση των στοιχείων της έννοιας, των σχέσεων μεταξύ αυτών των 

στοιχείων και, τέλος, τη δημιουργία γενίκευσης και αφαίρεσης (Van Dormolen & 

Arcavi, 2000). 

Στόχος - Ερευνητικά Ερωτήματα. 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός 

διδακτικού πειράματος στις ενότητες του Κύκλου και των Παραλληλογράμμων, ώστε 

οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου να προσεγγίσουν εννοιολογικά αυτά τα γεωμετρικά 

σχήματα μέσω των ορισμών τους. Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι δυσκολίες 

αναγνώρισης των σχηματικών εννοιών και της κατασκευής των αντίστοιχων ορισμών 

από τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, πριν και μετά το διδακτικό πείραμα.  

Οι ερωτήσεις στις οποίες επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις είναι οι εξής: 

1) Σε ποιο βαθμό οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά 

σχήματα του Κύκλου και των Παραλληλογράμμων,  πριν και μετά το 

διδακτικό πείραμα.    

2) Σε ποιο βαθμό μπορούν οι μαθητές να κατασκευάσουν τους ορισμούς των 

γεωμετρικών εννοιών του Κύκλου και των Παραλληλογράμμων πριν και μετά 

το διδακτικό πείραμα. 

3) Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην αναγνώριση των 

γεωμετρικών σχημάτων και στην κατασκευή των ορισμών του Κύκλου και των 

Παραλληλογράμμων. 

Αρχικά, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αποτυπώνονται οι δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά τη διαδικασία της εννοιολογικής κατανόησης 

των γεωμετρικών εννοιών καθώς και της κατασκευής των αντίστοιχων ορισμών. 

Ακολούθως, καταγράφεται η ιστορική εξέλιξη των ορισμών του Κύκλου και των 
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Παραλληλογράμμων. Παρουσιάζονται οι ορισμοί των παραπάνω γεωμετρικών 

εννοιών, όπως αυτοί χρησιμοποιήθηκαν από τον Ευκλείδη στο Πρώτο βιβλίο των 

«Στοιχείων» του (περίπου 300 π.χ.) καθώς και οι μεταβολές τους στο πέρασμα των 

αιώνων. Γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης των σχολικών εγχειριδίων του Ελληνικού 

κράτους από το 1829 ως σήμερα σε ό,τι αφορά τους ορισμούς του Κύκλου και των 

Παραλληλογράμμων. Οι διαφορετικές οπτικές με τις οποίες αντιμετωπίστηκαν οι 

έννοιες του Κύκλου και των Παραλληλογράμμων στο πέρασμα των αιώνων φαίνεται 

να επηρέασαν τους αντίστοιχους ορισμούς. Αυτή η εξέλιξη των ορισμών αποτέλεσε 

πηγή έμπνευσης στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκε η διδασκαλία του Κύκλου 

και των Παραλληλογράμμων κατά τη διεξαγωγή του διδακτικού  πειράματος.  

Παράλληλα, αναλύονται τα προγράμματα σπουδών τόσο του Δημοτικού όσο 

και του Γυμνασίου, ώστε να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη η 

διδασκαλία των παραπάνω εννοιών, οι διαθέσιμες διδακτικές ώρες καθώς και οι 

προτάσεις διδασκαλίες τόσο από το ΑΠΣ όσο και από τις Οδηγίες για τη διαχείριση 

της διδακτικής ύλης.  

Με το διδακτικό πείραμα επιχειρείται να διαπιστωθεί κατά πόσο μία κατάλληλα 

δομημένη παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αναγνωρίζουν τις 

σχηματικές έννοιες του κύκλου και των παραλληλογράμμων και να κατασκευάζουν 

τους αντίστοιχους ορισμούς τους.  

 Η διδακτική παρέμβαση αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, δόθηκε 

στους μαθητές ένα διαγνωστικό δοκίμιο, ώστε να αποτυπωθούν οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν κατά την είσοδο τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσο στην 

αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων όσο και στην κατασκευή των ορισμών του 

Κύκλου και των Παραλληλογράμμων. Καταγράφηκαν οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων,  οι οποίες 

οφείλονται στην επίδραση του φαινομένου του προτύπου και στη διάσταση μεταξύ 

της προσωπικής σχηματικής εικόνας των μαθητών και της τυπικής σχηματικής 

έννοιας του Κύκλου και των Παραλληλογράμμων. Στο δεύτερο μέρος, 

πραγματοποιήθηκε το διδακτικό πείραμα, το οποίο δομήθηκε σύμφωνα με τις αρχές 

των Ρεαλιστικών Μαθηματικών και την ιστορική εξέλιξη των ορισμών. Μετά το 

τέλος του  διδακτικού πειράματος, επιδόθηκε ένα δοκίμιο  αξιολόγησης, μέσω του 

οποίου εξετάστηκε αν υπήρξαν μεταβολές στον βαθμό που οι μαθητές μπορούν να 

αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα και να κατασκευάζουν τους αντίστοιχους 

ορισμούς. 
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Η ερευνητική εργασία δομείται σε 6 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η 

καταγραφή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και αποσαφηνίζεται το εννοιολογικό 

πλαίσιο. Η ιστορική εξέλιξη των ορισμών και η ανάλυση των προγραμμάτων  

σπουδών περιγράφονται στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο αντίστοιχα. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο περιγράφονται η μέθοδος, τα χαρακτηριστικά του δείγματος, η ερευνητική 

διαδικασία, το εργαλείο της έρευνας καθώς και το Διδακτικό πείραμα. Στο πέμπτο 

κεφάλαιο αναλύονται τα ευρήματα από το διαγνωστικό δοκίμιο και από το δοκίμιο 

αξιολόγησης, ενώ η συζήτηση και τα συμπεράσματα παρουσιάζονται στο έκτο 

κεφάλαιο. Ακολουθεί η βιβλιογραφία και το παράρτημα.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1
Ο

  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ –ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Τυπικά, τα μαθηματικά σήμερα θεωρείται ότι είναι δομημένα από προσεκτικά 

αναφερόμενα αξιώματα και ορισμούς, τα οποία αποτελούν τα σημεία εκκίνησης για 

την απόδειξη των θεωρημάτων (Smith 2010, στο Sinclair et al., 2016). Τα αξιώματα 

αυτά και οι ορισμοί δε θεωρούνται πλέον «αυτονόητες» αλήθειες. Αντίθετα, 

αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποφυγή ζητημάτων λογικής 

κυκλικότητας και απεριόριστης παλινδρόμησης. Πρόκειται για σημεία εκκίνησης, 

συχνά κατάλληλα επιλεγμένα, για την ανάπτυξη ενός επαγωγικού συστήματος 

(Freudenthal 1973 στο Sinclair et al.,2016). Η σπουδαιότητα των ορισμών 

αντικατοπτρίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς τις προηγούμενες δεκαετίες έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές σχετικές έρευνες.  

1.1Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Ο De Villiers (1998) πραγματοποίησε μελέτες σχετικά με τη δημιουργία των 

ορισμών των γεωμετρικών εννοιών. Υποστήριξε ότι οι μαθητές μπορούν να 

αναπτύξουν την ικανότητα να ορίζουν τα γεωμετρικά σχήματα, εάν συμμετέχουν 

ενεργά στη διαδικασία της κατασκευής του ορισμού. Τόνισε δε ότι δεν είναι δυνατό 

να δίνονται προκατασκευασμένοι ορισμοί στους μαθητές και να  αναμένεται  από 

αυτούς να τους χρησιμοποιήσουν άμεσα λειτουργικά. Ο De Villiers (1998) 

επικεντρώθηκε στην περιγραφική διαδικασία δημιουργίας ορισμού κατά την οποία οι 

μαθητές ορίζουν μια έννοια οργανώνοντας τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους σχετικά 
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με την έννοια και τις ιδιότητές της. Κατόπιν, διερεύνησε κατά πόσο η συμμετοχή των 

μαθητών σε μια διαδικασία ανακατασκευής της γνώσης βελτίωσε την ικανότητά τους 

να κατασκευάζουν τυπικούς, οικονομικούς ορισμούς, σε σύγκριση με την άμεση 

διδασκαλία. Οι μαθητές της 10th grade, κατά την έναρξη της μελέτης, απαρίθμησαν 

όλες τις ιδιότητες του Ρόμβου που ανακάλυψαν και, με βάση αυτή την λίστα των 

ιδιοτήτων, κατασκεύασαν τους ορισμούς οι οποίοι  αναγνωρίστηκαν ως ορθοί αλλά 

μη οικονομικοί. Ο ίδιος ο ερευνητής κατέταξε τους μαθητές στο επίπεδο Van Hiele 2.  

Ο De Villiers διαπίστωσε στο τέλος της παρέμβασης ότι το ποσοστό των μαθητών 

που ανέπτυξαν ορθούς οικονομικούς ορισμούς στην ομάδα πειράματος ήταν 

υψηλότερο από ότι το ποσοστό των μαθητών της ομάδας ελέγχου, η οποία είχε 

διδαχθεί άμεσα προκατασκευασμένους ορισμούς.  

 Ο Wilson (1990, στο Öztoprakçi, 2014) μελέτησε, επίσης, τη χρήση των 

μαθηματικών ορισμών και των παραδειγμάτων γεωμετρικών αντικειμένων από τους 

μαθητές της 6 th grade και 8 th grade. Διαπίστωσε ότι οι μαθητές παρουσίαζαν ιδέες 

που περιείχαν ασυνέπειες ανάμεσα στους ορισμούς που έδιναν και στην  κατανόηση 

των εννοιών του τετραγώνου και του ορθογωνίου. Όπως τονίζει ο ίδιος, οι 

περισσότεροι μαθητές συμφώνησαν ότι όλα τα τετράγωνα είναι ορθογώνια και, 

παρόλα αυτά, σχεδόν οι μισοί από αυτούς δεν περιλάμβαναν τα τετράγωνα ως 

παραδείγματα των ορθογωνίων. Τις αντιφατικές ιδέες των μαθητών τις απέδωσε στην 

πολύπλοκη φύση των ορισμών των γεωμετρικών αντικειμένων και των 

παραδειγμάτων και στην ανεπαρκή γνώση των μαθητών σχετικά με τους ορισμούς 

και τα παραδείγματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ασυνεπείς ιδέες προήλθαν από το 

γεγονός ότι οι μαθητές δεν κατανοούσαν τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες ενός 

ορισμού, από τη χρήση ανακριβών λέξεων κατά τη διαδικασία δημιουργίας του, 

καθώς και από την ύπαρξη περιορισμένων πρότυπων  σχημάτων (Wilson, 1990 στο 

Öztoprakçi, 2014).  Ο Heinze (2002) κατέγραψε παρόμοια ευρήματα σε έρευνα με 

μαθητές της 8grade. Διαπίστωσε και αυτός ότι οι μαθητές περιορίστηκαν στην 

προσωπική εικόνα που είχαν διαμορφώσει για την έννοια (personal concept image) 

και αγνόησαν τους ορισμούς των εννοιών, όταν έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τις 

έννοιες κατά την επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον, τόνισε, όπως και ο De Villiers 

(1994), ότι πολλοί μαθητές προτιμούσαν τη διαχωριστική ταξινόμηση (partitional 

classification) για τα τετράπλευρα,  αποδίδοντας το στην ελλιπή κατανόηση της 

μαθηματικής γλώσσας και σκέψης. 
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Οι Fishbein και Nachlieli (1998) διέθεσαν ένα ερωτηματολόγιο σε μαθητές της 

9th και 10th grade, με σκοπό να διερευνήσουν την επίδραση των μαθηματικών 

δεξιοτήτων, της ηλικίας και των οπτικών παραγόντων, στην αλληλεπίδραση μεταξύ 

των μορφολογικών και εννοιολογικών ιδιοτήτων των γεωμετρικών σχημάτων, κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας του μαθηματικού συλλογισμού. Η ανάλυση των 

ευρημάτων έδειξε ότι το ποσοστό των μαθητών που όρισαν σωστά τα 

παραλληλόγραμμα ήταν υψηλότερο από το ποσοστό των μαθητών που αναγνώρισαν 

σωστά τα αντίστοιχα σχήματα μέσα από τη συλλογή γεωμετρικών σχημάτων. Οι 

ερευνητές απέδωσαν το αποτέλεσμα αυτό στην εξάρτηση των μαθητών από τα 

πρότυπα παραδείγματα καθώς αναγνώριζαν τα γεωμετρικά σχήματα και διαπίστωσαν 

ότι οι αναπαραστάσεις των σχημάτων από τους μαθητές με βάση τον ορισμό 

επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τη μαθηματική τους ικανότητα αλλά όχι  από την ηλικία 

(τάξη) τους. 

Βασιζόμενοι σε προηγούμενη έρευνα, οι Fujita και Jones (2007) διερεύνησαν 

το χάσμα μεταξύ των προσωπικών σχηματικών εννοιών (personal figural concepts) 

και των επίσημων σχηματικών  εννοιών (formal figural concepts) σε σχέση με την 

ιεραρχική ταξινόμηση των τετράπλευρων τόσο των δασκάλων της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης όσο και των μαθητών του σχολείου. Παρατήρησαν ότι, παρόλο που η 

πλειοψηφία των σπουδαστών μπορούσαν να σχεδιάσουν σωστά τις αναπαραστάσεις 

των  τετράγωνων, ορθογωνίων κλπ., οι περισσότεροι από αυτούς δεν ήταν σε θέση να 

παράγουν σωστά ιεραρχικούς ορισμούς για τα τετράπλευρα. Το βασικό τους εύρημα, 

το οποίο συμφωνεί  με αυτά των De Villiers et al.(2009 στο Sinclair et al., 2016) και 

του Foster (2014), δείχνει ότι οι εκπαιδευόμενοι φαίνεται να επηρεάζονται πολύ 

έντονα στην επιλογή του ορισμού τους από τις  πρωτότυπες εικόνες των 

τετραπλεύρων, με αποτέλεσμα συχνά να επιλέγουν ορισμούς διαχωρισμού ή 

αντιοικονομικούς ορισμούς. 

Οι Zazkis και Leikin (2008) κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα με αυτά 

της έρευνας των Shir και Zaslavsky (2001 στο Öztoprakçi, 2014). Εξέτασαν 40 

υποψήφιους καθηγητές μαθηματικών, για να διαπιστώσουν αν κατανοούν τον ορισμό 

του τετραγώνου καθώς και τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εμπλέκονται στον 

ορισμό μιας γεωμετρικής έννοιας. Όπως τόνισαν οι ερευνητές, μέσα από τη 

διαδικασία κατασκευής του ορισμού του τετραγώνου αποκαλύφθηκε η έλλειψη 

ικανότητας των φοιτητών από τη μία να διαχωρίζουν τις ικανές από τις αναγκαίες 
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συνθήκες της έννοιας, και από την άλλη να χρησιμοποιούν την κατάλληλη 

μαθηματική ορολογία.  

Οι Tsamir et al. (2014) διερεύνησαν τις  εικόνες των εννοιών του τριγώνου, του 

κύκλου και του κυλίνδρου, καθώς και τους αντίστοιχους ορισμούς που 

κατασκεύασαν οι υποψήφιοι δάσκαλοι. Ειδικότερα, ερευνήθηκε η σωστή και ακριβής 

χρήση της μαθηματικής γλώσσας από τους φοιτητές, καθώς και η ικανότητά τους να 

διαχωρίζουν τα κρίσιμα από τα μη κρίσιμα χαρακτηριστικά ενός ορισμού. Τα 

αποτελέσματα,  μεταξύ άλλων, έδειξαν ότι, παρόλο που οι φοιτητές  ήταν ικανοί να 

αναγνωρίσουν τους κύκλους, δυσκολεύτηκαν κατά τη διαδικασία δημιουργίας του 

ορισμού. Οι ερευνητές απέδωσαν τις δυσκολίες των φοιτητών στην τάση που έχουν 

να βασίζουν την κρίση τους στις εικόνες της έννοιας και στο πρότυπο παράδειγμα, 

παρά στον ίδιο τον ορισμό της έννοιας. Τόνισαν ότι πολλοί δάσκαλοι απέρριψαν τις 

κρίσιμες ιδιότητες στον ορισμό του κύκλου, ενώ άλλοι χρησιμοποίησαν λανθασμένη 

ορολογία. 

Μια περιγραφική προσέγγιση για τον ορισμό ενός κύκλου  από μαθητές ηλικίας 

12 έως 13 ετών αναφέρθηκε από τους Neel- Romine, Paul και Shafer (2012).  

Χρησιμοποιώντας το Play-Doh ως μέσο μοντελοποίησης οι μαθητές έδωσαν γραπτώς 

πιθανούς ορισμούς του κύκλου και κατόπιν έκριναν τους ορισμούς αυτούς.   

 Η εκπαιδευτική πορεία ολοκληρώθηκε 

προοδευτικά από τους μαθητές της 6 grade, 

οι οποίοι πέρασαν από τη χρήση 

ανεπίσημης γλώσσας, διαμέσου του 

χειραπτικού υλικού και της συζήτησης, στη 

χρήση της σωστής ορολογίας και την 

κατασκευή επίσημων ορισμών.                         Εικόνα 1: Play-Doh.   

Τέλος, o  Salinas et al. (2014 στο Sinclair et al., 2016) στην έρευνα του 

παρατηρεί ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δασκάλων και των μαθητών τους 

στηρίζονται περισσότερο στη χρήση της καθημερινής γλώσσας παρά στον ρόλο των 

τυπικών ορισμών στα πλαίσια των  μαθηματικών. Το σύνθετο θέμα της καθημερινής 

γλώσσας αναφέρεται επίσης από τους Foster (2014) και Maschietto και Bartolini 

Bussi (2009) σε σχέση με το σύνολο των προβλημάτων γύρω από τις σχέσεις 

εγκλεισμού. 
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1.2 Οι ορισμοί  

1.2.1 Ο ρόλος του Ορισμού 

Τα μαθηματικά είναι ένα θεωρητικό σύστημα στο οποίο οι ορισμοί 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Η δημιουργία των ορισμών (defining) είναι μια 

δραστηριότητα όχι λιγότερο σημαντική από άλλες διαδικασίες, όπως η επίλυση 

προβλημάτων, η δημιουργία εικασιών, η γενίκευση, η απόδειξη κλπ. (De Villiers, 

1994). 

 Οι Mariotti και Fischbein (1997) όπως και  ο Pimm (1993) θεωρούν ότι ένα 

από τα κύρια χαρακτηριστικά των ορισμών είναι η (εισαγωγή) απόδοση των βασικών 

αντικειμένων της θεωρίας. Συνεπώς, οι ορισμοί εκφράζουν τις ιδιότητες οι οποίες 

χαρακτηρίζουν τα μαθηματικά αντικείμενα και δημιουργούν τις συνδέσεις μέσα στο 

δίκτυο των  υπαρχόντων  σχέσεων. Οι ιδιότητες των μαθηματικών  αντικειμένων που 

ορίστηκαν και οι σχέσεις τόσο μεταξύ τους όσο και με τα άλλα  αντικείμενα της 

θεωρίας μπορούν να καθοριστούν περαιτέρω μέσω της επαγωγικής διαδικασίας.  

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι  Klausmeier & Feldman (όπως αναφ. στο Zaslavsky 

et al., 2005), ο Wilson (όπως αναφέρει ο Wolcott, 2009), και ο Vinner (1991),  

θεωρούν  ότι οι ορισμοί αποτελούν τα θεμελιώδη συστατικά κατά τη διαμόρφωση 

μιας νέας έννοιας. Ο ορισμός μπορεί να εισάγει μια νέα σταθερά μέσα σε μια θεωρία. 

Με τη νέα θεωρία, όπως τονίζουν οι Mariotti και Fischbein (1997), από τη μία δεν 

αποδεικνύουμε κάτι το οποίο δε θα μπορούσε να αποδειχθεί από την παλιά θεωρία, 

αλλά, από την άλλη, ο νέος ορισμός εισάγει μια νέα έννοια η οποία δεν υπήρχε πριν. 

Ο De Villiers (1998) επισημαίνει ότι μέσω των ορισμών ταξινομούνται τα 

γεωμετρικά αντικείμενα και επιτυγχάνεται η συστηματοποίηση της υπάρχουσας 

γνώσης. Επιπρόσθετα, οι Zaslavsky και Shir (2005) υιοθετούν  τις απόψεις των 

Moore (1994) και Weber (2002) οι οποίοι θεωρούν ότι οι ορισμοί αποτελούν τη βάση 

για τη δημιουργία των αποδείξεων  και  για την επίλυση προβλημάτων, ενώ  η  Borasi 

(1992) τονίζει ότι μέσω των ορισμών δημιουργείται ομοιομορφία κατά τη 

διαμόρφωση των εννοιών, η οποία διευκολύνει την επαφή με τις μαθηματικές ιδέες. 

Ο Freudenthal, o De Villiers (1994, 1998) και άλλοι ερευνητές (Krygowska, 

1971; Human, 1978 στο Foster et al., 2015), διακρίνουν δύο διαφορετικούς τύπους 

προσδιορισμού των εννοιών, του περιγραφικού (descriptive-a posteriori) και του 

εποικοδομητικού (constructive-a priori) ορισμού. Όπως τονίζει  ο Freudenthal (1973: 

457), ο περιγραφικός (a posteriori) ορισμός  μιας έννοιας προσδιορίζει ένα γνωστό 
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αντικείμενο, ξεχωρίζοντας μερικές χαρακτηριστικές ιδιότητες της  έννοιας. Ο a 

posteriori ορισμός της έννοιας  επιτυγχάνεται  επιλέγοντας ένα κατάλληλο υποσύνολο 

των  ιδιοτήτων της έννοιας, από το οποίο μπορούν να συναχθούν όλες οι άλλες 

ιδιότητες με την μορφή θεωρημάτων. Ένας εποικοδομητικός ορισμός (a priori), από 

την άλλη, προκύπτει όταν τα χαρακτηριστικά μιας έννοιας μεταβάλλονται διαμέσου 

του αποκλεισμού, της γενίκευσης, της εξειδίκευσης, της αντικατάστασης ή της 

προσθήκης ιδιοτήτων, έτσι ώστε να προκύψει  μια νέα έννοια (Freudenthal, 1973). Ο 

De Villiers (1998) συμπληρώνοντας, τονίζει ότι, ενώ ο κύριος ρόλος της a posteriori 

περιγραφικής δημιουργίας του ορισμού είναι η συστηματοποίηση της υπάρχουσας 

γνώσης, η κύρια λειτουργία της a priori δημιουργίας ορισμών είναι η παραγωγή νέων 

γνώσεων.  Ένας κρίσιμος διαχωρισμός, κατά την άποψη των Vinner & Hershkowitz 

(1980), είναι ότι κατά  την περιγραφική διαδικασία διατύπωσης ενός ορισμού η 

εικόνα της έννοιας προϋπάρχει του ορισμού της έννοιας, σε αντίθεση με τους 

εποικοδομητικούς ορισμούς, όπου η εικόνα της έννοιας αναπτύσσεται ή εξερευνάται 

μετά τη διατύπωση του ορισμού (Foster et al., 2015).  

1.2.2  Οι ορισμοί στα σχολικά εγχειρίδια 

 Οι Govender et al. (2002) επισημαίνουν ότι τα σχολικά εγχειρίδια δίνουν 

συνοπτικούς ορισμούς. Η  προσέγγιση αυτή συχνά οδηγεί  στη λανθασμένη αντίληψη 

ότι υπάρχει μόνο ένας σωστός ορισμός για κάθε μαθηματικό αντικείμενο, με 

αποτέλεσμα να θεωρείται σπάνια η ύπαρξη περισσοτέρων του ενός (ορθών) ορισμών. 

Οι ίδιοι τονίζουν ότι είναι δυνατό να δημιουργηθεί η παρανόηση πως τα μαθηματικά 

αρχίζουν πάντα με ορισμούς, και να δώσουν την εσφαλμένη εντύπωση ότι οι ορισμοί 

των μαθηματικών αντικειμένων δίδονται a priori από τη φύση. Οι μαθητές δε 

συνειδητοποιούν ότι οι ορισμοί δεν υπάρχουν ανεξάρτητα από την ανθρώπινη 

εμπειρία, δεν είναι ανακαλύψεις, αλλά ανθρώπινες «επινοήσεις», με  κύριο σκοπό την 

μαθηματική επικοινωνία ( Govender et al., 2002). 

Οι ορισμοί είναι σημαντικοί στα μαθηματικά, αλλά πρέπει να αποτελούν 

συνέχεια  προηγούμενων γνώσεων, μοντέλων ή πραγματικών εμπειριών του  μαθητή. 

Οι μαθηματικοί ορισμοί είναι, γενικά, πολύ περιληπτικοί, περιέχουν μαθηματικούς 

όρους και απαιτούν άμεση σύνθεση των πληροφοριών, προκειμένου να γίνουν 

κατανοητοί. Οι Govender et al. (2002) υποστηρίζουν ότι, αν και οι έρευνες 

επιβεβαιώνουν ότι τα περισσότερα παιδιά δε μπορούν να εργαστούν σε αφηρημένο 

επίπεδο μέχρι το γυμνάσιο, ωστόσο βρίσκουμε πολλά βιβλία και καθηγητές που 
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παρουσιάζουν επίσημους ορισμούς στα παιδιά, πριν φτάσουν στο γυμνάσιο. Η 

χωρική σκέψη των μαθητών πρέπει να είναι  επαρκώς αναπτυγμένη, προτού να είναι 

σε θέση να αποφασίσουν ποιος θα πρέπει, για παράδειγμα, να είναι ο ορισμός ενός 

ρόμβου. Επομένως, ο μαθητής πρέπει να είναι τουλάχιστον στο επίπεδο 3 Van Hiele, 

σύμφωνα με τη θεωρία Van Hiele (Burger & Shaughnessy, 1986 στο Govender et al., 

2002). 

Ο Freudenthal (1973:417-418) επικρίνει την παραδοσιακή πρακτική της άμεσης 

παροχής ορισμών στη γεωμετρία, ισχυριζόμενος ότι οι περισσότεροι ορισμοί δεν 

είναι προκαταρκτικοί, αλλά το «τελικό φινίρισμα» μιας οργανωμένης 

δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, ο Vinner (1991) υποστηρίζει, με τη βοήθεια 

επιχειρημάτων και εμπειρικών δεδομένων, ότι η γνώση του ορισμού μιας έννοιας δεν 

εγγυάται την κατανόηση της ίδιας της έννοιας. Για παράδειγμα, παρόλο που ένας 

μαθητής μπορεί να έχει διδαχθεί και να είναι σε θέση να απαγγείλει τον τυπικό 

ορισμό ενός παραλληλογράμμου «ως τετράπλευρου με τις απέναντι πλευρές του 

παράλληλες», ωστόσο ενδέχεται να μην αντιλαμβάνεται τα ορθογώνια, τα τετράγωνα 

και τους ρόμβους ως παραλληλόγραμμα.   

1.2.3 Τα χαρακτηριστικά ενός ορισμού  

Σύμφωνα με τον Poincaré (1909/1952: 117) στο Winicki-Landman & Leikin, 

2000), «για τον φιλόσοφο ή τον επιστήμονα, καλός ορισμός είναι αυτός  ο οποίος 

ισχύει για όλα τα αντικείμενα που πρέπει να καθοριστούν και ισχύει μόνο για αυτά. 

Είναι αυτός που ικανοποιεί τους κανόνες της λογικής. Στην εκπαίδευση, όμως, καλός 

ορισμός είναι αυτός που μπορεί να γίνει κατανοητός από τους μαθητές». 

 

Τα μαθηματικά χαρακτηριστικά ενός ορισμού 

Οι Winicki-Landman et al. (2000), ο Vinner (1991), καθώς και οι Khinchin 

(1968) και Solow (1984) όπως αναφέρουν οι Winicki-Landman et al. το 2000, 

αναφέρονται σε μερικές λογικές αρχές που πρέπει να πληρούνται κατά τη δημιουργία 

του ορισμού οποιασδήποτε μαθηματικής έννοιας και οι οποίες είναι οι εξής: 

o Ο ορισμός δίνει ένα όνομα. Το όνομα της νέας έννοιας παρουσιάζεται στη  

δήλωση που χρησιμοποιείται ως ορισμός και εμφανίζεται μόνο μία φορά σε 

αυτή τη δήλωση. 
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o  Για τον ορισμό της νέας έννοιας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο οι 

έννοιες που έχουν οριστεί προηγουμένως. 

o  Ο ορισμός καθορίζει τις αναγκαίες και ικανές προϋποθέσεις για την έννοια. 

o Το σύνολο των συνθηκών πρέπει να είναι ελάχιστο. 

o Ο ορισμός είναι αυθαίρετος. 

Ταυτόχρονα, οι Winicki-Landman&Leikin (2000) τονίζουν ότι για κάθε 

μαθηματική έννοια υπάρχουν ορισμένες προτάσεις που είναι  αναγκαίες και επαρκείς  

προϋποθέσεις της έννοιας αυτής. Με την εξέταση των λογικών συνδέσεων μεταξύ 

των προτάσεων  που σχετίζονται με την έννοια μπορεί να καθοριστεί μια ισοδύναμη 

κλάση ορισμών. Κάθε πρόταση που ανήκει σε αυτή την κλάση μπορεί να επιλεγεί 

αυθαίρετα ως ορισμός, ενώ οι άλλες προτάσεις  γίνονται  θεωρήματα και αποτελούν 

τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες της έννοιας. Επιπρόσθετα, οι Van Dormolen & 

Zaslavsky (2003) επισημαίνουν ότι οι εναλλακτικοί ορισμοί μιας έννοιας είναι 

ισοδύναμες προτάσεις που διαφέρουν ως προς τα προαιρετικά χαρακτηριστικά τους.  

Οι Ζaslavsky και Shir (2005) διαχωρίζουν τα χαρακτηριστικά ενός 

μαθηματικού ορισμού σε επιτακτικά (imperative features) και προαιρετικά 

(optional features). Τα επιτακτικά χαρακτηριστικά ενός μαθηματικού ορισμού 

περιλαμβάνουν ορισμένους περιορισμούς. Καταρχάς, όλοι οι όροι του ορισμού θα 

πρέπει να μην αντιφάσκουν (non contradicting), ενώ ταυτόχρονα,  η σημασία του 

ορισμού πρέπει  να ερμηνεύεται με μοναδικό τρόπο (unambiguous). Επιπλέον, ο 

μαθηματικός ορισμός πρέπει να είναι αμετάβλητος κάτω από οποιαδήποτε αλλαγή 

της αναπαράστασης του, και να είναι ιεραρχικός, δηλαδή να βασίζεται σε βασικές ή 

προηγουμένως καθορισμένες έννοιες, με μη κυκλικό τρόπο. Είναι σαφές ότι μια 

πρόταση  που περιγράφει μια έννοια, η οποία δεν πληροί  τις επιτακτικές απαιτήσεις 

ενός ορισμού, δεν αποτελεί παρά ένα αντιπαράδειγμα του ορισμού. 

Στα προαιρετικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνεται η απαίτηση ο 

μαθηματικός ορισμός να είναι «ελάχιστος». Ο ορισμός θεωρείται ελάχιστος, εάν είναι 

«οικονομικός», δηλαδή, εφόσον αποτελείται μόνο από πληροφορίες που είναι 

απολύτως απαραίτητες για την αναγνώριση της συγκεκριμένης έννοιας. Για 

παράδειγμα, ο ορισμός ενός ορθογωνίου ως τετράπλευρου με τέσσερις ορθές γωνίες 

δεν είναι ένας ελάχιστος ορισμός, εφόσον η ύπαρξη και μόνο τριών ορθών γωνιών 

είναι αρκετή. Πολλοί ερευνητές (Borasi, 1987, 1992 στο  Ζaslavsky και Shir, 2005; 

Hershkowitz, 1990; Vinner, 1991; Winicki-Landman & Leikin, 2000) αποδέχονται 

αυτό το κριτήριο ως επιτακτικό, ενώ οι De Villiers (1998), Pimm (1993)  και Van 
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Dormolen & Zaslavsky (2003) αναγνωρίζουν το ρόλο του μαθηματικού πλαισίου σε 

σχέση με το κριτήριο του ελάχιστου ορισμού και  αποδέχονται, σε κάποιο βαθμό, 

ορισμένους περιττούς ορισμούς. 

Με βάση τις απόψεις τους για τους ρόλους και τα επιτακτικά ή προτιμώμενα 

χαρακτηριστικά ενός ορισμού, οι άνθρωποι σχηματίζουν ιδέες και προτιμήσεις ως 

προς το τι συνιστά έναν «καλό» ή «αποδεκτό» ορισμό ανάμεσα σε ένα σύνολο 

ισοδύναμων δηλώσεων. Οι Zaslavsky και Shir (2005)  παρατηρούν ότι η συμμετοχή 

των μαθητών στη διαδικασία δημιουργίας ορισμού μπορεί να τους προσφέρει 

ευκαιρίες, ώστε να εκτιμήσουν την αυθαιρεσία των ορισμών και να καθορίσουν ποια 

είναι τα χαρακτηριστικά των «καλών» και χρήσιμων ορισμών. 

Οι Dormolen και Zaslavsky (2003) υιοθετούν τα αριστοτελικά κριτήρια για τον 

ορισμό, όπως α) το κριτήριο ιεραρχίας (Criterion of  hierarchy), κατά το οποίο κάθε 

νέα έννοια πρέπει να περιγράφεται ως ειδική περίπτωση μιας γενικότερης έννοιας, β) 

το κριτήριο ύπαρξης (Criterion of existence), κατά το οποίο ο ορισμός της έννοιας δε 

διασφαλίζει την ύπαρξή της και, κατ’ επέκταση, πρέπει να αποδειχθεί ότι υπάρχει 

τουλάχιστον ένα παράδειγμα της πρόσφατα καθορισμένης έννοιας στο παρόν 

πλαίσιο, γ) το κριτήριο ισοδυναμίας (Criterion of equivalence), καθώς διαφορετικές 

αλλά ισοδύναμες προτάσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως ορισμοί μίας μαθηματικής 

έννοιας, με την προϋπόθεση ότι οι προτάσεις που δεν θα αποτελούν τον ορισμό 

πρέπει να αποδειχθούν και δ) το κριτήριο της αξιωματοποίησης (Criterion of 

axiomatization), σύμφωνα με το οποίο ένας ορισμός εντάσσεται και είναι μέρος ενός 

αξιωματικού επαγωγικού συστήματος (deductive). 

Η διδακτική καταλληλότητα ενός ορισμού   

Όσον αφορά τη  διδακτική καταλληλότητα ενός ορισμού,  οι Winicki Landman 

& Leikin (2000)  παραθέτουν τις ακόλουθες απόψεις:  

o Σύμφωνα με μια εποικοδομητική μάθηση, ο μαθητής αναπτύσσει γνώσεις  

βασισμένες σε γνωστές έννοιες δημιουργώντας συνδέσεις μεταξύ τους. Ως εκ 

τούτου,  σε ένα  διδακτικά  κατάλληλο ορισμό  μιας νέας έννοιας πρέπει να 

συμπεριληφθούν μόνο οι έννοιες που είναι ήδη γνωστές στον εκπαιδευόμενο. 

o Σύμφωνα με τον  Vygotskii (στο Van Dormolen- Arcavi 2000) σε όλους 

υπάρχουν κάποιες γνώσεις, ικανότητες και συμπεριφορές, με τη βοήθεια των 

οποίων μπορεί κανείς να ανταποκριθεί σε ερωτήσεις και να λύσει προβλήματα 
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χωρίς να χρειάζεται βοήθεια από άλλους. Παράλληλα, υπάρχει ένας άλλος τομέας 

γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων τις οποίες το άτομο δεν μπορεί να προσεγγίσει 

μόνος, επειδή δεν γνωρίζει πλήρως ότι είναι εκεί. Αυτή η περιοχή ονομάζεται 

ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης (zone of proximal development). Στη ζώνη της 

επικείμενης ανάπτυξης το άτομο χρειάζεται καθοδήγηση. Η προφορική ή γραπτή 

βοήθεια που θα παρασχεθεί στο άτομο του δίνει την δυνατότητα να 

συνειδητοποιήσει τις ιδέες, να τις καταστήσει σαφείς και έτσι να προωθήσει τη 

γνωστική  του ανάπτυξη (Van Dormolen- Arcavi 2000). 

o Η πρόταση  που επιλέχθηκε ως ορισμός πρέπει να βασίζεται όσο το δυνατόν 

περισσότερο στις διαισθήσεις του εκπαιδευόμενου (Fischbein, 1987, όπως αναφ. 

στο Winicki-Landman & Leikin, 2000).   

1.3 Ταξινομήσεις 

1.3.1 Ιεραρχική ταξινόμηση (hierarchical classification) –Διαχωριστική 

ταξινόμηση (Partition classification) ή (Ταξινόμηση διαμοίρασης). 

Ο De Villiers (1994) παρουσιάζει δύο είδη ταξινόμησης των εννοιών, την 

ιεραρχική ταξινόμηση (hierarchical classification) και τη διαχωριστική ταξινόμηση 

(Partition classification). Η ιεραρχική ταξινόμηση είναι  η ταξινόμηση ενός συνόλου 

εννοιών με τέτοιο τρόπο, ώστε οι πιο συγκεκριμένες και ειδικές έννοιες να 

σχηματίζουν υποσύνολα των γενικότερων εννοιών. Τέτοια παραδείγματα είναι η  

ταξινόμηση των πραγματικών αριθμών ή η ταξινόμηση διαφόρων γεωμετρικών 

εννοιών, όπως τα τετράπλευρα.  Αντίθετα,  στη  διαχωριστική ταξινόμηση (Partition 

classification) τα διάφορα υποσύνολα των εννοιών θεωρούνται διαχωρισμένα/ 

διακριτά μεταξύ τους. Στο σχήμα 1β μια ιεραρχική ταξινόμηση των 

παραλληλογράμμων, των ορθογωνίων, των ρόμβων και των τετραγώνων 

αντιπαραβάλλεται με την αντίστοιχη διαχωριστική ταξινόμηση (σχήμα 1α).  Στην 

ιεραρχική ταξινόμηση μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι τα ορθογώνια και οι ρόμβοι 

είναι υποσύνολα των παραλληλογράμμων, ενώ τα τετράγωνα είναι η τομή μεταξύ 

των ορθογωνίων και των ρόμβων. Σε αντίθεση, κατά την ταξινόμηση του 

διαμοιρασμού,  τα τετράγωνα διακρίνονται από τα ορθογώνια ή τους ρόμβους, ενώ τα 

ορθογώνια και οι ρόμβοι διαχωρίζονται από τα παραλληλόγραμμα (De Villiers, 

1994). 
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Κυρτά τετράπλευρα 

 

 

Τραπέζια  

 

 Παραλληλ/μα 

 

Ισοσκελή 
Τραπέζια                         

                                                                                    

 

 

 

 Διάγραμμα 1α Διαχωριστική ταξινόμηση.        Διάγραμμα 1β  Ιεραρχική ταξινόμηση.  

 

 

 

 

Διάγραμμα 1γ Διαχωριστική ταξινόμηση  (Θωμαϊδης& Πούλος, 2000) 

Ο De Villiers (1994) υποστηρίζει ότι η ταξινόμηση οποιουδήποτε συνόλου 

εννοιών δε γίνεται ανεξάρτητα από τη διαδικασία δημιουργίας ορισμού της 

αντίστοιχης έννοιας. Για παράδειγμα, για να ταξινομηθεί ιεραρχικά ένα 

παραλληλόγραμμο ως τραπέζιο απαιτείται να ορισθεί ένα τραπεζοειδές ως «ένα 

τετράπλευρο με τουλάχιστον ένα ζεύγος απέναντι πλευρών παράλληλες». Αν, από 

την άλλη, θέλουμε να αποκλείσουμε τα παραλληλόγραμμα από τα τραπέζια πρέπει το 

τραπέζιο να ορισθεί ως ένα «τετράπλευρο με μόνο ένα ζεύγος απέναντι πλευρών 

παράλληλες» (σχήμα 1γ). Επιπλέον, ο De Villiers (1994) τονίζει κατηγορηματικά ότι 

ένας ορισμός διαχωρισμού δεν είναι μαθηματικά εσφαλμένος, αρκεί να περιέχει 

επαρκείς πληροφορίες ώστε να εξαιρούνται όλα τα μη παραδείγματα της έννοιας. Οι 

ορισμοί «παραλληλόγραμμο είναι ένα τετράπλευρο με τις απέναντι πλευρές 

παράλληλες, αλλά όχι όλες τις γωνίες ή τις πλευρές ίσες» και «ένα παραλληλόγραμμο 

είναι ένα τετράπλευρο με τις απέναντι πλευρές ίσες και παράλληλες, τις απέναντι 

γωνίες ίσες, οι διαγώνιες είναι διαφορετικού μήκους, διχοτομούνται, και δεν 

τέμνονται κάθετα» είναι διαχωριστικοί ορισμοί για τα παραλληλόγραμμα (De 

Villiers, 1994). Επιπρόσθετα, ο ίδιος υποστηρίζει ότι κάποιες  φορές μια ταξινόμηση 

διαχωρισμού και οι αντίστοιχες οριοθετήσεις είναι χρήσιμες και απαραίτητες, για να 

γίνει σαφής η διάκριση μεταξύ των εννοιών. Ο διαμοιρασμός  είναι μια γενικώς 

αποδεκτή μαθηματική μέθοδος σε πολλές περιοχές των μαθηματικών και ιδιαίτερα 

Κυρτά τετράπλευρα 

Ρόμβος Ρόμβοι 

Ορθογώνια 

 
Παραλληλ/μα Τετράγωνα 
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στη μελέτη των τοπολογικών επιφανειών και χώρων (Patterson, 1956, στο De 

Villiers,1994). Επιπλέον,  επισημαίνει ότι μια ταξινόμηση και οι αντίστοιχοι ορισμοί 

είναι αυθαίρετοι και όχι απόλυτοι, συνεπώς η επιλογή μεταξύ της ιεραρχικής και της  

διαχωριστικής ταξινόμησης  είναι συχνά θέμα προσωπικής επιλογής και ευκολίας. 

Παραθέτει, μάλιστα, τον ορισμό διαχωρισμού σε ένα παλιό βιβλίο γεωμετρίας - το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε ευρέως στα Αμερικανικά κολέγια και πανεπιστήμια κατά τη 

διάρκεια του προηγούμενου αιώνα – γραμμένο από τον Wentworth (1881στο De 

Villiers,1994): «Ένας ρόμβος είναι ένα παραλληλόγραμμο το οποίο έχει τις πλευρές 

του ίσες, αλλά οι γωνίες του δεν είναι ορθές». Στις ενδιαφέρουσες, από την άποψη 

της διδακτικής, ταξινομήσεις των παραλληλογράμμων θα αναφερθούμε εκτενώς στο 

κεφάλαιο της ιστορικής εξέλιξης των ορισμών. 

Εν συνεχεία, ο De Villiers το 1994 κατέγραψε τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα της  ιεραρχικής ταξινόμησης. Τόνισε ότι η ιεραρχική ταξινόμηση  (α) 

οδηγεί σε πιο οικονομικούς ορισμούς των εννοιών και στη διατύπωση των 

θεωρημάτων, (β) απλοποιεί τη επαγωγική συστηματικοποίηση και την εξαγωγή των 

ιδιοτήτων των πιο ειδικών εννοιών, (γ) μπορεί να παράσχει  ένα χρήσιμο 

εννοιολογικό σχήμα κατά την επίλυση προβλημάτων ,  (δ) προτείνει εναλλακτικούς 

ορισμούς και νέες προτάσεις  και (ε) παρέχει μια χρήσιμη σφαιρική οπτική. 

Ο Heinze(2002) αξιοποίησε τις έρευνες των Burger & Shaughnessy (1985) και 

De Villiers( 1994, 1998) στις μικρές τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

αποδεικνύοντας ότι οι μαθητές προτιμούν  τη διαχωριστική ταξινόμηση (Partition 

classification) στην περίπτωση τετραπλεύρων.  Επιπλέον, ο De Villiers (1994) έδειξε 

ότι ακόμη και οι σπουδαστές που επιδεικνύουν άριστες ικανότητες λογικής σκέψης 

προτιμούν να ορίζουν τα τετράπλευρα  με διαχωριστικό τρόπο. Ο ίδιος προτείνει να  

αντιμετωπιστεί η ταξινόμηση των εννοιών μέσα από την σύγκριση των 

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων, των διαφορετικών τρόπων ταξινόμησης, 

ώστε να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν ότι οι ιεραρχικές 

ταξινομήσεις είναι πιο οικονομικές από τις ταξινομήσεις διαμοιρασμού (De Villiers, 

1994).  

  Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας οι ορισμοί που έδωσαν οι μαθητές της Α΄ 

Γυμνασίου εξετάστηκαν α) ως προς τις ικανές και αναγκαίες  συνθήκες της έννοιας, 

β) ως προς το κριτήριο του ελαχίστου γ) και ως προς το κριτήριο της ιεραρχίας, αφού 

κάθε  διαφορετικός ορισμός ενός γεωμετρικού αντικειμένου οδηγεί σε διαφορετική 

ταξινόμηση. 
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1.3.2 Δυσκολίες κατανόησης των ορισμών στην ιεραρχική ταξινόμηση 

 Ο Θωμαΐδης (2000) προβάλλει την κατανόηση του ρόλου των ορισμών των 

γεωμετρικών σχημάτων ως ζήτημα πρωταρχικής σημασίας. Όπως τονίζει, οι μαθητές 

δυσκολεύονται ιδιαίτερα να κατανοήσουν τους ορισμούς που εκφέρονται μέσα από 

μια ιεραρχική ταξινόμηση. Σε μία ιεραρχική ταξινόμηση, συνεχίζει ο ίδιος, 

δημιουργείται μία σχέση εγκλεισμού ανάμεσα σε διάφορα σύνολα γεωμετρικών 

αντικειμένων με ορισμούς που χρησιμοποιούν όλο και περισσότερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των αντικειμένων, καθώς μεταβαίνουμε από ένα ευρύτερο σύνολο σε ένα 

υποσύνολο του. Η δυσκολία της ιεραρχικής ταξινόμησης έγκειται στο γεγονός ότι 

πρέπει να  χρησιμοποιείται για κάθε ορισμό ένα ελάχιστο πλήθος  χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων του γεωμετρικού αντικειμένου, ενώ η προσθήκη επιπλέον 

χαρακτηριστικών μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική ταξινόμηση. Αντίθετα προς την 

παραπάνω απαίτηση, οι περισσότεροι μαθητές έχουν την τάση να ορίζουν ένα 

γεωμετρικό αντικείμενο απορρυθμίζοντας μη αναγκαία χαρακτηριστικά και 

παρέχοντας έτσι αντιοικονομικούς ορισμούς. Η τάση αυτή συνδέεται άμεσα με το 

«φαινόμενο του προτύπου»(prototype phenomenon), το οποίο εμφανίζεται 

επανειλημμένα στις έρευνες της Διδακτικής. Στο φαινόμενο αυτό θα αναφερθούμε 

εκτενώς στην ενότητα 1.5.  

1.4 Εικόνα της έννοιας (concept image) - Ορισμός της έννοιας(concept definition)  

 

Οι Tall και Vinner (1981) ανέφεραν ότι πολλές έννοιες που χρησιμοποιούνται  

επιτυχώς δεν προσδιορίζονται με τυπικό τρόπο, αντίθετα, το νοητικό κατασκεύασμα 

μιας έννοιας περιέχει αρχικά κυρίως εικόνες οι οποίες βασίζονται σε αντιληπτικές  

και οπτικές ομοιότητες των παραδειγμάτων, γνωστές ως «ιδιαίτερα χαρακτηριστικά» 

(Smith et al., 1974 στο Tsamir et al, 2014). Αργότερα, τα παραδείγματα χρησιμεύουν 

ως βάση τόσο για τα απτά όσο και για τα μη αντιληπτά χαρακτηριστικά τα οποία 

οδηγούν σε μια έννοια που βασίζεται στα χαρακτηριστικά  της γνωρίσματα. 

Οι Vinner και Hershkowitz (1980)  εισήγαγαν τον όρο της «εικόνας της 

έννοιας» (concept image), που αναπτύχθηκε αργότερα από τους Tall και  Vinner 

(1981),  για να περιγράψουν «τη συνολική γνωστική δομή που σχετίζεται με την 

έννοια, η οποία περιλαμβάνει όλες τις διανοητικές εικόνες και τις συναφείς ιδιότητες 

και διαδικασίες» (Tall and Vinner 1981: 152). Μια εικόνα της έννοιας (concept 
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image) περιλαμβάνει όλες τις συσχετίσεις αναφορικά με την έννοια, 

συμπεριλαμβανομένων των λεκτικών, οπτικών, φωνητικών και πιθανώς άλλων 

αισθητήριων συνδέσεων (Vinner & Dreyfus, 1989; Vinner 2011).  Η εικόνα της 

έννοιας διαμορφώνεται  μέσα από τις εμπειρίες του  ατόμου, καθώς αυτό συναντά νέα 

ερεθίσματα που συνδέονται με την έννοια,  και  διαφέρει  από άτομο σε άτομο και 

από τη μια κουλτούρα στην άλλη.   

O ορισμός της έννοιας (concept definition) καθορίστηκε από τους Tall και 

Vinner (1981) ως «μια μορφή λέξεων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της έννοιας». Ο μαθητής μπορεί απλά να αποστηθίσει τον ορισμό ή να τον 

κατανοήσει ουσιαστικά,  συσχετίζοντας τον σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με την 

έννοια ως σύνολο. Βέβαια, ένας ορισμός μπορεί να αποτελεί μια  προσωπική 

κατασκευή του μαθητή. Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή των λέξεων που 

χρησιμοποιεί ο μαθητής  είναι η  αντανάκλαση της προσωπικής του εικόνας για την 

έννοια. Έτσι, ένας προσωπικός ορισμός μιας έννοιας μπορεί να διαφέρει από τον 

τυπικό ορισμό της, γεγονός που είναι αποδεκτό από τη μαθηματική  κοινότητα 

γενικότερα (Vinner 2011).   

Οι  Vinner και Hershkowitz (1980) και ο Vinner (1991) συνέδεσαν  τον ορισμό 

μιας έννοιας με την αντίστοιχη εικόνα της έννοιας, θεωρώντας τα ως δύο διαφορετικά 

«κελιά» στη γνωστική δομή που έχει διαμορφώσει ένα άτομο για την έννοια. Το ένα 

κελί αφορά στον «ορισμό της έννοιας» (concept definition) και το δεύτερο στην 

«εικόνα της έννοιας» (concept image) (χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτή ο ορισμός). 

Ένα από τα κελιά ή ακόμα και τα δύο μπορεί να είναι κενά. Το κελί της εικόνας της 

έννοιας θεωρείται κενό, όταν  δεν αποδίδεται νόημα στο όνομα της έννοιας ή όταν 

απλά απομνημονεύεται ο ορισμός της έννοιας. 

 

 

 

Διάγραμμα 2: Γνωστική ανάπτυξη μιάς τυπικής έννοιας Vinner (1991). 

    

Οι διάφοροι ερευνητές (Edwards, 1997, Moore, 1994, Sierpinska, 2000, στο 

Zandieh , 2010; Vinner & Dreyfus, 1989) κάνουν  χρήση των όρων  «concept image» 

και «concept definition», για να διευκρινίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές 

συχνά σκέφτονται  την έννοια μέσα από την εικόνα τους, παρόλο που «γνωρίζουν» 

τον ορισμό. Ο Vinner (1991: 69) αναφέρει ένα  παράδειγμα, για να δείξει τους 

Εικόνα έννοιας Εικόνα έννοιας Ορισμός έννοιας  



25 
 

διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να διαμορφωθούν τα κελιά. Ένας 

μαθητής, μετά από την παρατήρηση και τη μελέτη πολλών γραφικών παραστάσεων, 

μπορεί να σχηματίσει  την εικόνα (και τον ορισμό) ότι οι δύο άξονες ενός 

συστήματος συντεταγμένων είναι μεταξύ τους κάθετοι. Όταν μάθει ότι ένα σύστημα 

συντεταγμένων αποτελείται από δύο τεμνόμενους αλλά όχι υποχρεωτικά κάθετους 

άξονες, τότε το περιεχόμενο του κελιού που περιλαμβάνει τον ορισμό της έννοιας θα 

διαφοροποιηθεί. Στη συνέχεια, τρία είναι τα δυνατά ενδεχόμενα που μπορεί να 

συμβούν: 

i) Η εικόνα της έννοιας μπορεί να μεταβληθεί ώστε να συμπεριλάβει και τα 

συστήματα συντεταγμένων των οποίων οι άξονες δεν σχηματίζουν ορθή γωνία, 

γεγονός που  αποτελεί μια ικανοποιητική ανακατασκευή της εικόνας της έννοιας. 

ii) Η εικόνα της έννοιας μπορεί να παραμείνει αμετάβλητη, ενώ το κελί του ορισμού 

να περιέχει τον νέο ορισμό για ένα μικρό διάστημα, και έπειτα αυτός να ξεχαστεί. 

Έτσι, όταν ο μαθητής κληθεί να ορίσει ένα σύστημα συντεταγμένων, θα αναφερθεί 

πάλι σε σύστημα με κάθετους άξονες. Σε αυτή την περίπτωση, ο αυστηρός ορισμός  

δεν επηρέασε την εικόνα της έννοιας. 

iii) Και τα δύο κελιά να παραμείνουν αμετάβλητα. Όταν ζητηθεί από τον μαθητή να 

ορίσει τι είναι σύστημα συντεταγμένων, θα επαναλάβει τον νέο ορισμό, αλλά σε όλες 

τις άλλες περιπτώσεις θα αντιμετωπίσει το σύστημα συντεταγμένων ως δύο κάθετους 

άξονες. 

Κατά την εισαγωγή μιας νέας έννοιας μέσω ενός ορισμού, το κελί της εικόνας 

της έννοιας είναι αρχικά κενό. Έπειτα από πολλά παραδείγματα και επεξηγήσεις, τα 

περιεχόμενα των δύο κελιών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συντελούν στην 

μορφοποίηση της νέας έννοιας. 

  

 

                                             

Διάγραμμα 3: Αλληλεπίδραση μεταξύ εικόνας και ορισμού έννοιας (Vinner 1991). 

Κατά την επίλυση ενός  προβλήματος, εφόσον ο μαθητής κατανοεί 

εννοιολογικά τα μαθηματικά αντικείμενα, ενεργοποιούνται και αλληλεπιδρούν και τα 

δύο κελιά και η λύση του προβλήματος επέρχεται μέσω του ορισμού. Τα παρακάτω 

μοντέλα παρουσιάζουν τους τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ του ορισμού και της 

εικόνας της έννοιας, όπως παρουσιάστηκαν από τον  Vinner (1991):  

 
Εικόνα έννοιας Ορισμός  

 
Εικόνα έννοιας Ορισμός  Ορισμός  Ορισμός  

 
Εικόνα έννοιας Ορισμός  
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                                                     Έξοδος 

 

        

 

                                      

                                                     Είσοδος 

Διάγραμμα 4: Αλληλεπίδραση μεταξύ του ορισμού και της εικόνας της έννοιας.  

 

                                            Έξοδος 

 

 

                              

                                        Είσοδος 

Διάγραμμα 5: Αφαίρεση μετά από διαισθητική σκέψη (Vinner 1991). 

 

                                         Έξοδος 

 

 

 

                                             Είσοδος 

Διάγραμμα 6: Καθαρά τυπική αφαίρεση (Vinner 1991). 

 

Οι Vinner και Hershkowitz (1980) επισημαίνουν ότι τα παραπάνω μοντέλα δεν 

αντικατοπτρίζουν πάντα την πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατό  να επιβληθεί  η 

χρήση του ορισμού, όταν συντελείται μία γνωστική διεργασία, είτε αυτή αφορά  τη 

μορφοποίηση της εικόνας της έννοιας είτε τη διαχείριση μίας άσκησης κατανόησης.  

Εικόνα έννοιας Ορισμός έννοιας  

Ορισμός έννοιας  Εικόνα έννοιας 

Ορισμός έννοιας  Εικόνα έννοιας 

Ορισμός έννοιας  
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Κάποιοι  ορισμοί, από τη μία, είναι τόσο περίπλοκοί που δε βοηθούν στη δημιουργία 

νοητών εικόνων στο μυαλό των μαθητών, με αποτέλεσμα να παραμένουν άχρηστοι. 

Από την άλλη, κάποιοι ορισμοί, παρόλο που γίνονται κατανοητοί από τους μαθητές, 

μένουν αδρανείς ή ξεχνιούνται κατά  την  ενασχόληση των μαθητών με συγκεκριμένα 

παραδείγματα που δίνονται από τον δάσκαλο ή το βιβλίο (Vinner &Hershkowitz, 

1980).   

Ο Vinner,(1991) παρουσίασε ερευνητικά αποτελέσματα που δείχνουν ότι το 

μοντέλο που ακολουθούν στη πράξη οι περισσότεροι μαθητές είναι το ακόλουθο: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7:  Διαισθητική απάντηση (Vinner 1991).  

Συγκεκριμένα, εξέτασε την ικανότητα των πρωτοετών φοιτητών ενός 

πανεπιστημίου της Αγγλίας στη χρήση των τυπικών ορισμών της έννοιας της 

συνάρτησης. Μόνο το 57% αυτών  έδωσε τον ορισμό που είχαν διδαχθεί ή κάποιον 

ισοδύναμο ορισμό, ενώ  μόνο το  ένα τρίτο από αυτούς χρησιμοποίησε τον ορισμό 

της έννοιας απαντώντας σωστά  στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 

1.4.2. Σχηματικές  έννοιες (figural concept) 

  

Εκτός  από τις κατηγορίες  «έννοια» και «εικόνα», οι οποίες ορίζονται στη  

γνωστική ψυχολογία ως δύο ξεχωριστές νοητικές κατηγορίες, ο Fischbein 

αναγνώρισε τις γεωμετρικές μορφές (figures) ως μια τρίτη κατηγορία νοητικής  

αναπαράστασης  (Fischbein, Nachlieli, 1998). 

 Όπως επεσήμαναν οι Fischbein και Nachlieli (1998) μια έννοια ορίζεται ως μια 

αφηρημένη, γενική αναπαράσταση μιας κατηγορίας αντικειμένων ή γεγονότων, ενώ 

μια εικόνα (ειδικά μια οπτική εικόνα) είναι μια αισθητήρια (sensorial) αναπαράσταση 

ενός αντικειμένου ή ενός συμβάντος. Οι οπτικές εικόνες μερικές φορές 

                                   Έξοδος                                                                   

 

 

 

 

 

                                    Είσοδος                         

Ορισμός 
έννοιας 

Εικόνα έννοιας 
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περιγράφονται ως «εικόνες στο μυαλό», επειδή έχουν χωρικές ιδιότητες όπως 

επέκταση, σχήμα, θέση, μέγεθος (Piaget and Inhelder 1966, στο Fischbein και 

Nachlieli,1998; Mariotti 1995; Fischbein 1993). Οι  δύο κατηγορίες, « εικόνες» και 

«έννοιες», παρόλο που  αλληλεπιδρούν,  είναι βασικά ασύμβατες.  

Οι γεωμετρικές μορφές (figures) αντιπροσωπεύουν διανοητικές δομές που 

διαθέτουν ταυτόχρονα εννοιολογικές και μορφολογικές ιδιότητες (Fischbein 1993: 

141). Μια γεωμετρική μορφή είναι μια αφηρημένη, ιδανική οντότητα, μια γενική 

αναπαράσταση μιας κατηγορίας αντικειμένων. Ένα σημείο, μια γραμμή, ένας κύκλος, 

ένα τετράγωνο, δεν έχουν υλική συνοχή, βάρος, χρώμα, πυκνότητα. Συνεπώς, είναι 

αφηρημένες ιδεώδεις οντότητες και, καθώς διαθέτουν ιδιότητες όπως, η γενικότητα, η  

αφηρησιμότητα, η απόλυτη τελειότητα, είναι έννοιες. Ταυτόχρονα, διαθέτουν τις 

ιδιότητες του χώρου, όπως σχήμα, θέση, μέγεθος (Fischbein 1993: 160).  Όπως 

παρατηρεί ο Fischbein (1993), ενώ ένα γεωμετρικό σχήμα όπως ένα τετράγωνο ή 

ένας κύκλος μπορεί να περιγραφεί ως έχον εγγενείς εννοιολογικές ιδιότητες, δεν είναι 

μόνο μια έννοια, είναι επίσης και μια εικόνα. Όπως αναφέρει, «κατέχει μια ιδιότητα 

την οποία δεν έχουν οι συνηθισμένες έννοιες, δηλαδή περιλαμβάνει την νοητική 

αναπαράσταση της ιδιότητας του χώρου»(στο ίδιο: 141). 

Οι Fischbein και Nachlieli (1998) ονόμασαν αυτές τις οντότητες «σχηματικές 

έννοιες» (figural concepts). Η μορφολογική πτυχή μιας «σχηματικής έννοιας» 

διευκολύνει τις νοητικές λειτουργίες, όπως η τροποποίηση, η κοπή και η υπερκάλυψη 

του σχήματος, ενώ η εννοιολογική πτυχή εξασφαλίζει τη λογική σημασία και τον 

εννοιολογικό έλεγχο αυτών των λειτουργιών. Υπάρχει αρμονία μεταξύ των δύο 

πλευρών μιας σχηματικής έννοιας (figural concept) μόνο σε μια ιδανική κατάσταση. 

Ο Fischbein (1993) θεωρεί ότι η μορφολογική όψη είναι γενικά κυρίαρχη, ενώ η 

εννοιολογική πτυχή δεν είναι αποτελεσματική και ότι τα λάθη που γίνονται από τους 

σπουδαστές κατά τον  γεωμετρικό συλλογισμό προκαλούνται  από το χάσμα μεταξύ 

των δύο πτυχών μιας σχηματικής έννοιας. Ένα τετράγωνο, για παράδειγμα, δεν 

φαίνεται να είναι παραλληλόγραμμο. Τα δύο τετράπλευρα έχουν διαφορετικές όψεις, 

αλλά, σύμφωνα με τους ορισμούς τους, είναι και τα δύο τυπικά παραλληλόγραμμα. 

Η  Mariotti (1995: 94), συζητώντας την έννοια του Fischbein για τη «σχηματική 

έννοια» (figural concept), τονίζει τη διαλεκτική σχέση μεταξύ μιας γεωμετρικής 

μορφής και μιας γεωμετρικής έννοιας. Υποστηρίζει ότι η γεωμετρία είναι ένα πεδίο 

στο οποίο είναι απαραίτητο να αλληλεπιδράσουν οι  εικόνες και οι έννοιες, αλλά από 

την πλευρά του μαθητή μπορεί να υπάρξει ένταση μεταξύ των δύο. Ο Fischbein 
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(1993)  επισήμανε ότι η ανάπτυξη της σχηματικής  έννοιας στην ιδανική της μορφή 

δεν είναι μια φυσική διαδικασία. Αυτή η διαδικασία πρέπει να συμπληρωθεί με 

διδακτικές καταστάσεις που θα κρατήσουν ενεργή τόσο τη μορφολογική όσο και την 

εννοιολογική πλευρά.  

1.4.3 Formal Figural Concept and Personal Figural Concept 

Με βάση τους «ορισμούς της έννοιας» (concept definition) και της «έννοιας της 

εικόνας» (concept image) (Tall & Vinner, 1981), οι Fujita και Jones (2007) 

ερμηνεύουν εκ νέου τον ορισμό της «έννοιας της μορφής». Ισχυρίστηκαν ότι τα 

άτομα έχουν τις δικές τους «σχηματικές εικόνες της έννοιας»  και τους δικούς τους 

«ορισμούς της έννοιας» τους οποίους κατασκευάζουν μέσα από τις δικές τους 

εμπειρίες μάθησης της γεωμετρίας, και τις ονόμασαν «προσωπική σχηματική έννοια» 

(personal figural concept). Η έννοια της «ιδεατής σχηματικής έννοιας» (ideal  figural 

concept) που προτάθηκε από τον Fischbein θεωρήθηκε ως ο ορισμός της έννοιας των 

Tall και Vinner. Οι Fujita και Jones (2007) αναφέρθηκαν στους τυπικούς ορισμούς 

και στις έννοιες που διαπραγματεύεται η Ευκλείδεια Γεωμετρία, και τους 

περιέγραψαν ως έννοιες επίσημης μορφής (formal figural concept). Το διάγραμμα 8 

απεικονίζει αυτές τις έννοιες και τις σχέσεις μεταξύ τους. 

 

Διάγραμμα 8:  Σχηματικές έννοιες (στο Ozdemir Erdogan et al., 2014). 

 

Σχηματικές έννοιες (figural concepts)

Είναι  αφηρημένες ιδεώδεις οντότητες που καθώς διαθέτουν ιδιότητες όπως, η γενικότητα, η  
αφηρησιμότητα, η απόλυτη τελειότητα, είναι έννοιες. Ταυτόχρονα  διαθέτουν τις ιδιότητες του 

χώρου όπως, σχήμα, θέση, μέγεθος (Fischbein 1993 )

Προσωπικές σχηματικές έννοιες

( personal figural concepts)

Οι εικόνες της έννοιας και οι ορισμοί της
έννοιας που κατασκευάζουν τα άτομα
μέσα από τις δικές τους εμπειρίες μάθησης
της γεωμετρίας

(Fujita & Jones 2007)

Τυπικές σχηματικές έννοιες

( formal figural concepts)

Τυπικές εικόνες της έννοιας και τυπικοί 
ορισμοί στην Ευκλείδεια Γεωμετρία

(Fujita & Jones 2007)

Ορισμός της έννοια 

(Concept definition)   
«Ένα σύνολο λέξεων που 
αποτελείται από όρους που 
εξηγούν μια έννοια »  
Tall & Vinner 1981 

Εικόνα της έννοιας (Concept image)  
«H συνολική γνωστική δομή που 
συνδέεται με την έννοια, η οποία 
περιλαμβάνει όλες τις διανοητικές 
εικόνες και τις σχετικές ιδιότητες και 
διαδικασίες»       Tall & Vinner 1981 

Ορισμός της έννοια 

(Concept definition)   
«Ένα σύνολο λέξεων που 
αποτελείται από όρους που 
εξηγούν μια έννοια »  
(Tall & Vinner 1981) 

Εικόνα της έννοιας (Concept image)  
«H συνολική γνωστική δομή που 
συνδέεται με την έννοια, η οποία 
περιλαμβάνει όλες τις διανοητικές 
εικόνες και τις σχετικές ιδιότητες και 
διαδικασίες»       (Tall & Vinner 1981) 
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Αυτό το διάγραμμα μπορεί να εξηγηθεί με ένα παράδειγμα, την 

αντίληψη του μαθητή για το «ορθογώνιο». Ένα ορθογώνιο έχει μια 

εικόνα και έναν ορισμό. Με άλλα λόγια, ένα ορθογώνιο είναι μια σχηματική έννοια. 

Στην ευκλείδεια γεωμετρία που παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια και στα 

προγράμματα σπουδών, ένα ορθογώνιο ορίζεται ως «ένα παραλληλόγραμμο με ορθές 

γωνίες» (Van De Walle,  2010).  Από την άλλη πλευρά, για τον 

μαθητή ένα ορθογώνιο είναι «ένα τετράπλευρο με τις απέναντι 

πλευρές ίσες και τέσσερις γωνίες από 90°». Η σχηματική ιδέα για το ορθογώνιο στο 

μυαλό του μαθητή, που αποτελείται από τον ορισμό της έννοιας και την εικόνα της 

έννοιας, θεωρείται προσωπική, ιδεατή έννοια του μαθητή. 

1.4.4 Δυναμική σχηματική έννοια (Dynamic figural concept) 

 

Οι Walcott, Mohr, & Kastberg (2009) υιοθετούν την ιδέα ότι η κατανόηση των 

εννοιών στα μαθηματικά, και ιδιαίτερα στη γεωμετρία, περιλαμβάνει την επίκληση 

ενός συνόλου νοητικών εικόνων μαζί με ένα αντίστοιχο σύνολο ιδιοτήτων για την 

τάξη των αντικειμένων. Μέσα από ένα πλαίσιο βασισμένο στην κατανόηση των 

στρατηγικών λήψης νοήματος από τους μαθητές, εξέτασαν την «δυναμική σχηματική 

έννοια»(dynamic figural concept)  σύμφωνα με την οποία, η προσωπική  σχηματική 

εικόνα του μαθητή δεσμεύεται από το δικό του κατασκευασμένο ορισμό (constructed 

definition) για το μαθηματικό  αντικείμενο. Όπως τονίζουν οι Walcott et al.(2009), ο 

όρος «δυναμική» είναι ουσιαστικής σημασίας και αναφέρεται στη μη στατική 

σχηματική έννοια του παιδιού σε μια δεδομένη χρονική στιγμή,  καθώς ο μαθητής  

αποκτά συνεχώς νέες μαθηματικές εμπειρίες. Η δυναμική εικόνα της έννοιας 

αντιπροσωπεύει μια δομή που εύκολα τροποποιείται και προσαρμόζεται με βάση τη 

μαθηματική εμπειρία του μαθητή, ο οποίος τροποποιεί τον οπτικό πρωτοτυπικό ή  

λεκτικό ορισμό για μια τάξη σχημάτων καθώς αλλάζει την άποψή του για τον 

μαθηματικό κόσμο. Κατασκευάζοντας τις νέες γνώσεις, ο μαθητής ανακαλεί μια 

υπάρχουσα δομή, ώστε να ενσωματώσει τις νέες γνώσεις που αποκτήθηκαν από την 

εμπειρία του. Έτσι, η δυναμική σχηματική έννοια αποτελείται από τις οπτικές, 

λεκτικές, γραπτές, συμβολικές ή επίσημες ιδιότητες του σχήματος που αποτιμώνται 

από τον μαθητή (Walcott et al., 2009). Για παράδειγμα, ένα ορθογώνιο, υπό το 

πρίσμα μιας δυναμικής σχηματικής έννοιας, θεωρείται ως  μια συλλογή από 
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εξωτερικές αναπαραστάσεις, όπως γραπτές απεικονίσεις και εσωτερικές 

αναπαραστάσεις, όπως νοητικές εικόνες, που συνδέονται με το ορθογώνιο και μπορεί 

να είναι νοητικά χειριζόμενες και που οριοθετούνται από έναν ρητό ή σιωπηρό 

ορισμό. 

1.5 Το πρωτοτυπικό φαινόμενο(prototype phenomenon) 

  

Οι Vinner και Hershkowitz (1983) όπως και οι Hershkowitz, Vinner και 

Bruckheimer (1987, στο Hershkowitz, 1990) διερεύνησαν τις εικόνες των εννοιών 

τόσο των μαθητών (grade 5-8) όσο και των δασκάλων πάνω στις  βασικές 

γεωμετρικές έννοιες. Διαπίστωσαν ότι κάθε έννοια έχει ένα ή περισσότερα πρότυπα 

παραδείγματα τα οποία γίνονται πρώτα κατανοητά και, συνεπώς, υπάρχουν στην 

έννοια των περισσότερων γεωμετρικών αντικειμένων. 

Η τάση των μαθητών να βασίζουν  την κρίση τους στις  μορφολογικές πτυχές 

της σχηματικής έννοιας είναι γνωστή ως το «φαινόμενο του προτύπου» (prototype 

phenomenon) (Hershkowitz, 1990). Το βασικό στοιχείο του φαινομένου είναι το 

πρότυπο παράδειγμα (prototype example), «το υποσύνολο δηλαδή των 

παραδειγμάτων που συναποτελούν  τον “μακρύτερο” κατάλογο των ιδιοτήτων, όλων 

των κρίσιμων χαρακτηριστικών της έννοιας αλλά, και εκείνων των ειδικών που έχουν 

ισχυρά οπτικά χαρακτηριστικά» ((Hershkowitz, 1990: 82). Οι μαθητές βλέπουν 

συχνά τα σχήματα με  στατικό και όχι  με δυναμικό τρόπο ο οποίος είναι 

απαραίτητος, για να κατανοηθούν οι σχέσεις εγκλεισμού των γεωμετρικών σχημάτων 

(de Villiers, 1994). Ως αποτέλεσμα αυτής της στατικής απεικόνισης, ορισμένοι 

μαθητές είναι πιθανό να προσθέσουν σιωπηρά εκτός από τον ορισμό, ορισμένες 

ιδιότητες, όπως ότι «στα παραλληλόγραμμα, οι διαδοχικές γωνίες δεν είναι ίσες» και 

«στα παραλληλόγραμμα, οι διαδοχικές  πλευρές δεν  μπορούν να είναι ίσες» 

(Okazaki, 1995, στο Okazaki &Fujita, 2007), που πιθανό να είναι αποτέλεσμα του 

φαινομένου του προτύπου  των παραλληλογράμμων. Οι επιβληθείσες ιδιότητες 

περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά του σχήματος που ταιριάζουν στο πρότυπο του 

μαθητή, αλλά δεν είναι απαραιτήτως τυπική ιδιότητα του σχήματος. Για παράδειγμα, 

ο προσανατολισμός του σχήματος στη σελίδα αποδείχθηκε ότι είναι ένας ισχυρός 

παράγοντας για την αναγνώριση του ως μέλος ενός γεωμετρικού σχήματος 

(Hershkowitz, 1990). Ο Fischbein (1985, στο Okazaki &Fujita, 2007) υπέθεσε ότι οι 

σχηματικές έννοιες (figural concepts), συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών 
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(λανθασμένων) ιδιοτήτων, λειτουργούν ως «σιωπηρά μοντέλα» στη γεωμετρική 

σκέψη.  

Η Hershkowitz (1990) επεσήμανε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν πρωτοτυπική  

κρίση κατά την ταξινόμηση των σχημάτων,  είτε με οπτική μορφή είτε με τη μορφή 

γνώσης των ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών του γεωμετρικού σχήματος. Το πρότυπο 

παράδειγμα είναι η βάση για την  πρωτοτυπική κρίση, με αποτέλεσμα  τα άτομα να το 

χρησιμοποιούν ως μοντέλο στην κρίση τους σε άλλες περιπτώσεις. Ο Wilson (1986 

στο Hershkowitz, 1990) διερεύνησε «τις σχέσεις μεταξύ των ορισμών που δίνουν τα 

παιδιά για το ορθογώνιο και την επιλογή των παραδειγμάτων τους».  Διαπίστωσε ότι 

οι μαθητές έγραψαν ορισμούς που δεν εφάρμοζαν όταν επέλεγαν παραδείγματα ή δεν 

συμβάδιζαν με την αντίδρασή τους σε άλλες προτάσεις της έννοιας. Οι  μαθητές 

επέλεγαν τα παραδείγματα βασιζόμενοι περισσότερο στα δικά τους πρότυπα 

παραδείγματα και λιγότερο στους δικούς τους ορισμούς. 

Η Hershkowitz,(1990) θεώρησε ότι υπάρχουν δύο τύποι πρωτοτυπικής κρίσης : 

 • Τύπος 1. Το πρότυπο παράδειγμα χρησιμοποιείται ως πλαίσιο αναφοράς και η 

οπτική κρίση εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις (πρώτο επίπεδο van Hiele). Για 

παράδειγμα, κατά την  κατασκευή του ύψους σε ένα δεδομένο τρίγωνο, οι μαθητές 

αποτυγχάνουν να σχεδιάσουν ύψη  που έρχονται σε αντίθεση με την πρωτοτυπική 

εικόνα της έννοιας (concept image) κατά την οποία «το  ύψος βρίσκεται στο 

εσωτερικό του τριγώνου». 

• Τύπος 2. Το πρότυπο παράδειγμα χρησιμοποιείται ως πλαίσιο αναφοράς, αλλά το 

υποκείμενο βασίζει την κρίση του στις ιδιότητες του προτύπου και προσπαθεί να τις 

επιβάλει σε άλλα παραδείγματα της έννοιας. Όταν αυτό δεν λειτουργεί, ο μαθητής δε 

δέχεται το σχήμα ως παράδειγμα της έννοιας. Για παράδειγμα, η συλλογιστική «όλα 

τα σχήματα, εκτός από το τετράγωνο, δεν είναι  τετράπλευρα επειδή μπορεί να έχουν 

ίσες πλευρές, αλλά δεν έχουν ίσες γωνίες», είναι μεν αναλυτική, ωστόσο είναι 

εσφαλμένη (αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο van Hiele). 

Ο Wilson (1990 στο Wolcott, 2009) ονομάζει «άκαμπτα» τα σταθερά οπτικά 

πρότυπα, δηλαδή, εκείνα τα πρότυπα που έχουν οριστεί και δεν έχουν εύκολη 

μεταχείριση στο μυαλό του παιδιού. Τα άκαμπτα πρότυπα (Inflexible prototypes) 

είναι στατικά και αμετάβλητα. Τα παιδιά που διαθέτουν άκαμπτα οπτικά πρότυπα δε 

θέλουν να δουν κίνηση πάνω στο σχήμα. Οι μαθητές  που οραματίζονται την κίνηση 

πάνω στο σχήμα έχουν ένα ευέλικτο πρότυπο (flexible prototype). Ο Wilson (1990) 
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επισήμανε ότι τα πρότυπα τείνουν να είναι πιο ευέλικτα, καθώς οι μαθητές 

κατανοούν σταδιακά την έννοια. 

Επιπλέον, από τα ευρήματα τους οι Hershkowitz, Bruckheimer και Vinner 

(1987, όπως αναφ. στο Hershkowitz,1990) διαπίστωσαν ότι ακόμη και σε στιγμιαία 

διαμορφωμένες έννοιες, όπου μια εφευρεθείσα έννοια δίνεται από έναν λεκτικό 

ορισμό χωρίς να παρουσιάζεται ούτε ένα παράδειγμα, τόσο οι μαθητές όσο και οι 

δάσκαλοι παρήγαγαν τα ίδια πρότυπα παραδείγματα. Οι Archavsky και Goldenberg 

(2005, στον Wolcott, 2009) επεσήμαναν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των τυπικών 

ορισμών και των νοητικών εικόνων των γεωμετρικών μορφών είναι συχνά 

συγκρουσιακή, με αποτέλεσμα οι μαθητές  να ταξινομούν τα  σχήματα με βάση μια 

εσωτερική, οπτική, ολιστική αναπαράσταση παρά με τη βοήθεια του τυπικού 

ορισμού. 

Ο Okazaki et al. (2007) πρότεινε τη χρήση της αναλογίας ως μια χρήσιμη 

στρατηγική για την πρόκληση και την ανάπτυξη του πρωτοτυπικού φαινομένου των 

μαθητών. Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής δεχτεί ένα τετράγωνο ως ειδικού τύπου 

ορθογώνιο, τότε θα μπορούσε να εφαρμοστεί  αναλογική λογική και σε άλλες 

σχέσεις, όπως το ορθογώνιο και το παραλληλόγραμμο. Βασιζόμενος σε αυτό το έργο, 

ο Fujita (2012) πρότεινε ένα διαδοχικό σχέδιο για την εμπλοκή των μαθητών στο 

περίπλοκο ζήτημα των ιεραρχικών ορισμών των τετραπλεύρων. Το σχέδιο αυτό 

περιλαμβάνει πρώτα την κατανόηση των τετραπλεύρων από τους μαθητές και εν 

συνεχεία την ενθάρρυνση τους να εξετάσουν την αντίθετη κατεύθυνση της σχέσης 

συμπερίληψης (opposing direction of inclusion relationship ) μεταξύ ορισμών και 

χαρακτηριστικών, καθώς επίσης και να συζητήσουν τα κρίσιμα και τα μη κρίσιμα 

χαρακτηριστικά των τετραπλεύρων με βάση αυτά που ήδη γνωρίζουν (αναλογική 

λογική).  

1.6 Ρεαλιστικά Μαθηματικά. 

  

Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί, απογοητευμένοι από τις μηχανιστικές, εμπειρικές 

και διαρθρωτικές φιλοσοφίες της μαθηματικής εκπαίδευσης  των δεκαετιών του ΄60 

και του ΄70, ανέπτυξαν μια νέα θεωρία μαθηματικής εκπαίδευσης,  βασισμένη στην 

άποψη του Freudenthal για τα μαθηματικά ως «ανθρώπινη δραστηριότητα» η οποία, 

για να αποκτήσει ανθρώπινη αξία πρέπει να συνδεθεί με την κοινωνία, την 
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πραγματικότητα και την ιστορία τους (Freudenthal, 1991, στο  Beaugris 2013). Ο 

Freudenthal (1968, 1973, 1991 στο Van den Heuvel-Panhuizen & Drijvers, 2014) 

υποστήριξε ότι η διδασκαλία των μαθηματικών πρέπει να είναι σχετική με τους 

μαθητές και διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προσφέρονται στους 

μαθητές ευκαιρίες για μια καθοδηγούμενη εκ νέου ανακάλυψη  των μαθηματικών. 

Εισήγαγε τη μέθοδο της διδακτικής φαινομενολογίας. Περιέγραψε τις μαθηματικές 

έννοιες, τις δομές και τις ιδέες σε σχέση με τα φαινόμενα για τα οποία 

δημιουργήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τη μαθησιακή διαδικασία των μαθητών. 

Κατέληξε σε θεωρητικές σκέψεις σχετικά με τη σύσταση νοερών μαθηματικών 

αντικειμένων συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της θεωρίας της  Ρεαλιστικής  

Εκπαίδευσης των Μαθηματικών (RME).  

1.6.1 Οι βασικές αρχές διδασκαλίας της RME  

Όπως αναφέρει η Van den Heuvel-Panhuizen (2014),  η θεωρία της Ρεαλιστικής 

Εκπαίδευσης των Μαθηματικών περιλαμβάνει  μια σειρά από βασικές αρχές για τη 

διδασκαλία των μαθηματικών. Οι περισσότερες από αυτές τις βασικές αρχές 

διδασκαλίας διατυπώθηκαν αρχικά από τον Treffers (1978, στο Van den Heuvel-

Panhuizen et al., 2014).  

Μπορούν να διακριθούν έξι βασικές αρχές:  

• Σύμφωνα με την αρχή της δραστηριότητας(activity principle), οι σπουδαστές της 

RME αντιμετωπίζονται ως ενεργά συμμετέχοντες στη διαδικασία μάθησης. Αυτή η 

θέση αντανακλά την ερμηνεία του Freudenthal πως τα μαθηματικά είναι μια  

ανθρώπινη δραστηριότητα (Van den Heuvel-Panhuizen et al., 2014). 

• Η αρχή της πραγματικότητας (reality principle) μπορεί να γίνει αντιληπτή με δύο 

τρόπους. Από τη μία, εκφράζει τη σημασία που αποδίδεται στο στόχο της 

μαθηματικής  εκπαίδευσης, την επίλυση προβλημάτων «πραγματικής ζωής», ενώ από 

την άλλη, υποδηλώνει ότι η μαθηματική εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά από 

προβληματικές καταστάσεις που έχουν νόημα για τους μαθητές. Μόνο τότε δίνεται η 

ευκαιρία στους μαθητές να προσδώσουν νόημα στις μαθηματικές δομές που 

αναπτύσσουν, καθώς λύνουν τα προβλήματα. Η διδασκαλία ξεκινά με προβλήματα 

σε διάφορα πλαίσια που μπορούν να μαθηματικοποιηθούν και να εισάγουν τους 

μαθητές στην τροχιά των άτυπων στρατηγικών λύσεων που σχετίζονται με τη λύση 
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του προβλήματος ως ένα πρώτο βήμα στη διαδικασία μάθησης (Van den Heuvel-

Panhuizen et al., 2014). 

• Η αρχή του επιπέδου (level principle) υπογραμμίζει ότι κατά την εκμάθηση των 

μαθηματικών οι μαθητές περνούν από διάφορα επίπεδα κατανόησης. Ξεκινούν από 

ανεπίσημες λύσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον τους και, μέσω της δημιουργίας 

διαφόρων επιπέδων συντόμευσης και σχηματισμών, φτάνουν στην απόκτηση γνώσης 

σχετικά με το πώς σχετίζονται οι έννοιες και οι στρατηγικές. Τα μοντέλα είναι 

σημαντικά για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των άτυπων μαθηματικών, που 

σχετίζονται με το περιβάλλον, και των τυπικών μαθηματικών. Για να 

πραγματοποιηθεί  αυτή η  γεφύρωση, σύμφωνα με τον  Streefland (1985, 1993, 1996 

στο Van den Heuvel-Panhuizen , 2013), τα μοντέλα πρέπει να μετατοπιστούν από ένα 

«μοντέλο μιας» (model of)  συγκεκριμένης κατάστασης σε ένα «μοντέλο για»(model 

for) όλα τα είδη των ισοδύναμων καταστάσεων (Gravemeijer, 1994, στο Van den 

Heuvel-Panhuizen 2003). Όπως ισχυρίζεται η Van den Heuvel-Panhuizen (2003: 13), 

«με την RME, τα μοντέλα θεωρούνται ως αναπαραστάσεις προβληματικών 

καταστάσεων που αντανακλούν απαραίτητα βασικές πτυχές των μαθηματικών 

εννοιών και δομών που σχετίζονται με τις προβληματικές καταστάσεις, αλλά 

μπορούν να έχουν διαφορετικές εκδηλώσεις [...] υλικά, οπτικά σκίτσα, 

παραδειγματικές καταστάσεις, σχήματα, διαγράμματα, ενώ ακόμη και τα σύμβολα 

μπορούν να χρησιμεύσουν ως μοντέλα».  

• Η αρχή της αλληλεπίδρασης (intertwinement principle) σημαίνει ότι οι μαθηματικοί 

τομείς περιεχομένου, όπως ο αριθμός, η γεωμετρία, η μέτρηση και ο χειρισμός των 

δεδομένων, δε θεωρούνται ως μεμονωμένα κεφάλαια του προγράμματος σπουδών 

αλλά ως ανεξάρτητοι και ολοκληρωμένοι  τομείς. Στους μαθητές προσφέρονται 

πλούσια προβλήματα στα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα μαθηματικά 

εργαλεία και γνώσεις (Van den Heuvel-Panhuizen et al., 2014).   

• Σύμφωνα με την αρχή της διαδραστικότητας (interactivity principle) της RME, η 

εκμάθηση των  μαθηματικών δεν είναι μια μεμονωμένη δραστηριότητα αλλά και μια 

κοινωνική δραστηριότητα. Η Van den Heuvel-Panhuizen (2014) τονίζει  ότι η  

συζήτηση μεταξύ όλων των μελών της τάξης και η ομαδική εργασία προσφέρουν 

στους μαθητές  την ευκαιρία να μοιραστούν τις στρατηγικές και τις ανακαλύψεις τους 

με τους άλλους και να επικοινωνήσουν με τα μαθηματικά. Η αλληλεπίδραση 
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προκαλεί τον προβληματισμό, ο οποίος επιτρέπει στους μαθητές να βελτιώσουν τις 

στρατηγικές τους και να φτάσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο κατανόησης. 

 • Η αρχή της καθοδήγησης (guidance principle) αναφέρεται στην ιδέα του 

Freudenthal για «καθοδηγούμενη εκ νέου ανακάλυψη» των μαθηματικών. Οι 

εκπαιδευτικοί, από τη μία, θα πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη μάθηση 

των μαθητών και, από την άλλη, τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν σενάρια που θα  λειτουργούν ως μοχλοί για την επίτευξη αλλαγών 

στην κατανόηση των μαθητών. Για να γίνει αυτό, η διδασκαλία και τα προγράμματα 

πρέπει να βασίζονται σε συνεκτικές μακροχρόνιες τροχιές διδασκαλίας-μάθησης 

(Van den Heuvel-Panhuizen 2014). Η καθοδήγηση διαδραματίζει βασικό ρόλο στη 

διαδικασία της επανεφεύρεσης. Καθώς ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει το υλικό, θα 

φανταστεί τους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές θα παράγουν τα μαθηματικά 

αποτελέσματα από μόνοι τους. Οι Gravemeijer και Terwel (2000: 786) ισχυρίζονται 

ότι «ο κατασκευαστής  του προγράμματος σπουδών αρχίζει με ένα πείραμα σκέψης, 

έχοντας στο νου του μια διαδρομή με την οποία θα μπορούσε να φτάσει σε μια 

προσωπική λύση. Η γνώση της ιστορίας των μαθηματικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως ευρετική συσκευή σε αυτή τη διαδικασία». 

1.6.2 Η διδακτική αξιοποίηση της ιστορίας 

 Ο Freudenthal οριοθετεί τη χρήση της Ιστορίας στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών, αποδίδοντας σ’ αυτήν ένα ρόλο «δεξαμενής» από την οποία 

αντλούνται διδακτικές ιδέες και υλικό (Θωμαΐδης, 2014). Χρησιμοποιώντας 

δραστηριότητες εμπνεόμενες από την ιστορία των Μαθηματικών, οι διδασκόμενοι 

μπορούν να αντιληφθούν ότι οι ευρετικές διαδικασίες, οι εικασίες, οι αμφιβολίες, τα 

λάθη, οι ελλιπείς διατυπώσεις και αποδείξεις, τα αδιέξοδα, οι αντιπαραθέσεις, ακόμη 

και οι διαφορετικές προσεγγίσεις στα διάφορα προβλήματα, όχι μόνο είναι θεμιτά, 

αλλά αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο συστατικό της μαθηματικής 

δημιουργίας (Τζανάκης, 2009). 

Σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση, οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν, 

μέσα από τη διδασκαλία, την αναγκαιότητα εισαγωγής των μαθηματικών κανόνων 

στην ιστορική πορεία εξέλιξης των Μαθηματικών, τα κίνητρα που επέβαλαν την 

εισαγωγή της νέας γνώσης, τα προβλήματα που οδήγησαν σε αυτή και τις 

προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν, άλλοτε επιτυχημένες και άλλοτε λιγότερο 
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επιτυχημένες, για την αντιμετώπισή τους. Η ιστορία των Μαθηματικών μπορεί να 

προτείνει πιθανούς τρόπους παρουσίασης ενός μαθηματικού θέματος με ένα φυσικό 

τρόπο, ελαχιστοποιώντας τα λογικά κενά, που ενδεχομένως δημιουργεί μία «τεχνητή» 

παρουσίαση των μαθηματικών εννοιών, των μεθόδων και των αποδείξεων. Με αυτό 

σαν πλαίσιο, η ιστορία των Μαθηματικών μπορεί να εμπνεύσει τους καθηγητές και 

να τους βοηθήσει στη διδακτική πράξη (Tzanakis & Arcavi et al, 2000).  

Σύμφωνα με την αρχή της καθοδηγούμενης επανεφεύρεσης,  πρέπει να δοθεί η 

ευκαιρία στους μαθητές να βιώσουν, κατά τη διδασκαλία, διαδικασίες ανάλογες με 

εκείνες μέσω των οποίων επινοήθηκαν μαθηματικές έννοιες και σύμβολα. Είναι 

σημαντικό να τονιστεί ότι ο στόχος δεν είναι η αναπαραγωγή του ιστορικού πλαισίου 

γένεσης μίας μαθηματικής έννοιας ή ιδέας, αλλά η εμπλοκή σε διερευνητικές 

δραστηριότητες, η διατύπωση και ο έλεγχος υποθέσεων, ο πειραματισμός, η 

διατύπωση επιχειρηματολογίας. Η ιστορία των Μαθηματικών είναι δυνατό να 

προσφέρει ενδιαφέρουσες μαθηματικές δραστηριότητες. 

Ο Freudenthal παρατήρησε σχετικά ότι  «Ο Σωκράτης δεν πίστευε ότι η αληθινή 

γνώση πράγματι επινοείται.… Η ψυχή λόγω της προΰπαρξής της κατέχει όλη την 

αληθινή γνώση, ο μαθητής το μόνο που έχει να κάνει είναι να την ανακαλέσει, και το 

καθήκον του δασκάλου είναι να τον βοηθήσει. Η διδασκαλία συνίσταται στην 

καθοδήγηση του μαθητή να θυμηθεί αυτό που έχει ξεχάσει … Δεν είναι ανάγκη να 

αντιγράψουμε τα πάντα από τον Σωκράτη, ούτε να συμμεριστούμε την πίστη του στην 

προΰπαρξη. Αυτό που μένει τότε είναι η μάθηση με την εκ νέου ανακάλυψη, όπου τώρα 

το “εκ νέου” δε σημαίνει την προϊστορία του ανθρώπου που μαθαίνει αλλά την ιστορία 

της ανθρωπότητας» (Freudenthal 1973: 102). 

1.6.3 Οριζόντια και κάθετη μαθηματικοποίηση 

Η καθοδηγούμενη εκ νέου ανακάλυψη στην τάξη επιτυγχάνεται μέσω της 

διαδικασίας της μαθηματικοποίησης. Όπως ορίζεται από τον Treffers (1987 στο 

Beaugris, 2013), η μαθηματικοποίηση είναι η «οργανωτική, διαρθρωτική 

δραστηριότητα στην οποία οι αποκτηθείσες γνώσεις και ικανότητες καλούνται να 

ανακαλύψουν τις άγνωστες ακόμα κανονικότητες, συνδέσεις και δομές». 

Ο Treffers (1991) κάνει λόγο για την οριζόντια μαθηματικοποίηση και την 

κάθετη μαθηματικοποίηση ως δύο από τις κύριες αρχές της RME. O ίδιος (στο 

Beaugris 2013) περιγράφει την οριζόντια μαθηματικοποίηση ως «μετασχηματισμό 

ενός πεδίου προβλημάτων σε ένα μαθηματικό πρόβλημα». Όπως διευκρινίζεται από 
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την Van den Heuvel-Panhuizen (2003), στην οριζόντια μαθηματικοποίηση οι μαθητές 

αντιμετωπίζουν προβλήματα ή ρεαλιστικές καταστάσεις από την καθημερινή ζωή 

συνδέοντας τις με τον κόσμο των μαθηματικών. Η προσαρμογή ενός πλαισιωμένου 

προβλήματος σε ένα μαθηματικό πρόβλημα πραγματοποιείται με την κατασκευή ενός 

μοντέλου από τους  ίδιους τους μαθητές. Η οριζόντια μαθηματικοποίηση στοχεύει  

στην αναγνώριση των δομικών ομοιοτήτων των διαφόρων καταστάσεων που 

επιλέγονται να χρησιμοποιηθούν. Η αναγνώριση αυτή συνοδεύεται  και από την 

εξέλιξη των χρησιμοποιούμενων μοντέλων (Κολέζα, 2009).       

Η κάθετη μαθηματικοποίηση μπορεί να προκληθεί με τον καθορισμό των 

προβλημάτων που επιδέχονται λύσεις σε διαφορετικά μαθηματικά επίπεδα 

(Freudenthal, 1991, στο Gravemeijer & Terwel, 2000). Στην κάθετη 

μαθηματικοποίηση κάποιος λειτουργεί «μέσα στο μαθηματικό σύστημα» (Treffers,  

1987, στο Beaugris, 2013). Συνεπώς,  αναφέρεται σε μία διαδικασία αναδιοργάνωσης 

που συντελείται μέσα στο μαθηματικό σύστημα, με στόχο την κατασκευή ενός νέου 

μαθηματικού αντικειμένου (έννοιας ή διαδικασίας) (Κολέζα, 2009). Αφορά δηλαδή 

την κίνηση μέσα στον αφηρημένο κόσμο των συμβόλων, την εκτέλεση υπολογισμών 

και την απόδειξη θεωρημάτων εντός της μαθηματικής κατασκευής, τα οποία 

προκύπτουν από την οριζόντια μαθηματικοποίηση (Van den Heuvel-Panhuizen 

2014). Τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται πλέον ταιριάζουν σε καταστάσεις που 

χαρακτηρίζονται από μία συγκεκριμένη μαθηματική δομή (Gravemeijer, 1999, στο 

Κολέζα, 2009). 

   Η βέλτιστη διδασκαλία και μάθηση επιτυγχάνεται τόσο με την οριζόντια όσο 

και με την κατακόρυφη μαθηματικοποίηση μέσω της  χρήσης  των μοντέλων.  

«Τελικά,  το μοντέλο γίνεται μία ανεξάρτητη οντότητα που χρησιμοποιείται ως μέσο 

μαθηματικού συλλογισμού περισσότερο από ό, τι ως τρόπος συμβολισμού μιας 

ιδιαίτερης, πλαισιοθετημένης,  μαθηματικής δραστηριότητας» (Gravemeijer 1999, 

στο Κολέζα, 2009). 

1.7  Τα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης  των van Hiele  

    Παραδοσιακά, οι ερευνητές που μελετούν την εννοιολογική εξέλιξη στη 

γεωμετρία εξήγησαν τα ευρήματά τους μέσω του πρίσματος των επιπέδων 

γεωμετρικής εξέλιξης Van Hiele (Van Hiele, 1959/1985 στο Walcott et al.2009). 

Σύμφωνα με τους Van Hiele, η εννοιολογική εξέλιξη των παιδιών είναι ιεραρχική, με 

τις αντιλήψεις τους να περνούν από επίπεδα που κυμαίνονται από την οπτικοποίηση, 
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όπου αναγνωρίζουν το σχήμα μόνο από την εμφάνιση , στην αυστηρότητα, όπου 

διερευνούν σχήματα σε άλλα αξιωματικά συστήματα (Crowley, 1987; Καλαϊτζίδης,  

Παππά, & Σακονίδης,  2017).  

O Νικολουδάκης το 2009 επεσήμανε ότι οι Usiskin (1982) και Fuys, Geddes, & 

Tischler (1988) επιβεβαίωσαν την εγκυρότητα των τεσσάρων πρώτων επιπέδων 

(αναγνώριση, ανάλυση, άτυπη αφαίρεση και τυπική αφαίρεση) για τους  μαθητές του 

Λυκείου. 

1. Το επίπεδο Αναγνώρισης (Recognition level) ή Οπτικοποίησης (Visualization 

level). 

   Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο αντιλαμβάνονται τα σχήματα ως μια ολότητα 

(Gestalt αναγνώριση) με βάση τη μορφή τους (Νικολουδάκης, 2009; Κολέζα, 2000).   

Η μορφή υπερισχύει των ιδιοτήτων του σχήματος: π.χ. ένα τετράγωνο που έχει 

περιστραφεί κατά 45ο  από τη θέση που έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε είναι πλέον 

«διαμάντι» και όχι τετράγωνο (Van de Walle, 2010). Για την περιγραφή των 

σχημάτων χρησιμοποιούν οπτικά πρότυπα. Για παράδειγμα, ένα σχήμα είναι 

ορθογώνιο, όταν μοιάζει με πόρτα. Οι μαθητές δε βλέπουν τα μέρη του σχήματος, 

ούτε αντιλαμβάνονται τις σχέσεις μεταξύ των συνθετικών μερών του σχήματος και 

μεταξύ των σχημάτων. Δε μπορούν, επίσης, να συγκρίνουν σχήματα που έχουν κοινές 

ιδιότητες μεταξύ τους (Crowley, 1987). Αναγνωρίζουν, για παράδειγμα, ένα 

ορθογώνιο, ένα τετράγωνο, έναν ρόμβο, αλλά δε μπορούν να αντιληφθούν ένα  

τετράγωνο σαν ορθογώνιο και έναν ρόμβο ως παραλληλόγραμμο (Νικολουδάκης, 

2009; Ντζιαχρήστος & Κολέζα,1990). 

2. Το Επίπεδο Ανάλυσης (Analysis) ή Περιγραφικό επίπεδο (Descriptive   level).     

    Ο μαθητής που έχει φτάσει στο δεύτερο επίπεδο αρχίζει να διακρίνει τα μέρη του 

σχήματος και, επίσης, μπορεί να προσδιορίζει τις σχέσεις μεταξύ συγκεκριμένων 

σχημάτων. Οι ιδιότητες του σχήματος εδραιώνονται πειραματικά, με μετρήσεις,  

σχεδιάσεις, μοντελοποιήσεις, περιγράφονται, αλλά δε μπορούν να ορισθούν τυπικά ή 

να αποδειχθούν. Οι μαθητές μπορούν να αναγνωρίσουν ένα σχήμα από τις ιδιότητές 

του (Crowley, 1987). Ταυτόχρονα, χαρακτηριστικά που δεν έχουν σχέση, όπως το 

μέγεθος και ο προσανατολισμός, αποκτούν δευτερεύουσα σημασία. Αν και οι 

μαθητές είναι σε θέση να καταγράψουν τις ιδιότητες των τετραγώνων, των 

ορθογωνίων και των παραλληλογράμμων, εν τούτοις αδυνατούν  να αντιληφθούν ότι 
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πρόκειται για επιμέρους υποκατηγορίες (Νικολουδάκης, 2009; Ντζιαχρήστος & 

Κολέζα, 1990). 

3. Η Άτυπη Παραγωγή ή Άτυπη Αφαίρεση (Informal Deduction) ή Διάταξη 

(Order) 

 Οι μαθητές είναι σε θέση να προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων 

του αντικειμένου και μεταξύ των ίδιων των αντικειμένων. Συνδέουν τα σχήματα με 

βάση τις ιδιότητές τους και τα ταξινομούν σε κατηγορίες. Για παράδειγμα, «κάθε 

τετράγωνο είναι ορθογώνιο, κάθε ορθογώνιο είναι παραλληλόγραμμο». Οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται τον ρόλο του ορισμού. Οι λογικές σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων 

και των ιδιοτήτων των αντικειμένων διαμορφώνονται από τους ορισμούς. 

(Νικολουδάκης, 2009; Ντζιαχρήστος & Κολέζα, 1990) 

4. Το Επίπεδο Τυπικής Λογικής (Formal logic) ή Αφαίρεσης(Abstraction) 

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημασία της παραγωγικής μεθόδου σαν ένα 

μέσο κατασκευής και ανάπτυξης όλης της γεωμετρικής θεωρίας. Δημιουργούν 

θεωρήματα βασιζόμενοι σε αξιώματα και ορισμούς και τα αποδεικνύουν 

χρησιμοποιώντας εκφράσεις λογικής αιτιολόγησης. Αρχίζουν να κατανοούν την 

αναγκαιότητα ύπαρξης ενός συστήματος, αποτελούμενο από αξιώματα, ορισμούς, 

θεωρήματα, πορίσματα και δεδομένα για τη εδραίωση της γεωμετρικής αλήθειας 

(Νικολουδάκης, 2009; Ντζιαχρήστος & Κολέζα, 1990). 

5. Το Επίπεδο Αυστηρότητας (Rigor level) 

 Σε αυτό το επίπεδο της ιεραρχίας Van Hiele, οι σπουδαστές είναι σε θέση να 

αντιλαμβάνονται τα διάφορα παραγωγικά συστήματα και  να αποδεικνύουν 

θεωρήματα χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα αξιώματα των συστημάτων αυτών 

(Νικολουδάκης, 2009; Ντζιαχρήστος & Κολέζα, 1990). 

Τα επίπεδα Van Hiele έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Τα επίπεδα είναι 

διαδοχικά. Για να φθάσουν σε ένα ορισμένο επίπεδο, οι μαθητές πρέπει να έχουν 

κατακτήσει τα προηγούμενα. Οι  Van Hiele  ισχυρίστηκαν ότι η κατανόηση των 

μαθητών μετακινείται διαδοχικά μέσω της ιεραρχίας από επίπεδο σε επίπεδο και, 

λόγω της διαδοχικής κίνησης, οι μαθητές μπορούν να ταξινομηθούν σε ένα επίπεδο 

με βάση την αποδεδειγμένη γνώση τους στη γεωμετρία (Battista, 2007, στο Walcott 

et al., 2009). Ο Hoffer (1981 στο Σακονίδης και συν.,2017) θεωρεί ότι οι μαθητές 

πρέπει να αναπτύξουν στα πλαίσια της γεωμετρίας δεξιότητες οπτικές, λεκτικές, 

σχεδίασης, λογικές και δεξιότητες εφαρμογής. Οι τροποποιήσεις που πρότεινε ο 
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Hoffer συμπληρώνουν τα επίπεδα Van Hiele  με τις πέντε δεξιότητες που πρέπει να 

αναπτύσσουν οι μαθητές σε κάθε επίπεδο κατά τη διάρκεια του μαθήματος.   

 Ο Walcott et al.(2009) αναφέρει ότι αρκετοί ερευνητές (Clements & Battista, 

1992; Guitierrez, Jaime, & Fortuny, 1991; Lehrer, Jenkins & Osana, 1998) 

προσέφεραν παραλλαγές των αρχικών επιπέδων Van Hiele, αμφισβητώντας την ιδέα 

ότι η μάθηση είναι μια ιεραρχική, ασυνεχής διαδικασία, υποστηρίζοντας, αντ’ αυτού, 

ότι τα άτομα λειτουργούν ταυτόχρονα σε πολλαπλά επίπεδα. 

 

1.7.1 Τα επίπεδα Van Hiele και η διδασκαλία της Γεωμετρίας  

Ο  Van de Walle (2010) συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά των επιπέδων Van 

Hiele  τόνισε ότι αυτά δεν εξαρτώνται από την ηλικία, κατ’ επέκταση ένας φοιτητής 

θα μπορούσε να είναι στο πρώτο επίπεδο. Οι γεωμετρικές εμπειρίες είναι ο 

μεγαλύτερος μεμονωμένος παράγοντας που επηρεάζει την πρόοδο μέσω των 

επιπέδων, επομένως,  οι μαθητές θα πρέπει να εξερευνήσουν, να μιλήσουν και να 

αλληλεπιδράσουν με το περιεχόμενο στο επόμενο επίπεδο, αυξάνοντας τις εμπειρίες 

στο σημερινό επίπεδό τους. Όταν η διδασκαλία ή η γλώσσα είναι σε επίπεδο 

υψηλότερο από εκείνο του μαθητή, θα υπάρξει έλλειψη επικοινωνίας. Ένας μαθητής 

μπορεί να απομνημονεύσει, για παράδειγμα, ότι όλα τα τετράγωνα είναι ορθογώνια 

χωρίς να έχει δημιουργήσει την αντίστοιχη σχέση  μεταξύ των δύο τετραπλεύρων 

(Van de Walle, 2010). 

Ο Θωμαΐδης (2000) τονίζει ότι η διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας 

προϋποθέτει τα δύο πρώτα επίπεδα van Hiele και έχει ως κύριο σκοπό την κατάκτηση 

των επόμενων επιπέδων. Ο ίδιος παρουσιάζει αποτελέσματα ερευνών που 

αποδεικνύουν ότι η παραδοσιακή διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας αδυνατεί 

να οδηγήσει τους μαθητές στην κατάκτηση των ανώτερων επιπέδων γεωμετρικής 

σκέψης. 

Ο Freudenthal (στο Θωμαΐδη, 2000) αποδίδει την αποτυχία της διδασκαλίας της 

παραδοσιακής Ευκλείδειας Γεωμετρίας στο γεγονός ότι ο παραγωγικός της 

χαρακτήρας δεν μπορεί να επινοηθεί εκ νέου από τον μαθητή, αλλά μόνο να του 

επιβληθεί. Ο Skemp (στο Θωμαΐδη, 2000), επίσης, επισημαίνει ότι η παραδοσιακή 

διδασκαλία δίνει μόνο το τελικό προϊόν της μαθηματική ανακάλυψής και, ως εκ 

τούτου, αποτυγχάνει να διεγείρει εκείνες τις διαδικασίες που οδηγούν στη 

μαθηματική ανακάλυψη. Επιπρόσθετα, ο Θωμαΐδης(2000) τονίζει ότι, για να γίνει 
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κατανοητός ο παραγωγικός χαρακτήρας της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, απαιτείται μία 

ισχυρή διαισθητική βάση, την οποία θα αποκτήσουν οι μαθητές μέσα από εμπειρικές 

ανακαλύψεις, τη διατύπωση  και επαλήθευση εικασιών και τις γεωμετρικές 

κατασκευές και εφαρμογές. Συνεχίζοντας, ο ίδιος επισημαίνει, από τη μία, την 

ανάγκη της ισορροπημένης ανάπτυξης μεταξύ της «Πρακτικής Γεωμετρίας» και της 

«Θεωρητικής Γεωμετρίας» των αποδείξεων καθ’ όλη την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

και, από την άλλη, την ανάγκη να δημιουργηθούν τα κατάλληλα διδακτικά μέσα και 

οι μέθοδοι που θα επιτρέψουν την υλοποίηση αυτού του στόχου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
   

ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ  

Η ιστορική ανάλυση της μαθηματικής εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλει σε 

μεγάλο βαθμό στην κατανόηση πολλών σύγχρονων προβλημάτων της διδασκαλίας 

και εκμάθησης των μαθηματικών. Η ανάλυση των σχολικών βιβλίων στην ιστορική 

έρευνα διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο, αφού μέσα από αυτή αναδεικνύονται οι 

κυρίαρχες αντιλήψεις και απόψεις για τα μαθηματικά και την διδασκαλία τους.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την ιστορική εξέλιξη των ορισμών του 

Κύκλου  και των Παραλληλογράμμων. Στο πρώτο μέρος θα αναλυθούν  οι παραπάνω 

ορισμοί, όπως απαντώνται  στα «Στοιχεία» του Ευκλείδη, καθώς και οι ταξινομήσεις 

των τετραπλεύρων, από την Ευκλείδεια ταξινόμηση έως και τη σύγχρονη.  Στο 

δεύτερο μέρος θα εξετάσουμε τα σχολικά βιβλία της Γεωμετρίας από το 1830 ως 

σήμερα. Αρχικά, θα εξεταστούν ως προς τις επιδράσεις που δέχθηκαν από τις απόψεις 

άλλων -πέραν του Ευκλείδη- , όπως αυτή του Legendre, του Hilbert και άλλων. 

Τέλος, θα αναλύσουμε τους ορισμούς του κύκλου και των τετραπλεύρων, όπως αυτοί 

παρουσιάζονται στα βιβλία της σχολικής γεωμετρίας της περιόδου 1830 ως σήμερα.   

2.1 Ευκλείδης: « Στοιχεία»   

Ο Πρόκλος γράφει ότι  «νεώτερος τῶν περί την Ἀκαδημίαν τοῦ Πλάτωνος εἶναι 

ὁ Εὐκλεἰδης, ὁ συναθροίσας τα Στοιχεία και διατάξας μέν πολλά εὑρεθέντα  ὑπὸ τοῦ 

Εὐδόξου, τελειοποιήσας δέ πολλά εὑρεθέντα ὑπό τοῦ Θεαιτήτου, προσέτι δέ ό 

ἀναγαγών εἰς ἀλανθάστους ἀποδείξεις ἐκεῖνα τά θεωρήματα, τά ὁποῖα  πρό αὐτοῦ δέν 

εἶχον αὐστηρῶς ἀποδειχθῆ» (Σχόλια του Πρόκλου σ 68 στο Σταμάτη, 1975: 14). 
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2.1.1 Οι ορισμοί στο Βιβλίο Α΄  των Στοιχείων του Ευκλείδη.  

Στο πρώτο βιβλίο των Στοιχείων περιέχονται 23 όροι (ορισμοί). Όπως τονίζει ο 

Σταμάτης (1975) στον πρόλογο του βιβλίου του «Ευκλείδειος Γεωμετρία», οι ορισμοί 

της ευθείας γραμμής και της επίπεδης επιφάνειας φαίνεται ότι έχουν διατυπωθεί από 

τον ίδιο τον Ευκλείδη, ο οποίος προσπάθησε να εκφράσει τις θέσεις του Πλάτωνα για 

τις παραπάνω έννοιες. Οι περισσότεροι ορισμοί θεωρούνται ότι έχουν διατυπωθεί 

τόσο από τους  Πυθαγόρειους όσο και από τους μη Πυθαγορείους  μαθηματικούς που 

άκμασαν στην Αθήνα πριν την εποχή της λειτουργίας της Ακαδημίας του Πλάτωνα 

(Σταμάτη, 1975: 17). 

Ο Ευκλείδης δεν ορίζει τα βασικά γεωμετρικά αντικείμενα ή βασικές 

μαθηματικές έννοιες (Εξαρχάκος et al., 2001).  Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, ο 

ορισμός του Παραλληλογράμμου, του Τραπεζίου και άλλων μαθηματικών 

αντικειμένων. Οι ορισμοί των Στοιχείων είναι είτε επεξηγήσεις, είτε υποθέσεις, είτε 

σιωπηρές παραδοχές, δηλαδή προτάσεις που θεωρούνται αληθείς. Ωστόσο, δεν 

έχουμε αξιώματα ύπαρξης των βασικών μαθηματικών αντικειμένων. Κάποιοι 

ορισμοί, για παράδειγμα της γωνίας, μας δίνουν τον κανόνα κατασκευής του 

συγκεκριμένου γεωμετρικού αντικειμένου, ενώ άλλοι την ουσιαστική ιδιότητα μέσω 

της οποίας μπορεί να γίνει αυτή η κατασκευή, όπως για παράδειγμα του ισόπλευρου 

τρίγωνου (Βιβλίο Ια, στο Σταμάτης, 1975: 42). Ο Ευκλείδης ορίζει τα γεωμετρικά 

αντικείμενα, στους πρώτους τουλάχιστον ορισμούς, προϋποθέτοντας την ύπαρξή 

τους. Σ’ αυτό συμφωνεί με τον Αριστοτέλη, ο οποίος στα «Αναλυτικά Ύστερα» 

αναφέρει ότι «ο ορισμός διαφέρει από την απόδειξη, γιατί ο ορισμός δεν έχει ως 

στόχο την ύπαρξη του αντικειμένου» (Εξαρχάκος et al., 2001). Ο Brynschicg (1991, 

στο Εξαρχάκος et al., 2001) θεωρεί ότι « Οι Ευκλείδειοι ορισμοί είναι ονομαστικοί, 

και σχηματίζονται με μοναδικό σκοπό να επιτύχουν τη μέγιστη γλωσσική σαφήνεια 

λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχειώδη δεδομένα της εμπειρίας». Οι ορισμοί δίνουν μόνο 

μια διαισθητική εικόνα για το τι είναι τα γεωμετρικά αντικείμενα που ορίζουν και, για 

τον λόγο αυτό, δε χρησιμοποιούνται καθόλου στις αποδείξεις, αφού φαίνεται να 

έχουν περισσότερο φιλοσοφική παρά μαθηματική προέλευση ( Εξαρχάκος et al., 

2001). Ο Brunschvicg (στο Εξαρχάκος et al., 2001: 90)  τονίζει ότι «στον Ευκλείδη δε 

βρίσκουμε τον πραγματικό ορισμό, ο οποίος με την κλασική έννοια του Leibniz 

δείχνει τη δυνατότητα του οριζομένου». 
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2.1.2 Οι ορισμοί ιε΄, ις΄,ιζ, και κβ΄ του Α΄ βιβλίου των Στοιχείων- Σχόλια.  

Κύκλος, ῞Οροι (ορισμοί) 

Παρακάτω παρατίθενται οι ορισμοί ιε΄, ις΄, ιζ, και κβ΄ του Α΄ βιβλίου των 

«Στοιχείων» του Ευκλείδη: 

ιεʹ. Κύκλος ἐστὶ σχῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον [ἣ καλεῖται 

περιφέρεια], πρὸς ἣν ἀφ᾿ ἑνὸς  σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ σχήματος κειμένων πᾶσαι αἱ  

προσπίπτουσαι εὐθεῖαι [πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν] ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. 

ιϛʹ. Κέντρον δὲ τοῦ κύκλου τὸ σημεῖον καλεῖται 

ιζʹ. Διάμετρος δὲ τοῦ κύκλου ἐστὶν εὐθεῖά τις διὰ τοῦ κέντρου ἠγμένη καὶ 

περατουμένη ἐφ᾿ ἑκάτερα τὰ μέρη ὑπὸ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, ἥτις καὶ δίχα 

τέμνει τὸν  κύκλον. 

ιηʹ. ῾Ημικύκλιον δέ ἐστι τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπό τε τῆς διαμέτρου καὶ τῆς 

ἀπολαμβανομένης ὑπ᾿ αὐτῆς περιφερείας. κέντρον δὲ τοῦ ἡμικυκλίου τὸ αὐτό, ὃ καὶ 

τοῦ κύκλου ἐστίν  (Εὐκλείδης. Στοιχεία Α΄ περίπου 300 π. Χ., στο Fitzpatrick  2008, 

Σταµάτης, 1975). 

Ο Heath (1908) υποστηρίζει ότι  οι  φράσεις «[ἣ καλεῖται περιφέρεια]»  και 

«[πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν]» έχουν μπει σε παρένθεση από τον Heiberg, 

αφού οι αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Πρόκλος, ο Ταύρος,  Sextus Empiricus και 

Boethius, τις έχουν παραλείψει. Ο Ήρωνας, επίσης, παραλείπει τη δεύτερη 

παρένθεση. Στον πάπυρο Herculanensis αρ. 1061 αναφέρεται και πάλι ο ορισμός 

χωρίς τις εν λόγω φράσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι έχουν προφανώς απορριφθεί 

από τον Heiberg (Heiberg στο Hermes XXXVIII., 1903: 47 στο Heath,1908). Ο ίδιος 

είναι βέβαιος ότι οι λέξεις προστέθηκαν ενόψει της εμφάνισης της λέξης 

«περιφέρεια» στους ορισμούς  ιζʹ(17)και ιηʹ(18) αμέσως μετά, χωρίς καμία εξήγηση.  

Αν και η λέξη «περιφέρεια» δεν εμφανίζεται στον Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης τη 

χρησιμοποιεί αρκετές φορές, τόσο  με τη γενική έννοια του περιγράμματος χωρίς 

κάποια ειδική μαθηματική σημασία, όσο και μαθηματικά, με αναφορά στο ουράνιο 

τόξο και την περιφέρεια, καθώς και στο τόξο ενός κύκλου. Ο An-Nairizi ( πέθανε το 

922 μ. Χ.,  στο Heath,1908) δεν συμπεριέλαβε τα παρενθετικά λόγια στο κείμενό του 

και στα σχόλιά του προσπαθεί να εξηγήσει την παράλειψη του Ευκλείδη να ορίσει 

την «περιφέρεια του κύκλου» (Heath, 1908 : 184).   
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Ο Heath (1908)  υποστηρίζει ότι ο ορισμός που δίνεται από τον Ευκλείδη είναι 

ουσιαστικά όμοιος με αυτόν που έδωσε ο Πλάτωνας στον Παρμενίδη (Parmenides 

137E), όπου αναφέρεται ότι «στρογγύλον γέ πού ἐστι τοῦτο, οὗ ἂν τὰ ἒσχατα 

πανταχῇ ἀπὸ τοῦ μέσου ἲσον ἀπέχῃ», ενώ και στον  Αριστοτέλη απαντώνται 

εκφράσεις, όπως «το κυκλικό (περιφερόγραμμον) σχήμα που οριοθετείται από μία 

γραμμή» (De cado II.4, 286b 13-16 στο Heath, 1908).   

 Ο ορισμός του κύκλου από τον Ευκλείδη δεν έχει γενετικό χαρακτήρα και, ως 

εκ τούτου δεν κατοχυρώνει την ύπαρξη του μαθηματικού αντικειμένου που ορίζει. 

Απλώς εξηγεί τι σημαίνει η λέξη "κύκλος" και είναι ένας προσωρινός ορισμός, ο 

οποίος δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μέχρι να αποδειχθεί η ύπαρξη του κύκλου.  

Γενικά, σε μια τέτοια περίπτωση, η ύπαρξη ενός μαθηματικού αντικειμένου 

αποδεικνύεται με τη βοήθεια μιας πραγματικής κατασκευής. Ο Heath (1908) θεωρεί 

ότι η πιθανότητα κατασκευής του κύκλου όπως ορίζεται και, κατά συνέπεια, η 

ύπαρξή του έχει θεμελιωθεί από το αίτημα γʹ (3), «Καὶ παντὶ κέντρῳ καὶ διαστήματι 

κύκλον γράφεσθαι». Ο ίδιος παραθέτει επιπλέον τον ορισμό κζ΄ του Ήρωνα ως 

γενετικό ορισμό:  «[Περί ἀσυνθέτου ἐπιπέδου σχήματος, ὃ ἐστι κύκλος] Κύκλος ἐστὶ το 

ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον ἐπίπεδον. τό μέν οὖν σχῆμα καλεῖται κύκλος, ἡ δέ 

περιέχουσα γραμμή αὐτὀ περιφέρεια, πρὸς ἣν ἀφ᾿ ἑνὸς  σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ 

σχήματος κειμένων πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. ἐάν μέν οὖν ἐν 

τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τό σημεῖον ᾖ κέντρον καλεῖται, ἐάν δέ μή ᾖ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ, 

πόλος…» (Κηπουρός, 1995). 

 Ο ίδιος ο Simplicius, επισημαίνει ότι η απόσταση μεταξύ των άκρων ενός 

διαβήτη είναι μια ευθεία γραμμή από το κέντρο στην περιφέρεια, και θεωρεί ότι ο 

Ευκλείδης είχε ως πρόθεση με αυτόν τον ορισμό να δείξει πώς να κατασκευάζεται 

ένας κύκλος με την περιστροφή  μιας ευθείας γραμμής  γύρω από το ένα άκρο της ως 

κέντρο ( Heath, 1908: 184 ). 

 Ο An – Nairizl (στο Heath, 1908  ) τονίζει ότι ο Ευκλείδης,  με τον ορισμό του 

κύκλου ως ένα επίπεδο σχήμα, εννοεί  ολόκληρη την επιφάνεια που οριοθετείται από 

την περιφέρεια και όχι την ίδια την περιφέρεια. Συνεπώς, η παράλειψη της αναφοράς 

της οφείλεται στο γεγονός ότι με αυτήν την κατασκευή η περιφέρεια δεν έχει 

σχεδιαστεί ξεχωριστά ως γραμμή. Ο Heath (1908) καταλήγει ότι ο Ευκλείδης 

ακολούθησε για την έννοια του κύκλου την παραδοσιακή άποψη και, όπως και ο 

Αριστοτέλης, θεώρησε τον κύκλο ως επίπεδο σχήμα. Ο Εξαρχάκος (2001) σημειώνει 
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ότι μετά την καθιέρωσή του από τον Ευκλείδη, ο όρος «περιφέρεια» χρησιμοποιείται 

από τον Απολλώνιο, τον Αρχιμήδη, τον Ποσειδώνιο και άλλους.  

Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου "κύκλος" σημαίνει "περιφέρεια 

κύκλου".  Για παράδειγμα,  στο βιβλίο III, πρόταση 10 των Στοιχείων αναφέρεται: 

«Ένας κύκλος δεν κόβει έναν κύκλο σε περισσότερα από δύο σημεία». Ο Ήρων, ο 

Πρόκλος και ο Simplicius επισημαίνουν ότι το κέντρο δεν είναι το μόνο σημείο που 

ισαπέχει από όλα τα σημεία της περιφέρειας. Το κέντρο είναι το μοναδικό σημείο στο 

επίπεδο του κύκλου («που βρίσκεται μέσα στο σχήμα», όπως λέει ο Ευκλείδης) το 

οποίο ισαπέχει  από την περιφέρεια του κύκλου, ενώ κάθε σημείο που δε βρίσκεται 

στο ίδιο επίπεδο και ισαπέχει από όλα τα σημεία της περιφέρειας είναι ένας πόλος 

(Heath, 1908). 

Ο ορισμός της Διαμέτρου του κύκλου περιλαμβάνει ένα θεώρημα,  «ἥτις καὶ 

δίχα τέμνει τὸν  κύκλον», το οποίο αποδίδεται στον Θαλή. Όπως τονίζει ο Heath 

(1921: 374), αυτή η προσθήκη ήταν απαραίτητη, προκειμένου να δοθεί ο ορισμός 

ιηʹ(18), αφού χωρίς αυτή την εξήγηση δεν θα ήταν δυνατό να ορίσει το ημικύκλιο. 

2.1.3 Οι ορισμοί τετραγώνου, ἑτερόμηκες, ῥόμβου , ῥομβοειδούς.  

῞Οροι (ορισμοί):  

κβ΄ [22]. Τῶν δὲ τετραπλεύρων σχημάτων τετράγωνον μέν ἐστιν, ὃ ἰσόπλευρόν τέ ἐστι 

καὶ ὀρθογώνιον, ἑτερόμηκες δέ, ὃ ὀρθογώνιον μέν, οὐκ ἰσόπλευρον δέ, ῥόμβος δέ, ὃ 

ἰσόπλευρον μέν, οὐκ ὀρθογώνιον δέ, ῥομβοειδὲς δὲ τὸ τὰς ἀπεναντίον πλευράς τε καὶ 

γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ἔχον, ὃ οὔτε ἰσόπλευρόν ἐστιν οὔτε ὀρθογώνιον: τὰ δὲ παρὰ 

ταῦτα τετράπλευρα τραπέζια καλείσθω. 

κγʹ. Παράλληλοί εἰσιν εὐθεῖαι, αἵτινες ἐν τῷ αὐτῷ  ἐπιπέδῳ οὖσαι καὶ ἐκβαλλόμεναι εἰς 

ἄπειρον ἐφ᾿ ἑκάτερα  τὰ μέρη ἐπὶ μηδέτερα συμπίπτουσιν ἀλλήλαις. 

 (Εὐκλείδης. Στοιχεία Α΄ ,περίπου 300 π. Χ. στο Fitzpatrick  2008; Σταµάτης, 1975) 

 Όπως τονίζει ο Heath (1921), οι περισσότεροι από τους ορισμούς έχουν 

πιθανώς υιοθετηθεί από προγενέστερα κείμενα, ενώ κάποιοι από αυτούς 

συμπεριλήφθηκαν από σεβασμό στην παράδοση. Έτσι, οι ορισμοί του ἑτερομήκους, 

του ῥόμβου και του ῥομβοειδούς δε χρησιμοποιήθηκαν ποτέ στα Στοιχεία. Οι ορισμοί 

διαφόρων γεωμετρικών αντικειμένων, για παράδειγμα του τετράγωνου, 

προϋποθέτουν την ύπαρξη του αντικειμένου που ορίζεται. Αυτοί οι ορισμοί 

διαδραματίζουν τον ρόλο της απόδειξης της ύπαρξης με την έννοια της ενεργούς 

κατασκευής. Το παραλληλόγραμμο δεν ορίζεται και η ύπαρξή του αποδεικνύεται για 



47 
 

πρώτη φορά στην πρόταση Ι.λγ΄, ενώ στην επόμενη πρόταση καλείται 

«παραλληλόγραμμον χωρίον» και στην πρόταση Ι.λδ΄ ονομάζεται πλέον 

παραλληλόγραμμο (Heath, 1921: 373).         

Ο Heath (1908: 188), συνεχίζοντας την ανάλυση των ορισμών των 

τετραπλεύρων, σημειώνει ότι  το «τετράγωνον» ήταν ήδη τετράγωνο από τους 

Πυθαγόρειους, και το ίδιο φαίνεται να ίσχυε και για τον Αριστοτέλη. Στα  

Μεταφυσικά με την έκφραση «ίσα και ισογώνια τετράγωνα» ο Αριστοτέλης εννοούσε 

τα τετράπλευρα, αν και δεν είναι κατανοητή η έννοια «ισογώνια». Με την εισαγωγή 

του όρου «τετράπλευρο» για οποιοδήποτε τετράπλευρο, ο Ευκλείδης πέτυχε να 

αποφευχθεί η ασάφεια. Παρόλα αυτά, φαίνεται να υπάρχουν ίχνη από την παλαιότερη 

ασαφή χρήση του όρου «τετράγωνο» σε πολύ μεταγενέστερους συγγραφείς (Heath, 

1908: 188). Ο Heath επίσης σχολιάζει ότι ο Ηρων αναφέρει για τον κύβο ότι 

«περιορίζεται από έξι ισόπλευρα και ισογώνια τετράγωνα», ενώ ο Πρόκλος προσθέτει 

στο σχόλιό του για το «τετράπλευρο τρίγωνον» ότι «μπορεί να έχει “τετράγωνα” με 

περισσότερες από τέσσερις πλευρές», όπου η έννοια των “τετράγωνων” δεν 

ταυτίζεται με τη σημερινή. 

Το ἑτερόμηκες (επιμήκης -πλευρές διαφορετικού μήκους) είναι ένας 

Πυθαγόρειος  όρος. Η λέξη “ὀρθογώνιον”, όσον αφορά τα τετράπλευρα, φαίνεται να 

παραπέμπει στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο (το τετράπλευρο που έχει όλες τις 

γωνίες του ορθές). Ο Heath επισημαίνει ότι τα επιμήκη δεν θα ήταν επαρκώς 

ορισμένα, αν με τον όρο “ὀρθογώνιον” οι Πυθαγόρειοι εννοούσαν «να έχει μία ορθή 

γωνία» (Heath, 1908: 188).  

Ο Heath σημειώνει ότι ο ορισμός για το τετράγωνο περιλαμβάνει περισσότερα 

από τα αναγκαία χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι αρκεί, αφού είναι ισόπλευρο, να έχει 

μία ορθή γωνία. Η περίσσεια των χαρακτηριστικών δεν ενοχλεί τον Ευκλείδη, ο 

οποίος αντιθέτως θεωρεί ότι όσο περισσότερα βασικά χαρακτηριστικά του 

γεωμετρικού αντικειμένου μπορούν να συμπεριληφθούν στον ορισμό τόσο το 

καλύτερο, υπό την προϋπόθεση ότι η ύπαρξη του αντικειμένου που ορίζεται και η 

κατοχή όλων αυτών των ιδιοτήτων αποδεικνύονται πριν χρησιμοποιηθεί ο ορισμός. Ο 

Ευκλείδης, άλλωστε, το εφαρμόζει αυτό στην περίπτωση του τετραγώνου,  όπου δεν 

κάνει χρήση του όρου μέχρι να κατασκευάσει  το τετράγωνο στην πρόταση Ι.46      

(Heath, 1908: 188).   

Η λέξη «ῥόμβος», κατά τον  ο Heath (1908), προέκυψε από τη λέξη «ῥέμβω» 

που σημαίνει «γυρίζω γύρω – γύρω» και αναφερόταν, ανάμεσα σε άλλα πράγματα, σε 
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μία σβούρα. Ο Αρχιμήδης χρησιμοποιεί τον όρο «στερεός ρόμβος»,  για να δηλώσει 

ένα στερεό σχήμα φτιαγμένο από δύο ορθούς κώνους με μία κοινή κυκλική βάση και 

κορυφές που στρέφονται προς αντίθετες κατευθύνσεις.  Ο Heath (1908) υποθέτει ότι 

το στερεό στο οποίο δόθηκε αρχικά η ονομασία ήταν κατασκευασμένο από δύο ίσους 

κώνους, έτσι ώστε ο επίπεδος ρόμβος να λαμβάνει μετέπειτα το όνομα του από το 

στερεό, και ότι ο Αρχιμήδης, παίρνοντας ξανά την παλιά ονομασία, επέκτεινε τη 

σημασία της. Ο Πρόκλος, ενώ μιλά για τον ρόμβο ως να ήταν ένα «κλονισμένο», 

δηλαδή «παραμορφωμένο τετράγωνο», και για το ρομβοειδές ως ένα επιμήκες που 

έχει μετακινηθεί, προσπαθεί να εξηγήσει τον ρόμβο με αναφορά στην εμφάνιση ενός 

τετραγώνου περιστροφής (τετράγωνον ῥομβούμενον) (Heath, 1908 : 188). 

Ο ορισμός του ρομβοειδούς ως «ῥομβοειδὲς δὲ τὸ τὰς ἀπεναντίον πλευράς τε καὶ 

γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ἔχον, ὃ οὔτε ἰσόπλευρόν ἐστιν οὔτε ὀρθογώνιον», όπως και του 

τετραγώνου,  περιλαμβάνει περισσότερες από τις αναγκαίες ιδιότητες. Ο Ευκλείδης, 

άλλωστε, στα Στοιχεία δε χρησιμοποιεί καθόλου το ἑτερόμηκες, το ῥόμβο  το 

ῥομβοειδὲς και το τραπέζιο. Ο λόγος για τον οποίο συμπεριέλαβε τους τρεις πρώτους 

ορισμούς είναι ότι αυτοί υπήρχαν σε προγενέστερα βιβλία.  Από τη φράση «τὰ δὲ 

παρὰ ταῦτα τετράπλευρα τραπέζια καλείσθω» μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι 

αυτή η ονομασία ήταν είτε μία νέα ονομασία είτε μία νέα εφαρμογή μίας παλιάς 

ονομασίας (Heath, 1908). Καθώς ο Ευκλείδης δεν έχει ορίσει ακόμα τις παράλληλες 

ευθείες, δεν είναι σε θέση να ορίσει το παραλληλόγραμμο και, κατά συνέπεια, δεν 

είναι σε θέση να δημιουργήσει την πιο λεπτομερή ταξινόμηση των τετραπεύρων που 

αποδίδεται από τον Πρόκλο στον Ποσειδώνιο και εμφανίζεται επίσης και στους 

ορισμούς του Ήρωνα.  

2.2 Οι ταξινομήσεις. Από την ευκλείδεια ως την σύγχρονη 

 

 Η Ευκλείδεια ταξινόμηση των τετραπλεύρων 

Η Ευκλείδεια ταξινόμηση των τετραπλεύρων δε χρησιμοποιεί ως κριτήριο την 

έννοια της παραλληλίας, η οποία στα «Στοιχεία» εισάγεται αργότερα. Επίσης, δε 

φαίνεται να στηρίζεται σε κάποια ενιαία αρχή. Όσον αφορά τους ορισμούς του 

τετραγώνου, του ἑτερομήκους και του ῥόμβου, φαίνεται ότι λαμβάνει ως βάση τα 

κατηγορήματα «έχει ίσες πλευρές» και «έχει ορθές γωνίες» και τις αρνήσεις τους: 

ορθογώνιο και ισόπλευρο είναι το τετράγωνον, ορθογώνιο και όχι ισόπλευρο το 
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ἑτερομήκες  (δηλαδή το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο), ισόπλευρο και όχι ορθογώνιο 

ο ῥόμβος. Όμως, η έννοια του ῥομβοειδούς (δηλαδή του πλάγιου παραλληλογράμμου) 

στηρίζεται στην έννοια της ισότητας των απέναντι πλευρών και των γωνιών και όχι 

στην παραλληλία των απέναντι πλευρών. Τραπέζιο ονομάζει ο Ευκλείδης όχι ό, τι 

σήμερα εννοούμε με τον όρο αυτό, δηλαδή ένα τετράπλευρο με δύο μόνο πλευρές 

παράλληλες, αλλά ένα οποιοδήποτε τετράπλευρο. Ο όρος τραπέζιο, με τη σύγχρονη 

έννοια, απαντάται αργότερα στον Αρχιμήδη (Αργυρόπουλος, και συν 2001). 

Σχήμα 9:  Η Ευκλείδεια ταξινόμηση των τετραπλεύρων  (Βανδουλάκης και συν., 

2007; Αργυρόπουλος και συν., 2001) 

 

Η ταξινόμηση των τετραπλεύρων κατά τον Ποσειδώνιο και τον Ήρωνα. 

 Η Ευκλείδεια ταξινόμηση αποδεικνύεται μη λειτουργική και μάλλον άβολη. 

Παρόλα αυτά, η ταξινόμηση αυτή απαντάται και σε μεταγενέστερους μαθηματικούς, 

ακόμα και του Αραβικού κόσμου, όπως π.χ. στη διαπραγμάτευση της Γεωμετρίας του 

Αλ-Χουαρίζμι. Όμως υπήρχαν και μαθηματικοί οι οποίοι προσπάθησαν να 

τροποποιήσουν την ταξινόμηση του Ευκλείδη. Ο Πρόκλος αποδίδει στον Ποσειδώνιο 

μια πιο ολοκληρωμένη ταξινόμηση, η οποία απαντά και στον Ήρωνα (Αργυρόπουλος 

και συν., 2001). 

τετράπλευρα

ῥόμβος

(ισόπλευρο και όχι ορθογώνιο)

ῥομβοειδὲς

(έχει ίσες  τις απέναντι πλευές και 
γωνίες)

ἑτερόμηκες

(ορθογώνιο και όχι ισόπλευρο)

τετράγωνον

(ισόπλευρο & ορθογώνιο)
τραπέζια



50 
 

Σχήμα 10: Η ταξινόμηση των τετραπλεύρων κατά τον Ποσειδώνιο και τον 

Ήρωνα. (Αργυρόπουλος και συν., 2001) 

Η ταξινόμηση των τετραπλεύρων κατά  τον Ramus 

 Ο Petrus Ramus (Pierre de la Ramee ,) που ήταν περισσότερο ρήτορας και 

λογικιστής από ότι γεωμέτρης, εξειδικεύτηκε στις μεταφράσεις του Ευκλείδη. Στο 

έργο του Scholae mathematicae (1569) σχολιάζει τα Στοιχεία του Ευκλείδη από την 

οπτική της λογικής. Στέκεται κριτικά απέναντι στον τρόπο με τον οποίο διευθέτησε ο 

Ευκλείδης  τις προτάσεις, τους ορισμούς, τα αιτήματα και τα αξιώματα  (Heath, 1908: 

104). Η κριτική στάση του Ramus εκφράζεται με την αντικατάσταση της 

γνωσιολογικής αφετηρίας, την εννοιολογική αναδιάταξη και τη μεθοδολογική 

διαφοροποίηση.  

 

Σχήμα 11: Η ταξινόμηση των τετραπλεύρων κατά  τον Ramus (Αργυρόπουλος 

και συν., 2001) 

Τετράπλευρα

Παραλληλόγραμμα

πλάγιο παραλληλόγραμμο

ρόμβος ρομβοειδές

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

τετράγωνο ετερομήκες

Τραπέζια

Τετράπλευρα

Παραλληλόγραμμα

Ορθογώνιο

Τετράγωνο Ετερομήκες

μη  
Ορθογώνιο

Ρόμβος Ρομβοειδές

μη 
Παραλληλόγραμμα

Τραπέζιο

(Δύο πλευρές 
παράλληλες)

Ισοσκελές 
τραπέζιο

Τραπέζιο 
σκαληνό

Τραπεζοειδές

(καμία 
παραλληλία)
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 Στη γεωμετρία του η εξέταση του αριθμού προηγείται της γεωμετρικής 

διαπραγμάτευσης, η διάρθρωση του περιεχομένου της γίνεται σε νέα βάση και η 

αποδεικτική μεθόδευση στηρίζεται στα παραδείγματα (Καστάνης, 1986). Η 

ταξινόμηση των τετραπλεύρων από τον Ramus φαίνεται να στηρίζεται στη 

διχοτομική διαίρεση του πλάτους των εννοιών. 

Η σύγχρονη ταξινόμηση των τετραπλεύρων 

        Μία από τις σύγχρονες ταξινομήσεις των τετραπλεύρων είναι αυτή που 

παρουσιάζεται παρακάτω. Η πρώτη υποδιαίρεση των τετραπλεύρων σήμερα είναι σε 

επίπεδα και στρεβλά, ανάλογα με το αν οι κορυφές τους βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ή 

όχι.  

 

Σχήμα 12:Η σύγχρονη ταξινόμηση των τετραπλεύρων (Αργυρόπουλος και συν., 

2001) 

Τα επίπεδα τετράπλευρα, με τη σειρά τους, υποδιαιρούνται σε κυρτά και μη 

κυρτά, ανάλογα με το αν η κάθε πλευρά τους αφήνει το σχήμα εξ ολοκλήρου στο ένα 

από τα δύο ημιεπίπεδα που ορίζει η πλευρά αυτή ή όχι. Μία ειδική περίπτωση 

επιπέδου κυρτού τετραπλεύρου είναι το παραλληλόγραμμο, οι απέναντι πλευρές του 

οποίου είναι παράλληλες. Τέλος, διακρίνουμε τρία είδη παραλληλογράμμων 

(Αργυρόπουλος και συν.,  2001).  

Τετράπλευρα

επίπεδο

(έχει τις πλευρές του στο 
ίδιο επίπεδο)

κυρτό

παραλληλόγραμμο

(έχει τις απέναντι πλευρές 
παράλληλες)

ορθογώνιο 
παραλληλόγραμμο

('εχει τέσσερεις γωνίες ορθές)

τετράγωνο

(έχει τέσσερει γωνίες ορθές 
και τέσσερεις πλευρές ίσες)

ρόμβος

(έχει τέσσερεις πλευρές ίσες)

μή κυρτό

στρεβλό
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2.3 Από τα Στοιχεία του Ευκλείδη  στις γεωμετρίες Legendre και Hilbert. 

Η πιο ολοκληρωμένη και σύγχρονη έκδοση των Στοιχείων θεωρείται αυτή που 

περιλαμβάνεται στο έργο «Euclidis Opera Omnia» των J.L.Heiberg και H.Menge 

(εκδόθηκε την περίοδο 1883-1916), καθώς αποτελεί μία τεκμηριωμένη και πλήρη 

κριτική έκδοση η οποία αποδίδει πιστά το περιεχόμενο των Στοιχείων και διατηρεί τη 

δομή και την αυστηρότητα που ακολουθούσε ο Ευκλείδης. Ο T.L.Heath  απέδωσε 

αυτό το έργο στα αγγλικά προσθέτοντας μία εισαγωγή και ενδιαφέροντα σχόλια 

(Εξαρχάκος και άλλοι., 2001).  

Ο Σταμάτης (1975) επισημαίνει ότι οι ορισμοί και τα αξιώματα (τα αιτήματα, οι 

κοινές έννοιες και τα λήμματα των Στοιχείων) χωρίς το αξίωμα των παραλλήλων 

αποτελούν την απόλυτη Γεωμετρία. Η προσθήκη του πέμπτου αιτήματος των 

Στοιχείων δημιουργεί την Ευκλείδεια Γεωμετρία. Ο ίδιος, θεωρώντας ως καλύτερη 

έκδοση των Στοιχείων αυτή του Heiberg (1883), η οποία βασίστηκε σε κώδικες 

παλαιότερες του Θέωνος, τη χρησιμοποιεί στο έργο του (Σταμάτης 1975: 23). 

Η συνεχής προσπάθεια του μαθηματικού  Adrien-Marie Legendre (1752 – 

1833)  για την απόδειξη του 5ου αιτήματος εμφανίστηκε σε διαδοχικές εκδόσεις του 

έργου του «Elements de geometrie», με  πρώτη έκδοση το 1794 και δωδέκατη έκδοση 

του 1823. Ο Legendre τηρούσε μία κριτική στάση απέναντι στη Γεωμετρία του 

Ευκλείδη. Με το σύγγραμμά του προσπάθησε να παρουσιάσει με μεγαλύτερη 

σαφήνεια την εννοιολογική και αξιωματική συγκρότησή της καθώς και τη συνοχή 

του περιεχομένου της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Το βιβλίο αυτό καθιερώθηκε ως 

πρότυπο στοιχειώδους εγχειριδίου γεωμετρίας παγκοσμίως (Ζορμπαλά, 2006). 

Το βιβλίο «Θεμέλια της Γεωμετρίας» του D. Hilbert πρωτοεκδόθηκε το 1899 

και επηρέασε σημαντικά τα Μαθηματικά του 20ου αιώνα. Αποτελεί, ακόμα, ορόσημο 

στην ιστορική εξέλιξη της Γεωμετρίας, γιατί αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες 

υπερβάσεις της Ευκλείδειας αξιωματικής παράδοσης. Ο Καστάνης (1986) 

παρουσιάζει ως βασικά χαρακτηριστικά της γεωμετρίας του Hilbert, πρώτον, την 

απουσία των ορισμών και των αρχικών εννοιών και, δεύτερον, τη στήριξη της 

θεωρίας πάνω σε αυστηρά καθορισμένες μεταξύ τους σχέσεις. Όταν το 1960 ξεκίνησε 

η μεταρρύθμιση των Νέων Μαθηματικών, η αξιωματική μέθοδος του Hilbert 

επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη σχολική και πανεπιστημιακή μαθηματική παιδεία 

Καστάνης(1986). Ο Θωμαΐδης (2000) σημειώνει ότι στην περίοδο της μεταρρύθμισης 

των «Νέων Μαθηματικών» η Ελλάδα αφομοίωσε τις πιέσεις που δεχόταν για την 
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εγκατάλειψη της Ευκλείδειας γεωμετρίας και τον εκσυγχρονισμό των σχολικών 

μαθηματικών μέσα από έναν ιδιότυπο συμβιβασμό. Εξαιτίας των γνωστών ιστορικών 

και πολιτιστικών συνθηκών της εποχής εκείνης (δεκαετία 1960), διατηρήθηκε, από τη 

μία, όλη η παραδοσιακή σχολική ύλη, ενώ, από την άλλη, δόθηκε υπερβολική 

έμφαση στην αυστηρή αξιωματική θεμελίωση της Γεωμετρίας καθώς και στην 

εισαγωγή νέας ύλης πάνω στους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς (Θωμαΐδης, 2000). 

Παράδειγμα τέτοιας επιλογής είναι το βιβλίο του Ι. Ιωαννίδη για την Γ΄ Γυμνασίου 

που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1968. Ο Θωμαΐδης (2000) αποδίδει τη μετέπειτα 

υποβάθμιση και παρακμή της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στις αντιφατικές επιλογές της 

εποχής εκείνης. 

2.4 Τα διδακτικά βιβλία της Γεωμετρίας στην Ελλάδα από το 1830 έως Σήμερα  

 Όλα τα βιβλία γεωμετρίας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος ήταν αποδόσεις 

στα ελληνικά ξένων βιβλίων γεωμετρίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα Στοιχεία του 

Ευκλείδη μεταφράστηκαν στην καθαρεύουσα τον 20ο αιώνα, αλλά σε όλη την ιστορία 

της νεοελληνικής  μαθηματικής εκπαίδευσης  δε  διδάχθηκαν ποτέ (Ζορμπαλά, 2006: 

100). 

 Το σύστημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρχίζει να λειτουργεί το 1830, 

ενώ το πρώτο πρόγραμμα σπουδών εκδόθηκε το 1836. Στο  πρόγραμμα σπουδών του 

1857, για πρώτη φορά, καθορίζεται σαφώς το περιεχόμενο των σχολικών 

μαθηματικών σε όλα τα επίπεδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διάταξη του 

υλικού στο αναλυτικό πρόγραμμα του 1857, καθώς και το αντίστοιχο σχολικό 

εγχειρίδιο που χρησιμοποιήθηκε εκείνη την εποχή, δείχνει ότι το περιεχόμενο της 

γεωμετρίας δεν ακολούθησε αυστηρά τα Στοιχεία του Ευκλείδη. Μέχρι τα τέλη του 

19ου αιώνα, το σχολικό βιβλίο γεωμετρίας που κυριαρχούσε στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση ήταν η γεωμετρία του Legendre σε διάφορες εκδοχές. Κατά την επόμενη 

περίοδο, μέχρι το 1968, δημοσιεύτηκαν πολλά βιβλία γεωμετρίας τύπου Legendre. 

Βασικό χαρακτηριστικό  αυτών των βιβλίων ήταν η διαίρεση τους σε οκτώ  βιβλία 

(κεφάλαια), όπως καθιέρωσε ο ίδιος ο Legendre (Τουμάσης, 1990; Ζορμπαλά, 2006: 

103).  

Ο Τουμάσης (1990) όπως και ο Καστάνης (1986) σημειώνουν ότι, παρόλο που 

η γεωμετρία  Legendre  ακολουθεί τη βασική γραμμή του Ευκλείδη (ορισμοί, 

αξιώματα, θεωρήματα, απόρροια), έχει σημαντικές διαφορές οι οποίες καθορίζουν 
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την επιστημολογική της απόκλιση από τα Στοιχεία. Όπως επισημαίνουν, στη 

γεωμετρία Legendre πραγματοποιείται από τη μία μια αναδόμηση του γεωμετρικού 

περιεχομένου, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται αυστηρότερη θεμελίωση με τη βοήθεια 

της Αριθμητικής και της Άλγεβρας. Από την άλλη, οι γεωμετρικές κατασκευές που 

διαδραμάτισαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στα Στοιχεία περιορίζονται τώρα σε ένα 

μόνο κεφάλαιο και εμφανίζονται με τη μορφή εφαρμογών, ενώ η αποδεικτική 

διαδικασία στηρίζεται στη λογική συμπερασματολογία. 

Η πρώτη έκδοση ενός εγχειριδίου Γεωμετρίας είναι αυτή του Ιωάννη 

Καρανδηνού, το 1829, στην Ιόνιο Ακαδημία (Γαγάτσης, 2004). Στην έκδοση αυτή 

δίνεται μεγάλη σημασία στη σαφήνεια των αποδείξεων και στη γλώσσα των 

κειμένων, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στην κατανόηση των κειμένων από τους 

μαθητές (Γαγάτσης, 2004). Το περιεχόμενο χωρίζεται σε Επιπεδομετρία και 

Στερεομετρία και περιλαμβάνει οκτώ βιβλία (κεφάλαια). Άλλες  εκδόσεις είναι αυτές 

του Γεώργιου Ζώχιου, το 1857, στην Αθήνα και  του Αντώνιου Δαμασκηνού, το 

1862, στην Αθήνα, οι οποίες είναι απλές μεταφράσεις της γεωμετρίας του Legendre. 

Το 1855 ο Γεώργιος Γεράκης εξέδωσε το βιβλίο «Μικρά Στοιχειώδης 

Γεωμετρία», το οποίο διδασκόταν στο τριτάξιο Ελληνικό σχολείο ως το1880. Το 

βιβλίο αυτό αποτελεί μία απόδοση της Γεωμετρίας του γερμανού Karl Koppe, ο 

οποίος είχε μία ολιστική εικόνα για τα μαθηματικά, απαιτώντας τη συγκρότηση των 

μαθηματικών θεωριών σύμφωνα με τα ιδεώδη της οργανικής συσχέτισης και 

συνάφειας των γεωμετρικών αντικειμένων. Ο ίδιος ο Γεράκης (1855) στον πρόλογο 

του βιβλίου του τόνιζε ότι στόχευε στη συγκρότηση των μαθηματικών προτάσεων 

σύμφωνα με τη φύση τους και την συγγένεια τους, έτσι ώστε ο αναγνώστης να 

αποκτά εποπτεία του όλου (Ζορμπαλά, 2006:103). 

Το πρώτο εγκεκριμένο βιβλίο γεωμετρίας του Ελληνικού κράτους για τα 

γυμνάσια ήταν η σχολική γεωμετρία του Λάκωνα (1882), ενώ από το 1884 ως το 

1927 το επισημο βιβλίο ήταν η γεωμετρία του Χατζιδάκη (1894) (Ζορμπαλά, 2006:  

103). 

 Η Ζορμπαλά,  αναλύοντας την γεωμετρία του Λάκωνα, επισημαίνει  ότι αυτή 

στέκεται κριτικά απέναντι στην Ευκλείδεια Γεωμετρία, λόγω της ασάφειας κατά τον  

ορισμό των εννοιών της ευθείας και του επίπεδου, καθώς και της απουσίας 

ορισμένων άλλων εννοιών (π.χ. της ισότητας). Ο Λάκωνας έθεσε ως στόχο τη 

συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου αξιωματικού συστήματος με πρωταρχικές έννοιες 

και αξιώματα-αιτήματα. Κατέστησε την έννοια της κίνησης, όπως περιστροφές και 
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μεταφορές γεωμετρικών σχημάτων στο επίπεδο και στον χώρο, βασικό στοιχείο της 

γεωμετρίας του. Στο σχολικό βιβλίο του παρουσιάζει τη γεωμετρία ως Θεωρία 

Στερεών Σωμάτων, έχοντας ως βασική ιδέα ότι τα σώματα μπορούν να κινούνται 

στον χώρο χωρίς να μεταβάλλουν τη μορφή και το μέγεθος τους (Ζορμπαλά, 2006).   

Η γεωμετρία του Χατζιδάκη (1894) ενσωμάτωσε αρκετά από τα στοιχεία της 

γεωμετρίας του Λάκωνα, ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό τη δομή και το 

περιεχόμενό της (Ζορμπαλά, 2006: 109). 

Μέχρι το 1968 υπήρχαν διάφορες γεωμετρίες τύπου Legendre, όπως για 

παράδειγμα αυτή του Νικολάου (1954). Στη συνέχεια, εμφανίζονται παροδικά 

κάποιες γεωμετρίες οι οποίες χρησιμοποιούν στοιχεία της αξιωματικής θεμελίωσης 

του Hilbert, όπως αυτές  του Ιωαννίδη (1968) και των Παπαμιχαήλ και Σκιαδά 

(1977), οι οποίες συμβιώνουν και εναλλάσσονται με αυτές της προηγούμενης 

κατηγορίας, όπως  του Παπανικολάου (1975) (Καστάνης,1986).   

Στις γεωμετρίες των Ιωαννίδη (1968) και Παπαμιχαήλ και Σκιαδά (1977), στη 

θέση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, η οποία τόνιζε την εμπειρική προέλευση των 

αξιωμάτων και των αρχικών γεωμετρικών εννοιών, εισάγεται ο φορμαλισμός της 

Γεωμετρίας του Hilbert. Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι η αυστηρότητα στη 

θεμελίωση σύμφωνα με τη σύγχρονη αξιωματική μέθοδο, η στήριξη της θεωρίας 

πάνω σε αυστηρά καθορισμένες μεταξύ τους σχέσεις, η εισαγωγή πυκνού 

συμβολισμού και η απουσία των ορισμών, ενώ οι αρχικές έννοιες, όπως σημείο, 

ευθεία και επίπεδο, εισάγονται ως αφηρημένοι όροι χωρίς αναφορά στην εμπειρία 

(Καστάνης, 1986). 

Τα περισσότερα σχολικά βιβλία Γεωμετρίας που εκδόθηκαν από το 1975 μέχρι 

το 1990 ακολούθησαν την αξιωματική θεμελίωση του Hilbert, αλλά απλοποιώντας 

την αυστηρή, φορμαλιστική θεμελίωση των βιβλίων του Ιωαννίδη (1968). 

Κατά την τελευταία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1999,  εκδόθηκε το πρώτο 

βιβλίο των Θωμαΐδη, Ξένου, Παντελίδη,  Πούλου και Στάμου, το οποίο μετά από δύο 

χρόνια αντικαταστάθηκε από το σημερινό βιβλίο της «Ευκλείδειας Γεωμετρίας της 

Α΄ και Β΄ Λυκείου» των Αργυρόπουλου, Βλάμου, Κατσούλη, Μαρκάτη και Σίδερη, 

που έγινε με την συμβολή της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.  Στο τελευταίο 

αυτό εγχειρίδιο αναφέρεται στον πρόλογο πως « Η Ευκλείδεια Γεωμετρία έχει ένα 

διττό ρόλο να εκπληρώσει: να μυηθεί ο μαθητής στη συλλογιστική την οποία εκφράζει 

το αξεπέραστο λογικό-επαγωγικό σύστημα του Ευκλείδη και να ανταποκριθεί στις 

σύγχρονες εκπαιδευτικές επιταγές» (Τζίφας, 2005). 
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2.5 Οι ορισμοί του κύκλου και των τετραπλεύρων στα βιβλία της Γεωμετρίας  

στην Ελλάδα από το 1829 ως σήμερα  

 Λεγένδρου, Στοιχεία Γεωμετρίας  Γ. Ζώχιου 1857. 

 

 Στοιχειώδης Γεωμετρία του Α.Β. Δαμασκηνού 1879 
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Τόσο στο βιβλίο του Ζώχιου όσο και σε αυτό του Δαμασκηνού, αντίθετα από 

τα Στοιχεία του Ευκλείδη, δίνεται πρώτα ο ορισμός της περιφέρειας του κύκλου και 

κατόπιν ο ορισμός του κύκλου ως το μέρος του επιπέδου που περικλείεται από την 

περιφέρειά του.  Ο ορισμός της περιφέρειας του κύκλου ως «μία καμπύλη γραμμή, 

όλα τα σημεία της οποίας απέχουν ίση απόσταση από ένα σημείο, στο εσωτερικό της, 

το οποίο καλείται κέντρο της περιφέρειας», δεν παραπέμπει αποκλειστικά στην 

έννοια του μαθηματικού αντικειμένου του «κύκλου» (με τη σημερινή έννοια του 

όρου,) αφού και τα σημεία ενός τόξου ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό. 

     

 

 

 

 

     

         Για τα τετράπλευρα, και στα δύο βιβλία, δίνεται από τη μία ο ορισμός του 

τραπεζίου ως «το τετράπλευρο με μόνο δύο πλευρές παράλληλες» και, από την άλλη, 

ο ορισμός του παραλληλογράμμου ως «το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές 

του παράλληλες». Ο ορισμός που χρησιμοποίησε ο Ευκλείδης στα Στοιχεία, 

«ῥομβοειδὲς δὲ τὸ τὰς ἀπεναντίον πλευράς τε καὶ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ἔχον, ὃ οὔτε 
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ἰσόπλευρόν ἐστιν οὔτε ὀρθογώνιον» αντιστοιχεί στο παραλληλόγραμμο, αλλά δεν 

υιοθετείται από κανένα βιβλίο. Αντίθετα, η παραπάνω πρόταση αντιμετωπίζεται ως 

θεώρημα (με απόδειξη), η οποία μαζί με την πρόταση «οι διαγώνιες του 

παραλληλογράμμου διχοτομούνται» είναι οι μοναδικές ιδιότητες των 

παραλληλογράμμων που διαπραγματεύονται και τα δύο  βιβλία.  

Οι ορισμοί τόσο του ορθογωνίου όσο και του ρόμβου είναι διαχωριστικοί και 

δίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται κάθε σχέση εγκλεισμού μεταξύ τους. 

Οι ορισμοί έχουν ομοιότητες με αυτούς που υπάρχουν στα Στοιχεία. Έτσι, για 

παράδειγμα, το ορθογώνιο ορίζεται ως «το τετράπλευρο που έχει όλες τις γωνίες του 

ορθές και τις πλευρές του άνισες», ενώ «ῥόμβος ή ῥομβοειδὲς ονομάζεται το 

τετράπλευρο που έχει τις τέσσερις πλευρές του ίσες και τις γωνίες του άνισες (ή μη 

ορθές)». Και στα δύο βιβλία παρατηρούμε μία αλλαγή της σημασίας του όρου 

ῥομβοειδὲς, ο οποίος χρησιμοποιείται για να οριστεί ο Ρόμβος.  Τέλος, αξίζει να 

παρατηρηθεί ότι δε γίνεται καμία αναφορά τόσο στην  παραλληλία  του τετραγώνου, 

του ρόμβου και του ορθογωνίου, όσο και στις ιδιότητες των διαγωνίων τους. Όπως 

τονίζει ο Γαγάτσης (1990),  ο Δαμασκηνός δεν ασχολείται καθόλου με τα ειδικά 

παραλληλόγραμμα. 

 Στοιχειώδης γεωμετρία του Χατζιδάκι 1894 

        Ο Χατζιδάκις χωρίζει τη γεωμετρία σε δύο 

μέρη, την Επιπεδομετρία και τη Στερεομετρία. Το 

βιβλίο αρχίζει με την εισαγωγή στη στοιχειώδη 

γεωμετρία, με τις πρώτες έννοιες και τους 

ορισμούς.   Ο ίδιος ο συγγραφέας τονίζει  στον 

πρόλογο ότι στη συγγραφή του βιβλίου τον 

ώθησαν οι ουσιώδεις διαφορές που υπήρχαν στα 

περιεχόμενα πολλών βιβλίων, τα οποία 

διδάσκονταν στο ελληνικό σχολείο, μεταξύ των 

ορισμών, των θεωρημάτων και των αποδείξεων.  

   Ο Χατζιδάκις διαπραγματεύεται την έννοια του 

κύκλου ως πρώτο μαθηματικό αντικείμενο στο πρώτο βιβλίο, την Επιπεδομετρία.  
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Περί κύκλου 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Στο βιβλίο του, ορίζει τον κύκλο ως εξής: «κύκλος λέγεται επίπεδος επιφάνεια, 

της οποίας ένα σημείο απέχει εξίσου από όλα τα άκρα αυτής». Ο ορισμός είναι 

πλησιέστερος σε αυτόν του Ευκλείδη. Ακολουθώντας τον Ήρωνα, παρουσιάζει τη 

«γέννηση» του κύκλου από την περιστροφή ενός ευθύγραμμου τμήματος, που 

παραμένει πάντα στο ίδιο επίπεδο, γύρο από το ένα του άκρο.    

Περί παραλληλογράμμων 
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Ο Χατζιδάκις ορίζει πρώτα το παραλληλόγραμμο με τη χρήση της παραλληλίας 

των πλευρών, ενώ ταυτόχρονα δίνει τον  (διαχωριστικό) ορισμό του Αρχιμήδη για το 

τραπέζιο ορίζοντας το «ως το τετράπλευρο που έχει μόνο τις δύο πλευρές του 

παράλληλες».  Δεν ακολουθεί τους ορισμούς του Ευκλείδη και δεν αναφέρεται στα 

Τραπεζοειδή και τα Ρομβοειδή. Έτσι, παρουσιάζει τις ιδιότητες του 

παραλληλογράμμου με τη μορφή θεωρημάτων τα οποία ακολουθούνται από 

απόδειξη, λέγοντας πως «σε κάθε παραλληλόγραμμο οι απέναντι πλευρές και οι 

απέναντι γωνίες είναι ίσες».     

Οι ορισμοί των «ιδιαζόντων» παραλληλογράμμων δίνονται με ιεραρχικό τρόπο, 

αλλά δεν πρόκειται για οικονομικούς ορισμούς,  αφού ορίζει, για παράδειγμα, το 

ορθογώνιο ως το παραλληλόγραμμο που έχει όλες τις γωνίες ορθές. Τονίζει, ακόμη, 

ότι  το τετράγωνο είναι τόσο ένα ορθογώνιο με όλες τις πλευρές ίσες, όσο και ένας 

ρόμβος που έχει όλες τις γωνίες του ορθές. Οι ιδιότητες των παραπάνω «ιδιαζόντων» 

παραλληλογράμμων τίθενται ως ζητήματα προς άσκηση.   

 Η Μεγάλη Γεωμετρία του Νικολάου (1954) 

Ο ορισμός του κύκλου 

 

Ο Νικολάου ορίζει  τον κύκλο ως το «μέρος του επιπέδου του οποίου ένα σημείο 

ισαπέχει από όλα τα σημεία της γραμμής στην οποία περατούται (καταλήγει)» . Ο 

ορισμός του είναι σύμφωνος με τον Ορισμό του Ευκλείδη. Με τον όρο «Κύκλο» 

εννοεί τον κυκλικό δίσκο,  ενώ ορίζει ως «περιφέρεια του κύκλου» την γραμμή στην 
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οποία ο κύκλος περατώνεται. Κατόπιν, ορίζει το κέντρο του κύκλου, την ακτίνα και 

τη διάμετρό  

Ως συνέπεια του ορισμού ονομάζει την «περιφέρεια του κύκλου», «με κέντρο το 

σημείο Κ και ακτίνα α, ως τον γεωμετρικό τόπο των σημείων του επιπέδου του κύκλου 

τα οποία απέχουν από το Κ απόσταση ίση με την ακτίνα (α)». 

 

Το παραλληλόγραμμο και τα είδη του 
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Στο βιβλίο ορίζονται δύο είδη τετραπλεύρων, το Παραλληλόγραμμο και το 

Τραπέζιο.  Το παραλληλόγραμμο ορίζεται  ως το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι 

πλευρές παράλληλες.  Από την περιγραφή της κατασκευής  του παραλληλογράμμου, 

ήδη από την αρχή της παραγράφου, γίνεται αντιληπτό  ότι ο Νικολάου εννοεί  και τα 

δύο  ζεύγη των απέναντι πλευρών. Το ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο ορίζεται ως το 

παραλληλόγραμμο που έχει όλες του τις γωνίες ορθές. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι  ο Νικολάου δεν ορίζει ξεχωριστά το τετράγωνο αλλά το εμφανίζει ως ειδική 

περίπτωση του Ορθογωνίου.  

 

 

 

 

 

  

Ορίζει τον Ρόμβο  ως το παραλληλόγραμμο που  έχει  όλες τις πλευρές ίσες, 

ενώ οι  γωνίες του δεν είναι ορθές. 

Παρατηρείται ότι, ενώ θεωρεί το Ορθογώνιο και τον Ρόμβο ως ειδικά 

παραλληλόγραμμα, δεν αποδέχεται το τετράγωνο ως ειδική περίπτωση του Ρόμβου. 

Οι ιδιότητες των διαγωνίων του Ορθογωνίου και του Ρόμβου παρουσιάζονται με τη 

μορφή θεωρημάτων χωρίς απόδειξη, ενώ οι ιδιότητες του Τετραγώνου ως πορίσματα 

των θεωρημάτων χωρίς να δηλώνεται ρητά η σχέση του Τετραγώνου με τον Ρόμβο.        

Ακολουθώντας τον Ευκλείδη, όρισε και αυτός το Ρομβοειδές ως ένα είδος 

παραλληλογράμμου (Το παραλληλόγραμμο που έχει τις προσκείμενες πλευρές άνισες 

και τις γωνίες του μη ορθές).  

Το Τραπέζιο ορίζεται ως το τετράπλευρο το οποίο έχει μόνο ένα ζεύγος 

παραλλήλων πλευρών. Τον ίδιο (μεριστικό) διαχωριστικό ορισμό υιοθετούν όλα τα 

βιβλία γεωμετρίας που εκδόθηκαν τις επόμενες δεκαετίες μέχρι και σήμερα.  
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 Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου Ι. Ιωαννίδης , 1969. 

 

Ο Ιωαννίδης(1969) στην εισαγωγή του βιβλίου του τονίζει ότι  ο Hilbert  

παρουσίασε ένα σύστημα αξιωμάτων μέσω των οποίων θεμελιώθηκε πλήρως η 

Ευκλείδεια Γεωμετρία. Επομένως, το βιβλίο του στηρίζεται στην αξιωματική 

θεμελίωση του Hilbert. 

Τα παραλληλογραμμα    

          

 

Το βιβλίο διαπραγματεύεται αρχικά  τις έννοιες  του  Τετράπλευρου και  του  

Τραπεζίου, το οποίο και διαχωρίζει από το παραλληλόγραμμο και τα είδη του. Οι 

ιδιότητες των διαγωνίων όλων των τετραπλεύρων εμφανίζονται με την μορφή 

θεωρημάτων και πορισμάτων.  

Στο βιβλίο του ο Ιωαννίδης ορίζει μόνο το παραλληλόγραμμο ως «κάθε 

τετράπλευρο του οποίου οι απέναντι πλευρές είναι παράλληλες κατά τα δύο ζεύγη», 

ενώ το Ορθογώνιο ως «το τετράπλευρο του οποίου οι γωνίες είναι ορθές», το Ρόμβο 

ως «το τετράπλευρο το οποίο έχει όλες τις πλευρές ίσες» και το Τετράγωνο ως «το 

τετράπλευρο του οποίου οι πλευρές είναι ίσες και οι γωνίες ορθές».  Προτιμά να μην 

ορίσει ιεραρχικά τα ειδικά τετράπλευρα. Αντίθετα, οι ορισμοί του είναι πιο κοντά 

στους ορισμούς του Ευκλείδη, αφού παρουσιάζονται με κριτήριο την ισότητα ή μη 
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των πλευρών και των γωνιών των τετραπλεύρων. Οι σχέσεις εγκλεισμού μεταξύ των 

παραπάνω τετραπλεύρων παρουσιάζονται με τη μορφή θεωρήματος για το 

Ορθογώνιο και πορισμάτων για το Ρόμβο και το Τετράγωνο. 
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Ο Κύκλος 

    

Η έννοια του κύκλου παρουσιάζεται έπειτα από την παρουσίαση των εννοιών 

του τριγώνου και των τετραπλεύρων. Ο Ιωαννίδης ορίζει: «κύκλον  επί του επιπέδου, 

κάθε σύνολον σημείων Μ αυτού το οποίον ορίζεται εκ της συνθήκης : ΟΜ= α». Οι 

διαφορές από τον ορισμό του Νικολάου είναι ότι από τη μία η έννοια του Κύκλου 

παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως γεωμετρικός τόπος, και, από την άλλη, με τον όρο 

«κύκλο» προσδιορίζει την «περιφέρεια του κύκλου» και όχι το μέρος του επιπέδου 

που περικλείεται από αυτή. Η έννοια του Κυκλικού δίσκου δεν εμφανίζεται, αλλά 

ορίζονται τόσο τα εσωτερικά σημεία του κύκλου όσο και τα εξωτερικά σημεία αυτού. 

Επιπρόσθετα, ορίζει τον προσανατολισμένο κύκλο όπως φαίνεται στο σχήμα 205 

(Ιωαννίδης,1969  ορισμός 205). 

 

 

 

 Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου των Βανδουλάκη, Καλλιγά, Μαρκάκη, Φερεντίνου. 

Το βιβλίο αυτό, όπως τονίζουν οι συγγραφείς του στην εισαγωγή, είναι 

γραμμένο σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(ΔΕΠΣ) και το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ) του 2003. 
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Χαρακτηριστικό του είναι η δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές να αναπτύξουν τη 

διαίσθηση, τη δοκιμή, την έρευνα και την αναγκαία σύνθεση. 

Ο κύκλος ορίζεται ως «το σύνολο όλων των σημείων του επιπέδου που απέχουν 

την ίδια απόσταση από ένα σταθερό σημείο Ο. Η απόσταση αυτή λέγεται ακτίνα του 

κύκλου. Το σημείο Ο λέγεται κέντρο του Κύκλου». 

Το  παραλληλόγραμμο ορίζεται σύμφωνα με το κριτήριο της παραλληλίας, ενώ 

το Ορθογώνιο, ο Ρόμβος και το Τετράγωνο παρουσιάζονται ως ειδικές περιπτώσεις 

παραλληλογράμμων : «ένα παραλληλόγραμμο που έχει όλες  τις γωνίες του ορθές 

λέγεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ή απλά ορθογώνιο», « ένα παραλληλόγραμμο που 

έχει όλες τις πλευρές του ίσες λέγεται ρόμβος» και « ένα παραλληλόγραμμο που έχει 

όλες τις γωνίες του ορθές και όλες τις πλευρές του ίσες λέγεται τετράγωνο». Οι ορισμοί 

είναι  ιεραρχικοί αλλά όχι ελάχιστοι. Οι ιδιότητες των τετραπλεύρων παρουσιάζονται 

μέσα από την αξονική συμμετρία. Οι σχέσεις συμπερίληψης μεταξύ των 

τετραπλεύρων αφήνονται ως δραστηριότητα για το σπίτι στη σελίδα 228.  

Στο ιστορικό σημείωμα παρουσιάζεται η ταξινόμηση των τετραπλεύρων όπως 

αυτή γίνεται στα Στοιχεία του Ευκλείδη.  Οι συγγραφείς σημειώνουν, αρχικά, ότι ο 

Ευκλείδης προτείνει μία ταξινόμηση η οποία δε χρησιμοποιεί το κριτήριο της 

παραλληλίας. Δεύτερον, επισημαίνουν ότι το τραπέζιο με τη σημερινή του έννοια έχει 

δοθεί από τον Αρχιμήδη, ενώ για τον Ευκλείδη το τραπέζιο ήταν το τυχαίο 

τετράπλευρο. Τέλος, τονίζουν ότι το «ῥομβοειδὲς» αντιστοιχεί στο σημερινό 

παραλληλόγραμμο. 

 

 Ευκλείδεια Γεωμετρία της Α΄ και Β΄ Λυκείου των Αργυρόπουλου, Βλάμου, 

Κατσούλη, Μαρκάτη, Σίδερη . 

    

Οι συγγραφείς του βιβλίου ορίζουν τον κύκλο ως εξής: «κύκλος με κέντρο Ο 

και ακτίνα ρ λέγεται το επίπεδο σχήμα του οποίου όλα τα σημεία απέχουν από το Ο 

απόσταση ίση με ρ». Ο ορισμός αυτός δεν είναι πλήρης, μοιάζει δε με τους ορισμούς 

της γεωμετρίας Legendre. Ο αναγνώστης μπορεί να θεωρήσει ότι το γεωμετρικό 

αντικείμενο που ορίζεται με τον παραπάνω ορισμό είναι το τόξο. Στην επεξήγηση του 

ορισμού οι συγγραφείς τονίζουν πως δέχονται «ότι ο κύκλος είναι μία κλειστή 

γραμμή χωρίς διακοπές και κενά». Τέλος, παρουσιάζεται ο κύκλος ως γεωμετρικός 

τόπος με τον παρακάτω ορισμό: «κύκλος (Ο, ρ) είναι ο γεωμετρικός τόπος των 



67 
 

σημείων Μ του επιπέδου για τα οποία, και μόνο γι’ αυτά, ισχύει  ΟΜ= ρ (παρατίθεται 

σχήμα).  

Το Παραλληλόγραμμο ορίζεται ως «το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι 

πλευρές του παράλληλες», ενώ το Ορθογώνιο, ο Ρόμβος και το Τετράγωνο 

παρουσιάζονται ως είδη του Παραλληλογράμμου και οι ορισμοί που δίνονται είναι 

ιεραρχικοί και ελάχιστοι. Το Ορθογώνιο ορίζεται ως «το παραλληλόγραμμο με μία 

ορθή γωνία», ο Ρόμβος ως «το παραλληλόγραμμο που έχει δύο διαδοχικές πλευρές 

ίσες» και, τέλος, το Τετράγωνο ως « το παραλληλόγραμμο που είναι ορθογώνιο και 

ρόμβος». 

Στο ιστορικό σημείωμα γίνεται, από τη μία, αναφορά στη σύγχρονη ταξινόμηση 

των τετραπλεύρων και, από την άλλη, γίνεται εκτενής σχολιασμός της Ευκλείδειας  

ταξινόμησης, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται οι ταξινομήσεις των Ποσειδώνιου –

Ήρωνα και η ταξινόμηση του Ramus. 

 2.6 Συμπεράσματα 

    

Παρατηρήθηκε ότι σε όλα τα βιβλία που ακολουθούν τη Γεωμετρία Legendre, 

αντίθετα από τα Στοιχεία του Ευκλείδη, δίνεται πρώτα ο ορισμός της περιφέρειας του 

κύκλου και κατόπιν ο ορισμός του κύκλου ως το μέρος του επιπέδου που περικλείεται 

από την περιφέρεια του. Ο Χατζιδάκις δίνει, όπως και ο Ήρωνας, έναν γενετικό 

ορισμό για τον κύκλο περιγράφοντας τον τρόπο κατασκευής του.  

Το νόημα που αποδίδεται στον όρο του «κύκλου» έχει μεταβληθεί κατά το 

πέρασμα των χρόνων. Έτσι, ενώ ο Ευκλείδης με τον ορισμό του κύκλου θεσμοθετεί 

την επιφάνεια που οριοθετείται από την περιφέρεια του, σήμερα ο όρος «κύκλος» 

αντιστοιχεί στην περιφέρεια του κύκλου. Στη γεωμετρία του Νικολάου 

αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά η περιφέρεια του κύκλου (κύκλος) ως ο γεωμετρικός 

τόπος όλων των σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν  από ένα σημείο στο εσωτερικό 

του, το κέντρο. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι ο μη ακριβής καθορισμός  των κρίσιμων 

χαρακτηριστικών του κύκλου οδηγεί σε παρερμηνεία του γεωμετρικού αντικειμένου 

που ορίζεται.  

Όσον αφορά τον ορισμό των τετραπλεύρων, παρατηρήθηκε ότι οι ορισμοί που 

δίνονται στην Γεωμετρία  Legendre είναι κοντά σε αυτούς των Στοιχείων. Ο όρος 

ρομβοειδές σε κανένα βιβλίο δεν αποδίδεται στο παραλληλόγραμμο το οποίο ορίζεται 

ως το τετράπλευρο με τις απέναντι πλευρές του παράλληλες. Ο όρος «ῥομβοειδὲς» 



68 
 

χρησιμοποιείται στη Γεωμετρία Legendre για να ορίσει τον ρόμβο,  ενώ σήμερα 

ορίζει το τετράπλευρο που έχει ανά δύο τις διαδοχικές πλευρές του ίσες (στην 

αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ο όρος kite). Ο ορισμός που έδωσε ο Ευκλείδης για 

το ῥομβοειδὲς (παραλληλόγραμμο) αντιμετωπίζεται από όλα τα σχολικά βιβλία που 

εξετάστηκαν ως θεώρημα. 

Από την εξέταση των σχολικών βιβλίων της Γεωμετρίας διαφάνηκε η ύπαρξη 

διαφορετικών ορισμών για το Ορθογώνιο, το Τετράγωνο και τον Ρόμβο. Κάποιοι από 

αυτούς δόθηκαν με κριτήριο τις σχέσεις ισότητας των πλευρών και των γωνιών των 

τετραπλεύρων. Ακολουθώντας τους ορισμούς των Στοιχείων, οι ορισμοί αυτοί είναι 

διαχωριστικοί αποκλείοντας τις σχέσεις εγκλεισμού μεταξύ των τετραπλεύρων. 

Αντίθετα, οι  ορισμοί που δίνονται τόσο από τον Χατζιδάκι όσο και από τα βιβλία 

που διδάσκονται σήμερα είναι ιεραρχικοί και αναδεικνύουν τις σχέσεις 

συμπερίληψης μεταξύ των τετραπλεύρων.  

Στα σχολικά βιβλία της γεωμετρίας από το 1830 έως σήμερα παρατηρήθηκε μία 

εξέλιξη των ορισμών τόσο της έννοιας του «κύκλου» όσο και των 

παραλληλογράμμων. Παρουσιάστηκε μια ποικιλία διαφορετικών ισοδύναμων 

ορισμών των τετραπλεύρων, τόσο ιεραρχικών, όσο και διαχωριστικών, ανάλογα με τα 

κριτήρια που  χρησιμοποιήθηκαν.  Η μελέτη των παραπάνω ορισμών είναι δυνατό να 

παράσχει ένα πλαίσιο για τη διδακτική αξιοποίηση τους μέσα στην τάξη, μέσω του 

οποίου οι μαθητές θα κατασκευάσουν τους δικούς τους ορισμούς.  

Πολλοί συγγραφείς  απέκλεισαν τις σχέσεις συμπερίληψης κατά τη δημιουργία 

των ορισμών τους, γεγονός που καταδεικνύει τις δυσκολίες των μαθητών να 

κατανοήσουν τους ιεραρχικούς ορισμούς. Είναι όμως πιθανόν οι μαθητές να μπορούν 

να ορίσουν τα τετράπλευρα διαισθητικά με κριτήριο την ισότητα πλευρών-γωνιών, 

όταν κληθούν να επανεφεύρουν τους ορισμούς τους . 

Ο Γαγάτσης(2004) επισημαίνει ότι συνεχίζεται η προσπάθεια να 

ισορροπήσουμε μεταξύ της ιστορικής κληρονομιάς του Ευκλείδη και των νέων 

μαθηματικών ιδεών. Η μελέτη της Ιστορίας της Διδακτικής της Γεωμετρίας και των 

διαφόρων αντιλήψεων που καταγράφηκαν στα διδακτικά εγχειρίδια είναι ο καλύτερος  

τρόπος εμπλουτισμού των γνώσεων μας, όχι τόσο για το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο 

όσο για τη διδακτική μεταφορά του.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν  τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, τόσο 

του Δημοτικού σχολείου όσο και της Α΄ Γυμνασίου, εστιάζοντας κυρίως στις έννοιες 

του κύκλου και των παραλληλογράμμων, κατά το ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο σπουδών (2003). Ταυτόχρονα, θα μελετηθούν  τόσο το βιβλίο του καθηγητή 

της Α΄ Γυμνασίου όσο και αυτό των Οδηγιών για την διδασκαλία των Μαθηματικών 

για το σχολικό έτος 2017-2018. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου αναφέρονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας από την ανάλυση των δραστηριοτήτων του σχολικού 

εγχειριδίου της Α΄ Γυμνασίου, καθώς και τα ευρήματα από έρευνες που εξέτασαν τα 

επίπεδα γεωμετρικής σκέψης των  μαθητών στην Ελλάδα. Τέλος, αναφέρονται οι 

διαφοροποιήσεις στη σειρά παρουσίασης του περιεχομένου της Γεωμετρίας της Α΄ 

Γυμνασίου  για τις ανάγκες του διδακτικού πειράματος. 

3.1 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) του Δημοτικού Σχολείου.  

Το ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

(2003) για τα Μαθηματικά χωρίζει το συνολικό γνωστικό περιεχόμενο που πρέπει να 

διδαχθεί σε επιμέρους ενότητες περιεχομένων που διατρέχουν όλες τις τάξεις. Στη 

θεματική ενότητα της γεωμετρίας το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) για τα 

Μαθηματικά περιγράφει για κάθε τάξη και για κάθε κατηγορία περιεχομένου τους 

επιμέρους στόχους, τον ενδεικτικό χρόνο διδασκαλίας καθώς και τις ενδεικτικές 

δραστηριότητες. 

Στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών της γεωμετρίας οι μαθητές του νηπιαγωγείου 

και της Α’ τάξης του δημοτικού εισάγονται μεταξύ άλλων στις έννοιες των 

γεωμετρικών σχημάτων, οι οποίες αναπτύσσονται εξελικτικά από τις μικρότερες προς 

τις μεγαλύτερες τάξεις: 

Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού αναγνωρίζουν τα δυσδιάστατα σχήματα: τρίγωνο, 

τετράγωνο, ορθογώνιο, κύκλο και στερεά σώματα. Εξασκούνται  στον 

προσανατολισμό στο χώρο, στη σχεδίαση, αναπαραγωγή, αναγνώριση, ονομασία και 

ταξινόμηση σχημάτων. Στη Β΄ τάξη οι μαθητές αναγνωρίζουν εμπειρικά τις 

παράλληλες και κάθετες ευθείες, τα γεωμετρικά σχήματα και εξετάζουν τα 

χαρακτηριστικά αυτών με τη χρήση οργάνων. Στη Γ΄ τάξη μπορούν πια να 
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σχεδιάζουν τα γεωμετρικά σχήματα με τη βοήθεια οργάνων. Αναπαράγουν, 

περιγράφουν και σχεδιάζουν ορισμένα συνήθη επίπεδα γεωμετρικά σχήματα 

(ορθογώνιο, τετράγωνο) και γεωμετρικά στερεά (κύβος, σφαίρα). Τέλος, δύνανται να 

αντιληφθούν την έννοια της ορθής γωνίας.  

Στη συνέχεια, στην Δ΄ τάξη τα παιδιά  εξασκούνται στη χάραξη παράλληλων 

και κάθετων ευθειών και στο σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων.  Στην Ε΄ τάξη 

χαράζουν γεωμετρικά σχήματα με τη βοήθεια οργάνων. Αναγνωρίζουν σχήματα που 

είναι μέρη ενός σύνθετου σχήματος. Υπολογίζουν τα εμβαδά του τετραγώνου, του 

ορθογώνιου παραλληλόγραμμου και του ορθογώνιου τριγώνου, καθώς και  το μήκος 

ενός κύκλου. Διακρίνουν τα είδη των γωνιών, τα είδη τριγώνων και τις ιδιότητές 

τους. Τέλος, στην Στ΄ τάξη αναγνωρίζουν σχήματα σε ένα σύνθετο περιβάλλον και 

χαράζουν γεωμετρικά σχήματα με τη βοήθεια οργάνων. Χρησιμοποιούν τους τύπους 

που επιτρέπουν τον υπολογισμό του μήκους του κύκλου καθώς και των εμβαδών του 

τριγώνου, του παραλληλόγραμμου, του τραπεζίου και του κυκλικού δίσκου.  

Οι προτάσεις του ΑΠΣ, για το περιεχόμενο της γεωμετρίας ανά τάξη, 

ακολουθούν την ιεραρχία των «επιπέδων γεωμετρικής σκέψης» των Van Hieles (1-3), 

αλλά,  όπως τονίζει ο Λεμονίδης (2015),  αυτή η θεμελίωση  δεν είναι εμφανής. Δε 

δηλώνονται ρητά οι λόγοι για τους οποίους τα περιεχόμενα ακολουθούν την 

συγκεκριμένη  εξελικτική πορεία από τάξη σε τάξη, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός 

να μην κατανοεί την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης σειράς προτάσεων, αφού δε 

γίνεται εμφανής η εξελικτική ανάπτυξη των περιεχομένων και η σύνδεσή τους από 

τάξη σε τάξη. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η παρουσίαση του προγράμματος δε βοηθά τον 

εκπαιδευτικό να σχηματίσει μια συνολική εικόνα για την ανάπτυξη της γεωμετρικής 

σκέψης του παιδιού, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να προσδιορισθεί το επίπεδό 

τους, να προβλεφθούν  και να αιτιολογηθούν οι δυσκολίες που συναντούν 

(Λεμονίδης, 2015). Η γεωμετρία προσεγγίζεται με μη τυπικό τρόπο. Βασίζεται στις 

διαισθητικές παραστάσεις των μαθητών, οι οποίες εμπλουτίζονται μέσω των 

γεωμετρικών εμπειριών, με το πέρασμα των τάξεων, και τείνουν να γίνονται πιο 

αφαιρετικές (Λεμονίδης, 2015) . 

3.2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) της Α΄ Γυμνασίου 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) παρουσιάζει ως ειδικούς σκοπούς 

της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο, μεταξύ άλλων : 
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 την  απόκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων   

 την εξοικείωση με τη διαδικασία παραγωγής συλλογισμών και την 

αποδεικτική διαδικασία  

 τη σταδιακή ανάπτυξη της ικανότητας για επίλυση προβλημάτων και 

αντιμετώπιση πραγματικών καταστάσεων.  

Γεωμετρικές έννοιες και γεωμετρικά σχήματα  

Το (ΑΠΣ) σημειώνει ότι οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου πρέπει να γνωρίσουν τις 

βασικές γεωμετρικές έννοιες: σημείο, ευθεία, επίπεδο, ευθύγραμμα τμήματα, γωνία, 

ευθύγραμμα σχήματα, κύκλος, τόξο, κτλ. και να κατανοήσουν τη σημασία τους στην 

ανάπτυξη της Γεωμετρίας. Αναφέρεται, επίσης, πως στόχος είναι να γνωρίσουν τις 

έννοιες της καθετότητας, της παραλληλίας και της συμμετρίας ως προς κέντρο και ως 

προς άξονα και να τις χρησιμοποιούν στην ανάλυση μαθηματικών  καταστάσεων (για 

παράδειγμα τις χαρακτηριστικές  ιδιότητες τριγώνου, παραλληλογράμμου, κτλ.).  

Οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος σε σχέση με τις έννοιες του Κύκλου 

και των Παραλληλογράμμων για τους μαθητές είναι οι εξής: 

 Να κατανοήσουν την έννοια του κύκλου, να αναγνωρίζουν τα στοιχεία του 

και να μπορούν να τον σχεδιάζουν.  

 Να διακρίνουν τον κύκλο από τον κυκλικό δίσκο.  

 Να γνωρίζουν ποιο τετράπλευρο ονομάζεται παραλληλόγραμμο, ποιο 

ορθογώνιο, ποιο ρόμβος ποιο τετράγωνο, και ποιο τραπέζιο.  

 Να γνωρίζουν τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου, του ορθογωνίου, του 

ρόμβου και του ισοσκελούς τραπεζίου. 

Στις Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο για το 

σχολικό  έτος 2017 – 2018 τονίζεται ότι, κατά την εισαγωγή των γεωμετρικών 

εννοιών, χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να 

τις αναγνωρίζουν, να τις περιγράφουν (άτυπα ή τυπικά) και να τις αναπαριστούν. 

Προτείνεται να δοθεί αρκετός χρόνος στην τάξη για το σχεδιασμό σχημάτων από 

τους μαθητές και με τη χρήση χειραπτικών μέσων για συγκρίσεις και κατασκευές 

(π.χ. διαφανές χαρτί). Προτείνεται, επίσης, για τα γεωμετρικά αντικείμενα που 

διατυπώνονται ορισμοί, αυτό να γίνεται διερευνητικά και «κατασκευαστικά» από 

τους μαθητές, αφού πρώτα έχουν αναγνωρίσει τις ιδιότητες των αντίστοιχων 

γεωμετρικών αντικειμένων-εννοιών (σελ 9). Όπως τονίζεται στις Οδηγίες, οι  
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γεωμετρικές έννοιες που εισάγονται, αν και είναι διαισθητικά γνώριμες στους 

μαθητές,  έχουν δυσκολία στην τυπική περιγραφή τους. 

Παρακάτω, θα παρουσιαστούν οι προτάσεις για τη διδασκαλία των 

γεωμετρικών εννοιών του κύκλου και των τετραπλεύρων, οι οποίες αφορούν την 

έρευνα, τόσο από το βιβλίο του καθηγητή για την Α΄ Γυμνασίου (Βανδουλάκης και  

συν.,2007) όσο και από τις Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθηματικών για το 

σχολικό έτος 2017-2018. 

Οδηγίες διδασκαλίας  για τον κύκλο 

Ο κύκλος και τα στοιχεία του κύκλου προτείνεται να διδαχτούν σε μία μόνο 

διδακτική ώρα. Στο βιβλίο του καθηγητή (Βανδουλάκης, και  συν., 2007) τονίζεται 

ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν στόχο τη διαισθητική και εμπειρική 

εμπέδωση των εννοιών του κύκλου και του κυκλικού δίσκου. Στη συνέχεια, 

προτείνεται να δοθεί ο ορισμός της έννοιας του κύκλου ως γεωμετρικού τόπου των 

σημείων που απέχουν ίση απόσταση (ακτίνα) από ένα σημείο (κέντρο). Καθορίζεται 

ο συμβολισμός του κύκλου (Ο,ρ) και ο τρόπος της κατασκευής του με διαβήτη. 

Δίνονται οι ορισμοί των ίσων κύκλων και των ομόκεντρων κύκλων και ακολουθούν 

οι ορισμοί των εννοιών της χορδής, της διαμέτρου, του τόξου και του κυκλικού 

δίσκου.  

Παράλληλα, προτείνεται να αναφερθεί ο διαχωρισμός του επιπέδου, από έναν 

κύκλο, σε τρία διακεκριμένα μέρη: το εσωτερικό, την περιφέρεια και το εξωτερικό 

μέρος, ως σύνολα σημείων που έχουν την ιδιότητα να απέχουν από το κέντρο του 

κύκλου (Βανδουλάκης, και  συν., 2007). 

  Οδηγίες διδασκαλίας για τα τετράπλευρα 

Οι ορισμοί των τετραπλεύρων και οι ιδιότητές τους προτείνεται να διδαχθούν 

σε έξι διδακτικές ώρες.  Όπως τονίζεται στο βιβλίο του καθηγητή (Βανδουλάκης, και 

συν., 2007),  οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο «την «ανακάλυψη» από τους μαθητές 

των σχημάτων που δημιουργούνται από δύο ζεύγη παραλλήλων ευθειών, που 

τέμνονται και σχηματίζουν διαφόρων ειδών παραλληλόγραμμα, όπως το Πλάγιο 

παραλληλόγραμμο, το Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, το Ρόμβο και το Τετράγωνο. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές, με την προτροπή του διδάσκοντα, θα εξάγουν τον 

ορισμό του παραλληλογράμμου και των ειδικών κατηγοριών αυτού, δηλαδή του 

ορθογωνίου παραλληλογράμμου, του ρόμβου και του τετραγώνου, καθώς και του 
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τραπεζίου και του ισοσκελούς τραπεζίου. Με την προτεινόμενη δραστηριότητα για το 

σπίτι οι μαθητές καλούνται να ταξινομήσουν τα τετράπλευρα με βάση κάποιο 

κριτήριο, το οποίο καλούνται να επιλέξουν, ανεξαρτήτως αποτελέσματος 

((Βανδουλάκης, και συν., 2007:100 ). Ταυτόχρονα,  τονίζεται  ότι το σχετικό ιστορικό 

σημείωμα έχει ως απώτερο σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορική διαδρομή, 

από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, της ταξινόμησης  των τετραπλεύρων. 

Στις οδηγίες διδασκαλίες προτείνεται να δοθούν κατάλληλες δραστηριότητες 

κατασκευής των παραλληλογράμμων με λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας, ώστε οι 

μαθητές να κατανοήσουν ότι τα παραλληλόγραμμα και τα τραπέζια είναι 

τετράπλευρα με συγκεκριμένες ιδιότητες. Προτείνεται η αιτιολόγηση των ιδιοτήτων 

να γίνει με χρήση των συμμετριών και οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις ιδιότητες 

των παραλληλογράμμων σε κατασκευές.   

Σε αντίθεση με τις παραπάνω οδηγίες, οι Erez και Yerushalmy (2007)  στην 

έρευνα τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν δύσκολο για τους μαθητές  ηλικίας 

11-12 ετών, να αλλάξουν την προσωπική τους εικόνα για την έννοια (concept image) 

και, ταυτόχρονα, να κατανοήσουν την ιδέα πίσω από το εργαλείο συρσίματος 

(dragging tool). Απέδωσαν αυτή τη δυσκολία στο γεγονός ότι η κατανόηση των 

αναλλοίωτων χαρακτηριστικών του σχήματος κάτω από τη διαδικασία συρσίματος 

απαιτεί αυστηρή σκέψη, την οποία οι μαθητές σε αυτή την ηλικία δε διαθέτουν,  αφού  

επηρεάζονται κυρίως από τις οπτικές αλλαγές (Erez & Yerushalmy, 2007).  

Στην παρούσα έρευνα, προκειμένου να δομηθεί η διδακτική παρέμβαση, η 

ερευνήτρια -εκπαιδευτικός έλαβε υπόψη τόσο τις οδηγίες διδασκαλίας, όπως 

παρουσιάστηκαν παραπάνω, όσο και τα ευρήματα της έρευνας των Erez & 

Yerushalmy (2007), αλλά και το γεγονός ότι οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου δεν είναι 

εξοικειωμένοι με τη  χρήση λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας. Συνεπώς το διδακτικό 

πείραμα, το οποίο θα αναλυθεί  εκτενώς στο τέταρτο κεφάλαιο, σχεδιάστηκε να 

πραγματοποιηθεί  με τη βοήθεια χειραπτικών υλικών και όχι μέσω των λογισμικών 

δυναμικής γεωμετρίας.  

3.3 Ανάλυση των δραστηριοτήτων του σχολικού εγχειριδίου της Α΄ Γυμνασίου 

Μία ανάλυση των σχολικών  βιβλίων  του Γυμνασίου σύμφωνα με τη θεωρία 

των επιπέδων γεωμετρικής σκέψης Van Hiele πραγματοποιήθηκε από την 

Αναστασοπούλου το 2008. Η ερευνήτρια υποστήριξε ότι στο σύνολο των 304 

δραστηριοτήτων, εφαρμογών και προβλημάτων της Α΄ τάξης, οι 18 ανήκουν στο 
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πρώτο επίπεδο της αναγνώρισης, οι 158 στο δεύτερο επίπεδο της ανάλυσης, οι 83 στο 

τρίτο επίπεδο της διάταξης-ταξινόμησης και οι 45 στο τέταρτο επίπεδο της επαγωγής. 

Οι δραστηριότητες αυτές απαιτούν οπτικές και λεκτικές δεξιότητες,  δεξιότητες 

σχεδίασης, αλλά και δεξιότητες λογικής και εφαρμογής. Στα συμπεράσματα της 

έρευνας της, τόνισε ότι οι περισσότερες δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου της 

Α΄ Γυμνασίου ανήκουν στο δεύτερο επίπεδο Van Hiele (σε ποσοστό 53%). Το 28% 

αυτών ανήκουν στο τρίτο επίπεδο, το 17% στο τέταρτο επίπεδο, ενώ στο πρώτο 

επίπεδο της αναγνώρισης ανήκουν  μόνο το 2% των δραστηριοτήτων.  

3.4 Σύγκριση επιπέδων γεωμετρικής σκέψης των μαθητών και των  

δραστηριοτήτων των εγχειρίδιων του  Δημοτικού και της Α΄ Γυμνασίου 

    

Οι Fuys, et al. (1988, στο Σακονίδης και συν.,2017) διεξήγαν μια έρευνα με 

συνεντεύξεις μαθητών 6-grade και 9-grade, από την οποία προέκυψε ότι οι 

περισσότεροι μαθητές ανήκαν στα επίπεδα 1 και 2 , ενώ σχεδόν οι μισοί μαθητές του 

δείγματος της 9grade ανήκαν κυρίως στο επίπεδο 2. 

Οι Καλαϊτζίδης, Παππά και Σακονίδης (2017) τονίζουν ότι τα ευρήματα της 

έρευνας τους συμφωνούν με αυτά άλλων προγενέστερων ερευνών (Τζίφας, 2005;  

Σαλονικιός, 2008; Δημάκου & Νικολουδάκης, 2009), οι οποίες αφορούσαν στη 

διερεύνηση των επιπέδων γεωμετρικής σκέψης των Ελλήνων μαθητών.  

Επισημαίνουν ότι η πλειονότητα των τελειόφοιτων μαθητών του Δημοτικού Σχολείου 

και του Γυμνασίου κατατάσσονται στο 1ο και 2ο  επίπεδο Van Hiele, με τις επιδόσεις 

των μαθητών του Γυμνασίου να είναι ελαφρώς υψηλότερες. Ειδικότερα, οι μαθητές 

του Γυμνασίου  κατατάσσονται στο δεύτερο επίπεδο γεωμετρικής σκέψης κατά Van 

Hiele  με  ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. 

Επίσης, κανένας μαθητής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν κατατάσσεται στο 

τρίτο επίπεδο, ενώ αυτό ισχύει για ένα μικρό ποσοστό των μαθητών του Γυμνασίου. 

Οι  Σακονίδης και συν.(2017) επισημαίνουν την ύπαρξη κενού μεταξύ του 

πραγματικού επιπέδου  γεωμετρικής σκέψης των μαθητών και αυτού που 

προϋποθέτει τόσο το πρόγραμμα σπουδών όσο και τα σχολικά βιβλία των 

μαθηματικών. Όπως αναφέρουν,  οι μαθητές  από την Δ’ τάξη αναμένεται να έχουν 

κατακτήσει το επίπεδο 1, ενώ οι δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων της Στ’ 

τάξης προσμένουν από τους μαθητές να έχουν αποκτήσει χαρακτηριστικά 

γεωμετρικής σκέψης 2ου και 3ου επιπέδου.  Επιπλέον, το ποσοστό των μαθητών του 
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Γυμνασίου που έχει κατακτήσει το 3ο επίπεδο δεν είναι το αναμενόμενο, παρά το 

γεγονός ότι τα σχολικά εγχειρίδια αυτής της τάξης, όπως έδειξε η Αθανασοπούλου 

(2008), επεξεργάζονται ήδη έννοιες και χαρακτηριστικά 3ου επιπέδου γεωμετρικής 

σκέψης κατά Van Hiele. 

Επιχειρώντας να ερμηνεύσουν τα ευρήματα της έρευνας τους οι Σακονίδης και 

συν.(2017), απέδωσαν την  «αδυναμία» των μαθητών να βρίσκονται στο κατάλληλο 

επίπεδο  γεωμετρικής σκέψης κατά τη διδασκαλία της γεωμετρίας στο ότι αυτή δεν 

παρέχει στους μαθητές τις κατάλληλες ευκαιρίες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 

αναστοχαστούν πάνω τις γεωμετρικές ιδέες.  Επίσης, σύμφωνα με τους Δημάκο και  

Νικολουδάκη(2008), το μοντέλο van Hiele αιτιολογεί την ασυμμετρία επικοινωνίας 

που αναδύεται στο μοντέλο της παραδοσιακής διδασκαλίας, όπου οι μαθητές και οι 

διδάσκοντες πολλές φορές λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα και, επομένως, οι 

λέξεις, οι έννοιες και τα αντικείμενα χρησιμοποιούνται από τους μαθητές με 

διαφορετικό τρόπο από αυτόν που εμφανίζεται στα βιβλία ή από αυτόν που 

χρησιμοποιούν οι καθηγητές. 

Οι Δημάκος και  Νικολουδάκης (2008), ωστόσο,  καταγράφουν θετική εξέλιξη 

ως προς τα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης των μαθητών της Α΄ Λυκείου μετά τη 

διδακτική παρέμβαση που πραγματοποίησαν. Οι πιο αδύνατοι μαθητές φαίνεται να  

παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση, γεγονός που αποδεικνύει ότι η κατάλληλη 

διδακτική μέθοδος μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να περάσουν στο επόμενο 

επίπεδο γεωμετρικής σκέψης. 

3.5  Διαφοροποιήσεις στη διδασκαλία της γεωμετρίας  

Τα τετράπλευρα διδάσκονται στο τρίτο κεφάλαιο του Β΄ μέρους του σχολικού 

βιβλίου της Α΄ Γυμνασίου. Χρονικά, η διδασκαλία τους τοποθετείται στο τελευταίο 

μέρος του δευτέρου τετραμήνου. Για τις ανάγκες πραγματοποίησης του διδακτικού 

πειράματος στις θεματικές ενότητες του κύκλου και των παραλληλογράμμων έγινε 

αναδιάρθρωση της σειράς παρουσίασης του γνωστικού περιεχομένου  της γεωμετρίας 

της Α΄ Γυμνασίου  σύμφωνα με το περιεχόμενο του βιβλίου των Μπαλή, Οικονόμου. 

Α, Οικονόμου. Π, Τζεκάκη για την Α΄ Γυμνασίου 

(δεν έχει εκδοθεί) ως εξής:  

o Σημείο-ευθεία- επίπεδο-ευθύγραμμο τμήμα. 

o Ευθείες,  παράλληλες και κάθετες –Απόσταση 
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o Γωνίες- Είδη γωνιών (Εφεξής γωνίες, παραπληρωματικές, συμπληρωματικές, 

κατακορυφήν γωνίες) 

o Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από τρίτη ευθεία. 

o Τρίγωνο –Άθροισμα γωνιών τριγώνου 

o Κύκλος 

o Τετράπλευρα: Παραλληλόγραμμο-Ορθογώνιο-Ρόμβος –τετράγωνο- Τραπέζιο 

o Συμμετρία ως προς άξονα και ως προς κέντρο –Άξονες συμμετρίας των 

επίπεδων σχημάτων. 

Η εισαγωγή στη γεωμετρία πραγματοποιήθηκε, αφού είχαν διδαχθεί τα δύο 

πρώτα κεφάλαια της Άλγεβρας, ώστε να  δοθεί  επαρκής χρόνος στους μαθητές της 

Α΄ Γυμνασίου να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος. Είναι 

γνωστό ότι η Άλγεβρα και η Γεωμετρία διδάσκονται παράλληλα στην Α΄ Γυμνασίου 

με τον χρόνο των τεσσάρων διδακτικών ωρών την εβδομάδα να μοιράζεται στα δύο 

μαθήματα. Στο σχολικό  έτος 2017-2018, κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, 

διδάχθηκε αποκλειστικά γεωμετρία.  Στο διάστημα αυτό πρώτα πραγματοποιήθηκε το 

διαγνωστικό δοκίμιο στον κύκλο και τα τετράπλευρα, αμέσως μετά τη διδασκαλία 

των παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία. Στην συνέχεια, έγινε η 

διδασκαλία των τριγώνων και η πραγματοποίηση του διδακτικού πειράματος στις 

έννοιες των γεωμετρικών αντικειμένων του κύκλου και των παραλληλογράμμων. 

Από την αρχή του σχολικού έτους, παρατηρήθηκε  αδυναμία πολλών παιδιών 

να συνεργαστούν αρμονικά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους. Για να 

ξεπεραστούν τα εμπόδια, οι μαθητές πέρασαν σταδιακά από τα ατομικά φύλλα 

εργασίας, με την παρότρυνση και καθοδήγηση από την ερευνήτρια- εκπαιδευτικό, 

στη συνεργασία μεταξύ δύο μαθητών και έπειτα στη συνεργασία ως μέλη 

μεγαλύτερων ομάδων. Συνεπώς, κατά την διεξαγωγή του διδακτικού πειράματος, οι 

μαθητές ήταν εξοικειωμένοι να λειτουργούν ως μέλη ομάδας μέσω ενός φύλλου 

εργασίας. Σε όλες τις ενότητες έγινε προσπάθεια οι ώρες διδασκαλίας για κάθε 

μαθηματικό αντικείμενο να είναι κοντά στις προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας. 

Βέβαια, αφού το διδακτικό πείραμα δομήθηκε με βάση την Ρεαλιστική εκπαίδευση, 

δεν ήταν δυνατό να διδαχθεί η έννοια του κύκλου σε μία διδακτική ώρα. Παρόλα 

αυτά, ο συνολικός χρόνος του διδακτικού πειράματος δεν ξεπέρασε κατά πολύ τις 

προτεινόμενες ώρες, ώστε να μπορεί να αποτελέσει μία πρόταση διδασκαλίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ  

Το 4ο κεφάλαιο δομείται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος περιγράφεται η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την παρούσα έρευνα, ενώ στο δεύτερο μέρος 

γίνεται ανάλυση του Διδακτικού πειράματος που πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 

2017 -2018 σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου.  

4.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

4.1.1 Περιγραφή της μεθόδου του δείγματος και της αποδεικτικής διαδικασίας. 

         Στην  παρούσα έρευνα μελετήθηκε, μέσω ενός διδακτικού πειράματος:  

 Σε ποιο βαθμό οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά 

σχήματα του κύκλου και των παραλληλογράμμων,  πριν και μετά το διδακτικό 

πείραμα.    

 Σε ποιο βαθμό μπορούν οι μαθητές να κατασκευάσουν τους ορισμούς των 

γεωμετρικών εννοιών του κύκλου και των παραλληλογράμμων πριν και μετά 

το διδακτικό πείραμα. 

 Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην αναγνώριση των 

γεωμετρικών σχημάτων και στην  κατασκευή των ορισμών του κύκλου και 

των παραλληλογράμμων. 

Δεδομένου ότι στα σχολικά εγχειρίδια παρέχονται κυρίως ιεραρχικοί ορισμοί, 

εξετάστηκε κατά πόσο οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν τις σχέσεις εγκλεισμού, 

ώστε να κατασκευάσουν ιεραρχικούς ορισμούς των παραλληλογράμμων.  

Η διδακτική παρέμβαση περιελάμβανε το διαγνωστικό δοκίμιο (pretest), το 

διδακτικό πείραμα και το δοκίμιο αξιολόγησης (posttest),  το οποίο επιδόθηκε μετά το 

διδακτικό πείραμα.  Επιλέχθηκαν να εξεταστούν οι έννοιες του Κύκλου και των 

Παραλληλογράμμων για τους παρακάτω λόγους. Από τη μία, ο Κύκλος 

συγκαταλέγεται στα πρώτα σχήματα τα οποία αναγνωρίζουν διαισθητικά τα μικρά 

παιδιά. Συνεπώς, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να εξεταστούν τόσο οι προσωπικές εικόνες 

που έχουν διαμορφώσει οι μαθητές για την έννοια του κύκλου, όσο και οι ορισμοί 

που αποδίδουν σ’ αυτή την  έννοια. Από την άλλη, η ιστορική ανάλυση ανέδειξε  



78 
 

τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους μπορούν να οριστούν τα Παραλληλόγραμμα, 

ανάλογα με το κριτήριο που θα επιλεγεί και το οποίο δύναται να οδηγήσει και σε 

διαφορετική ταξινόμηση. Η ύπαρξη ισοδύναμων ορισμών για κάθε 

Παραλληλόγραμμο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να διαπραγματευτούν τις 

κλάσεις των ισοδύναμων ορισμών τους και να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της 

χρήσης των ικανών και αναγκαίων συνθηκών κατά τη διατύπωση του ορισμού της 

εκάστοτε έννοιας. Επιπλέον επειδή σε όλα τα Ελληνικά σχολικά βιβλία, ως σήμερα, ο 

ορισμός του Τραπεζίου δίνεται με διαχωριστικό τρόπο («Τραπέζιο είναι το 

τετράπλευρο που έχει μόνο δύο πλευρές παράλληλες») αποκλείοντας έτσι την σχέση 

συμπερίληψης του με τα Παραλληλόγραμμα, κρίθηκε σκόπιμο να μη συμπεριληφθεί 

στην έρευνα.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε ένα Δημόσιο 

Γυμνάσιο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πήραν μέρος αρχικά 39 μαθητές δύο 

τμημάτων της Α΄ Γυμνασίου. Το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό, ωστόσο 

εξυπηρέτησε τον σκοπό της έρευνας, αφού  η ερευνήτρια δίδασκε μαθηματικά και 

στα δύο τμήματα. Οι μαθητές ενημερώθηκαν στις αρχές του 2018  ότι η συμμετοχή 

τους στην έρευνα ήταν εθελοντική. Από τους 39 μαθητές 3 αρνήθηκαν να λάβουν 

μέρος τόσο στο διαγνωστικό δοκίμιο όσο και στο δεύτερο δοκίμιο μετά το διδακτικό 

πείραμα. Οι μαθητές των δύο τμημάτων προέρχονταν από διαφορετικά Δημοτικά 

σχολεία της περιοχής των Αμπελοκήπων. Στην οργάνωση της διδακτικής παρέμβασης 

θα αναφερθούν λεπτομερώς οι ενέργειες που κρίθηκαν απαραίτητες να γίνουν, ώστε 

όλοι οι μαθητές να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τη διδακτική παρέμβαση. 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή του διαγνωστικού δοκιμίου σε 

6 μαθητές της Α΄ Γυμνασίου που φοιτούσαν σε τμήμα το οποίο δε συμμετείχε στην 

έρευνα. Η συμμετοχή των μαθητών ήταν εθελοντική και πραγματοποιήθηκε 

παρουσία της ερευνήτριας, η οποία κατέγραψε  τις απορίες και τα σχόλια  των  

μαθητών τόσο για τον τρόπο διατύπωσης των ερωτημάτων όσο και για το 

περιεχόμενο τους. Οι απαντήσεις τους οδήγησαν στην τελική διαμόρφωση του 

δοκιμίου. Από την πιλοτική αυτή εφαρμογή του διαγνωστικού δοκιμίου διαπιστώθηκε 

ότι ο απαιτούμενος  χρόνος συμπλήρωσής του είναι, κατά μέσο όρο, γύρω στα 35  

λεπτά. Οι μαθητές και των δύο τμημάτων κλήθηκαν, στη συνέχεια, να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις του διαγνωστικού δοκιμίου (pretest) κατά τη διάρκεια μίας διδακτικής 

ώρας 45 λεπτών, εντός της τάξης του κάθε τμήματος, την ίδια ημέρα και για τα δύο 

τμήματα, παρουσία της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας. 
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Το διδακτικό πείραμα πραγματοποιήθηκε δύο εβδομάδες μετά τη συμπλήρωση 

του διαγνωστικού δοκιμίου και διήρκησε 14 διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα, δηλαδή 

περίπου δύο μήνες. Στην τελευταία φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε το δοκίμιο 

αξιολόγησης (posttest), περίπου πέντε εβδομάδες μετά το πέρας του διδακτικού 

πειράματος. Και τα δύο τμήματα συμπλήρωσαν το δοκίμιο την ίδια μέρα, εντός του 

σχολικού ωραρίου, μέσα στις τάξεις τους, κατά τη διάρκεια μίας διδακτικής ώρας (45 

min), παρουσία της ερευνήτριας- εκπαιδευτικού.  

4.1.2 Ανάλυση των ερευνητικών εργαλείων 

Για να μελετηθεί σε ποιο βαθμό οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου μπορούν να 

προσεγγίσουν εννοιολογικά τον Κύκλο και το Παραλληλόγραμμο μέσω των ορισμών 

τους κατασκευάστηκαν δύο ερευνητικά εργαλεία (δοκίμια) που έχουν παρόμοια 

δομή. Τα δοκίμια οργανώθηκαν σε τρείς άξονες ερωτημάτων σε αντιστοιχία με τα 

ερευνητικά ερωτήματα: 

 ο πρώτος άξονας ερωτημάτων αφορά στην αναγνώριση του κύκλου και των 

Παραλληλογράμμων. 

 ο δεύτερος άξονας ερωτημάτων αφορά στην κατασκευή των ορισμών του κύκλου 

και των Παραλληλογράμμων. 

 ο τρίτος άξονας ερωτημάτων αφορά στον εντοπισμό των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων και την 

κατασκευή των αντίστοιχων ορισμών. 

Το διαγνωστικό δοκίμιο είχε ως στόχο να καταγράψει σε ποιο  βαθμό μπορούν 

οι μαθητές να αναγνωρίσουν και να κατονομάσουν τα παραδείγματα του Κύκλου και 

των Παραλληλογράμμων, καθώς και να ορίσουν τις αντίστοιχες  γεωμετρικά έννοιες. 

Κατά την κατασκευή του δοκιμίου αυτού, ελήφθησαν υπόψη τα ευρήματα των 

ερευνών σχετικά με τα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης των μαθητών στο τέλος της 

Δημοτικής εκπαίδευσης, όπως αναλύθηκαν στο πρώτο και τρίτο κεφάλαιο.  Για την 

κατασκευή του δοκιμίου δημιουργήθηκαν ερωτήσεις που αντιστοιχούν στο πρώτο και 

δεύτερο επίπεδο γεωμετρικής σκέψης κατά Van Hiele. Έτσι οι ερωτήσεις 1, 4.1α ως 

και 4.3α, αποτελούν παραλλαγές των ερωτήσεων 1 έως 5 και 13 του Van Hiele 

Geometry Test του Usiskin (1982, στο Τζίφας, 2005; Καλαϊτζίδης και συν., 2017).  
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Η ερώτηση 3 υπάρχει και στα δύο δοκίμια και προέρχεται  από το ερωτηματολόγιο 

του Fujita et al. (2007).   

Στο διαγνωστικό δοκίμιο, στην ερώτηση 3, δεν αναφέρθηκαν τα ονόματα των 

παραλληλογράμμων που ζητούνταν να ομαδοποιηθούν. Αντίθετα, ζητήθηκε από τους 

μαθητές να περιγράψουν και να αιτιολογήσουν  τις ομαδοποιήσεις που έκαναν, ώστε, 

να εξεταστεί κατά πόσο γνώριζαν οι μαθητές τα ονόματα των σχημάτων της  

συλλογής.   

Οι ερωτήσεις 2, 1α, και 3 του πρώτου δοκιμίου και οι αντίστοιχες του δεύτερου 

δοκιμίου ακολουθούν τον πρώτο άξονα των ερευνητικών ερωτημάτων και εξετάζουν 

σε ποιο βαθμό οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα 

του κύκλου και των παραλληλογράμμων. Οι ερωτήσεις 1β,και 4.1β, 4.2β, 4.3β και 

4.4 του διαγνωστικού, όπως και οι αντίστοιχες ερωτήσεις (2β, 4) του δοκιμίου 

αξιολόγησης, ακολουθούν τον δεύτερο άξονα των ερευνητικών ερωτημάτων και 

εξετάζουν σε ποιο βαθμό μπορούν οι μαθητές να κατασκευάσουν τους ορισμούς  των 

παραπάνω γεωμετρικών εννοιών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 

Αναγνώριση των σχηματικών εννοιών του κύκλου και των Παραλληλογράμμων. 

 Ερωτήσεις  αναγνώρισης  του κύκλου  

Σκοπός των ερωτήσεων  αυτών είναι να εξεταστεί σε ποιο βαθμό  οι 

προσωπικές σχηματικές εικόνες των μαθητών για τον κύκλο αντιστοιχίζονται με την 

τυπική σχηματική έννοια.  Η  αναγνώριση των σωστών παραδειγμάτων του κύκλου 

από μία συλλογή σχημάτων, που περιλαμβάνουν παραδείγματα και αντιπαραδείγματα 

του κύκλου, δείχνει ότι ο μαθητής έχει αναπτύξει τυπική σχηματική έννοια για τον 

κύκλο. Ο μαθητής  που συμπεριλαμβάνει  στις επιλογές του και τον κυκλικό δίσκο 

δείχνει να μην έχει πλήρως ανεπτυγμένη την  εικόνα της έννοιας του για τον κύκλο.  

Αυτός δε, που επιλέγει ως παραδείγματα κύκλου τις ελλείψεις δείχνει να έχει πολύ 

περιορισμένη εικόνα της έννοιας του κύκλου. Τέλος, ο μαθητής που συμπεριλαμβάνει  

στις επιλογές των παραδειγμάτων του για τον κύκλο και άλλα σχήματα (τόξο, 

πολύγωνο, κτλ) δείχνει να μην έχει αναπτύξει καμία εικόνα για την έννοια του 

κύκλου. 

 Αναγνώριση  χαρακτηριστικής ιδιότητας του κύκλου  

Στο διαγνωστικό δοκίμιο η ερώτηση 2 ζητά από τους μαθητές να αναγνωρίσουν 

το πλήθος των σημείων που απέχουν σταθερή απόσταση από δοσμένο σημείο. Στόχος 

της ερώτησης αυτής είναι  να αναγνωρίσουν βιωματικά οι μαθητές  τις ικανές και 
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αναγκαίες συνθήκες της έννοιας του κύκλου. Στο δοκίμιο αξιολόγησης, στην 

αντίστοιχη ερώτηση, χρησιμοποιείται μία φωτογραφία που απεικονίζει δύο παιδιά  

καθώς κατασκευάζουν έναν κύκλο στο έδαφος.  Με την ερώτηση αυτή ελέγχεται αν ο 

μαθητής μπορεί να αναγνωρίσει την εικόνα της έννοιας του κύκλου έξω από το 

πλαίσιο των μαθηματικών, παίρνοντας αφορμή από τον τρόπο κατασκευής του. 

 Αναγνώριση των Παραλληλογράμμων. 

         Όσον αφορά στα παραλληλόγραμμα, ο μαθητής που στο διαγνωστικό δοκίμιο 

καταφέρνει  να αναγνωρίσει   σωστά όλα τα παραλληλόγραμμα (Παράρτημα, 

Ερώτηση 3 διαγνωστικού δοκιμίου), δείχνει να έχει αναπτύξει τυπικές σχηματικές 

έννοιες για τα παραλληλόγραμμα.  Σε αντίθεση, ο μαθητής ο οποίος έχει  πολύ 

περιορισμένη εικόνα της έννοιας των παραλληλογράμμων επιλέγει μόνο τα πλάγια 

παραλληλόγραμμα. Ο δε μαθητής που συμπεριλαμβάνει στα παράδειγμα των 

παραλληλογράμμων και κάποια από τα ορθογώνια, ή τους ρόμβους ή τα τετράγωνα, 

δείχνει να έχει αρχίσει να επεκτείνει την  προσωπική  σχηματική έννοιά του, ώστε η 

νέα εικόνα της έννοιάς του να περιλαμβάνει περισσότερα παραλληλόγραμμα, πέραν 

του «πλαγίου παραλληλογράμμου».  Τέλος, ο μαθητής που συμπεριλαμβάνει  στις 

επιλογές των παραδειγμάτων του  το τραπέζιο  ή το ρομβοειδές  φαίνεται  να έχει 

αναπτύξει μια εσφαλμένη εικόνα γύρω από την έννοια των Παραλληλογράμμων. 

Οι  ορισμοί του Κύκλου και των Παραλληλογράμμων.  

Όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο, οι προτάσεις  που δόθηκαν από τους  

μαθητές ως ορισμοί τις έννοιες του κύκλου και των παραλληλογράμμων εξετάζονται 

ως προς  τα εξής χαρακτηριστικά : 

o Ως προς το αν η πρότασή  τους περιλαμβάνει τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες 

της έννοιας, ώστε να μπορεί να αποτελέσει ορισμό αυτής, 

o ως προς το κριτήριο ισοδυναμίας, κατά το οποίο διαφορετικές ισοδύναμες 

προτάσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως ορισμοί της  ίδιας έννοιας, 

o ως προς το κριτήριο του ελαχίστου, όπου εξετάζεται κατά πόσο οι μαθητές 

γράφουν οικονομικούς ορισμούς, και  

o ως προς το κριτήριο της ιεραρχίας, αφού κάθε  διαφορετικός ορισμός ενός 

γεωμετρικού αντικειμένου οδηγεί σε διαφορετική ταξινόμηση. 
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Ερωτήσεις που αφορούν το  φαινόμενο  του προτύπου 

Οι ερωτήσεις 5, 6, 7 του δοκιμίου αξιολόγησης είναι αντίστοιχες των 

ερωτημάτων 4.1α, 4.2α, 4.3α., αλλά περιλαμβάνουν περισσότερα παραδείγματα των 

εννοιών, αφού εξετάζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την 

αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων. Ειδικότερα, εξετάζεται η επίδραση του 

φαινομένου του προτύπου κατά την επιλογή των παραδειγμάτων της εκάστοτε 

έννοιας καθώς και η αναγνώριση των σχέσεων εγκλεισμού.  

Ακόμη, οι ερωτήσεις 5, 6, 7, και 8 του δοκιμίου αξιολόγησης (post test), 

προέρχονται από το ερωτηματολόγιο των Okazaki και Fujita (2007). Οι ερωτήσεις 

αυτές ζητούσαν από τους μαθητές να επιλέξουν τις εικόνες των παραλληλογράμμων, 

των ορθογωνίων και των ρόμβων αντίστοιχα μέσα από μία ποικιλία σχημάτων, από 

τα οποία άλλα είναι παραδείγματα και άλλα αντιπαραδείγματα των αντίστοιχων 

τετραπλεύρων. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται  δυνατό να ελεγχθούν οι προσωπικές 

εικόνες της έννοιας των μαθητών για τα παραλληλόγραμμα και, ταυτόχρονα, να 

εξαχθούν συμπεράσματα για τον βαθμό επίδρασης του φαινομένου του προτύπου 

στις επιλογές των μαθητών. 

Ερωτήσεις που αφορούν τις σχέσεις εγκλεισμού 

Η ερώτηση 8 αποτελείται από ερωτήσεις Σωστού-Λάθους οι οποίες αφορούν 

τις ιδιότητες των Παραλληλογράμμων, των Ορθογωνίων και των Ρόμβων αντίστοιχα. 

Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχονται  οι έμμεσες, σιωπηρές ιδιότητες που έχουν 

αναπτύξει οι μαθητές όσον αφορά τις σχέσεις συμπερίληψης. Για παράδειγμα, 

ζητείται  να κρίνουν αν η ακόλουθη δήλωση είναι αληθής ή ψευδής: «Υπάρχει ένα 

παραλληλόγραμμο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες».   Όπως δηλώνει ο Okazaki et 

al. (2007), τα  γεωμετρικά σχήματα είναι θεμελιώδεις «σχηματικές έννοιες» και η 

απόδοση των μαθητών στην ερώτηση 8 δίνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές κατανοούν τις σχέσεις μεταξύ των τετράπλευρων.  

4.1.3  Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

Τα  ερωτήματα και στα δύο δοκίμια δομούνται σε δύο άξονες  ακολουθώντας 

τα δύο πρώτα ερευνητικά ερωτήματα. Ο πρώτος άξονας  των ερωτημάτων αντιστοιχεί 

στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, περιλαμβάνει τις ερωτήσεις που εξετάζουν την 

αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων του κύκλου και του παραλληλογράμμων 

καθώς και των σχέσεων  εγκλεισμού τους. Ο δεύτερος άξονας των ερωτημάτων 
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περιλαμβάνει ερωτήσεις που αντιστοιχούν στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή  

στη μέτρηση της ικανότητας των μαθητών να κατασκευάσουν τους ορισμούς του 

κύκλου και των παραλληλογράμμων. 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα απαντήθηκε από τον συνδυασμό τόσο του 

θεωρητικού πλαισίου και την αποσαφήνιση των λειτουργικών όρων που 

χρησιμοποιούνται στην έρευνα όσο και από την ιστορική ανάλυση των ορισμών, την 

ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών και τα ευρήματα της αξιολόγησης της 

διδακτικής παρέμβασης.  Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την εγκυρότητα του 

περιεχομένου των εργαλείων μέτρησης καθώς και την εγκυρότητα της εννοιολογικής 

κατασκευής. 

Όσον αφορά το διδακτικό πείραμα, αυτό οργανώθηκε  σύμφωνα με τις αρχές 

του θεωρητικού πλαισίου που υιοθετήθηκε και περιέλαβε δραστηριότητες που 

αντιστοιχούν στα ερευνητικά ερωτήματα. Η παρουσίαση των απόψεων των μαθητών 

κατά τη διάρκεια του διδακτικού πειράματος και οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την 

περιγραφή του (κεφάλαιο 4ο, περιγραφή διδακτικού πειράματος) ενισχύουν την 

αλήθεια των δεδομένων.  Επιπρόσθετα, η πραγματοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής 

του διαγνωστικού δοκιμίου  και το γεγονός ότι τα δοκίμια της έρευνας 

συμπληρώθηκαν από τους μαθητές, παρουσία της εκπαιδευτικού- ερευνήτριας, 

ενισχύουν την αξιοπιστία της έρευνας. 

4.2 ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 

 

Ο Freudenthal ασκεί κριτική στο τρίπτυχο «ορισμός – θεώρημα – απόδειξη» το 

οποίο παρακάμπτει όλες τις προσπάθειες που προηγήθηκαν ενός μαθηματικού 

αποτελέσματος και δεν αναγνωρίζει καμία αναγκαιότητα αναφοράς σ’ αυτές .«Η 

αρχή της εκ νέου επινόησης (Freudenthal 1973) μας παρέχει την κατευθυντήρια 

γραμμή: «Σκέψου πως θα μπορούσες να το είχες ανακαλύψει εσύ ο ίδιος». Ο όρος 

«εκ νέου επινόηση» υποδηλώνει ότι η πρωτότυπη διαδικασία της επινόησης μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο (Gravemeijer 1998: 284, στο Θωμαΐδης 2014). Η 

μεγάλη ιδέα της παρέμβασης είναι να κατασκευάσουν οι ίδιοι οι μαθητές τους 

ορισμούς των γεωμετρικών εννοιών, χρησιμοποιώντας τις βασικές ιδιότητες τους, 

όπως ακριβώς έκανε και ο Ευκλείδης στα «Στοιχεία» του. 
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Από την ιστορική ανάλυση των ορισμών παρατηρήθηκε, πρώτον, ότι ο 

Ευκλείδης ορίζει τα παραλληλόγραμμα χρησιμοποιώντας ως κριτήριο την ισότητα 

πλευρών και την ύπαρξή ή μη ορθής γωνίας. Επίσης,  οι περισσότερες γεωμετρίες 

των νεότερων χρόνων, ενώ ορίζουν το  Παραλληλόγραμμο κάνοντας χρήση του 

κριτηρίου παραλληλίας, εν τούτοις χρησιμοποιούν το κριτήριο πλευρές –γωνίες για 

να ορίσουν το Ορθογώνιο, το Ρόμβο και το Τετράγωνο, παρέχοντας κυρίως ορισμούς 

διαμοίρασης.  

Το παρόν διδακτικό πείραμα θεμελιώθηκε στην ιδέα της «εκ νέου επινόησης» 

του Freudenthal. Ο βασικός άξονας ήταν να  κατασκευάσουν οι μαθητές τους 

ορισμούς του Κύκλου και των Παραλληλογράμμων, εκμεταλλευόμενοι τα 

αποτελέσματα των δικών τους μετρήσεων. Το ζητούμενο του διδακτικού πειράματος 

ήταν να στηριχθούν οι μαθητές στον γεωμετρικό συλλογισμό και όχι στο 

αυταπόδεικτο της διαισθητικής σκέψης. Για τον λόγο αυτό, τα φύλλα εργασίας ήταν 

προσανατολισμένα στην μελέτη, για τον μεν Κύκλο, της σταθερής απόστασης κάθε 

σημείου του από το κέντρο του, ενώ, για τα τετράπλευρα, της ισότητας των πλευρών 

και γωνιών. Ήταν αναμενόμενο, επομένως, οι ορισμοί που θα κατασκευαστούν  από 

τους μαθητές να είναι πλησιέστεροι στους Ευκλείδειους ορισμούς παρά σε αυτούς 

που παρέχονται στο σχολικό εγχειρίδιο.  

4.2.1 Η Οργάνωση του  διδακτικού πειράματος 

Πριν από την υλοποίηση της σχεδιασμένης διδακτικής παρέμβασης, κρίθηκε 

απαραίτητο να δοθεί επαρκής χρόνος, ώστε να εξοικειωθούν όλοι οι μαθητές με την 

κατασκευή σχημάτων, την μέτρηση ευθυγράμμων τμημάτων και γωνιών με τη χρήση 

των γεωμετρικών οργάνων (χάρακας, γνώμονας, μοιρογνωμόνιο, διαβήτης). Κρίθηκε 

αναγκαίο, επίσης, να γίνει η διδασκαλία τόσο των πρωταρχικών εννοιών της 

Ευκλείδειας Γεωμετρίας όσο και των ειδών των γωνιών, ώστε όλοι οι μαθητές να 

είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη διδακτική παρέμβαση που ακολούθησε. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι η διδασκαλία των γεωμετρικών εννοιών έγινε, ως επί το πλείστον, 

με τη χρήση φύλλων εργασίας,  στα οποία οι μαθητές εργάζονταν σε ομάδες, με 

στόχο να μάθουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν τις ιδέες τους με τα μέλη της 

ομάδας. 

Το διδακτικό πείραμα δομήθηκε πάνω στις αρχές των Ρεαλιστικών 

Μαθηματικών και  αποτελούνταν από δύο μέρη. Το  πρώτο μέρος διήρκησε έξι 

διδακτικές ώρες και πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, οι μαθητές 
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διαπραγματεύτηκαν την έννοια του κύκλου μέσα από το «κυνήγι του θησαυρού» 

(οριζόντια μαθηματικοποίηση). Στο δεύτερο στάδιο,  επιχειρήθηκε η κατακόρυφη 

μαθηματικοποίηση μέσω φύλλου εργασίας.  

Το δεύτερο μέρος διήρκησε οκτώ διδακτικές ώρες και αφορούσε στο 

παραλληλόγραμμο και στις ειδικές περιπτώσεις του. Οι μαθητές με παιγνιώδη τρόπο 

ενεπλάκησαν, αρχικά άτυπα, με τις έννοιες των παραλληλογράμμων. Κατόπιν 

(κατακόρυφη μαθηματικοποίηση), αναγνώρισαν και επανανακάλυψαν, μέσω 

μετρήσεων, τις ιδιότητες των παραλληλογράμμων, εξέτασαν συγκριτικά τις ιδιότητές 

τους και επιχείρησαν την ταξινόμηση τους και τη δημιουργία κλάσεων 

συμπερίληψης. Κατασκεύασαν τους ορισμούς των τετραπλεύρων, χρησιμοποιώντας 

ως κριτήριο τόσο τις ιδιότητες πλευρών-γωνιών όσο και το κριτήριο της 

παραλληλίας. Ήρθαν σε επαφή με τους ορισμούς του κύκλου και των 

παραλληλογράμμων, όπως αυτά ορίστηκαν από τον Ευκλείδη. Επεξεργάστηκαν και 

σύγκριναν τους ισοδύναμους ορισμούς των παραλληλογράμμων κατασκευάζοντας 

ορισμούς διαμοίρασης αλλά και ιεραρχικούς ορισμούς. Μέσα από τη σύγκριση των 

ορισμών αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της  ύπαρξης των ικανών και αναγκαίων 

συνθηκών της  έννοιας κατά τη δημιουργία του ορισμού  της, καθώς και  η ύπαρξη 

των ισοδύναμων ορισμών οι οποίοι οδηγούν σε διαφορετικές ταξινομήσεις των  

τετραπλεύρων.  Ο στόχος όλων των δραστηριοτήτων ήταν η δημιουργία κατάλληλων 

συνθηκών, ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν την εννοιολογική κατανόηση των 

σχηματικών εννοιών που διαπραγματεύτηκαν. 

4.2.2 Το Διδακτικό  πείραμα για τον κύκλο 

Οι μαθητές, ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, μπορούν να 

αναγνωρίσουν την εικόνα ενός κύκλου μεταξύ άλλων μορφών, ωστόσο δε γνωρίζουν 

ποια είναι τα στοιχεία και οι ιδιότητές του.  Μέσω των ερωτήσεων του φύλλου 

εργασίας που τους δόθηκε συνειδητοποίησαν τα βασικά στοιχεία της έννοιας του 

κύκλου και τις σχέσεις μεταξύ τους, όπως αυτές μπορεί να εμφανίζονται σε 

διαφορετικά πλαίσια. Οι δραστηριότητες του φύλλου εργασίας, κατά την 

κατακόρυφη μαθηματικοποίηση, είναι εμπνευσμένες από την πρόταση διδασκαλίας 

των Van  Dormolen και Arcavi (2000) για τη διδασκαλία του κύκλου.  

Η γεωμετρική έννοια του κύκλου, κατά την άτυπη προσέγγισή της,  

πλαισιώθηκε με ένα παιχνίδι  Πειρατών. Η διδάσκουσα ανακοίνωσε στην ολομέλεια 

της τάξης το «κυνήγι του Θησαυρού». Το σενάριο περιγράφηκε προφορικά. Οι 
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μαθητές χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες των 6-7 ατόμων. Κάθε μία ομάδα έλαβε  ένα 

αντίγραφο του χάρτη, τις οδηγίες ενός παιδιού του Πειρατή, χάρακες, διαβήτες και 

χρωματιστά μολύβια. 

Το σενάριο:  

«Πριν από πολλά χρόνια σε ένα μακρινό νησί άραξε ένα πειρατικό καράβι. Ο 

τόπος ήταν άγριος, επίπεδος, με βράχια, σπηλιές και δέντρα.  Οι πειρατές έκρυψαν το 

θησαυρό τους κάτω από μια συστάδα βράχων που έμοιαζε με πύργο στο εσωτερικό 

του νησιού. Κατασκεύασαν έναν χάρτη της περιοχής, για να μπορούν να ξαναβρούν 

τον θησαυρό.  Τη νύχτα, όμως, ένας από τους πειρατές έκλεψε τον χάρτη και έκρυψε 

τον θησαυρό  στη γύρω περιοχή. Μετά από πολλά χρόνια, πριν πεθάνει, χάρισε στα 

τρία του παιδιά από ένα βιβλίο. Μέσα σε καθένα από αυτά είχε κρύψει ένα αντίγραφο 

του χάρτη και ένα μέρος από τις οδηγίες, ώστε να βρουν τα παιδιά του, εν τη ενώσει, 

το θησαυρό. Οι οδηγίες που βρήκε κάθε παιδί δεν ήταν σαφείς και κάποια σημεία 

τους ήταν μουντζουρωμένα. 

Μπορείτε να βοηθήσετε  να βρεθεί ο θησαυρός;»   

Κάθε ομάδα πήρε αντίστοιχα μία από τις παρακάτω οδηγίες:  

Πρώτη οδηγία: 

 

 

Δεύτερη οδηγία: 

 

 

 

Τρίτη οδηγία:    

 

 

 

 

Περπάτησα νύχτα, περπάτησα ευθεία προς τα ……Σίγουρα περπάτησα 

λιγότερο από 10 χιλιόμετρα. Στην είσοδο μιας σπηλιάς υπάρχουν …….κάτω 

από το σύμβολο Χ 

Περπάτησα νύχτα, περπάτησα ευθεία προς τα ………..    Σίγουρα περπάτησα 

ακριβώς 8 χιλιόμετρα τον έκρυψα ……… κάτω από το σύμβολο Χ. 

Περπάτησα νύχτα, περπάτησα ευθεία προς τα ……Σίγουρα περπάτησα 

περισσότερο  από 3 χιλιόμετρα. Τον έκρυψα κάτω από τις πέτρες δίπλα από 

…….κάτω από το σύμβολο Χ . 
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Φωτογραφία1: Αντίγραφο του χάρτη που είχε στην διάθεση της κάθε ομάδας  

Πάνω στον χάρτη ήταν σχεδιασμένη η αρχική πορεία και η πρώτη κρυψώνα του 

Θησαυρού, το σύμβολο ένδειξης Βορρά- Νότου, η κλίμακα κατασκευής του  χάρτη 

καθώς και τα σχέδια διαφόρων σπηλιών, βράχων και δέντρων, τα οποία με μία πρώτη 

ματιά φαίνονταν να είναι τοποθετημένα τυχαία. Επιπλέον, τονίστηκε ότι ο θησαυρός 

υπήρχε και πως θα δινόταν στην ομάδα που πρώτη θα έλυνε τον γρίφο. Η συζήτηση 

της στρατηγικής κρατήθηκε μυστική μεταξύ των μελών της ομάδας.  Η εκπαιδευτικός 

παρατηρούσε τις ομάδες και παρενέβαινε για να δώσει  μόνο τις απαραίτητες 

διευκρινίσεις, ώστε οι μαθητές να καταστρώσουν τις δικές τους στρατηγικές. 

Στόχος της  δραστηριότητας αυτής ήταν η εισαγωγή της έννοιας του κύκλου 

μέσω των κρίσιμων χαρακτηριστικών του. Το κυνήγι του θησαυρού έδωσε ένα 

πλαίσιο στην έννοια τόσο του κύκλου όσο  και του κυκλικού δίσκου. Το κυνήγι είναι 

ένα απλό αλλά ανοικτό πρόβλημα, αφού δεν δίνονται σαφείς οδηγίες . Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους, να 

συζητήσουν τις στρατηγικές τους και να εμπλακούν με την έννοια της απόστασης  

μεταξύ δύο σημείων, όπως και με την ύπαρξη άπειρων σημείων στο επίπεδο όπου η 

απόστασή τους από δεδομένο σημείο είναι σταθερή. Εξαιτίας της ασάφειας των 

οδηγιών,  οι μαθητές ανακάλυψαν την ύπαρξη πολλών πιθανών λύσεων.  Μέσα από 

το παιχνίδι διαπραγματεύτηκαν την έννοια των εσωτερικών σημείων του κύκλου, των 

εξωτερικών σημείων του κύκλου, καθώς και των σημείων του κύκλου. Οι μαθητές 

προβληματίστηκαν, έκαναν υποθέσεις, ανακάλεσαν τις  εμπειρίες τους από τον 

πραγματικό κόσμο σε σχέση με τις αποστάσεις σημείων από ένα σταθερό σημείο.  
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Η εξέλιξη 

Φωτογραφίες 2α, 2β: Μαθητές κατά  τη φάση της οριζόντιας μαθηματικοποίησης της 

έννοιας του κύκλου.  

Αρχικά, οι μαθητές αντιλήφθηκαν  την ανάγκη χρήσης της κλίμακας. Κάποιες 

ομάδες ανέτρεξαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου, για να μελετήσουν την 

κλίμακα. Όλες οι ομάδες κατέληξαν ότι σε κάθε εκατοστό του χάρτη αντιστοιχούσε 

ένα χιλιόμετρο πραγματικής απόστασης. Η πρώτη προσέγγιση των περισσότερων 

ομάδων ήταν να χρησιμοποιήσουν τον χάρακα και να εντοπίσουν ένα σημείο στον 

χάρτη. Γρήγορα, όμως, αντιλήφθηκαν ότι οι οδηγίες κατηύθυναν σε περιοχές γύρω 

από το αρχικό σημείο και προσδιόριζαν περισσότερα του ενός σημείου πάνω στον 

χάρτη.   Κατασκεύασαν, λοιπόν, κύκλους με κέντρο την αρχική θέση του θησαυρού 

και ακτίνες 10 cm, 3 cm και 8 cm, αντίστοιχα η κάθε ομάδα. Σημείωσαν τις πιθανές 

θέσεις. Η πρώτη ομάδα εντόπισε όλες στις σπηλιές στο εσωτερικό του κύκλου  της, η 

δεύτερη ομάδα όλα τα βράχια έξω από τον κύκλο των τριών εκατοστών, ενώ η τρίτη 

ομάδα εντόπισε όλα τα αντικείμενα πάνω στον κύκλο με ακτίνα 8 cm. Φτάνοντας η 

κάθε ομάδα σε αδιέξοδο, αφού οι οδηγίες που είχαν στη διάθεση τους ήταν ελλιπείς,  

συζήτησαν τις απόψεις τους στην ολομέλεια. Η εκπαιδευτικός παρείχε τη δυνατότητα  

να  ανταλλάξουν κυκλικά τις οδηγίες, ώστε να φτάσουν στον επιθυμητό θησαυρό. Η 

ανάγκη να μοιραστούν τις πληροφορίες μεταξύ τους οι ομάδες είχε αρχικά 

αποσιωπηθεί από την εκπαιδευτικό, ώστε κάθε ομάδα να αναπτύξει τη στρατηγική 

της χωρίς να αναμένει τη λύση από τις άλλες οδηγίες.   
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Φωτογραφίες 3α,  3β: Εύρεση της  Χαρακτηριστικής ιδιότητας του κύκλου. 

 

Φωτογραφία 4: Η επιλογή της τοποθεσίας της 2
ης

 ομάδας του τμήματος Α2. 

Την επόμενη διδακτική ώρα, ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας παρουσίασε τη 

στρατηγική της ομάδας του η οποία τους είχε οδηγήσει στη θέση του θησαυρού. 

Παραθέτουμε το σκεπτικό μίας ομάδας (έγινε διόρθωση μόνο της ορθογραφίας, 

οι προτάσεις σε παρένθεση έχουν προστεθεί από την ερευνήτρια): 
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«Κλίμακα 1:100000 πραγματικότητα 100000 εκ. στον χάρτη σε 1 εκ. Κάνουμε έναν 

κύκλο με διάμετρο (εννοεί ακτίνα) 10 εκ, αυτό το στοιχείο μας δόθηκε πρώτο. Επειδή 

ξέρουμε ότι περπάτησε λιγότερο από 10 χλμ. και έτσι ξέρουμε ποιες είναι οι υποψήφιες 

περιοχές. Επίσης ξέρουμε ότι θα είναι μία σπηλιά.(ταυτόχρονα παρουσίασε τις περιοχές 

τις οποίες είχαν  αρχικά χρωματίσει.)  

Κάναμε και έναν άλλο κύκλο με διάμετρο(εννοεί ακτίνα)  3 εκ. και οι περιοχές που 

είναι μέσα αποκλείονται ,λόγω των στοιχείων. Αποκλείουμε επίσης όλες τις σπηλιές που 

δεν έχουν πέτρες. Το τελευταίο στοιχείο μας λέει πως περπάτησε ακριβώς 8χλμ. Οπότε 

μετρήσαμε τα τρία τελευταία σημεία που μας έμειναν και αυτό που απείχε  8 εκ. ήταν το 

σωστό.»     

Οι ομάδες χρησιμοποίησαν διαφορετικές στρατηγικές, αφού άλλωστε 

απέκτησαν τις οδηγίες με διαφορετική σειρά. Η εκπαιδευτικός ζήτησε από την ομάδα 

που χρησιμοποίησε μόνο τις δύο οδηγίες, καταλήγοντας έτσι  σε λανθασμένη 

απόφαση, να παρουσιάσει πρώτη τη στρατηγική της. Οι δύο άλλες ομάδες 

επεσήμαναν την ύπαρξη και άλλων πιθανών λύσεων, πέραν αυτής που υποδείχθηκε, 

και ανατροφοδότησαν την ομάδα, ώστε να φτάσει στη σωστή απόφαση. 

Φωτογραφία 5: Ο χάρτης όπως τον επεξεργάστηκε  η 3
η
 ομάδα του Α2. 

Μέσα από τις παρουσιάσεις δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν εκτενώς οι 

σημασίες των εκφράσεων «λιγότερο από 10 χιλιόμετρα», «περισσότερο από 3 

χιλιόμετρα» και «ακριβώς 8 χιλιόμετρα», και έτσι να γίνει το πέρασμα από το 

παιχνίδι (οριζόντια μαθηματικοποίηση) στην κάθετη μαθηματικοποίηση, αφού η 
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σταθερή απόσταση κάθε σημείου του κύκλου από δεδομένο σημείο στο εσωτερικό 

του εντοπίστηκε από τους μαθητές ως κρίσιμη ιδιότητα της έννοιας του κύκλου. Όλες 

οι ομάδες  «ανακάλυψαν» τη θέση και μοιράστηκαν εξίσου τον θησαυρό 

(σοκολάτες). Ο κύριος σκοπός των δραστηριοτήτων ήταν να δοθούν στους μαθητές 

βιωματικές εμπειρίες, ώστε να τους βοηθήσουν να αντιληφθούν και να 

αλληλεπιδράσουν με τα διάφορα στοιχεία του κύκλου. 

Κατά την κάθετη μαθηματικοποίηση και κατά τη διάρκεια δύο επόμενων 

διδακτικών  ωρών, οι μαθητές επεξεργάστηκαν ένα φύλλο εργασίας, με τη βοήθεια 

του οποίου κατασκεύασαν τον ορισμό του κύκλου.  

Η πρώτη ερώτηση του φύλου εργασίας (..κατασκεύασε  ένα σημείο Β που να 

απέχει  από το σημείο Α  2 cm… Πόσα  τέτοια σημεία μπορείς να βρεις; Ποιο 

γεωμετρικό σχήμα σχηματίζεται;) υπήρχε στη διαγνωστική δοκιμασία. Το μικρό 

ποσοστό επιτυχίας της οδήγησε στην απόφαση της επαναδιαπραγμάτευσης της. Οι 

μαθητές συζήτησαν την έννοιας της «ίσης απόστασης» από δεδομένο σημείο και 

αναγνώρισαν τη μορφή και το όνομα του γεωμετρικού αντικειμένου του «κύκλου», 

βασιζόμενοι σε κοινή γνώση.  

Οι ερωτήσεις 1, 2 και 3 του φύλλου εργασίας, διαπραγματεύονταν τα κρίσιμα 

χαρακτηριστικά  της έννοιας του κύκλου, δηλαδή τόσο την σταθερή απόσταση των 

σημείων του κύκλου από το κέντρο του, όσο και την ύπαρξη άπειρων τέτοιων 

σημείων. Με τον τρόπο αυτό, γινόταν η σύνδεση της απόστασης με την ακτίνα του 

κύκλου και κατ’ επέκταση με τη διάμετρο του κύκλου. Επιπρόσθετα, το άνοιγμα της 

πόρτας, στη δεύτερη ερώτηση, δημιουργούσε ένα νοερό κύκλο εμπλουτίζοντας την 

προσωπική εικόνα της έννοιας των μαθητών. 

Στην τέταρτη ερώτηση του φύλλου οι μαθητές έπρεπε να αναγνωρίσουν έναν 

κύκλο μεταξύ άλλων γεωμετρικών μορφών. Οι μαθητές διαχώρισαν την έννοια του 

κύκλου από αυτή του κυκλικού δίσκου και διαπραγματεύτηκαν (στην ερώτηση 5 του 

φύλλου εργασίας) τις παραπάνω έννοιες, όπως αυτές προσδιορίζονται από την 

ελεύθερη (με μοναδικό περιορισμό το μήκος του σχοινιού) κίνηση της κατσίκας στο 

λιβάδι. 

Προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές το νόημα των μαθηματικών ορισμών 

και τη μεγάλη σημασία που έχει η απόλυτη ακρίβεια κάθε όρου που χρησιμοποιείται 

στη διατύπωσή τους, η  εκπαιδευτικός παρουσίασε τον  ορισμό του κύκλου από τον 

Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον  Ευκλείδη ( στο αρχαίο κείμενο και σε μετάφραση, 

όπως παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο της ιστορικής ανάλυσης).  Από τη σύγκριση των 



92 
 

ορισμών του κύκλου οι μαθητές παρατήρησαν ότι ο ορισμός του Πλάτωνα είναι 

πλησιέστερος  στους ορισμούς που έδωσαν οι ίδιοι , ενώ ο ορισμός του Ευκλείδη 

δίνει έμφαση στην ακριβολογία και τη λεπτομερή ορολογία. Ταυτόχρονα, όμως, 

τόνισαν την ασάφεια που δημιουργείται από τον ορισμό, αφού με την λέξη «κύκλος»  

υπονοείται ο κυκλικός δίσκος. Οι μαθητές εστίασαν, αρχικά, στην αναγκαιότητα της  

συμπερίληψης στον ορισμό της έκφρασης  «σύνολο όλων των σημείων». Συζήτησαν 

την έννοια του τόξου που προκύπτει, αν δεν συμπεριληφθούν όλα τα σημεία του 

επιπέδου. Ταυτόχρονα, όρισαν τη σφαίρα ως το μαθηματικό αντικείμενο που 

δημιουργείται όταν τα σημεία είναι σημεία του χώρου.  

Στο διαγνωστικό δοκίμιο αποτυπώθηκαν κάποιες παρανοήσεις, όπως θα 

αναλυθούν στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων και της συζήτησης , όπου κάποιοι 

μαθητές όρισαν τον κύκλο ως εξής: «κύκλος είναι το σχήμα που έχει 360ο». 

Προκειμένου να ξεπεραστούν συζητήθηκε η έννοια της Πλήρους γωνίας που έχει 

μέτρο 360ο και έγινε διαχωρισμός από το σχήμα που δημιουργεί ένα τυχαίο σημείο 

της πλευράς της γωνίας κατά την περιστροφή της για τη δημιουργία της Πλήρους 

γωνίας. Τέλος, αντικείμενο συζήτησης υπήρξε και η διαφορετική σημασία που 

αποδίδεται στον όρο «απόσταση» στην καθημερινή ζωή. Οι μαθητές επεξεργάστηκαν 

στο φύλλο εργασίας τη δραστηριότητα «απόσταση στον χάρτη» (η οποία προέρχεται 

από το σχολικό βιβλίο)  και σχολίασαν την έκφραση «…που κατοικούν σε απόσταση 

μικρότερη των 6 Km». Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι διαφορετική η έννοια 

της απόστασης που διανύει ένα πουλί που πετάει στον ουρανό από τη χιλιομετρική 

απόσταση του οδικού δικτύου μεταξύ δύο πόλεων ή τις αποστάσεις που διανύει ένα 

ταξί στο κέντρο μιας μεγαλούπολης. 

4.2.3  Το Διδακτικό πείραμα για τα Τετράπλευρα 

Η αφόρμηση για την εμπλοκή των μαθητών με τα τετράπλευρα δόθηκε μέσω 

μιας δραστηριότητας η οποία διαπραγματευόταν ένα σενάριο από την καθημερινή 

ζωή. 

Περιγραφή του σεναρίου 

Η εκπαιδευτικός  έδωσε στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας με το εξής σενάριο: 

«Μία εταιρία που πουλάει έπιπλα τα οποία συναρμολογούνται, ζητά να προσλάβει 

υπαλλήλους στο τμήμα συσκευασίας. Η επιτροπή επιλογής προσωπικού θέλοντας να 
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ελέγξει τις ικανότητές σας στην επιλογή της κατάλληλης συσκευασίας, με το 

μικρότερο δυνατό κόστος, σας φέρνει αντιμέτωπους με μία δοκιμασία». 

Πριν από τη δραστηριότητα οι μαθητές συζήτησαν, από τη μία,  τις εμπειρίες 

τους γύρω από τα έπιπλα που συναρμολογούνται στο σπίτι, και, από την άλλη, τους 

λόγους ανάπτυξης τέτοιου είδους επιχειρήσεων, τα οικονομικά οφέλη τόσο για τις 

εταιρείες που πουλούν  έπιπλα που συναρμολογούνται όσο και για τον καταναλωτή. 

Οι ομάδες επεξεργάστηκαν φυλλάδια εταιριών από δύο έπιπλα σε μορφή 

συναρμολογούμενων τμημάτων, τα οποία περιείχαν σκίτσα των διαφόρων τμημάτων 

του επίπλου, τις διαστάσεις τους καθώς και την ποσότητα κάθε τμήματος. Κάθε τάξη 

χωρίστηκε σε τρείς ομάδες των 6-7 ατόμων. Κάθε ομάδα είχε στη διάθεση της 

τέσσερις μακέτες (Α, Β, Γ, Δ) των βάσεων των κουτιών συσκευασίας σε πραγματικές 

διαστάσεις, οι οποίες όμως δεν αναγράφονταν, δύο μεζούρες και τα προσωπικά τους 

γεωμετρικά όργανα. Σε κάθε μέλος της ομάδας δόθηκε από ένα φύλλο της 

δραστηριότητας. 

Η δραστηριότητα: 

«Πρόκειται να συσκευάσετε έπιπλα με τη μορφή τμημάτων τα οποία 

συναρμολογούνται. Τα κουτιά συσκευασίας που είναι διαθέσιμα έχουν όλα το ίδιο 

ύψος αλλά διαφέρουν στο μήκος και στο  πλάτος  τους. Οι βάσεις των  κουτιών 

(κουτί Α, κουτί Β , κουτί Γ, κουτί Δ) έχουν διαφορετικά σχήματα και δίνονται με τις 

πραγματικές τους διαστάσεις στις μακέτες που διαθέτει κάθε μία ομάδα. Οι μακέτες 

έχουν οριστεί με τα ονόματα Α, Β, Γ και Δ αντίστοιχα.  

Εικόνα 2: Το φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει τα διαφορετικά τμήματα του επίπλου. 
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Το έπιπλο αποτελείται από έξι διαφορετικά τμήματα. Όλα τα  τμήματα έχουν το 

ίδιο  πάχος (2cm).  Για τη συναρμολόγηση του επίπλου χρειάζονται τουλάχιστον δύο 

τεμάχια από κάθε τμήμα του. Όλα τα τμήματα μπορούν να συσκευαστούν  το ένα 

πάνω στο άλλο. Το  ύψος του κάθε κουτιού είναι τέτοιο, ώστε να χωρούν όλα τα 

τμήματα. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (βίδες, 

συνδέσεις κτλ ) για τη συναρμολόγηση του επίπλου. Για καθένα από τα  παρακάτω 

τμήματα του επίπλου εξετάστε σε ποιά από τα κουτιά  Α, Β , Γ και Δ  μπορεί να 

συσκευαστεί …..» 

Ανάλυση της πορείας 

 Φωτογραφίες 6α, 6β: Μέτρηση του μήκους των διαγωνίων των μακετών από τους 

μαθητές 

Αρχικά, οι μαθητές μέτρησαν με τις μεζούρες μόνο τις διαστάσεις  των 

μακετών, το οποίο φάνηκε να λειτουργεί για τα δύο πρώτα τμήματα του επίπλου. Μία 

ομάδα υπολόγισε τα εμβαδά τόσο των μακετών όσο και των τμημάτων του επίπλου. 

Τα δύο πρώτα τμήματα μπορούσαν να τοποθετηθούν κατά  το μήκος ή το πλάτος των 

μακετών Α, Β, Γ και  Δ, Β, Γ αντίστοιχα. Καθώς προχώρησαν στο τρίτο και τέταρτο 

τμήμα, η ομάδα που υπολόγισε τα εμβαδά ανακάλυψε ότι η στρατηγική  που 

ακολουθούσε ήταν λανθασμένη. Απευθύνθηκαν στην ολομέλεια, παρουσίασαν το 

αδιέξοδο τους,  συζήτησαν μεταξύ τους και με τη διδάσκουσα την καταλληλότητα 

του εργαλείου τους και πήραν ανατροφοδότηση από τις άλλες ομάδες. Ταυτόχρονα, 

οι δύο άλλες ομάδες του τμήματος έφτασαν στο συμπέρασμα ότι το τέταρτο τμήμα 

πρέπει να τοποθετηθεί διαγώνια μέσα στα κουτιά.           
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Αντιλήφθηκαν ότι δεν επαρκούν οι διαστάσεις των μακετών και προχώρησαν  

στη  μέτρηση των διαγωνίων των μακετών. Οι επιλογές τους πλέον περιορίστηκαν 

στις μακέτες Γ (τετράγωνο) και Δ(ορθογώνιο). Κατά την τοποθέτηση του πέμπτου 

τμήματος παρατήρησαν ότι οι ράβδοι είναι συγκολλημένοι σε ορθή γωνία. 

Αναγνώρισαν την ανάγκη να υπολογιστούν και οι γωνίες που δημιουργούν οι 

διαγώνιες μεταξύ τους. Με τη χρήση των μεζουρών και ενός ορθογωνίου τριγώνου 

κατόρθωσαν να αναγνωρίσουν ότι οι διαγώνιοι του τετραγώνου τέμνονται κάθετα, 

ενώ οι διαγώνιοι του ορθογωνίου όχι. Συνεπώς, η τελική επιλογή ήταν αυτή του 

κουτιού με την τετράγωνη βάση. 

Φωτογραφίες 7α, 7β: Εύρεση της γωνίας  που σχηματίζουν οι διαγώνιοι του ορθογωνίων  

και του τετραγώνου.                                                           

Παραθέτουμε την περιγραφή της στρατηγικής που ανέπτυξε μία ομάδα του 

τμήματος Α1:  «Με τη  μεζούρα μετρήσαμε το μήκος και το πλάτος του κάθε χαρτονιού. 

Ξέραμε δηλαδή τις διαστάσεις των μακετών. Το πρώτο τμήμα μπορεί να συσκευαστεί 

στα κουτιά Α,Β,Γ. Το δεύτερο στα Β και Γ. Το τρίτο που ήταν πιο δύσκολο ή μάλλον 

δυσκόλεψε την ομάδα μου, Έτσι χρειάστηκε να μετρήσουμε την διαγώνιο των 

χαρτονιών. Χωράει πλάγια στα κουτιά Γ και Δ. Στο τέταρτο τμήμα εργαστήκαμε όμοια 

και επιλέξαμε τα κουτιά Γ και Δ. Στο πέμπτο τμήμα κάναμε το εξής. Το σχήμα 

αποτελούν από ένα Χ όπου οι γωνίες  είναι ορθές. Πήραμε τις μεζούρες και κάναμε το 

σχήμα Χ με ορθές γωνίες. Το τοποθετήσαμε σε όλα τα κουτιά και διαπιστώσαμε ότι 

μπορεί να συσκευαστεί μόνο στο κουτί Γ. Το έκτο μπορεί να συσκευαστεί στο Γ και Δ 

κουτί. Η επιλογή του κουτιού  είναι το Γ» 

Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα, κάθε ομάδα παρουσίασε τον τρόπο με τον 

οποίο εργάστηκε καθώς και τη μακέτα που είχε επιλέξει για τη συσκευασία του 
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επίπλου. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από κάθε ομάδα έδωσε την αφορμή για 

το πέρασμα από την οριζόντια στην κάθετη μαθηματικοποίηση, καθώς όλοι οι 

μαθητές συμφώνησαν ότι οι ιδιότητες των πλευρών και των διαγωνίων του 

ορθογωνίου και του τετραγώνου τους οδήγησαν στην τελική επιλογή της σωστής 

μακέτας. Κατέληξαν στην ανάγκη να μελετηθούν σε βάθος οι ιδιότητες όλων των 

τετραπλεύρων. 

Στις επόμενες τρείς διδακτικές ώρες δόθηκαν διαδοχικά τέσσερα φύλλα 

εργασίας, ένα για κάθε τετράπλευρο (παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο, ρόμβο, 

τετράγωνο). Τα φύλλα εργασίας τα επεξεργάστηκε αρχικά κάθε μαθητής ξεχωριστά 

και, στη συνέχεια, όλοι μαζί συζήτησαν στην ολομέλεια της τάξης τα συμπεράσματά 

τους.  

Ενδεικτικά, παρουσιάζεται  το φύλλο εργασίας για το παραλληλόγραμμο: Στην 

αρχή του φύλλου ήταν σχεδιασμένο ένα παραλληλόγραμμο πάνω σε τετραγωνισμένο 

χαρτί (όλα τα γεωμετρικά σχήματα κατασκευάστηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού 

geogebra). Η πλειοψηφία των μαθητών αναγνώρισε και ονόμασε το τετράπλευρο ως 

«πλάγιο παραλληλόγραμμο».  Όπως θα διαφανεί από τη ανάλυση της διαγνωστικής 

δοκιμασίας, το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών ταύτισε την έννοια του 

παραλληλογράμμου με αυτή του ορθογωνίου. 

Ακολουθούσαν πέντε ερωτήσεις, στις οποίες οι μαθητές κλήθηκαν, 

χρησιμοποιώντας τα γεωμετρικά όργανα, να υπολογίσουν τα μήκη των πλευρών και 

των διαγωνίων, καθώς επίσης και τα μήκη των ευθυγράμμων τμημάτων που 

δημιουργούνται από την τομή των διαγωνίων του παραλληλογράμμου, τα μέτρα των 

γωνιών του παραλληλογράμμου και τα μέτρα των γωνιών που δημιουργούν οι 

διαγώνιοί του. Συζήτησαν τις παρατηρήσεις τους πάνω στις μετρήσεις και 

στοιχειοθέτησαν τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου.  Η διδάσκουσα τους παρείχε  

την απαραίτητη ορολογία. Έτσι, για παράδειγμα, το συμπέρασμα «οι διαγώνιοι 

τέμνονται στη μέση» καταγράφηκε, με τη βοήθεια της διδάσκουσας ως «οι διαγώνιοι 

του παραλληλογράμμου διχοτομούνται». 

Κατόπιν, ζητήθηκε από τους μαθητές να αξιοποιήσουν τις ιδιότητες του 

παραλληλογράμμου και να κατασκευάσουν καθένας ξεχωριστά έναν ορισμό για το 

παραλληλόγραμμο. Παρουσιάστηκαν ορισμοί όπως: (έγινε διόρθωση μόνο των 

ορθογραφικών λαθών). 
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    «παραλληλόγραμμο είναι ένα σχήμα που οι απέναντι γωνίες είναι ίσες και οι 

απέναντι πλευρές είναι ίσες» 

    «Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες. Έχει 4 πλευρές» 

   «παραλληλόγραμμο ονομάζεται ένα σχήμα που έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες και 

παράλληλες  έχει τις απέναντι γωνίες του ίσες και είναι 2 αμβλείες και  2 οξείες» 

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και έως ότου κατασκευαστούν από τους 

μαθητές οι ορισμοί των τετραπλεύρων, η διδάσκουσα απέφυγε τη χρήση  του 

διδακτικού βιβλίου, ώστε να μην έχουν οι μαθητές στη διάθεση τους έτοιμους 

ορισμούς. Παρόλα αυτά, κάποιοι χρησιμοποίησαν τον ορισμό «παραλληλόγραμμο 

είναι το  σχήμα που έχει τις απέναντι πλευρές παράλληλες», υποστηρίζοντας ότι  

γνώριζαν τον  ορισμό  από το Δημοτικό.  

Με αφορμή τον παραπάνω ορισμό, η διδάσκουσα ζήτησε από τους μαθητές να 

επεξεργαστούν την πέμπτη ερώτηση του φύλλου εργασίας, η οποία αφορούσε στην 

παραλληλία των απέναντι πλευρών του παραλληλογράμμου. Οι μαθητές, έχοντας 

ελάχιστη εμπειρία στον γεωμετρικό συλλογισμό, απέτυχαν αρχικά να δώσουν 

απάντηση. Το θέμα αντιμετωπίστηκε συνολικά από όλη την τάξη. Με την 

καθοδήγηση της εκπαιδευτικού κατάφεραν να συνδέσουν  τις προηγούμενες γνώσεις 

τους γύρω από τις γωνίες που δημιουργούνται όταν δύο παράλληλες ευθείες  

τέμνονται από μία τρίτη ευθεία με τις μετρήσεις  των γωνιών του 

παραλληλογράμμου. Μέσα από διαδοχικούς ισχυρισμούς και αντικρούσεις 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι απέναντι πλευρές του παραλληλογράμμου  είναι 

παράλληλες.  

Λόγω του περιορισμένου χρόνου, το δεύτερο μέρος του φύλλου εργασίας 

δόθηκε στους μαθητές ως εργασία για το σπίτι. Στο μέρος αυτό ζητούνταν από τους 

μαθητές να καταγράψουν τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου που είχαν εντοπίσει 

με τις μετρήσεις τους και, με τη βοήθεια τους, να δημιουργήσουν έναν ορισμό για το 

παραλληλόγραμμο. 

Οι μαθητές επεξεργάστηκαν παρόμοια φύλλα εργασίας, που αφορούσαν το 

ορθογώνιο, τον ρόμβο και το τετράγωνο, κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων 

διδακτικών ωρών, ενώ το δεύτερο μέρος κάθε φύλλου εργασίας δινόταν ως εργασία 

στο σπίτι.  

Ο στόχος  της τέταρτης διδακτικής ώρας ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές ότι 

ένας ορισμός πρέπει να περιέχει μόνο τα αναγκαία και επαρκή χαρακτηριστικά που 

καθορίζουν την έννοια, ενώ μπορεί να επιλεγεί αυθαίρετα μέσα από την κλάση των 
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ισοδύναμων του ορισμών. Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου ζητήθηκε 

αρχικά από τους μαθητές να γράψουν τους ορισμούς των τετραπλεύρων και, κατόπιν, 

ένας παρουσίαζαν τον ορισμό κάποιου τετραπλεύρου, ενώ οι υπόλοιποι σχολίαζαν 

την ορθότητα του και το κατά πόσο ορίζει πραγματικά αυτό που επιχειρεί να ορίσει. 

Παραθέτουμε ενδεικτικά  κάποιους από  τους ορισμούς που δόθηκαν : 

 «Το παραλληλόγραμμο έχει τις απέναντι πλευρές ίσες και τις απέναντι γωνίες ίσες» 

« Παραλληλόγραμμο λέγεται το τετράπλευρο σχήμα όπου το ζευγάρι των απέναντι 

πλευρών του είναι ίσες, έχει δύο αμβλείες και δύο οξείες γωνίες, οι διαγώνιες του 

διχοτομούνται, η μία διαγώνιος είναι μεγαλύτερη από την άλλη και οι πλευρές είναι 

παράλληλες ».   

«Ορθογώνιο ονομάζεται ένα σχήμα που έχει όλες τις γωνίες του ίσες και τις απέναντι 

πλευρές  του ίσες και παράλληλες» 

 «Ορθογώνιο είναι ένα σχήμα που οι απέναντι πλευρές  είναι ίσες και όλες οι γωνίες 

είναι ίσες» 

« Ο ρόμβος λέγεται το σχήμα  με όλες τις πλευρές του ίσες , τις  απέναντι γωνίες ίσες, 

τις διαγώνιες να διχοτομούν τις γωνίες, τις διαγώνιες να τέμνονται κάθετα» 

 « Ρόμβος είναι ένα τετράπλευρο σχήμα το οποίο έχει όλες τις πλευρές του ίσες και οι 

δύο γωνίες είναι αμβλείες και οι άλλες δύο είναι οξείες» 

 «Τετράγωνο είναι ένα επίπεδο σχήμα με τέσσερεις ίσες πλευρές και όλες τις γωνίες  του 

ορθές» 

« Τετράγωνο λέγεται το τετράπλευρο σχήμα που έχει όλες τις πλευρές του ίσες όλες τις 

γωνίες ορθές, οι διαγώνιες του διχοτομούνται, οι διαγώνιες του είναι ίσες και οι 

πλευρές είναι παράλληλες » 

Παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές προτιμούσαν τους διαχωριστικούς ορισμούς οι 

οποίοι αναφέρονταν κυρίως στις σχέσεις μεταξύ των πλευρών και των γωνιών των 

τετραπλεύρων, ενώ η παραλληλία δίνονταν ως επιπλέον συνθήκη στον ορισμό του 

παραλληλογράμμου. Πολλοί ορισμοί ήταν μία λίστα των ιδιοτήτων των 

τετραπλεύρων, ενώ δεν έλειψαν και οι ορισμοί που είχαν σαν βάση τις προτωτυπικές 

εικόνες των γεωμετρικών σχημάτων. Η παρατήρηση αυτή συμφωνεί με τα 
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ερευνητικά δεδομένα που  αναφέρει ο De Villiers (1994) και τα οποία καταδεικνύουν 

ότι πολλοί μαθητές, ακόμα και μετά από συγκρίσεις και άλλες δραστηριότητες, 

εξακολουθούν να προτιμούν να ορίζουν τετράπλευρα  με διαχωριστικούς ορισμούς.  

Η παρουσίαση των ορισμών στην ολομέλεια της τάξης έδωσε την ευκαιρία 

στους μαθητές να εμπλακούν σε μία συζήτηση γύρω από τα κρίσιμα και μη κρίσιμα 

χαρακτηρίστηκα κάθε γεωμετρικής έννοιας που διαπραγματεύονταν. Για παράδειγμα, 

για τους ορισμούς «Τετράγωνο είναι ένα επίπεδο σχήμα με όλες τις πλευρές του ίσες» 

και «Ορθογώνιο είναι ένα σχήμα που έχει όλες τις γωνίες του ορθές και τις πλευρές  

του ίσες», οι μαθητές παρατήρησαν ότι δε γίνεται καμία αναφορά στο πλήθος των 

πλευρών τους. Σχολίασαν, επίσης, ότι στον μεν πρώτο ορισμό δε γίνεται καμία 

αναφορά στις γωνίες του τετραπλεύρου, οπότε ο ορισμός  παραπέμπει στον ρόμβο, 

ενώ ο δεύτερος παραπέμπει στο τετράγωνο, καθώς δεν είναι αναγκαία συνθήκη η 

ισότητα των πλευρών στον ορισμό του ορθογωνίου. Η συζήτηση κατάληξε στην 

ανάγκη κάθε ορθός ορισμός να αποτελείται από τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες 

της υπό ορισμό  έννοιας.  

Στο δεύτερο μέρος της διδακτικής ώρας η εκπαιδευτικός, θέλοντας να 

συζητήσει τους ισοδύναμους ορισμούς, παρουσίασε  τον ορισμό του Ευκλείδη για τα 

τετράπλευρα (μεταφρασμένο στην Νεοελληνική γλώσσα).  

Ορισμός 22: «Από  τα τετράπλευρα σχήματα, τετράγωνα είναι εκείνα τα οποία είναι 

ισόπλευρά και ορθογώνια, ετερομήκη είναι εκείνα που είναι ορθογώνια αλλά όχι 

ισόπλευρα, ρόμβοι είναι εκείνα που είναι ισόπλευρα αλλά όχι ορθογώνια και ρομβοειδή 

εκείνα που έχουν τις απέναντι πλευρές και τις απέναντι γωνίες ίσες αλλά, δεν είναι ούτε 

ισόπλευρα ούτε ορθογώνια. Τα υπόλοιπα τετράπλευρα θα ονομάζονται τραπέζια.» (από 

το  Α΄ Βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη )  

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να  αντιπαραβάλλουν τους ορισμούς που 

κατασκεύασαν οι ίδιοι με αυτούς του Ευκλείδη. Παρατήρησαν, από τη μία, την 

ακρίβεια της δομής των ορισμών του Ευκλείδη  και, από την άλλη, την ομοιότητα 

που παρουσίαζαν με αρκετούς από τους δικούς τους ορισμούς. Παράλληλα  

επεσήμαναν πρώτα ότι το παραλληλόγραμμο ονομάζεται από τον Ευκλείδη  

Ρομβοειδές και το ορθογώνιο ετερομήκες. Ταυτόχρονα, εντόπισαν την  απουσία της 

παραλληλίας των πλευρών από τον ορισμό και τη χρήση των σχέσεων ύπαρξης ίσων 

πλευρών και ορθών γωνιών. Στο σημείο αυτό, η διδάσκουσα έκανε μία σύντομη 

παρουσίαση της δομής της Ευκλείδειας γεωμετρίας και της ύπαρξης του πέμπτου 

αιτήματος. Κατά την ανακεφαλαίωση του μαθήματος, επισημάνθηκε από όλους ότι 
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είναι απαραίτητο ένας ορισμός να περιέχει  μόνο τα αναγκαία και επαρκή 

χαρακτηριστικά που καθορίζουν την έννοια, ενώ μπορεί να επιλεγεί αυθαίρετα μέσα 

από την κλάση των ισοδύναμών του ορισμών.   

Το τελευταίο μέρος του διδακτικού πειράματος, που πραγματοποιήθηκε σε δύο 

διδακτικές ώρες, είχε ως στόχο να διαπραγματευτούν οι  μαθητές τις ιδιότητες των 

τετραπλεύρων, να αναγνωρίσουν τις σχέσεις συμπερίληψης μεταξύ των 

παραλληλογράμμων και να κατασκευάσουν εκ νέου τους ορισμούς  τους, σύμφωνα 

με την ιεραρχική ταξινόμηση.  

Πίνακας  1:  Ιδιότητες παραλληλογράμμων 

Στην πρώτη δραστηριότητα, οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν πάνω στο 

φύλλο εργασίας έναν πίνακα (Πίνακας 1) στον οποίο καταγράφονταν οι ιδιότητες των 

τετραπλεύρων και, κατόπιν, να συζητήσουν πάνω σε ερωτήσεις όπως: 

o Ποιες ιδιότητες  είναι κοινές σε όλα τα τετράπλευρα;  

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛ/ΜΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΡΟΜΒΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

Όλες οι πλευρές ίσες   Ѵ Ѵ 

Οι απέναντι πλευρές 
ίσες 

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

Όλες οι γωνίες ίσες 

(γωνίες ορθές) 
 Ѵ  Ѵ 

Οι απέναντι γωνίες 
ίσες 

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

Οι απέναντι πλευρές 
παράλληλες 

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

Οι διαγώνιοι 
διχοτομούνται 

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

Οι διαγώνιοι είναι ίσες  Ѵ  Ѵ 

Οι διαγώνιοι τέμνονται 
κάθετα 

  Ѵ Ѵ 

Οι διαγώνιοι 
διχοτομούν τις γωνίες 

τους 
  Ѵ Ѵ 
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o Μπορούν τα τετράγωνα, οι ρόμβοι και τα ορθογώνια  να συμπεριληφθούν στην 

οικογένεια των παραλληλογράμμων;  

o Υπάρχουν κάποιες ιδιότητες  που κάνουν ένα είδος παραλληλογράμμου να 

ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα;  

o Ποιο είδος παραλληλόγραμμου συγκεντρώνει τα λιγότερα (αντίστοιχα, 

περισσότερα) γνωρίσματα (ιδιότητες); 

Οι ερωτήσεις αποσκοπούσαν να αντιληφθούν οι μαθητές, αφενός, ότι το 

ορθογώνιο, το τετράγωνο και ο ρόμβος έχουν όλες τις ιδιότητες του 

παραλληλογράμμου και, άρα, όλα τα παραπάνω τετράπλευρα είναι  

παραλληλόγραμμα.  Αφετέρου, να παρατηρήσουν ότι στις ιδιότητες του τετραγώνου 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι ιδιότητες των άλλων τετραπλεύρων τα οποία 

διαπραγματεύονταν. 

Κατά τη δεύτερη δραστηριότητα, οι μαθητές κλήθηκαν να καταγράψουν τις 

διαφορές μεταξύ του ορθογωνίου και του τετραγώνου καθώς και του ορθογωνίου με 

το παραλληλόγραμμο και, στη συνέχεια, να καταγράψουν τα συμπεράσματά τους για 

τα τρία τετράπλευρα. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα ζεύγη τετράγωνο-

ρόμβος και ρόμβος-παραλληλόγραμμο. 

Ο στόχος των δραστηριοτήτων αυτών ήταν να οδηγηθούν οι μαθητές στην 

ανακάλυψη των σχέσεων εγκλεισμού μεταξύ των τετραπλεύρων. Για παράδειγμα, ότι 

το τετράγωνο είναι ειδική περίπτωση του ρόμβου και του ορθογωνίου, καθένα από τα 

οποία είναι ειδική περίπτωση του παραλληλογράμμου.  

Φωτογραφίες 8α και 8β: συμπληρωμένο  φύλλο εργασίας όπου καταγράφονται τα 

συμπεράσματα μαθητή από την σύγκριση των ιδιοτήτων των Παραλληλογράμμων. 
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Ένας ακόμη στόχος ήταν να κατανοήσουν ότι δεν ισχύουν οι σχέσεις 

συμπερίληψης προς την αντίθετη κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα ότι όλα τα 

κρίσιμα χαρακτηριστικά του ορθογωνίου περιλαμβάνονται στα κρίσιμα 

χαρακτηριστικά του τετραγώνου, αλλά όλα τα κρίσιμα χαρακτηριστικά του 

τετραγώνου δεν περιλαμβάνονται σε αυτά του ορθογωνίου.  

Ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας, οι μαθητές 

συζήτησαν γύρω από τις ιδιότητες των παραλληλογράμμων, διατύπωσαν και 

κατέγραψαν, εκ νέου σε παράθεση, τους ορισμούς των τετραπλεύρων 

(παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο, ρόμβο, τετράγωνο), τόσο με την ιεραρχική δομή όσο 

και με τη χρήση των ιδιοτήτων πλευρές-γωνίες. Η πλειοψηφία των μαθητών φάνηκε 

να προτιμά τους διαχωριστικούς ορισμούς. Ο De Villiers(1994) άλλωστε  επισημαίνει 

ότι  οι μαθητές θα πρέπει να αφήνονται ελεύθεροι να διατυπώνουν τους δικούς τους 

ορισμούς ανεξάρτητα από το αν είναι διαχωριστικοί  ή ιεραρχικοί. Στη συνέχεια, 

συζητώντας και συγκρίνοντας στην τάξη τα σχετικά πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα αυτών των δύο διαφορετικών τρόπων ταξινόμησης και ορισμού των 

τετραπλεύρων (και τα δύο μαθηματικά ορθά), οι μαθητές μπορεί συνειδητοποιήσουν  

τα πλεονεκτήματα της ιεραρχικής ταξινόμησης.  

Στην ανάλυσή του διδακτικού πειράματος περιγράφηκε  μία πορεία 

διδασκαλίας που ενέπλεξε βιωματικά τους μαθητές στην εκ νέου ανακάλυψη των 

εννοιών του Κύκλου και των Παραλληλογράμμων. Έδωσε την δυνατότητα στους 

μαθητές να κάνουν μεγαλύτερες και πλουσιότερες συνδέσεις μεταξύ της εικόνας της 

έννοιας και του ορισμού  της  έννοιας του Κύκλου και των Παραλληλογράμμων. Ο 

τελικός σκοπός του διδακτικού πειράματος  δεν ήταν απλά η δημιουργία ορισμών,  

αλλά η εννοιολογική κατανόηση των  παραπάνω σχηματικών εννοιών, καθώς και η 

ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης των μαθητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

    

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα ευρήματα τόσο από το Διαγνωστικό όσο 

και από το Δεύτερο δοκίμιο καθώς και οι μεταβολές που παρατηρήθηκαν στις 

απαντήσεις των μαθητών στις κοινές ερωτήσεις των δύο δοκιμίων. Για την 

επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν προτιμήθηκε η μέθοδος της 

περιγραφικής στατιστικής. Η περιγραφική στατιστική χρησιμοποιείται όταν το 

ζητούμενο είναι να περιγραφούν και να παρουσιαστούν όσα έχουν βρεθεί και όχι να 

γίνουν προβλέψεις ή να βγουν συμπεράσματα (Cohen,Manion & Morrison, 2002). Οι 

αναλύσεις που ακολουθούν επεξεργάστηκαν με την βοήθεια των υπολογιστικών 

φύλλων EXCEL 

5.1 Η ερώτηση 1α του Διαγνωστικού δοκιμίου και η ερώτηση 2 του δοκιμίου 

Αξιολόγησης  

Οι μαθητές  που αναγνώρισαν σωστά  ως «κύκλο» τα σχήματα 1 και 6  

συμπεριελήφθησαν στην πρώτη ομάδα «3pts (points)». Αυτοί που συμπεριέλαβαν 

στις επιλογές τους και τον κυκλικό δίσκο (σχήμα 4) καταγράφηκαν στη δεύτερη 

ομάδα «2pts (points)», ενώ αυτοί που επέλεξαν επιπλέον και τα σχήματα 2 ή 3 

(ελλείψεις)  καταγράφηκαν στην ομάδα «1pt (point)». Τέλος, οι μαθητές που 

συμπεριέλαβαν στις επιλογές των παραδειγμάτων τους και άλλα σχήματα 

συμπεριελήφθησαν στην κατηγορία «άλλο».  

Αναγνώριση  του κύκλου πριν το διδακτικό πείραμα  

      

Στο διαγνωστικό δοκίμιο, στην ερώτηση που αφορούσε στην αναγνώριση των 

παραδειγμάτων του κύκλου, μόνο 2 μαθητές επέλεξαν τα σωστά παραδείγματα του 

κύκλου, ωστόσο δεν παρείχαν σωστό ορισμό για τον κύκλο.  Από τους 36 μαθητές οι 

9 παρουσίασαν πολύ περιορισμένη προσωπική εικόνα της έννοιας του κύκλου,  

καθώς συμπεριέλαβαν στα παραδείγματα τους και τις ελλείψεις. Από αυτούς, 3 δεν 

έγραψαν κανένα ορισμό για τον κύκλο. Ακόμη,  25 μαθητές (ποσοστό 75%)  

συμπεριέλαβαν και τον κυκλικό δίσκο και δεν κατάφεραν να κατασκευάσουν τον 

ορισμό του αναφέροντας τα κρίσιμα χαρακτηριστικά του.           
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Αναγνώριση  του κύκλου μετά το διδακτικό πείραμα  

 

Μετά το διδακτικό πείραμα, 14 μαθητές αναγνώρισαν σωστά τους κύκλους. 

Από αυτούς, οι 7 έδωσαν σωστό ορισμό και οι 3 σχεδόν σωστό ορισμό. Από τους 

υπόλοιπους 4, ένας δεν έδωσε κανέναν ορισμό. Ακόμη, 17 μαθητές συμπεριέλαβαν 

και τον κυκλικό δίσκο στα παραδείγματα του κύκλου, αλλά μόνο ένας έδωσε  σωστό 

ορισμό. Επίσης, κανείς από τους 4 μαθητές που συμπεριέλαβε και αντιπαραδείγματα 

στην εικόνα της έννοιας του κύκλου δεν έδωσε σωστό ορισμό.  

 

Μεταβολές στην αναγνώριση του κύκλου 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αναγνώρισης των κύκλων 

πριν και μετά το διδακτικό πείραμα. Σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στην 

ικανότητα αναγνώρισης των παραδειγμάτων του  κύκλου. Έτσι, αυξήθηκαν κατά 12 

οι μαθητές που αναγνώρισαν σωστά τα παραδείγματα και τα αντιπαραδείγματα της 

έννοιας, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκαν κατά 5 οι μαθητές που συμπεριέλαβαν στις 

εικόνες της έννοιας του κύκλου, τις ελλείψεις ή άλλα σχήματα. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΚΛΟΥ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΕΣΤ 

   ΠΛΗΘΟΣ- ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

Αναγνώριση κύκλων                         
(1,6) 

                      2      6%      14    39% 

Αναγνώριση κύκλων και 
κυκλικού δίσκου 

(1,6,4) 
 25    69%          17    47% 

Αναγνώριση  
ελλείψεων ως 

κύκλους                                             
(1,6,4 & 2 ή3) 

                       9    25%        4    11% 

άλλο 
(Πολύγωνο) 

            0       1     3% 

Πίνακας 2: Μεταβολές στην αναγνώριση του κύκλου 

5.2 Αναγνώριση  χαρακτηριστικής ιδιότητας του κύκλου 

Αναγνώριση  χαρακτηριστικής ιδιότητας του κύκλου πριν το διδακτικό πείραμα 

Στον πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι απαντήσεις που δόθηκαν από 

τους μαθητές στην  ερώτηση «πόσα σημεία μπορείς να βρεις που να απέχουν από το 

σημείο Α, 2 cm, Τι σχήμα δημιουργείται;».    
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Από τους 36 μαθητές, ένας δεν απάντησε σε αυτή την ερώτηση. Τριάντα τρείς  

ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα υποερωτήματα  2.1 και 2.2. Μόνο 10  μαθητές δήλωσαν 

το σωστό σχήμα (Πίνακας 3). Παρόλο που 13 μαθητές δήλωσαν ότι υπάρχουν άπειρα 

σημεία με τη ζητούμενη ιδιότητα, μόνο 5 από αυτούς αναγνώρισαν τον κύκλο. Οι 

υπόλοιποι είτε αναγνώρισαν άλλα σχήματα, όπως για παράδειγμα τα τρίγωνα, είτε 

δεν έκαναν καμία δήλωση για το σχήμα που δημιουργούν τα άπειρα αυτά σημεία. 

Δύο μαθητές,  οι οποίοι  δήλωσαν ότι μπορούν να βρουν λίγα σημεία που να απέχουν 

από το σημείο Α απόσταση ίση με 2 cm, αναγνώρισαν ότι το σχήμα που 

δημιουργείται είναι  ο κύκλος. 

 
ΠΟΣΑ 
ΣΗΜΕΙΑ 
ΜΠΟΡΕΙΣ 
ΝΑ ΒΡΕΙΣ; 
ΣΧΉΜΑ  

Λίγα 
σημεία 
κύκλος 

Λίγα 
σημεία 
άλλο 
σχήμα 

Πολλά 
σημεία 
ή 360 
σημεία  
κύκλος 

Πολλά 
σημεία ή 
360 
σημεία 
άλλο 
σχήμα 

 
Άπειρα 
σημεία 
κύκλος 

 
Άπειρα 
σημεία 
άλλο 
σχήμα 

 
Δ/ΔΑ 

ΠΛΗΘΟΣ 2 15 3 2 5 8 1 

ΠΟΣΟΣΤΟ 6% 42% 8% 6% 14% 22% 3% 

Πίνακας  3 : Αναγνώριση  χαρακτηριστικής ιδιότητας του κύκλου πριν το 

πείραμα 

Αναγνώριση  χαρακτηριστικής ιδιότητας του κύκλου μετά το διδακτικό πείραμα 

Μετά το διδακτικό πείραμα, οι 33 από τους 36 μαθητές αναγνώρισαν την 

κατασκευή του κύκλου (Πίνακας 4). Από αυτούς, μόνο 8 μαθητές αιτιολόγησαν 

σωστά τον λόγο για τον οποίο οι μαθητές της φωτογραφίας ενεργούν με τον 

συγκεκριμένο τρόπο. Ένας μαθητής έγραψε :«Ο κύκλος είναι ένα σύνολο σημείων που 

έχουν την ίδια απόσταση από ένα άλλο σημείο στην μέση του και έτσι ένα αγόρι κρατάει 

σταθερό το σημείο στην μέση και το άλλο κάνει τον κύκλο με σημεία που απέχουν την 

ίδια απόσταση από την μέση», ενώ ένας άλλος έγραψε: «Το ένα αγόρι κρατάει ένα 

ξύλο καρφωμένο στο έδαφος το οποίο έχει δεμένο ένα μέτρο (μεζούρα).Τα παιδιά 

κάνουν έναν κύκλο με αυτόν τον τρόπο γιατί θέλουν όλα τα σημεία να έχουν ίση 

απόσταση από το κέντρο.»  Από τους υπόλοιπους μαθητές, 13 χρησιμοποίησαν τον 

όρο «διαβήτη»:   «Τα δύο αγόρια προσπαθούν  να φτιάξουν έναν διαβήτη για να 

φτιάξουν έναν κύκλο γιατί ο διαβήτης είναι πιο  ακριβής από το μάτι και το χέρι»  και    

«Τα δύο αγόρια στην εικόνα φτιάχνουν έναν κύκλο. Το σχοινί και το παλούκι είναι σαν 

τον διαβήτη που κάνει κύκλους».  Οκτώ ακόμα μαθητές υποστήριξαν ότι «…το κάνουν 

έτσι (τα αγόρια) για να βγει σωστά». Τέλος, 7 μαθητές είτε δεν απάντησαν στην 
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ερώτηση είτε έδωσαν άλλες ερμηνείες, όπως: « το κάνουν με αυτόν τον τρόπο διότι 

είναι πιο εύκολο στη μέτρηση του και στη κατασκευή του».   

ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΣΩΣΤΟ     8    (22%) 

  ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗΣ   13    (36%) 

     ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΩΣΤΑ….     8    (22%) 

       άλλο     7    (19%) 

  Πίνακας 4: Αναγνώριση της σταθερής  απόστασης  όλων των σημείων του 

κύκλου 

Μεταβολή στο βαθμό αναγνώρισης της  χαρακτηριστικής ιδιότητας του κύκλου 

 Μετά το διδακτικό πείραμα  29 από τους 36 μαθητές αναγνώρισαν τις ικανές 

και αναγκαίες  συνθήκες της έννοιας του κύκλου. Έτσι, σημειώθηκε μία αύξηση κατά 

19 μονάδες στην αναγνώριση των ικανών και αναγκαίων συνθηκών της έννοιας του 

κύκλου.   

5.3 Ο ορισμός του κύκλου 

Οι απαντήσεις για τον  ορισμό  του κύκλου κατανεμήθηκαν σε 4 κατηγορίες: α) 

«αφελής» ορισμός, β) ανεπαρκής ορισμός, γ) μερικώς σωστός ορισμός και δ) σωστός 

ορισμός. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι ορισμοί που βασίστηκαν στην 

εμπειρία και αντιστοιχούν στο πρώτο και δεύτερο επίπεδο γεωμετρικής σκέψης κατά 

Van Hiele. Οι ορισμοί  που δεν συμπεριέλαβαν τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες της 

έννοιας του κύκλου ή συμπεριέλαβαν λανθασμένες δηλώσεις εντάχθηκαν στην 

κατηγορία «ανεπαρκής ορισμός». Στην κατηγορία «μερικώς σωστός ορισμός» 

συμπεριλήφθηκαν οι ορισμοί που αναφέρονταν στις ικανές και αναγκαίες συνθήκες 

της έννοιας, παρόλο που δεν ήταν σωστά δομημένοι. Στην τελευταία κατηγορία 

εντάχθηκαν οι σωστοί ορισμοί του κύκλου. 

Ο ορισμός του κύκλου πριν το διδακτικό πείραμα  

Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου ( Βανδουλάκης και συν., 

2007), ένας κύκλος ορίζεται ως «το σύνολο όλων των σημείων σε ένα επίπεδο που 

ισαπέχουν από ένα δεδομένο σημείο. Αυτό το σημείο ονομάζεται κέντρο του 

κύκλου». Καθώς οι μαθητές στο Δημοτικό δεν έχουν έρθει σε επαφή με τους 
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τυπικούς ορισμούς των γεωμετρικών αντικειμένων, ο ορισμός του κύκλου ζητήθηκε 

με την ερώτηση «Μπορείς να περιγράψεις με λίγα λόγια τι είναι για σένα ο κύκλος;»             

Τρείς μαθητές δεν έδωσαν καμία απάντηση. Από τους 33 που επιχείρησαν να 

γράψουν έναν ορισμό κανείς δεν έδωσε έναν ορθό ορισμό.  Επτά μαθητές έδωσαν 

προτάσεις οι οποίες περιλάμβαναν  στοιχεία που υποδεικνύουν τη χαρακτηριστική 

ιδιότητα του κύκλου και κατηγοριοποιήθηκαν στους σχεδόν σωστούς ορισμούς. Για 

παράδειγμα, έγραψαν: (Έγινε διόρθωση μόνο της ορθογραφίας) 

 «ο κύκλος είναι ένα σχήμα το οποίο όλα τα σημεία του από το κέντρο είναι ίσα» και 

ένας άλλος   

«Όλα  τα σημεία του κύκλου απέχουν ίση απόσταση από το κέντρο του κύκλου προς τις 

πλευρές του. Ο κύκλος είναι ένα γεωμετρικό σχήμα με κέντρο και ίσες αποστάσεις από 

αυτό ως τις πλευρές του». 

Η πλειοψηφία των μαθητών παρείχε  «αφελείς» ορισμούς. Έτσι, από τους 36 

μαθητές οι 26 έγραψαν ορισμούς που βασίστηκαν κυρίως στη διαίσθηση τους. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται παραδείγματα αυτών των ορισμών.  

«Κύκλος είναι ένα σφαιρικό σχήμα που  έχει άπειρες ακτίνες και διαμέτρους», 

«Ο κύκλος δεν πρέπει να είναι λοξός στραβός ή μισός»  

«Κύκλος είναι ένα σχήμα που μοιάζει με έναν κύλινδρο ή με μία μπάλα ποδοσφαίρου». 

«Κύκλος είναι ένα επίπεδο σχήμα που έχει αρχή μέση και τέλος» 

« Όλοι οι κύκλοι πρέπει να είναι 360ο μοίρες, να είναι κλειστοί και να έχουν στρογγυλό 

σχήμα» 

«Κύκλος είναι ένα επίπεδο κυκλικό  σχήμα που δεν έχει πλευρές ούτε γωνίες. Επίσης ο 

κύκλος έχει αρχή και τέλος» 

 «Κύκλος είναι ένα στρογγυλό  σχήμα που για να το μετρήσεις πρέπει να βρεις την μισή 

διάμετρο και να το πολλαπλασιάσεις επί  3,14» 

Δύο από τους μαθητές χρησιμοποίησαν τον όρο  «επίπεδο σχήμα» και «επίπεδο 

γεωμετρικό σχήμα», 21 μαθητές  χρησιμοποίησαν τον όρο «σχήμα», ενώ οι 

υπόλοιποι δεν έκαναν καμία αναφορά σ’ αυτό. 

Ο ορισμός του κύκλου μετά το διδακτικό πείραμα 

Στο δοκίμιο αξιολόγησης 8 μαθητές έδωσαν έναν τυπικά σωστό ορισμό για τον 

κύκλο. Επίσης, 6 μαθητές, παρόλο που δεν κατόρθωσαν να διατυπώσουν σωστό 

ορισμό, εν τούτοις αναφέρθηκαν στις ικανές και αναγκαίες συνθήκες της έννοιας. 
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Άλλοι 7 μαθητές συγκαταλέχθηκαν στην κατηγορία «ανεπαρκείς ορισμοί», αφού 

επικέντρωσαν τους ορισμούς τους στο κέντρο του κύκλου και όχι στις ίσες 

αποστάσεις των σημείων του κύκλου από αυτό. Τέλος, 9  μαθητές έδωσαν αφελείς 

ορισμούς και  6  δεν παρείχαν κανένα ορισμό.  Παρακάτω παρατίθενται ορισμοί όπως 

αυτοί κατηγοριοποιήθηκαν  στις  τέσσερεις κατηγορίες 

Σωστοί ορισμοί: 

«Κύκλος ονομάζεται το επίπεδο σχήμα που έχει ένα σημείο που ονομάζεται κέντρο του 

κύκλου, Τα άπειρα σημεία του κύκλου απέχουν την ίδια απόσταση από το κέντρο του 

κύκλου.» 

«Κύκλος είναι ένα σχήμα το οποίο όλα τα σημεία του έχουν την ίδια απόσταση από το 

κέντρο.»    

Οι ορισμοί,  βέβαια, αυτοί δεν είναι πλήρεις αφού δε γίνεται αναφορά στο 

«σύνολο των σημείων». Μοιάζουν όμως με  τους ορισμούς του κύκλου της  

γεωμετρίας Legendre, οπότε θεωρήθηκαν σωστοί. 

«Αφελείς» ορισμοί: 

«Κύκλος είναι ένα επίπεδο σχήμα που έχει άπειρες ακτίνες και δεν έχει πλευρές, 

κάθετες γωνίες.»  

 «κύκλος είναι ένα σχήμα που έχει άπειρες ημιευθείες και δεν έχει γωνίες»  

 «κύκλος είναι το σχήμα που δεν έχει καθόλου γωνίες και είναι 360ο». 

Μερικώς σωστοί ορισμοί (αναφορά στις ικανές και αναγκαίες συνθήκες της έννοιας): 

«Κύκλος λέγεται ένα επίπεδο σχήμα που από το κέντρο του όλες οι αποστάσεις είναι 

ίσες και έχει 360ο»                                                                                                                                                                                             

«Κύκλος είναι ένα επίπεδο σχήμα το οποίο αποτελείται από πολλές ίδιες σε μήκος 

ακτίνες , οι οποίες αρχίζουν από το ίδιο σημείο. Ακόμα όταν λέμε κύκλο εννοούμε τις 

άκρες των ακτινών  και όχι ολόκληρη την ακτίνα»  

Ανεπαρκείς Ορισμοί (ορισμοί με αναφορά μόνο στο κέντρο του κύκλου): 

«Κύκλος είναι ένα σχήμα το οποίο έχει πολλά σημεία γύρω από ένα κεντρικό σημείο, το 

κέντρο του κύκλου». 
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 « Ο κύκλος έχει ένα συγκεκριμένο σημείο στη μέση και από εκείνο το σημείο περνάνε 

άπειρες ευθείες». 

Μεταβολές στους ορισμούς του κύκλου 

                                       ΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

ΣΩΣΤΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 0 8 

ΣΧΕΔΟΝ ΣΩΣΤΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 7 6 

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ 0 7 

ΑΦΕΛΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ              26 9 

ΚΑΝΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΣ 3 6 

Πίνακας 5: Οι μεταβολές στους ορισμούς του κύκλου 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, παρατηρήθηκε μία σημαντική εξέλιξη, τόσο 

ποιοτική όσο και ποσοτική, στην κατασκευή των ορισμών του κύκλου. Οι αφελείς 

ορισμοί μειώθηκαν μετά το διδακτικό πείραμα κατά 17 μονάδες. Μετά το διδακτικό 

πείραμα, οι  περισσότεροι από τους μαθητές που έδωσαν «αφελείς» ορισμούς  

χρησιμοποίησαν τον όρο  «άπειρα» ή «άπειρες ακτίνες», έστω και με λάθος τρόπο. Η 

πλειοψηφία πλέον των μαθητών χρησιμοποίησε ή προσπάθησε να χρησιμοποιήσει 

μαθηματική ορολογία. 

5.4  Αναγνώριση των Παραλληλογράμμων 

Οι μαθητές που αναγνώρισαν σωστά όλα τα παραλληλόγραμμα, στην 

ερώτηση 3, συμπεριελήφθησαν στην ομάδα «τυπικές σχηματικές εικόνες της 

έννοιας» (3pts points). Οι μαθητές που επέλεξαν για παράδειγμα τα σχήματα 1, 6, 9, 

14, 5, 11 και 15 ή  1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13 και  14 (όπως φαίνεται στον πίνακα 6)  

συμπεριελήφθησαν  στην ομάδα «σχεδόν τυπική εικόνα της έννοιας» (2pts), ενώ 

αυτοί που επέλεξαν μόνο τα  πλάγια παραλληλόγραμμα συμπεριελήφθησαν  στην 

ομάδα « περιορισμένης εικόνας» (1pt). Τέλος, επιλογές που δεν ήταν δυνατό να 

συμπεριληφθούν στις τρείς παραπάνω κατηγορίες κωδικοποιήθηκαν ως «έλλειψη 

βασικών γνώσεων» («άλλο»). Με την ίδια λογική κωδικοποιήθηκε η αναγνώριση των 
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ορθογωνίων, των ρόμβων και των τετραγώνων από τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, 

όπως φαίνεται από τον πίνακα 6. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3          3pts       2pts      1pt 0pt 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ-
ΓΡΑΜΜΑ 

 

Τουλάχιστον 
δώδεκα από τα:  

1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 10, 11, 14, 15, 
16 

Τουλάχιστον οκτώ 
από τα: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 11 ή   
1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 
11, 14, 15, 16                                 
ή τα  2, 9, 11 και 
ένα τουλάχιστον 
από τα τετράγωνα  
ένα από τους 
ρόμβους και ένα 
από τα ορθογώνια.  

 

  

 

 2, 9, 11 

           

 

 

άλλο 

ΡΟΜΒΟΙ 
Τουλάχιστον  
πέντε από τα:                               

3, 4, 10, 8, 15, 16 

Τουλάχιστον 
τέσσερα από τα:   
3, 4, 10, 8, 15, 16 

Τουλάχιστον 
τρία  από τα: 
3, 4, 10, 8, 

15, 16 

άλλο 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 
Τουλάχιστον έξι 

από τα: 
1,5, 6, 14, 3, 4, 10 

Τουλάχιστον 
τέσσερα από τα:   

1, 5, 6,14, 3, 4, 10 

Τουλάχιστον 
τρία από τα:  
1, 5, 6, 14 

άλλο 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 3,4,10 τετράγωνα 
Τουλάχιστον δύο 

από τα:                                                                            
3, 4, 10 

Ένα 
τουλάχιστον 

από τα:          
3, 4, 10      

και άλλα 

άλλο 

 Πίνακας 6: Αναγνώριση  των παραλληλογράμμων 

Αναγνώριση Παραλληλογράμμων πριν το διδακτικό πείραμα 

Από τους 36 μαθητές, οι 17 ομαδοποίησαν τα τετράπλευρα, χωρίς να τα 

κατονομάσουν, ως παραλληλόγραμμα, ορθογώνια, ρόμβους  και  τετράγωνα. Κάποιοι 

μαθητές δημιούργησαν ομάδες με κριτήριο την ισότητα των πλευρών και την ύπαρξη 

ορθών γωνιών. Έτσι, κατηγοριοποίησαν τα τετράπλευρα ως ισόπλευρα, ισοσκελή, 

ορθογώνια, ενώ κάποιοι άλλοι  δημιούργησαν τις ομάδες ορθογώνια, με αμβλείες 

γωνίες,  τετράγωνο, ή  τετράγωνα, μακρόστενα,  οβάλ (Ρόμβο). Ένας μαθητής, 

μάλιστα,  δημιούργησε τις ομάδες τετράγωνα, ορθογώνια, πλάγια τετράγωνα και 
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πλάγια ορθογώνια. Η ερευνήτρια ομαδοποίησε και αντιστοίχησε τις ομάδες των 

μαθητών με τη βοήθεια τόσο των επεξηγήσεων (γραπτών) που παρείχαν οι μαθητές  

για τον τρόπο που δημιούργησαν τις συγκεκριμένες ομαδοποιήσεις, όσο  και των 

ίδιων τους των επιλογών στα γεωμετρικά σχήματα.    

Πίνακας  7: Αναγνώριση των Παραλληλογράμμων  πριν το διδακτικό πείραμα. 

Από το σύνολο των 36 μαθητών, μόνο 2 επέλεξαν όλα τα παραδείγματα των 

παραλληλογράμμων, ενώ  20 (Πίνακας 7)  επέλεξαν τις εικόνες 1, 6, 9 και 14 (πλάγια 

παραλληλόγραμμα) και κατατάχθηκαν στην κατηγορία «1pt». Αυτό σημαίνει ότι 

περισσότεροι από τους μισούς μαθητές θεωρούσαν τα παραλληλόγραμμα από την 

άποψη της περιορισμένης εικόνας. Μόλις 8 μαθητές συμπεριέλαβαν  στις επιλογές 

τους για τα παραλληλόγραμμα κάποια από τα ορθογώνια, τους ρόμβους,  ή τα 

τετράγωνα και έτσι κατατάχθηκαν στην κατηγορία «2pts». Τέλος, 6 μαθητές 

συμπεριέλαβαν στα παραλληλόγραμμα και λανθασμένα σχήματα, όπως, για 

παράδειγμα, το τραπέζιο ή το ρομβοειδές, οπότε και κατατάχθηκαν στην τελευταία 

ομάδα. 

Παρόμοια αποτελέσματα, όπως φαίνεται από τον πίνακα 7, παρατηρήθηκαν 

στην αναγνώριση  των  Ρόμβων,  των Ορθογωνίων και των Τετραγώνων.  Η  

πλειοψηφία των μαθητών κατατάχθηκε είτε στην κατηγορία της περιορισμένης 

εικόνας των αντίστοιχων εννοιών, είτε στην κατηγορία «0pt», αφού είχε 

συμπεριλάβει στην προσωπική εικόνα της έννοιάς τους και μη παραδείγματα των 

αντίστοιχων εννοιών. Πράγματι,  μόνο 4, 3 και 11 μαθητές φαίνεται να είχαν 

αναπτύξει τυπική εικόνα της έννοιας των Ρόμβων των Ορθογωνίων και των 

Τετραγώνων αντίστοιχα. 

 

ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΑΝ ΤΑ  ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ (ΠΟΣΟΣΤΑ) 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΑΡΑΛΛ/ΜΑ ΡΟΜΒΟΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 

3pts 2       (6%) 4   (11%) 3  (8%) 11   (31%) 

2pts 8       (22%) 4   (11%) 2  (6%) 7    (19%) 

1pt 20      (56%) 18  (50%) 19  (53%) 5    (14%) 

0pt 6       (17%) 10  (28%) 12  (33%) 13    (36%) 
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Αναγνώριση  Παραλληλογράμμων μετά το διδακτικό πείραμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 8) παρουσιάζονται συνολικά τα 

αποτελέσματα των 36 μαθητών που αφορούν στην αναγνώριση των 

παραλληλογράμμων μετά το διδακτικό πείραμα.  

Όπως παρατηρούμε, στην κατηγορία της τυπικής  σχηματικής έννοιας 

εντάχθηκαν 3 μαθητές για το παραλληλόγραμμο, 3 για τον Ρόμβο και 4 για το 

Ορθογώνιο (Πίνακας 8).  Επίσης, για τα αντίστοιχα τετράπλευρα, 11, 6 και 3 μαθητές 

εντάχθηκαν στην κατηγορία που υποδεικνύει ότι είχαν αρχίσει  να επεκτείνουν την 

εικόνα της έννοιας τους. Σε ό, τι αφορά τα παραλληλόγραμμα, τα ορθογώνια και τους 

ρόμβους, περισσότεροι από τους μισούς μαθητές κατατάχθηκαν στις κατηγορίες 

«1pt» και «0pt», διότι εμφάνισαν είτε περιορισμένη προσωπική εικόνα της έννοιας 

των παραπάνω τετραπλεύρων είτε συμπεριέλαβαν στις εικόνες τους και 

αντιπαραδείγματα. Στα τετράγωνα, από την άλλη, καταγράφονται διαφορετικά 

αποτελέσματα, καθώς 15 και 9 μαθητές αντίστοιχα κατατάχθηκαν στις κατηγορίες 

«3pts» και «2pts» και εμφάνισαν τυπικές ή σχεδόν τυπικές σχηματικές εικόνες της 

έννοιας των τετραγώνων. Μόνο ένας μαθητής συμπεριέλαβε στις επιλογές του 

αντιπαράδειγμα της έννοιας. 

Πίνακας  8: Αναγνώριση των Παραλληλογράμμων  μετά το διδακτικό πείραμα. 

 

Αναγνώριση παραλληλογράμμων πριν και μετά το διδακτικό πείραμα 

Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται συνοπτικά οι μεταβολές στις απαντήσεις των 

μαθητών που αφορούν στην αναγνώριση των παραλληλογράμμων. Παρατηρώντας τα 

δεδομένα του πίνακα, διακρίνονται μικρές βελτιώσεις στις αναγνωρίσεις των 

παραλληλογράμμων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές που εμφάνιζαν πριν το πείραμα πολύ 

ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ (ΠΟΣΟΣΤΑ) 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛ/ΜΑ ΡΟΜΒΟΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 

3pts 3       (8%) 3    (8%)    4   (11%) 15   (42%) 

2pts 11      (31%)  6    (17%)  3   (8%)   9   (25%) 

1pt 13       (36%) 21   (58%)  18   (50%) 11   (31%) 

0pt   9       (25%)   6    (17%)   11   (31%) 1   (3%) 
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περιορισμένη εικόνα της έννοιας του παραλληλογράμμου δείχνουν, μετά το πείραμα, 

να έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν την προσωπική εικόνα της έννοιάς τους, 

εμπλουτίζοντας τα παραδείγματα τους. Τρεις από αυτούς, βέβαια, συμπεριέλαβαν 

στην εικόνα της έννοιάς τους λανθασμένα σχήματα, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί 

αύξηση των μαθητών που κατατάχθηκαν στην τελευταία κατηγορία. 

ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 
 

ΠΑΡΑΛΛΗ/ΜΑ ΡΟΜΒΟΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

3 pts 2 3 4 3 3 4 11 15 

2 pts 8 11 4 6 2 3 7 9 

1 pt 20 13 18 21 19 18 5 11 

0 pt 6 9 10 6 12 11 13 1 

Πίνακας 9: Αναγνώριση παραλληλογράμμων πριν και μετά το διδακτικό 

πείραμα 

Παρόμοιες ανεπαίσθητες, θετικές, αλλαγές εμφανίζουν, μετά το πέρας του 

πειράματος, οι εικόνες της έννοιας των μαθητών τόσο για τον ρόμβο όσο και για το 

ορθογώνιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι περίπου οι μισοί μαθητές (21 και 18 αντίστοιχα) 

συνέχισαν να εμφανίζουν μία περιορισμένη εικόνα τόσο για τον ρόμβο, όσο και για 

το ορθογώνιο και κατατάχθηκαν στην κατηγορία «1pt». Σαφής βελτίωση σημειώθηκε 

στην αναγνώριση του τετραγώνου, καθώς αυξήθηκαν κατά 4 οι μαθητές που 

απέκτησαν τυπική εικόνα της σχηματικής έννοιας του τετραγώνου, ενώ αυξήθηκαν 

κατά 2 αυτοί που είχαν  αρχίσει να επεκτείνουν τη δική τους. 

5.5 Οι ορισμοί  των Παραλληλογράμμων 

Οι ορισμοί που έδωσαν οι μαθητές τόσο στο διαγνωστικό δοκίμιο όσο και στο 

δεύτερο δοκίμιο για το Παραλληλόγραμμο, το Ορθογώνιο, τον Ρόμβο και το 

Τετράγωνο αναλύθηκαν και κωδικοποιήθηκαν ως εξής: 

α: Οι «αφελείς» ορισμοί : αυτοί που βασίζονται στην εμπειρία και ανήκουν στο 

πρώτο  επίπεδο Van Hiele. 
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β: Ανεπαρκής χαρακτηρισμός : ο ορισμός ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις αναγκαίες 

συνθήκες για τον ορισμό του ζητούμενου τετραπλεύρου ή περιλαμβάνει λανθασμένες 

δηλώσεις. 

γ: Ένας επαρκής κατάλογος ιδιοτήτων, ορισμένες από τα οποίες είναι εσφαλμένες. 

δ: Ένας επαρκής αλλά όχι ελάχιστος κατάλογος ιδιοτήτων, όπου όλες είναι σωστές. 

ε:  Ένας τυπικά ορθός και ελάχιστος ορισμός, αλλά όχι ιεραρχικός. 

στ:  Ένας τυπικά ορθός αλλά όχι ελάχιστος ορισμός, συμπεριλαμβανομένης της  
σύνδεσης  με την έννοια του ανωτέρου επιπέδου (ιεραρχικός). 

Στις απαντήσεις των μαθητών δε βρέθηκε κανείς ορισμός ο οποίος να είναι 

ιεραρχικός και ταυτόχρονα ελάχιστος. Όταν ο ορισμός έλλειπε, κωδικοποιούνταν ως 

«κανένας», ενώ, αν δεν μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί σε καμία από τις 

προηγούμενες κατηγορίες α-στ, κατηγοριοποιούνταν ως «άλλο». Στην ίδια  

κατηγορία εντάχθηκαν και οι ορισμοί που περιελάμβαναν τις δηλώσεις οι οποίες 

αποτελούσαν τις ικανές αλλά όχι αναγκαίες συνθήκες για τον ορισμό του εκάστοτε 

τετραπλεύρου. Η παραπάνω κωδικοποίηση είναι σύμφωνη με αυτή που 

χρησιμοποίησαν οι Silfverberg και Matsuo (2008) σε αντίστοιχη έρευνα με  Ιάπωνες 

και Σκωτσέζους μαθητές (6grade και 8grade). 

Οι ορισμοί  των Παραλληλογράμμων πριν το διδακτικό πείραμα  

Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 10) παρουσιάζει συνολικά τις επιδόσεις των 

μαθητών στους ορισμούς των τετραπλεύρων.  Τα μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων 

συγκεντρώνουν οι δύο πρώτες κατηγορίες  (αφελείς ορισμοί και ανεπαρκείς ορισμοί). 

 Όσον αφορά στο τετράγωνο ζητήθηκε επιπλέον  να κατασκευαστεί και το 

αντίστοιχο σχήμα. Οι 17 από τους υπόλοιπους 36 μαθητές επεσήμαναν στον ορισμό 

τους ότι το τετράγωνο έχει τέσσερις πλευρές (τετράπλευρο).  Από τους 10 μαθητές 

που έδωσαν σωστό ορισμό του τετραγώνου, μόνο οι 8 κατασκεύασαν ένα γεωμετρικό 

σχήμα στο οποίο επεσήμαναν τις ίσες  πλευρές καθώς και τις ορθές γωνίες.  Η 

πλειοψηφία των μαθητών δεν επεσήμανε την ορθή γωνία στο σχήμα που 

κατασκεύασε. 

α: Οι «αφελείς» ορισμοί  



115 
 

   Από το σύνολο των μαθητών, 10 μαθητές έδωσαν «αφελή» ορισμό για το 

Παραλληλόγραμμο, 9 για τον Ρόμβο, 15 για το Ορθογώνιο, ενώ μόνο ένας μαθητής 

έδωσε έναν «αφελή» ορισμό για το τετράγωνο. Οι παρακάτω ορισμοί αποτελούν 

παραδείγματα αυτής της κατηγορίας (έγινε διόρθωση μόνο της ορθογραφίας. Οι 

λέξεις μέσα στις παρενθέσεις είναι προσθήκες της ερευνήτριας).                   

Πίνακας 10:  Οι ορισμοί  των Παραλληλογράμμων πριν το διδακτικό πείραμα. 

 «Ένα παραλληλόγραμμο είναι ένα σχήμα που έχει δύο παράλληλες ευθείες.» 

(Παραλληλόγραμμο) «είναι ένα ορθογώνιο που οι δύο γραμμές είναι πλάγιες.» 

(Ρόμβος) «είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που στέκεται από τη μύτη,» 

«Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο είναι το ορθογώνιο που οι γωνίες του είναι 

παράλληλες μεταξύ τους. » 

(Ορθογώνιο) «είναι ένα σχήμα περίπου σαν το τετράγωνο αλλά αντί να έχει όλες τις 

πλευρές ίσες, έχει τις δύο κάθετες πλευρές του ίσες και αντίστοιχα τις άλλες δύο πλευρές 

του ίσες»  

« Το τετράγωνο είναι ένα σχήμα που μοιάζει με ένα απλό κύβο »  

β:  Ανεπαρκής χαρακτηρισμός  

Ανεπαρκής χαρακτηρίστηκε ένας ορισμός ο οποίος είτε δεν περιελάμβανε τις 

αναγκαίες συνθήκες, είτε χρησιμοποιούσε λανθασμένες ιδιότητες για τον καθορισμό 

του ζητούμενου τετραπλεύρου. Από το σύνολο των μαθητών ανεπαρκείς ορισμούς 

κωδικοποίηση α β γ δ ε στ κανένα άλλο 

ΠΑΡΑΛ/ΜΟ ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
10 11  3 0 4 1 4 3 

ΠΟΣΟΣΤΑ 28%   31% 8% 0% 11% 3% 11% 8% 

ΡΟΜΒΟΣ ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
  9  9 4 3 3 0 7 1 

ΠΟΣΟΣΤΑ 25%  25% 11% 8% 8% 0% 19% 3% 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
15    11 2 2 0 2 4 0 

ΠΟΣΟΣΤΑ 42%   31% 6% 6% 0% 6% 11% 0% 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
1 21 2 2 7 1 2 0 

ΠΟΣΟΣΤΑ   3%   58% 6% 6% 19% 3% 6% 0% 
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έδωσαν 11 μαθητές για τα Παραλληλόγραμμα, 9 για τους Ρόμβους, 10 για τα 

Ορθογώνια και 21 μαθητές για τα Τετράγωνα. Παραδείγματα τέτοιων ορισμών 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

« Το τετράγωνο είναι ένα τετράπλευρο σχήμα το οποίο έχει και ίσες πλευρές» 

«Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο είναι ένα σχήμα τα οποία έχουν ορθή γωνία» 

(Τετράγωνο) «είναι ένα σχήμα με ορθές γωνίες και με ίσες πλευρές» 

«Παραλληλόγραμμο είναι ένα σχήμα το οποίο έχει 2 πλευρές ίσες», 

γ: Ένας επαρκής κατάλογος ιδιοτήτων, ορισμένες από τις οποίες είναι εσφαλμένες.  

Συγκεκριμένα,  3 ορισμοί για το παραλληλόγραμμο,  4 για τον Ρόμβο, 2 για το 

Ορθογώνιο και 2 για το Τετράγωνο εντάχθηκαν σ’ αυτή την κατηγορία.  Στην ομάδα 

γ συγκαταλέχτηκαν ορισμοί όπως:  

«Παραλληλόγραμμο είναι ένα σχήμα που οι πλευρές του είναι παράλληλες ανά δύο και 

δεν είναι ίσες»,  

«Ο ρόμβος έχει όλες τις πλευρές του ίσες σαν ένα ανάποδο τετράγωνο» και  

 «Το τετράγωνο είναι ένα τετράπλευρο σχήμα με όλες τις πλευρές ίσες και παράλληλες 

και οι γωνίες του είναι ορθές»   

Κατηγορία «άλλο»: ικανές αλλά όχι αναγκαίες συνθήκες της έννοιας. 

Από το σύνολο των ορισμών του παραλληλογράμμου, 3 ορισμοί 

συγκαταλέχθηκαν στην κατηγορία «άλλο», όπως επίσης και ένας ορισμός του 

Ρόμβου.  

«Ρόμβος είναι ένα σχήμα που έχει 4 πλευρές και 4 γωνίες ίσες »  

«Παραλληλόγραμμο είναι ένα σχήμα το οποίο έχει 4 πλευρές οι οποίες  είναι ίσες 

μεταξύ τους» 

Σωστοί ορισμοί 

Οι ορισμοί των κατηγοριών δ, ε, και στ ομαδοποιούνται ως σωστοί ορισμοί. Για 

το παραλληλόγραμμο, 4 μαθητές έδωσαν ορθούς ελάχιστους άλλα όχι ιεραρχικούς 

ορισμούς (κατηγορία ε), ενώ μόλις ένας μαθητής έγραψε έναν ιεραρχικό ορισμό 

(κατηγορία στ). Για τον Ρόμβο, 3 και 3 μαθητές έγραψαν ορισμούς που εντάχθηκαν 

στις κατηγορίες δ και ε αντίστοιχα. Κανένας μαθητής δεν έδωσε ιεραρχικό ορισμό για 

τον Ρόμβο. Αντίθετα, 2 μαθητές έδωσαν ιεραρχικούς ορισμούς για το Ορθογώνιο, 

ενώ άλλοι 2 έδωσαν ως ορισμό τη λίστα των ιδιοτήτων του Ορθογωνίου (κατηγορία 

δ).  Σαφώς καλύτερες επιδόσεις εμφάνισαν οι μαθητές στον ορισμό του Τετραγώνου, 
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όπου  2, 7 και 1 μαθητές κατατάχθηκαν  στις κατηγορίες δ, ε και στ αντίστοιχα 

(Πίνακας 10).  

Οι περισσότεροι μαθητές που έδωσαν σωστούς ορισμούς κατατάχθηκαν στις 

κατηγορίες δ και ε. Οι μαθητές αυτοί παρείχαν διαχωριστικούς ορισμούς για τα 

τετράπλευρα, κάποιοι  από τους οποίους ήταν ελάχιστοί και κάποιοι αποτελούσαν 

λίστα των ιδιοτήτων του τετραπλεύρου που ορίζονταν. Παρακάτω παρουσιάζονται 

μερικά παραδείγματα που συμπεριελήφθησαν στις κατηγορίες δ, ε και στ . 

δ: Ένας επαρκής αλλά όχι ελάχιστος κατάλογος ιδιοτήτων, οι οποίες είναι όλες 

σωστές. 

«Το τετράγωνο είναι ένα σχήμα που έχει τέσσερεις πλευρές, 4 γωνίες, έχει τις γωνίες 

του 90ο και όλες οι πλευρές του είναι ίσες»  

 « Ρόμβος είναι ένα σχήμα που έχει 4 γωνίες  και 4 πλευρές. Όλες οι πλευρές του είναι 

ίσες» 

ε: Ένας τυπικά ορθός και ελάχιστος ορισμός, αλλά όχι ιεραρχικός. 

«Ρόμβος είναι ένα σχήμα το οποίο έχει τέσσερεις πλευρές ίσες » 

«Το τετράγωνο έχει τέσσερεις ίσες πλευρές και τέσσερεις ίσες γωνίες» 

«Παραλληλόγραμμο λέγεται το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι του πλευρές ίσες» 

στ: Ένας τυπικά ορθός, όχι ελάχιστος, ιεραρχικός ορισμός.  

«Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο είναι ένα παραλληλόγραμμο σχήμα όπου οι πλευρές 

του τέμνονται έτσι ώστε να δημιουργούν ορθές γωνίες. Άρα  ένα ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο είναι ένα παραλληλόγραμμο το οποίο έχει ορθές γωνίες» 

« Τετράγωνο είναι ένα ορθογώνιο σχήμα που έχει όλες τις πλευρές του ίσες»  

«Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο είναι ένα παραλληλόγραμμο που έχει όμως ορθές 

γωνίες» 

Αν ομαδοποιήσουμε τις κατηγορίες α, β, την κατηγορία «κανένας ορισμός» και 

«άλλος» και τις αντιπαραβάλουμε με τους σωστούς ορισμούς, παρατηρούμε τα εξής: 

στο Παραλληλόγραμμο 5 μαθητές παρείχαν σωστό ορισμό, 3 ακόμη έδωσαν μερικώς 

σωστό ορισμό, ενώ 28 μαθητές είτε δεν έγραψαν κανέναν ορισμό είτε έγραψαν  

προτάσεις οι οποίες δε μπορούν να χαρακτηριστούν ως ορισμοί για το 

παραλληλόγραμμο.  Για τον Ρόμβο 6 μαθητές έδωσαν σωστούς ορισμούς, άλλοι  26 

από αυτούς δεν απάντησαν σωστά, ενώ 4 απάντησαν μερικώς σωστά. Όμοια, για το 

ορθογώνιο και το Τετράγωνο οι σωστές απαντήσεις ήταν 4 και 10 αντίστοιχα, ενώ οι 

λανθασμένες 30 και 24 αντίστοιχα (Πίνακας 10).   

 



118 
 

Οι ορισμοί των Παραλληλογράμμων μετά το διδακτικό πείραμα 

Μετά το διδακτικό πείραμα, μόλις 3 μαθητές για τον ρόμβο και 1 για το 

ορθογώνιο έδωσαν ορισμούς που εντάχθηκαν στην κατηγορία «αφελείς» ορισμοί. 

Επίσης, 3, 2, 3 και 1 μαθητές δεν έγραψαν κανέναν ορισμό για το παραλληλόγραμμο, 

τον ρόμβο, το ορθογώνιο και το τετράγωνο αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα 

συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται συνολικά στον Πίνακα 11. 

Από τους 36 μαθητές, 5 μαθητές έδωσαν ανεπαρκείς ορισμούς για το 

παραλληλόγραμμο και άλλοι 8 περιέλαβαν λανθασμένες ιδιότητες στον ορισμό της 

έννοιας (κατηγορία γ). Επίσης, ανεπαρκείς ορισμούς του Ρόμβου, του Ορθογωνίου 

και του Τετραγώνου, παρείχαν 12, 7, και 9 μαθητές αντίστοιχα.  Τέλος  στην 

κατηγορία γ εντάχθηκαν 7 ορισμοί για τον Ρόμβο καθώς και 4 και 3 ορισμοί για το 

Ορθογώνιο και το Τετράγωνο αντίστοιχα.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι 25 μαθητές δεν ανέφεραν, κατά τη δημιουργία των 

ορισμών τους, το πλήθος των πλευρών της γεωμετρικής έννοιας που όριζαν. Παρόλα 

αυτά, οι ορισμοί που παρείχαν οι 23 από τους 25 μαθητές κατηγοριοποιήθηκαν χωρίς 

να ληφθεί υπόψη αυτή η παράλειψη, γιατί οι ορισμοί τους συνοδεύονταν από το 

αντίστοιχο σχήμα. Οι ορισμοί δύο μαθητών οι οποίοι δεν παρείχαν κανένα σχήμα 

κατηγοριοποιήθηκαν ως ανεπαρκείς. 

Πίνακας 11:  Οι ορισμοί  των Παραλληλογράμμων μετά το διδακτικό πείραμα. 

κωδικοποίηση α β γ δ ε στ κανένα άλλο 

ΠΑΡΑΛ/ΜΟ ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

0 5 8   10 5 2 3 3 

ΠΟΣΟΣΤΑ   0%  14% 22%  28% 14%   6%   8%   8% 

ΡΟΜΒΟΣ ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

3  12 7 6 2 0 2 4 

ΠΟΣΟΣΤΑ   8% 33% 19%  17%   6%    0%   6%  11% 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

1   7 4  14 4 0 3 3 

ΠΟΣΟΣΤΑ   3% 19% 11%  39%  11%    0%   8%   8% 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

0   9 3 6  16 1 1 0 

ΠΟΣΟΣΤΑ   0% 25% 8% 17%  44%    3%    3%   0% 
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Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά μερικοί ορισμοί από κάθε κατηγορία, όπως 

αυτοί διατυπώθηκαν από τους μαθητές μετά το διδακτικό πείραμα.  

α: Οι «αφελείς» ορισμοί  

«Ο ρόμβος έχει 4 ίδιες πλευρές. Επίσης ο ρόμβος έχει δύο γωνίες. Έχει το πιο μικρό 

μήκος από όλα τα σχήματα»  

«Το ορθογώνιο έχει τις πιο μεγάλες πλευρές από όλα τα σχήματα,  περιέχει 4 ίσες 

πλευρές»  

« Ο ρόμβος είναι σαν το τετράγωνο.  Έχει και αυτός 4 ίσες πλευρές απλώς ο ρόμβος 

είναι γυρισμένος κάθετα.» 

β:  Ανεπαρκής χαρακτηρισμός  

«Το ορθογώνιο είναι ένα σχήμα με τέσσερεις πλευρές, οι δύο είναι παράλληλες και ίσες 

μεταξύ τους και οι άλλες δύο είναι παράλληλες και ίσες μεταξύ τους.» 

«Το τετράγωνο είναι ένα σχήμα με 4 ίσες πλευρές.» 

«Το τετράγωνο έχει 4 ίσες γωνίες.» 

γ: Ένας επαρκής κατάλογος ιδιοτήτων, ορισμένες από τις οποίες είναι εσφαλμένες 

«Στο ορθογώνιο όλες οι γωνίες είναι ίσες όπως και οι απέναντι πλευρές. Οι απέναντι 

πλευρές του διχοτομούνται και είναι παράλληλες» 

«Ρόμβος λέγεται το τετράπλευρο που έχει όλες τις πλευρές ίσες και τις γωνίες λιγότερο 

από 90ο.» 

«Ένα  παραλληλόγραμμο πρέπει να έχει τις απέναντι ή όλες τις πλευρές και γωνίες ίσες 

και οι απέναντι πλευρές να είναι παράλληλες, όμως οι απέναντι γωνίες να έχουν 

άθροισμα 180ο.» 

Κατηγορία «άλλο»: ικανές αλλά όχι αναγκαίες συνθήκες για τον ορισμό  

«Ο ρόμβος είναι ένα επίπεδο σχήμα που έχει όλες τις πλευρές και τις γωνίες ίσες.» 

«Ορθογώνιο είναι το παραλληλόγραμμο σχήμα που όλες οι πλευρές και οι γωνίες είναι 

ίσες. Είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση τετραγώνου»  

«Παραλληλόγραμμο είναι το τετράπλευρο όπου το ζευγάρι των απέναντι πλευρών του 

είναι ίσα και έχει δύο αμβλείες και δύο οξείες γωνίες.   Επίσης οι πλευρές του είναι 

παράλληλες.» 

Σωστοί ορισμοί 

Για το Παραλληλόγραμμο, 10 μαθητές έδωσαν αντί του ορισμού τη λίστα των 

ιδιοτήτων του παραλληλογράμμου, 5 μαθητές έδωσαν ορθούς ελάχιστους άλλα όχι 

ιεραρχικούς ορισμούς (κατηγορία ε) και 2 μαθητές έγραψαν ιεραρχικούς ορισμούς 

(κατηγορία στ) (Πίνακας 11). Για τον Ρόμβο, 6 και 2 μαθητές έγραψαν ορισμούς που 
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εντάχθηκαν αντίστοιχα στις κατηγορίες δ και ε. Κανένας δεν έδωσε ιεραρχικό ορισμό 

για τον Ρόμβο. Για το Ορθογώνιο, 4 μαθητές έδωσαν ελάχιστους αλλά όχι 

ιεραρχικούς ορισμούς (κατηγορία ε), ενώ άλλοι 14 έδωσαν ως ορισμό τη λίστα των 

ιδιοτήτων του Ορθογωνίου (κατηγορία δ).  Σαφώς καλύτερες επιδόσεις εμφάνισαν οι 

μαθητές στον ορισμό του Τετραγώνου, όπου 16 μαθητές έδωσαν σωστούς 

οικονομικούς αλλά μη ιεραρχικούς ορισμούς, ενώ 6 μαθητές παρέθεσαν έναν 

κατάλογο των ιδιοτήτων του τετραγώνου. Ένας μαθητής έδωσε ιεραρχικό ορισμό. 

Ακολουθούν ενδεικτικές απαντήσεις των μαθητών ανά κατηγορία.  

δ: Ένας επαρκής αλλά όχι ελάχιστος κατάλογος ιδιοτήτων, Οι οποίες είναι όλες 

σωστές. 

 «Παραλληλόγραμμο είναι το σχήμα που οι απέναντι πλευρές είναι ίσες και οι απέναντι 

πλευρές είναι παράλληλες και οι διαγώνιοι διχοτομούνται.» 

 «Ορθογώνιο είναι το τετράπλευρο που οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες έχει όλες τις 

γωνίες ορθές και οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες»  

«Ορθογώνιο είναι το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές ίσες και τις γωνίες 

ορθές.» 

ε: Ένα τυπικά ορθός και ελάχιστος ορισμός, που δεν περιλαμβάνει καμία σύνδεση με    

οποιαδήποτε έννοια ανωτέρου επιπέδου. 

«Τετράγωνο λέγεται το επίπεδο σχήμα που έχει όλες τις πλευρές κι τις γωνίες ίσες.» 

«Ορθογώνιο είναι ένα τετράπλευρο σχήμα το οποίο έχει όλες τις γωνίες του ορθές» 

στ: Ένα τυπικά ορθός αλλά όχι ελάχιστος ιεραρχικός ορισμός. 

«Παραλληλόγραμμο είναι ένα σχήμα το οποίο έχει δύο ζευγάρια παραλλήλων ευθειών.»  

«Τετράγωνο είναι το παραλληλόγραμμο σχήμα που όλες οι πλευρές και οι γωνίες είναι 

ίσες.»  

Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι στο Παραλληλόγραμμο 17 μαθητές παρείχαν 

σωστό ορισμό, 8 ακόμη έδωσαν μερικώς σωστό ορισμό (κατηγορία γ), ενώ 11 

μαθητές είτε δεν έγραψαν κανέναν ορισμό είτε έγραψαν προτάσεις οι οποίες δεν 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως ορισμοί για το παραλληλόγραμμο.  Για τον Ρόμβο,  8 

μαθητές έδωσαν σωστούς ορισμούς, 21 δεν απάντησαν σωστά, ενώ 7 απάντησαν 

μερικώς σωστά. Όμοια, για το ορθογώνιο και το Τετράγωνο, οι σωστές απαντήσεις 

ήταν 18 και 23 αντίστοιχα, ενώ οι λανθασμένες 14 και 10 αντίστοιχα.  

 

Μεταβολή στους ορισμούς πριν και μετά το διδακτικό πείραμα  
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Οι ανεπαρκείς ορισμοί μειώθηκαν αισθητά σε όλα τα τετράπλευρα, εκτός του 

ρόμβου στον οποίο είχαμε μία αύξηση κατά μία μονάδα. Στην κατηγορία γ 

εμφανίζεται μία αύξηση κυρίως στους ορισμούς του παραλληλογράμμου και του 

ρόμβου, κατά 5 και 3 μονάδες αντίστοιχα. Σημειώνεται μία μετακίνηση από τους 

αφελείς και  τους ανεπαρκείς ορισμούς προς αυτούς που κατηγοριοποιήθηκαν ως 

σχεδόν σωστοί (κατηγορία γ: επαρκής κατάλογος, όχι όλα σωστά) και ως σωστοί 

ορισμοί (κατηγορίες δ, ε, στ).  Καταγράφηκε, επίσης, μία σαφής αύξηση στους 

ορισμούς που εντάχθηκαν στην κατηγορία δ (κατάλογος ιδιοτήτων -όλες σωστές). 

Τέλος, παρατηρήθηκε μείωση κατά μία μονάδα στο πλήθος των μαθητών που δεν 

έγραψαν κανέναν ορισμό τόσο για το Παραλληλόγραμμο, όσο και για το Ορθογώνιο 

και το τετράγωνο, ενώ για τον Ρόμβο η μείωση ήταν 5 μονάδες.  

Στον  πίνακα 12 που ακολουθεί,  παρουσιάζονται συνολικά οι επιδόσεις των 

μαθητών στις κατηγορίες δ, ε και στ,  πριν και μετά το διδακτικό πείραμα. Για το 

Παραλληλόγραμμο, καταγράφεται μία αύξηση κατά δέκα μονάδες στους ορισμούς 

της κατηγορίας δ και μία μικρή αύξηση κατά 1 μονάδα τόσο στην κατηγορία ε, όσο 

και στην κατηγορία στ.  Όσον αφορά στον Ρόμβο, διπλασιάστηκαν οι ορισμοί της 

κατηγορίας δ, ενώ μειώθηκαν κατά 1 αυτοί της κατηγορίας ε. Κανείς μαθητής δεν 

έγραψε ιεραρχικό ορισμό για τον Ρόμβο, είτε στο διαγνωστικό είτε στο δοκίμιο 

αξιολόγησης. Στο Ορθογώνιο καταγράφηκε μία αύξηση κατά 12 και 4 μονάδες στις 

κατηγορίες δ και ε, αντίστοιχα, ενώ σημειώθηκε μείωση κατά 2 μονάδες στην 

κατηγορία στ. Τέλος, αναφορικά με το Τετράγωνο, καταγράφηκε μία αρκετά μεγάλη 

αύξηση κατά 9 μονάδες στην κατηγορία ε. 

ΣΩΣΤΟΙ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Κατηγορία δ Κατηγορία  ε Κατηγορία στ 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛ/ΜΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

     0    10 4  5 1 2 

   0%  28%  11%   14%    3%    6% 

ΡΟΜΒΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

3 6 3  2 0 0 

  8%  17%   8%     6%    0%    0% 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

2    14 0  4 2 0 

  6%  39%    0%    11%    6%    0% 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

2 6 7     16 1 1 

   6%  17% 19%    44%    3%     3% 
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Πίνακας   12: Μεταβολή των ορισμών  στις κατηγορίες δ, ε και στ, πριν και 

μετά το διδακτικό πείραμα. 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 13) αντιπαραβάλλονται  συνοπτικά οι σωστοί 

με τους μη σωστούς ορισμούς των Παραλληλογράμμων. Όσον αφορά στο 

Παραλληλόγραμμο, το Ορθογώνιο και το Τετράγωνο σημειώνεται μία σαφής αύξηση 

των σωστών ορισμών μετά το διδακτικό πείραμα. Έτσι, οι μισοί και πλέον μαθητές 

έδωσαν μετά το διδακτικό πείραμα σωστούς ορισμούς των εννοιών του 

Παραλληλογράμμου, του Ορθογωνίου και του Τετραγώνου. Στην περίπτωση του 

Ρόμβου, καταγράφηκε μόνο μία πολύ μικρή αύξηση των μαθητών που τον όρισαν 

σωστά στο δεύτερο δοκίμιο. Οι ανεπαρκείς δηλώσεις  (κατηγορίες α, β, κανένα, 

άλλο) μειώθηκαν εξίσου σημαντικά σε όλα τα τετράπλευρα, πλην του Ρόμβου, όπου 

σημειώθηκε μείωση  μόνο κατά 5 μονάδες. 

κωδικοποίηση Σωστοί Ορισμοί  

(δ + ε + στ) 

Ανεπαρκείς Ορισμοί 

 (α+ β+ κανένα+ «άλλο») 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

5 17 28 11 

14%    47%    78%    31% 

ΡΟΜΒΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

6  8  26 21 

 17%    22%    72%    58% 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

4 18  30 14 

11%    50%     83%    39% 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

    10 23  24 10 

28%    64%     67%     28% 

Πίνακας 13: Αντιπαραβολή σωστών και μη σωστών ορισμών πριν και μετά το 

διδακτικό πείραμα. 

5.6 Αναγνώριση Παραλληλογράμμων (επίδραση πρότυπου φαινομένου και 

σχέσεις εγκλεισμού) 

Στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν, αρχικά, τα ευρήματα από τις αναγνωρίσεις 

του Παραλληλογράμμου, του Ορθογωνίου, του Ρόμβου και του Τετραγώνου στο 

διαγνωστικό δοκίμιο και, κατόπιν, θα ακολουθήσει η ανάλυση των ευρημάτων από 



123 
 

τις αντίστοιχες απαντήσεις των μαθητών στο δοκίμιο αξιολόγησης και η μεταξύ τους 

σύγκριση. 

Στις ερωτήσεις αναγνώρισης των Ορθογωνίων και των Ρόμβων τα δεδομένα 

αρχικά εξετάστηκαν ως προς το πλήθος των σωστών αναγνωρίσεων που δίνει ο κάθε 

μαθητής. Κατόπιν, εξετάστηκε το πλήθος των σωστών αναγνωρίσεων για κάθε 

παράδειγμα και αντιπαράδειγμα ξεχωριστά, ώστε να γίνει δυνατή η εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την επίδραση του φαινομένου του προτύπου αλλά και των 

σχέσεων συμπερίληψης. 

Αναγνώριση των  Παραλληλογράμμων πριν το διδακτικό πείραμα 

Στην ερώτηση 4.1α ζητήθηκε ρητά από τους μαθητές να αναγνωρίσουν τα 

Παραλληλόγραμμα μέσα από τη συλλογή των 16 γεωμετρικών σχημάτων της 

ερώτησης 3. Από τις απαντήσεις τους παρατηρήθηκε ότι 9 μαθητές θεωρούν ως 

Παραλληλόγραμμο μόνο το Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, ενώ η εικόνα της έννοιας 

παραλληλόγραμμο 12 άλλων μαθητών συμπεριλαμβάνει τόσο τα Ορθογώνια όσο και 

τα Πλάγια παραλληλόγραμμα. Έξι μαθητές εμφάνισαν να έχουν πληρέστερη εικόνα 

της έννοιας, αφού επέλεξαν για Παραλληλόγραμμα τόσο τα Ορθογώνια όσο και τους 

Ρόμβους και τα Τετράγωνα. Πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, ότι  2 από αυτούς 

συμπεριέλαβαν στη συλλογή τους και μη παραδείγματα, όπως το Τραπέζιο στη μη 

πρωτοτυπική θέση και το Ρομβοειδές. Τέλος, 6 μαθητές επέλεξαν ως 

Παραλληλόγραμμα μόνο τα πλάγια ή πλάγια και ρόμβους μαζί, ενώ 3 μαθητές δεν 

έδωσαν καμία απάντηση.  

Αναγνώριση των ορθογωνίων παραλληλογράμμων πριν  το διδακτικό πείραμα  

Πίνακας  14: Αναγνώριση των ορθογωνίων παραλληλογράμμων 

Από τους 36 μαθητές, στην ερώτηση 4.2, οι 21 αναγνώρισαν σωστά όλα τα 

παραδείγματα και τα αντιπαραδείγματα των Ορθογωνίων παραλληλογράμμων (5 

σωστές απαντήσεις), ενώ 8 αναγνώρισαν τα 4 από τα 5 γεωμετρικά σχήματα. 

Επομένως, 29 μαθητές αναγνώρισαν σωστά τουλάχιστο το 70% των παραδειγμάτων 

 

 
 
 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΩΣΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

  

 

 

 

25 (69%) 30 (83%) 28 (78%)     31 (86%)      28(78%) 



124 
 

της ερώτησης 4.2α, ενώ 4 μαθητές δεν αναγνώρισαν σωστά κανένα από τα 

παραδείγματα. Παρατηρήθηκε ότι 28 μαθητές (Πίνακας 14) αναγνώρισαν τα 

Ορθογώνια που ήταν τοποθετημένα είτε σε πλάγια θέση είτε με βάση τη μικρότερη 

πλευρά τους, όπου όμως η αναλογία της μεγάλης πλευράς προς την μικρότερη ήταν 

τουλάχιστον 2:1, ενώ μόνο 25 μαθητές αναγνώρισαν το Ορθογώνιο το οποίο δεν 

ακολουθεί  αυτήν την αναλογία. Τέλος, 30 και 31 μαθητές αντίστοιχα δεν 

συμπεριέλαβαν το (πλάγιο) παραλληλόγραμμο και το τραπέζιο στα παραδείγματα 

των ορθογωνίων. Οι 4 μαθητές που παρείχαν σωστούς ορισμούς του Ορθογωνίου 

αναγνώρισαν σωστά όλα τα παραδείγματα της ερώτησης αυτής.   

Αναγνώριση των Ρόμβων πριν το διδακτικό πείραμα 

Από τους 36 μαθητές,  6 αναγνώρισαν σωστά όλα σχήματα, ενώ οι μισοί 

αναγνώρισαν σωστά τουλάχιστον το 70% των παραδειγμάτων (4 και 5 σωστές 

απαντήσεις) της ερώτησης 4.3α. Δύο μαθητές δεν αναγνώρισαν σωστά κανένα από τα 

παραδείγματα και τα αντιπαραδείγματα του Ρόμβου. Από τους υπόλοιπους μαθητές, 

13 αναγνώρισαν σωστά  3 από τα 5 γεωμετρικά σχήματα. 

Πίνακας 15 : Αναγνώριση των Ρόμβων 

Παρατηρήθηκε (Πίνακας 15) ότι, ενώ 32 μαθητές  αναγνώρισαν το πρότυπο  

παράδειγμα του Ρόμβου, μόνο 8 αναγνώρισαν τον ρόμβο που ήταν τοποθετημένος με 

τη μία πλευρά του παράλληλη στο οριζόντιο επίπεδο. Οι 27 μαθητές αναγνώρισαν το 

τετράγωνο ως Ρόμβο, λόγω της τοποθέτησής του στο επίπεδο της σελίδας.  Οι 22 

μαθητές δε συμπεριέλαβαν στα παραδείγματα του ρόμβου το Ρομβοειδές (το 

τετράπλευρο που έχει δυο ζεύγη διαδοχικών πλευρών ίσες). Αξίζει να σημειωθεί, 

επίσης, ότι, από τους 6 μαθητές που έδωσαν σωστούς ορισμούς, μόνο ένας 

αναγνώρισε τον Ρόμβο στη μη πρωτοτυπική θέση, ενώ πολλοί από αυτούς που 

αναγνώρισαν σωστά τα παραδείγματα και αντιπαραδείγματα της έννοιας δεν 

κατάφεραν να δώσουν σωστούς ορισμούς,  

 

 
 
 
 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΩΣΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 

 

 
  

 

32 (89%) 8  (22%) 22   (61%) 27 (75%) 33  (92%) 
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Αναγνώριση Παραλληλογράμμων, Ορθογωνίων, Ρόμβων, μετά το διδακτικό 

πείραμα  

Οι ερωτήσεις 5, 6 και 7 ζητούσαν από τους μαθητές να επιλέξουν τις εικόνες 

των Παραλληλογράμμων, των Ορθογωνίων και των Ρόμβων μέσα από μία ποικιλία 

σχημάτων, άλλα από τα οποία είναι παραδείγματα και άλλα αντιπαραδείγματα των 

αντίστοιχων τετραπλεύρων. Τα ευρήματα, αρχικά, εξετάστηκαν ως προς το πλήθος 

των σωστών αναγνωρίσεων που δίνει ο κάθε μαθητής. Κατόπιν, εξετάστηκε το 

πλήθος των σωστών αναγνωρίσεων για κάθε παράδειγμα και αντιπαράδειγμα 

ξεχωριστά, ώστε να γίνει δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για την επίδραση του 

φαινομένου του προτύπου. Τέλος, οι απαντήσεις των μαθητών κωδικοποιήθηκαν, 

όπως φαίνεται στον πίνακα 17, ώστε να εξεταστούν οι αντιλήψεις των μαθητών για 

τις σχέσεις εγκλεισμού των τετραπλεύρων. 

Πίνακας 17: Αναγνώριση παραδειγμάτων των παραλληλογράμμων σε πρότυπες 

και μη θέσεις- αναγνώριση σχέσεων εγκλεισμού    

Στην πέμπτη ερώτηση, 5 μαθητές αναγνώρισαν σωστά όλα τα παραδείγματα 

και τα αντιπαραδείγματα των Παραλληλογράμμων.  Μόνο 12 μαθητές αναγνώρισαν  

  3pts 2pts 1pts άλλο 

ΕΡΩΤΗΣΗ  5  
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ 

Σωστά 
τουλάχιστον 
επτά από τα 

σχήματα: 
1,2,3,4,5,6,7,8 

Σωστά 
τουλάχιστον τρία 
από τα σχήματα: 

2,4,6,7                   
ή                                           

σωστά 
τουλάχιστον έξι 

από τα: 
1,2,3,4,5,6,7,8 

 

Σωστά τα 
σχήματα 
2και 7 

άλλο 

ΕΡΩΤΗΣΗ   6                         
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 

Σωστά  όλα 
τα σχήματα: 
1,2,3,4,5,6 

Σωστά  
τουλάχιστον  ένα 

από   τα :3 ,5 
 και  σωστά 

τουλάχιστον τρία 
από τα 1,2,4,6 

 

Σωστά 
τουλάχιστον 

τέσσερα 
από τα: 

1,2,3,4,5,6 

άλλο 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7                      
ΡΟΜΒΟΙ 

Σωστά  όλα 
τα σχήματα: 
1,2,3,4,5,6 

Σωστό το 3 και 
σωστά 

τουλάχιστον 
τέσσερα από  τα: 

1,2,4,5,6 
 

Σωστά 
τουλάχιστον 

τέσσερα 
από τα : 
1,2,4,5,6 

άλλο 
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σωστά τουλάχιστον το 70%  των σχημάτων που περιλαμβάνονταν στην παραπάνω 

ερώτηση. Δεν κατόρθωσαν να δώσουν καμία σωστή απάντηση δύο μαθητές, ενώ 19 

αναγνώρισαν σωστά από δύο έως πέντε σχήματα. 

Στην έκτη ερώτηση,  9 μαθητές αναγνώρισαν σωστά όλα τα παραδείγματα και 

τα αντιπαραδείγματα του Ορθογωνίου, ενώ 13  αναγνώρισαν σωστά τουλάχιστον το 

70% των γεωμετρικών σχημάτων που παρουσιάστηκαν στην ερώτησα αυτή. Τρεις 

σωστές απαντήσεις έδωσαν 12 μαθητές και μία ή δύο σωστές απαντήσεις έδωσαν 4 

μαθητές. 

Στην έβδομη ερώτηση, 4 μαθητές αναγνώρισαν σωστά το σύνολο των 

παραδειγμάτων και αντιπαραδειγμάτων που παρουσιάστηκαν για την έννοια του 

Ρόμβου και 10 τουλάχιστον στο 70% των σχημάτων αντίστοιχα. Ένας μαθητής δεν 

κατόρθωσε να αναγνωρίσει σωστά κανένα σχήμα, ενώ 12 μαθητές αναγνώρισαν 

σωστά 4 σχήματα, ενώ  2 και 10 αναγνώρισαν σωστά 2 και 3 σχήματα αντίστοιχα. 

Αναγνώριση παραλληλογράμμου 

Ερώτηση 5  Αναγνώριση παραλληλογράμμου 
 

  
 

  

  
 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

25 

  69% 

30 

   83% 

19 

   53% 

  13 

36% 

22 

61% 

12 

   33% 

30 

  83% 

11 

   31% 

Πίνακας 18: Αναγνώριση παραλληλογράμμου 

  Οι 30  από τους 36 μαθητές αναγνώρισαν ως Παραλληλόγραμμα και τα δύο 

πλάγια παραλληλόγραμμα, παρόλο που το δεύτερο δεν αποτελεί πρότυπο  

παράδειγμα.  Όπως παρουσιάζονται τα ευρήματα στον πίνακα 18, μόλις 13 μαθητές 

συμπεριλαμβάνουν τους Ρόμβους στα παραδείγματα του Παραλληλογράμμου  και 11 

μαθητές εκλαμβάνουν το Τετράγωνο ως Παραλληλόγραμμο. Το ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο με αναλογία πλευρών 5:2  αναγνωρίστηκε από 22 μαθητές , ενώ 

αυτό που η αναλογία των πλευρών του ήταν 3:2 αναγνωρίστηκε από 19 μαθητές.  

Από το σύνολο των μαθητών, 7 αναγνώρισαν σωστά όλα τα σχήματα και 

(Πίνακας 19). Αντίθετα, 12 μαθητές αναγνώρισαν σωστά μόνο τα πλάγια 

παραλληλόγραμμα (σχήματα 2 και 7). 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5  ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΩΔΗΚΟΠΟΙΗΣΗ 3pt 2pt 1pt άλλο 

ΠΛΗΘΟΣ 7 10 12       7 

ΠΟΣΟΣΤΟ 19%    28%     33% 19% 
Πίνακας 19: Σχέσεις συμπερίληψης 

Τέλος, 10 μαθητές, οι οποίοι είτε συμπεριέλαβαν στην εικόνα της έννοιας 

παραλληλόγραμμο μόνο τα Πλάγια παραλληλόγραμμα και τους Ρόμβους , είτε  

αναγνώρισαν σωστά τα έξι από τα οκτώ σχήματα, φαίνεται να περιήλθαν στη φάση 

κατά την οποία αρχίζουν να κατανοούν τις σχέσεις εγκλεισμού. 

 Αναγνώριση Ορθογωνίου 

Ερώτηση 6    Αναγνώριση Ορθογωνίου 

 

   
  

 
ΠΛΗΘΟΣ 33 24 15 28 16 28 

ΠΟΣΟΣΤΑ 92% 67% 42% 78% 44% 78% 

Πίνακας 20: Αναγνώριση Ορθογωνίου 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 20,  από τα τρία Ορθογώνια παραλληλόγραμμα τα 

δύο αναγνωρίστηκαν από 28 μαθητές,  σε αντίθεση με το πρότυπο σχήμα 1 το οποίο 

αναγνωρίστηκε από 33 μαθητές. Το Τετράγωνο, είτε στην πρότυπη θέση είτε όχι, 

συμπεριλήφθηκε στα Ορθογώνια μόνο από 15 και 16 μαθητές αντίστοιχα. Οι 24 

μαθητές δε συμπεριέλαβαν στα Ορθογώνια τον Ρόμβο του σχήματος 2. 

ΕΡΩΤΗΣΗ     6 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ    3pt    2pt   1pt άλλο 

ΠΛΗΘΟΣ 9 4 7 16 

ΠΟΣΟΣΤΟ 25%  11% 19%    44% 
Πίνακας 21: Σχέσεις εγκλεισμού Ορθογωνίων 

Από το σύνολο του δείγματος,  9 μαθητές φαίνεται ανέπτυξαν πλήρως την 

έννοια των σχέσεων εγκλεισμού των Ορθογωνίων γιατί αναγνώρισαν σωστά όλα τα 

σχήματα της συλλογής που τους δόθηκε στην ερώτηση αυτή. Επίσης, 4 μαθητές 
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επέλεξαν ένα τουλάχιστο από τα τετράγωνα (σχήματα 3 και 5) ως ειδική περίπτωση 

του Ορθογωνίου. Οι 7 από τους 16 μαθητές  που κατατάχθηκαν στην κατηγορία 

«άλλο» αναγνώρισαν σωστά  μόνο τα 3 σχήματα του ορθογωνίου. Γενικά, στην 

κατηγορία αυτή συγκαταλέχθηκαν οι μαθητές που παρείχαν από μία έως τρεις σωστές 

αναγνωρίσεις σχημάτων για τα Ορθογώνια (Πίνακας 21). 

Αναγνώριση Ρόμβου     

Από τους 36 μαθητές,  29,  όπως φαίνεται στον Πίνακα 22, δεν συμπεριέλαβαν 

στις επιλογές τους το αντιπαράδειγμα του Ρόμβου (πλάγιο παραλληλόγραμμο). 

Πίνακας 22: Αναγνώριση Ρόμβου 

Το πρότυπο παράδειγμα του Ρόμβου αναγνωρίστηκε από 33 μαθητές, ενώ το 

σχήμα 2 (με οριζόντια διαγώνιο μεγαλύτερη από την κατακόρυφη)  από 30 μαθητές. 

Ο Ρόμβος που ήταν τοποθετημένος σε μη προτυπική θέση αναγνωρίστηκε μόνο από 

14 μαθητές. Το ίδιο συνέβη και με το Τετράγωνο, όπου αυτό με τον προτυπικό 

προσανατολισμό (σχήμα 4) αναγνωρίστηκε ως παράδειγμα του Ρόμβου από 24 

μαθητές, σε αντίθεση με τους μόλις 7 μαθητές που συμπεριέλαβαν το τετράγωνο του 

σχήματος 3 στα παραδείγματα του Ρόμβου.  

Πίνακας  23: Σχέσεις εγκλεισμού Ρόμβων 

Μόνο 4 μαθητές αναγνώρισαν σωστά όλα τα παραδείγματα του Ρόμβου, 

συμπεριλαμβάνοντας σε αυτόν και τα Τετράγωνα (Πίνακας 23). Ακόμη 1 μαθητής 

αναγνώρισε  σωστά ως Ρόμβο  το τετράγωνο του σχήματος 3 και άλλα τουλάχιστον 4 

Ερώτηση 7   Αναγνώριση Ρόμβου 

 

 
 

   
 

ΠΛΗΘΟΣ 29 30 7 24 14 33 

ΠΟΣΟΣΤΑ    81%   83% 19%   67%    39%   92% 

ΕΡΩΤΗΣΗ  7 ΡΟΜΒΟΙ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ    3pt    2pt      1pt άλλο 

ΠΛΗΘΟΣ 4 1 17 14 

ΠΟΣΟΣΤΟ  11%    3%    47%     39% 
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σχήματα. Αυτοί οι μαθητές φαίνεται ότι αναγνωρίζουν το Τετράγωνο ως ειδική 

περίπτωση του Ρόμβου. Οι μισοί περίπου μαθητές (17) δε συμπεριέλαβαν το 

τετράγωνο του σχήματος 3 στους Ρόμβους, ενώ αναγνώρισαν  τουλάχιστον τέσσερα 

από τα υπόλοιπα παραδείγματα και αντιπαραδείγματα. Τέλος, 14 μαθητές 

κατηγοριοποιήθηκαν στο «άλλο», γιατί έδωσαν από μία έως τρεις σωστές  

αναγνωρίσεις των παραδειγμάτων του Ρόμβου.    

Μεταβολές στην αναγνώριση των Παραλληλογράμμων πριν και μετά το 

Διδακτικό πείραμα (φαινόμενο προτύπου και σχέσεις συμπερίληψης) 

Οι μαθητές πού φαίνεται να ανέπτυξαν μια τυπική εικόνα της έννοιας των 

παραλληλογράμμων αυξήθηκαν κατά ένα μαθητή. Στο διαγνωστικό δοκίμιο, για 21 

μαθητές η εικόνα της έννοιάς τους για το Παραλληλόγραμμο περιελάμβανε μόνο το 

Ορθογώνιο ή το Πλάγιο Παραλληλόγραμμο και το Ορθογώνιο μαζί. Μετά το 

πείραμα, φαίνεται να ξεκαθάρισε η εικόνα της έννοιάς τους, αφού 12 μαθητές 

αναγνώρισαν μόνο το πλάγιο παραλληλόγραμμο ως Παραλληλόγραμμο, ενώ, 

ταυτόχρονα, αυξήθηκαν κατά 4 οι μαθητές που θεωρούν ότι οι Ρόμβοι   είναι 

παραλληλόγραμμα.   

Για το Ορθογώνιο, παρατηρείται  μια αύξηση κατά 8 μονάδες στο πλήθος των 

μαθητών που αναγνωρίζουν το πρότυπο σχήμα του Ορθογωνίου. Δεν σημειώθηκε 

καμία μεταβολή στους μαθητές που αναγνώρισαν τα ορθογώνια στις μη προτυπικές 

θέσεις. Ταυτόχρονα οι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές δεν συμπεριλαμβάνουν 

τα Τετράγωνα στην οικογένεια των Ορθογωνίων. Όσον αφορά στον  Ρόμβο, η 

αναγνώριση του πρότυπου Ρόμβου αυξήθηκε κατά 1 μονάδα, ενώ αυτού που ήταν 

τοποθετημένος με την πλευρά του σε οριζόντια θέση αυξήθηκε κατά 6 μονάδες. Από 

την άλλη, μειώθηκε κατά 3 μονάδες η αναγνώριση του  τετραγώνου που ήταν 

τοποθετημένος όπως ο πρότυπος Ρόμβος.  

 5.7 Αναγνώριση των σχέσεων συμπερίληψης 

Τα ευρήματα από τις απαντήσεις της ερώτησης 8 εξετάστηκαν αρχικά ως προς 

το πλήθος των σωστών απαντήσεων που δίνει ο κάθε μαθητής. Κατόπιν, εξετάστηκε 

το πλήθος των σωστών απαντήσεων για κάθε πρόταση  ξεχωριστά, ώστε να γίνει 

δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις  έμμεσες, σιωπηρές ιδιότητες που έχουν 

αναπτύξει οι μαθητές όσον αφορά τις σχέσεις συμπερίληψης. Τέλος, οι απαντήσεις 
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στην ερώτηση 8, οι οποίες αφορούν στις ιδιότητες των Παραλληλογράμμων, των 

Ορθογωνίων και των Ρόμβων αντίστοιχα, κωδικοποιήθηκαν σε τέσσερεις κατηγορίες, 

όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 24 που ακολουθεί, ώστε  να εξαχθούν  

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές κατανοούν 

τις σχέσεις μεταξύ των τετράπλευρων. 

Πίνακας 24: Αναγνώριση των σχέσεων συμπερίληψης μεταξύ των 

Παραλληλογράμμων 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως μόνο 2 μαθητές απάντησαν σωστά στην ερώτηση 

8Α. Δέκα μαθητές  έδωσαν 5 ή 6 σωστές απαντήσεις, ένας  μαθητής δεν έδωσε καμία 

απάντηση, ενώ οι υπόλοιποι 25 μαθητές έδωσαν από μία ως τέσσερις σωστές 

απαντήσεις. 

Τέσσερις μαθητές απάντησαν σωστά σε όλα τα ερωτήματα που αφορούσαν Στις 

ιδιότητες του ορθογωνίου στην ερώτηση 8Β, ενώ 19 μαθητές απάντησαν σωστά 

τουλάχιστον στο 70%  των αντίστοιχων ερωτημάτων ( 4 και 5 σωστές απαντήσεις).  

Οι επιδόσεις τους  είναι σαφώς υψηλότερες από τις αντίστοιχες της ερώτησης 8Α. 

Παρόμοιες επιδόσεις παρατηρήθηκαν και στις απαντήσεις των μαθητών στις 

ερωτήσεις που αφορούσαν στις ιδιότητες του Ρόμβου (Ερώτηση 8Γ), όπου 20 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3pts 2pts 1pt άλλο 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Α 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 

ΓΡΑΜΜΑ 

Σωστές  
τουλάχιστον 

πέντε  από τις 
έξι προτάσεις 

Σωστές οι 
προτάσεις α και γ 
και σωστές δύο 

τουλάχιστον από 
τις προτάσεις: 

β, δ, ε, στ 

Σωστές  
τουλάχιστον  
μία  από   τις 

προτάσεις  α, γ 
και  σωστές  

τουλάχιστον δύο  
από τις 

β, δ, ε, στ 

άλλο 

ΕΡΩΤΗΣΗ   8Β                       
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 

Σωστές  όλες οι 
προτάσεις 

Σωστές οι 
προτάσεις α και γ 
και σωστές δύο 

τουλάχιστον από 
τις προτάσεις: 

β, δ, ε 

Σωστές  
τουλάχιστον  
μία  από   τις 

προτάσεις  α, γ 
και  σωστές  

τουλάχιστον δύο  
από τις  β, δ, ε 

άλλο 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Γ                     
ΡΟΜΒΟΙ 

Σωστές  όλες οι 
προτάσεις 

Σωστές οι 
προτάσεις α, β  

και δ  
και σωστή μία 

τουλάχιστον από 
τις προτάσεις γ, ε 

Σωστές  
τουλάχιστον δύο  

από τις 
προτάσεις α, β, 

δ και σωστή 
τουλάχιστον μία 

από τις γ, ε 

άλλο 
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μαθητές απάντησαν σωστά  τουλάχιστο στο 70% των  ερωτημάτων ( 4 και 5 σωστές 

απαντήσεις), ενώ οι υπόλοιποι 16 απάντησαν σωστά δύο με τρία ερωτήματα. 

 

Α Ερωτήσεις για τα παραλληλόγραμμα 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 

ΤΟ: 

α 
ΠΑΡ/ΜΟ

β 
ΡΟΜΒΟ 

γ 
ΠΑΡ/ΜΟ 

δ 
ΟΡΘΟ 
ΓΩΝΙΟ 

ε 
ΡΟΜΒΟ 

στ 
ΟΡΘΟ 
ΓΩΝΙΟ 

ΠΛΗΘΟΣ ΣΩΣΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΛ/ΜΩΝ 

33 18 25 25 15 17 

Πίνακας  25: Ερωτήσεις για τα παραλληλόγραμμα. 

Σχεδόν όλοι οι μαθητές απάντησαν σωστά στην πρόταση «(α)  Οι απέναντι  

πλευρές του παραλληλόγραμμου έχουν ίσο μήκος» και 25 στην πρόταση «(γ)  Οι 

απέναντι γωνίες του παραλληλόγραμμου είναι ίσες», που αφορούσαν στις ιδιότητες 

των Παραλληλογράμμων (Πίνακας 25). Στις προτάσεις που σχετίζονται με τον 

Ρόμβο, όπως, για παράδειγμα,  στην πρόταση «(ε) Υπάρχει κάποιο παραλληλόγραμμο 

το οποίο  έχει όλες τις πλευρές του ίσες», απάντησαν το πολύ οι μισοί μαθητές. Τέλος, 

25 και 17 μαθητές απάντησαν σωστά τις ερωτήσεις που συσχετίζουν το 

Παραλληλόγραμμο με το Ορθογώνιο αντίστοιχα (για παράδειγμα, «(στ)Υπάρχει 

κάποιο παραλληλόγραμμο το οποίο  έχει όλες τις γωνίες του ίσες») .  

Β Ερωτήσεις για τα Ορθογώνια 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ ΤΟ: 

α 
 ΟΡΘΟ 
ΓΩΝΙΟ 

β 
ΤΕΤΡΑ 
ΓΩΝΟ 

γ 
ΟΡΘΟ 
ΓΩΝΙΟ 

δ 
 ΟΡΘΟ 
ΓΩΝΙΟ 

ε 
ΤΕΤΡΑ 
ΓΩΝΟ 

ΠΛΗΘΟΣ  ΣΩΣΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ 

35 23 20 35 11 

Πίνακας  26: Ερωτήσεις για τα Ορθογώνια. 

Οι προτάσεις  «(α)  Οι απέναντι  πλευρές του Ορθογωνίου έχουν ίσο μήκος» και 

« (δ)  Οι απέναντι γωνίες του Ορθογωνίου είναι ίσες»  απαντήθηκαν από το σύνολο 

σχεδόν των μαθητών (Πίνακας 26). Αντίθετα, η πρόταση «(γ) Οι διαδοχικές  γωνίες 

του Ορθογωνίου είναι ίσες» απαντήθηκε σωστά από 20 μαθητές.  Από τις προτάσεις 

που αφορούν στο τετράγωνο, παρατηρήθηκε ότι η πρόταση «(ε) Υπάρχει κάποιο 

Ορθογώνιο το οποίο  έχει όλες τις πλευρές του ίσες» απαντήθηκε σωστά μόνο από 11 

μαθητές.  
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Γ Ερωτήσεις για τους Ρόμβους 

Από τις προτάσεις που αφορούσαν στις ιδιότητες του Ρόμβου, απαντήθηκαν 

σωστά από  29 μαθητές η πρόταση α,  από 24 μαθητές η πρόταση β και από 32 

μαθητές η πρόταση δ (Πίνακας 27). Οι προτάσεις που αφορούν στο Τετράγωνο («(γ) 

Δεν υπάρχει κάποιος Ρόμβος που να έχει τις διαδοχικές  γωνίες του ίσες»  και «(ε) 

Υπάρχει κάποιος Ρόμβος ο οποίος  έχει όλες τις γωνίες του ίσες» ) απαντήθηκαν 

σωστά από 22 και 23 μαθητές αντίστοιχα. 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ ΤΟ: 

α 
ΡΟΜΒΟ 

β 
 ΡΟΜΒΟ 

γ 
 ΤΕΤΡΑ 
ΓΩΝΟ 

δ  
ΡΟΜΒΟ 

ε 
ΤΕΤΡΑ 
ΓΩΝΟ 

ΠΛΗΘΟΣ ΣΩΣΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΡΟΜΒΩΝ 

29 24 22 32 23 

Πίνακας 27:  Ερωτήσεις για τους Ρόμβους. 

Τέλος, κατηγοριοποιώντας τα ευρήματα σύμφωνα  με την κωδικοποίηση του 

πίνακα 24, εξήχθησαν τα συμπεράσματα που ακολουθούν για την αναγνώριση των 

σχέσεων συμπερίληψης από τους μαθητές (Πίνακας 28). Παρατηρήθηκε ότι από τους 

36 μαθητές οι 11  αντιλαμβάνονται  πλήρως ότι τα Ορθογώνια και οι Ρόμβοι είναι 

ειδικά Παραλληλόγραμμα, ενώ άλλοι 7 αντιλαμβάνονται μερικώς αυτή τη σχέση. Οι 

13 μαθητές έχουν πολύ περιορισμένη εικόνα της έννοιας Παραλληλόγραμμο, αφού 

δεν απάντησαν σωστά σε όλες τις προτάσεις που αφορούσαν στο πλάγιο 

Παραλληλόγραμμο. 

Όσον αφορά στο Ορθογώνιο, τα ευρήματα δείχνουν ότι μόνο  4 μαθητές 

αντιλαμβάνονται πλήρως ότι τα Τετράγωνα είναι ειδική περίπτωση των Ορθογωνίων, 

ενώ άλλοι 9 μαθητές έχουν αρχίσει να συμπεριλαμβάνουν κάποιες ιδιότητες του 

Τετραγώνου στα Ορθογώνια. Η  πλειοψηφία,  βέβαια, φαίνεται να μη μπορεί ακόμη 

να αποδεχθεί το Τετράγωνο ως Ορθογώνιο.  Ελαφρώς καλύτερα είναι τα ευρήματα 

για τον Ρόμβο, όπου σχεδόν οι μισοί μαθητές εκλαμβάνουν ή αρχίζουν να 

αντιλαμβάνονται το Τετράγωνο ως ειδικό Ρόμβο. Οι υπόλοιποι μαθητές φαίνεται να 

μην έχουν κατορθώσει να συμπεριλάβουν στην προσωπική εικόνα της έννοιάς τους 

για τον Ρόμβο τα Τετράγωνα. 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ      3pt    2pt     1pt άλλο 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Α 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ 
11 7 13 5 

ΠΟΣΟΣΤΑ    31%  19%    36% 14% 

ΕΡΩΤΗΣΗ   8Β                       

ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 
4 9          18 5 

ΠΟΣΟΣΤΑ  11% 25%   50%  14% 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Γ                     

ΡΟΜΒΟΙ 
9 8 9      10 

ΠΟΣΟΣΤΑ 25% 22% 25%  28% 

Πίνακας 28: Σχέσεις συμπερίληψης Παραλληλογράμμων 

5.8 Σχέσεις συμπερίληψης 

Στον παρακάτω πίνακα ομαδοποιούνται τα αποτελέσματα μέρους των 

ερωτήσεων 5-8 του δοκιμίου αξιολόγησης, οι οποίες σχετίζονται με τις σχέσεις 

συμπερίληψης.  

Αρχικά, παρατηρείται ότι μόνο το 1/3 των μαθητών (33% και 36%) 

αναγνωρίζουν τους Ρόμβους ως Παραλληλόγραμμα. Θετικότερα είναι τα ευρήματα 

από την αναγνώριση των Ορθογωνίων, όπου πάνω από το 53%  θεωρεί τα Ορθογώνια 

ως Παραλληλόγραμμα. Όσον αφορά στο Τετράγωνο, φαίνεται ότι οι περισσότεροι 

μαθητές αποτυγχάνουν να δουν το Τετράγωνο ως ειδικό Ορθογώνιο, αφού μόνο το 

44% αναγνώρισε τα Τετράγωνα ως Ορθογώνια.  

Συνεπώς, οι σχέσεις εγκλεισμού μεταξύ Ρόμβου-Παραλληλογράμμου και 

Τετραγώνου – Ορθογωνίου, οι οποίες σχετίζονται με το «μήκος των πλευρών», 

κατανοούνται από το 36% και το 44% των μαθητών αντίστοιχα. Εμφανώς καλύτερη 

είναι η σχέση εγκλεισμού μεταξύ Ορθογωνίου – Παραλληλογράμμου, η οποία 

αναγνωρίζεται περίπου από το 61% των μαθητών. Η σχέση αυτή αναφέρεται στην 

«ύπαρξη ή μη της ορθής γωνίας», η οποία δεν απέδωσε κατά την  αναγνώριση του 

Τετραγώνου ως ειδική περίπτωση Ρόμβου, όπου μόνο το 19% των μαθητών 

αναγνώρισαν το Τετράγωνο ως ειδική περίπτωση του Ρόμβο. 

 Η αναγνώριση του Τετραγώνου ως Ρόμβο στην ερώτηση 7.4 (ερώτηση 7 σχήμα 4), η 

οποία ανήλθε στο 67% των μαθητών, δεν οφειλόταν στη σχέση εγκλεισμού αλλά στο 
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φαινόμενο του προτύπου λόγω του προσανατολισμού του τετραγώνου(τοποθετημένο 

όπως οι πρότυποι Ρόμβοι). Από τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι η συλλογιστική των 

μαθητών δεν ελέγχεται εννοιολογικά, αλλά επηρεάζεται πρωτίστως από τις πρότυπες 

εικόνες  που περιέχονται  στις  προσωπικές εικόνες της έννοιας των μαθητών για τα 

Παραλληλόγραμμα.  

 
 

ΠΑΡΑΛ/ΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ  ΡΟΜΒΟΙ 

ΕΙΚΟΝΕΣ 

ΕΡΩΤ. 5.4*      
ΡΟΜΒΟΙ 36% ΕΡΩΤ 6.3    

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 42% ΕΡΩΤ. 7.3  
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 19% 

ΕΡ 5.6 
ΡΟΜΒΟΙ 33% 

 
ΕΡΩΤ 6.5   
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
(τοποθετημένος 
όπως οι 
πρότυποι 
ρόμβοι) 

44% 

ΕΡΩΤ. 7.4 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ                                  
(τοποθετημένος 
όπως οι 
πρότυποι 
ρόμβοι) 

67% 

ΕΡΩΤ. 5.3     
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 53% 

    

ΕΡΩΤ. 5.5  
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 61% 

    

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΡΩΤ.8Α** 
ΠΑΡ/ΜΑ 
      β  
(ΡΟΜΒΟΙ) 
 

50% 

ΕΡΩΤ.  8Β 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 
         β 
(ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ) 
 

64% 

ΕΡΩΤ. 8Γ 
ΡΟΜΒΟΙ 
        γ 
(ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ) 
 

61% 

ΕΡΩΤ.8Α 
ΠΑΡ/ΜΑ 
      ε 
(ΡΟΜΒΟΙ) 
 

42% 

ΕΡΩΤ. 8Β 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 
          ε 
(ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ) 

31% 

ΕΡΩΤ. 8Γ 
ΡΟΜΒΟΙ  
       ε 
(ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ) 

64% 

ΕΡΩΤ. 8Α 
ΠΑΡ/ΜΑ 
      δ 
(ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ) 
 

69% 
    

ΕΡΩΤ.8Α 
ΠΑΡ/ΜΑ στ 
(ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ) 

47% 
    

Πίνακας 29 : Σύγκριση  Εικόνων και Ιδιοτήτων των Παραλληλογράμμων.  

*   Η κωδικοποίηση ΕΡΩΤ.5.4 αναφέρεται στην ερώτηση 5 στο σχήμα 4(Ρόμβος)  

** Η κωδικοποίηση ΕΡΩΤ.8Α αναφέρεται στην ερώτηση 8Α (ερωτήσεις για τα 

παραλληλόγραμμα), πρόταση β που αφορά στο ρόμβο.   

Τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων στις ιδιότητες των τετραπλεύρων που 

εξετάζονται( Ερώτηση 8) είναι εμφανώς καλύτερα από αυτά των αναγνωρίσεων των 
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αντίστοιχων τετραπλεύρων, αλλά δεν είναι υψηλά. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

μαθητές βασίζουν την κρίση τους όχι μόνο στις εικόνες αλλά και στις σιωπηρές 

ιδιότητες που έχουν οι ίδιοι  επιβάλει στα παραλληλόγραμμα ως πρόσθετες ιδιότητες, 

όπως για παράδειγμα, «το Παραλληλόγραμμο δε μπορεί να έχει τις διαδοχικές του 

γωνίες ίσες». Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι οι προσωπικές σχηματικές 

έννοιες για τα παραλληλόγραμμα των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου είναι ένα μίγμα 

από πρότυπες εικόνες, σωστές ιδιότητες, καθώς και σιωπηρά επιβαλλόμενες 

ιδιότητες, οι οποίες οφείλονται στην ύπαρξη των πρότυπων εικόνων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο

   

ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΑΤΑ 

      

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός 

διδακτικού πειράματος  στις ενότητες του Κύκλου και των Παραλληλογράμμων, 

ώστε να διερευνηθεί: (α) σε ποιο βαθμό οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου αναγνωρίζουν 

τα γεωμετρικά σχήματα του κύκλου και των παραλληλογράμμων,  πριν και μετά το 

διδακτικό πείραμα, (β) σε ποιο βαθμό μπορούν οι μαθητές να κατασκευάσουν τους 

ορισμούς των γεωμετρικών εννοιών του κύκλου και των παραλληλογράμμων πριν και 

μετά το διδακτικό πείραμα και (γ) ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην 

αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων και στην  κατασκευή των ορισμών του 

κύκλου και των παραλληλογράμμων.  

Παρακάτω, θα σχολιάσουμε τα αποτελέσματα σχετικά με την αναγνώριση του 

Κύκλου και τη διατύπωση  του ορισμού του από τους μαθητές. Ακολούθως, θα 

σχολιαστούν τα  αποτελέσματα σχετικά με την αναγνώριση των σχηματικών εννοιών 

των Παραλληλογράμμων και τη διατύπωση των αντίστοιχων ορισμών τους. Με τον 

τρόπο αυτό, θα καταστεί δυνατό να εξεταστεί η επίδραση των ορισμών στην 

αναγνώριση των αντίστοιχων γεωμετρικών σχημάτων. Τέλος, θα συζητηθεί η 

επίδραση του φαινομένου του προτύπου στην αναγνώριση των γεωμετρικών 

σχημάτων και στην δημιουργία των αντίστοιχων ορισμών, καθώς και οι σχέσεις 

εγκλεισμού μεταξύ των τετραπλεύρων. 
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6.1 Αναγνώριση και κατασκευή του Ορισμού του Κύκλου  

Πριν το διδακτικό πείραμα, το ένα τέταρτο των μαθητών συμπεριελάμβανε 

στην εικόνα της έννοιας του κύκλου και άλλα σχήματα, ενώ η πλειοψηφία ταύτιζε 

τον κύκλο με τον κυκλικό δίσκο. Επίσης, ελάχιστοι αναγνώριζαν την έννοια του 

κύκλου κατά τη διαδικασία κατασκευής του. Μετά το διδακτικό πείραμα, 

σημειώθηκε σημαντική αλλαγή στη βιωματική αναγνώριση της χαρακτηριστικής 

ιδιότητας του Κύκλου. Το ποσοστό των μαθητών που αναγνώρισαν τις αναγκαίες και 

ικανές συνθήκες για την έννοια του Κύκλου ανήλθε στο 80% (29 μαθητές). 

Παράλληλα, το 39% (14 μαθητές) των μαθητών αναγνώρισαν σωστά τους κύκλους 

από τη συλλογή σχημάτων που τους δόθηκε. Όμως, οι μισοί περίπου μαθητές 

συνέχιζαν να συμπεριλαμβάνουν και τον κυκλικό δίσκο στην προσωπική εικόνα της 

έννοιάς τους για τον κύκλο. Φάνηκε ότι η νοητή εικόνα που είχαν χτίσει οι μαθητές 

γύρω από την έννοια «κύκλο» συμπεριελάμβανε τον κυκλικό δίσκο και την 

«περιφέρεια του κύκλου». Αυτή η εικόνα προσεγγίζει την εικόνα που αναδύεται από 

τον ορισμό του «κύκλου» στα Στοιχεία του Ευκλείδη. Ταυτόχρονα, όπως προκύπτει 

από κάποιες απαντήσεις μαθητών, είναι πιθανό η εικόνα των μαθητών να 

περιλαμβάνει την κίνηση της ακτίνας κατά την περιστροφή της γύρω από το ένα της 

άκρο, όπως περιγράφεται στο γενετικό ορισμό του  Ήρωνα για τον Κύκλο. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, από τους 14 μαθητές που αναγνώρισαν σωστά τους κύκλους, μόνο οι 

μισοί έδωσαν σωστό ορισμό, ενώ από αυτούς που συμπεριέλαβαν και τον κυκλικό 

δίσκο στα παραδείγματα του κύκλου μόνο ένας έδωσε σωστό ορισμό. 

Στο διαγνωστικό δοκίμιο κανένας μαθητής δεν έδωσε ορθό ορισμό για τον 

κύκλο. Αντίθετα, οι ορισμοί τους φαίνεται να ήταν επηρεασμένοι  από τη διαίσθηση 

και τις προηγούμενες εμπειρίες τους. Για παράδειγμα, κάποιοι ανέφεραν ότι  «Κύκλος 

είναι ένα σχήμα που μοιάζει με έναν κύλινδρο ή με μία μπάλα ποδοσφαίρου». Οι Neel-

Romine, et al.(2012) κατέταξαν ανάλογα παραδείγματα στο πρώτο επίπεδο 

(Visualization ) γεωμετρικής σκέψης κατά Van Hiele. 

Η γλώσσα που χρησιμοποίησαν οι μαθητές πρόβαλε τις προσωπικές τους 

εικόνες για την έννοια του κύκλου. Για παράδειγμα, κάποιοι μαθητές όρισαν τον 

κύκλο ως εξής: «Κύκλος για μένα είναι ένα σχήμα το οποίο δεν έχει ούτε αρχή ούτε 

τέλος». Αυτή η περιγραφή σχετίζεται με την αντίληψη των μαθητών για την εικόνα 

της έννοιας του γεωμετρικού αντικειμένου του Κύκλου. Επίσης, κάποιοι  

περιέγραψαν τον κύκλο  ως «στρογγυλό», με την ακόλουθη φρασεολογία «κύκλος 
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είναι ένα σχήμα που είναι στρογγυλό και δεν έχει πλευρές και γωνίες». Βέβαια, ο όρος 

«στρογγυλό» θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τις σπείρες ή τις ελλείψεις.  

Επιπρόσθετα, πολλοί μαθητές περιέλαβαν στον ορισμό  τους τον όρο «ο κύκλος είναι 

360ο», λέγοντας συγκεκριμένα πως «κύκλος είναι ένα σχήμα που δεν έχει γωνίες και 

είναι 360ο». Οι Neel-Romine, et al.(2012) αποδίδουν αυτό το εύρημα στις 

προηγούμενες γνώσεις  των μαθητών σχετικά με την πλήρη γωνία. Άλλοι μαθητές 

τόνισαν στους ορισμούς τους ορισμένα χαρακτηριστικά που δεν έχει ο κύκλος. Για 

παράδειγμα, έγραψαν «κύκλος είναι ένα σχήμα που δεν έχει πλευρές και γωνίες». 

Βεβαίως, ένα σχήμα που έχει κορυφές δεν μπορεί να είναι ένας κύκλος, ωστόσο, όλα 

τα σχήματα που δεν έχουν κορυφές δεν είναι κύκλοι. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η 

προσωπική εικόνα της έννοιας του κύκλου αυτών των μαθητών περιλάμβανε όχι μόνο 

τα χαρακτηριστικά που έχει ο κύκλος αλλά και αυτά που δεν πρέπει να έχει. Οι Neel-

Romine et al. (2012) κατέταξαν ορισμούς αντίστοιχους με τους παραπάνω στο 

δεύτερο επίπεδο κατά Van Hiele, καθώς και αυτοί έχουν καταγράψει παρόμοια 

ευρήματα σε μαθητές της 6th  grade. Τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν, επίσης, με 

αυτά που κατέγραψαν οι Tsamir et al. το 2014 στην  έρευνα τους σε υποψήφιους 

δασκάλους, με τη διαφορά ότι -όπως επισημαίνει και η ίδια- οι φοιτητές 

χρησιμοποιούσαν μαθηματική γλώσσα κατά την κατασκευή των ορισμών του 

κύκλου. 

Μετά τη διεξαγωγή του διδακτικού πειράματος, καταγράφηκε μία μικρή 

αλλαγή τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική. Οι αφελείς ορισμοί μειώθηκαν κατά 17 

μονάδες, ενώ 8 μαθητές παρείχαν ορθό ορισμό του κύκλου. Ακόμα και στους 

«αφελείς» ορισμούς οι μαθητές  έκαναν πλέον χρήση μαθηματικής ορολογίας 

(«Κύκλος είναι ένα σχήμα που έχει άπειρες ακτίνες και δεν έχει πλευρές»). Πρέπει να 

σημειωθεί, παρόλα αυτά, το μικρό ποσοστό των μαθητών (39%) που έδωσαν 

σωστούς ή σχεδόν σωστούς ορισμούς για τον Κύκλο δείχνει ότι, ακόμα και μετά το 

διδακτικό πείραμα, η πλειοψηφία των μαθητών παρουσιάζει μία εμφανή αδυναμία 

στο να χρησιμοποιήσει τα κρίσιμα χαρακτηριστικά του κύκλου κατά τη δημιουργία 

του ορισμού του. 

 6.2 Αναγνώριση και κατασκευή των Ορισμών των  Παραλληλογράμμων 

      

Στο διαγνωστικό δοκίμιο πολλοί μαθητές είχαν ομαδοποιήσει τα σχήματα της 

συλλογής από τετράπλευρα που τους δόθηκε (Παράρτημα, Ερώτηση 3 διαγνωστικού 
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δοκιμίου) με έναν καθαρά προσωπικό τρόπο. Οι περισσότερες από αυτές τις 

κατηγοριοποιήσεις είχαν ως κριτήριο την ισότητα των πλευρών ή τα είδη των γωνιών 

των διαφόρων τετραπλεύρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας 

κατηγοριοποίησης είναι  αυτή που δημιούργησε τις ομάδες:  Τετράγωνα, Ορθογώνια, 

Πλάγια Τετράγωνα και Πλάγια Ορθογώνια. Αυτές οι ταξινομήσεις φανέρωσαν ότι οι 

προσωπικές εικόνες των μαθητών για τα τετράπλευρα προσεγγίζουν σε μεγάλο βαθμό 

την ταξινόμηση των τετραπλεύρων από τον Ευκλείδη. 

Μετά το διδακτικό πείραμα,  τα ποσοστά των μαθητών  που φαίνεται να 

ανέπτυξαν τυπική σχηματική  έννοια για τα Παραλληλόγραμμα, τον Ρόμβο και το 

Ορθογώνιο αυξήθηκαν, αλλά όχι σημαντικά.  Επίσης, καταγράφηκε μία μικρή 

αύξηση των μαθητών που δείχνουν να έχουν  αρχίσει να επεκτείνουν την  προσωπική  

σχηματική εικόνα των Παραλληλογράμμων, ώστε η νέα εικόνα να περιλαμβάνει 

κάποια από τα ειδικά παραδείγματα πέραν των προτύπων.  Έτσι, συνολικά, τα 

ποσοστά των μαθητών και στις δύο κατηγορίες για τα παραπάνω τετράπλευρα 

κυμαίνεται μεταξύ του 20% και 40%.  

 Επιπρόσθετα, μετά το διδακτικό πείραμα,  σημειώθηκαν μικρές μεταβολές 

στην κατηγορία που περιελάμβανε τους μαθητές με τις  περιορισμένες προσωπικές 

εικόνες. Για το Παραλληλόγραμμο και το Ορθογώνιο υπήρξε μία μείωση του αριθμού 

των μαθητών που συμπεριελήφθησαν σε αυτή την κατηγορία, ενώ για τον Ρόμβο και 

το Τετράγωνο παρατηρήθηκε αύξηση. Πρέπει να σημειωθεί  ότι η αύξηση που 

σημειώθηκε μετά το διδακτικό πείραμα στην κατηγορία της «περιορισμένης εικόνας» 

του Ρόμβου δείχνει να οφείλεται  στους μαθητές οι οποίοι απέβαλαν από την εικόνα 

της έννοιας του Ρόμβου τα αντιπαραδείγματά του (για παράδειγμα το ρομβοειδές), 

αλλά δεν κατόρθωσαν ακόμη να συμπεριλάβουν σε αυτή τα Τετράγωνα. Οι Okazaki 

& Fujita (2007) αναφέρουν παρόμοια αποτελέσματα, τονίζοντας ότι οι μαθητές πιο 

εύκολα βλέπουν τον Ρόμβο ως Παραλληλόγραμμο παρά το Τετράγωνο ως 

Ορθογώνιο. 

Μια μικρή βελτίωση εντοπίστηκε στην αναγνώριση του Τετραγώνου μετά το 

διδακτικό πείραμα. Το ποσοστό των μαθητών που εμφάνισαν να έχουν τυπική εικόνα 

της σχηματικής έννοιας του Τετραγώνου και  αυτών που άρχισαν να επεκτείνουν τη 

δική τους εικόνα ανήλθε στο 67%. Ταυτόχρονα, καταγράφηκε μία μετακίνηση του 

συνόλου σχεδόν των μαθητών από την κατηγορία «έλλειψη βασικών γνώσεων» (0pt) 

σε αυτή του «πολύ περιορισμένη εικόνα» (1pt) της έννοιας του Τετραγώνου. 

Παρόμοια αποτελέσματα έχουν αναφερθεί από τους Fujita & Jones (2007),  Okazaki 
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& Fujita (2007) , Fujita (2012) και  Monahan (2000) σε έρευνες που έχουν γίνει σε 

διαφορετικούς πληθυσμούς (π.χ σε μαθητές ,φοιτητές, υποψήφιους δασκάλους) και 

σε διαφορετικές χώρες. 

Οι ορισμοί των Παραλληλογράμμων 

 Όσον αφορά στους ορισμούς των παραλληλογράμμων, τα μεγαλύτερα 

ποσοστά απαντήσεων, κατά τη διεξαγωγή του διαγνωστικού δοκιμίου, συγκεντρώσαν 

οι κατηγορίες «αφελείς ορισμοί» και «ανεπαρκείς ορισμοί», γεγονός που 

δικαιολογείται, όπως αναδείχθηκε από την προηγούμενη ερώτηση, από τις  

περιορισμένες προσωπικές σχηματικές εικόνες των μαθητών για τα 

παραλληλόγραμμα.  

 Μετά το διδακτικό πείραμα, οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου έδωσαν σχεδόν στο 

σύνολο τους ορισμούς διαμοίρασης (Partitional definitions). Μόνο δύο μαθητές 

έγραψαν ιεραρχικούς ορισμούς για το Παραλληλόγραμμο και ένας για το Τετράγωνο. 

Τα αποτελέσματα για το Παραλληλόγραμμο είναι διαφορετικά από αυτά που 

αναφέρουν οι Fujita & Jones (2007), Okazaki & Fujita (2007), Fujita (2012). Οι 

ερευνητές αυτοί τονίζουν ότι οι συμμετέχοντες στις έρευνές τους εστίαζαν στην 

παραλληλία κατά τη διατύπωση των ορισμών του Παραλληλογράμμου, ενώ, 

αντίθετα, παρείχαν στην πλειοψηφία τους διαχωριστικούς ορισμούς, όταν όρισαν το 

Τετράγωνο, τον Ρόμβο και το  Ορθογώνιο. Οι ίδιοι απέδωσαν αυτή την συμπεριφορά 

στο γεγονός ότι ο όρος «παραλληλία» αποτελεί την πιο κοινή ιδιότητα ενός πρότυπου 

παραδείγματος του Παραλληλογράμμου.  

Επίσης, μετά το διδακτικό πείραμα, σημειώθηκε μία θετική μετακίνηση από 

τους «αφελείς» και «ανεπαρκείς ορισμούς» προς τους «σχεδόν σωστούς» και 

«σωστούς» ορισμούς.  Υπήρξε μείωση των μη σωστών ορισμών η οποία κυμάνθηκε 

από 14 ως 17 μονάδες για τα τετράπλευρα πλην του Ρόμβου, όπου η μείωση ήταν 

σαφώς μικρότερη και δεν ξεπέρασε τις 5 μονάδες. Φαίνεται ότι  η βιωματική 

κατασκευή των ορισμών από τους μαθητές, κατά τη διεξαγωγή του διδακτικού 

πειράματος, τους βοήθησε να προσεγγίσουν πιο εύκολα τις έννοιες των 

Παραλληλογράμμων. 

 Όσον αφορά στο Παραλληλόγραμμο και στο Ορθογώνιο, οι περισσότεροι 

σωστοί ορισμοί που έδωσαν οι μαθητές κατατάχθηκαν στην κατηγορία δ (λίστα 

σωστών ιδιοτήτων), ενώ μόνο ελάχιστοι μαθητές έδωσαν για το Παραλληλόγραμμο 

και το Ορθογώνιο ορισμούς που ήταν «οικονομικοί» αλλά όχι ιεραρχικοί (κατηγορία 
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ε). Τα ευρήματα της έρευνας συμφωνούν με αυτά που αναφέρουν οι Silfverberg και 

Matsuo (2008) στην έρευνα τους που πραγματοποιήθηκε σε Ιάπωνες και Σκωτσέζους 

μαθητές (6th grade και 8th grade). Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι οι μαθητές δεν φαίνεται 

να αντιλαμβάνονται τη διαφορά της δημιουργίας του ορισμού μίας σχηματικής 

έννοιας από την απλή παράθεση των ιδιοτήτων του γεωμετρικού σχήματος. 

Συνδέουν, δε, το φαινόμενο της δημιουργίας της λίστας  των ιδιοτήτων της έννοιας με 

την αύξηση των γνώσεων των μαθητών σχετικά με τη σχηματική έννοια που 

επιχειρούν να ορίσουν. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν επίσης οι Herbst et al. 

(2005) και  Erdogan (2014). 

Η μεγαλύτερη εξέλιξη παρατηρήθηκε στο Τετράγωνο, όπου 16 μαθητές 

(ποσοστό 44%) μετά το διδακτικό πείραμα έδωσαν μη ιεραρχικούς αλλά ελάχιστους 

ορισμούς. Μόνο 6 μαθητές (ποσοστό 17%) έδωσαν για ορισμό τη λίστα των 

ιδιοτήτων του Τετραγώνου. Υπήρξε μια σαφής προτίμηση στον ορισμό του Ευκλείδη, 

κατά τον οποίο «Τετράγωνο λέγεται το τετράπλευρο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες 

και όλες τις γωνίες ίσες (ορθές )». Όπως παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, 

τόσο κατά την εξέλιξη του διδακτικού πειράματος όσο και στο δοκίμιο αξιολόγησης, 

οι μαθητές προτιμούσαν τους διαχωριστικούς ορισμούς και διατύπωσαν ορισμούς 

βασιζόμενοι στο κριτήριο πλευρών –γωνιών και όχι σε αυτό της παραλληλίας. Οι 

δυσκολίες που βιώνουν οι μαθητές κατά την κατασκευή των σχηματικών εννοιών των 

Παραλληλογράμμων αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη  τόσο των ίδιων των εννοιών όσο 

και των αντίστοιχων ορισμών τους , όπως μπορεί να  εξηγηθεί μέσω του ιστορικού 

«παραλληλισμού» (Θωμαΐδης, 2015). 

  Σχετικά με τον Ρόμβο, οι μαθητές εμφάνισαν μία διαφορετική συμπεριφορά 

κατά την κατασκευή του ορισμού του πριν το διδακτικό πείραμα και μετά από αυτό. 

Πριν το διδακτικό πείραμα, 6 μαθητές έγραψαν σωστούς ορισμούς για τον Ρόμβο (3 

στην κατηγορία δ και 3 στην κατηγορία ε), ενώ η πλειοψηφία έδωσε μη σωστούς 

ορισμούς. Μετά το διδακτικό πείραμα, οι σωστοί ορισμοί ανήλθαν στους 8 (ποσοστό 

22%), ενώ οι «ανεπαρκείς» μειώθηκαν ελάχιστα. Συνεπώς, το μεγαλύτερο ποσοστό 

των μαθητών (70%) εξακολουθούσε μετά το διδακτικό πείραμα να μην 

αντιλαμβάνεται εννοιολογικά τη σχηματική έννοια του Ρόμβου. Παρόμοια 

αποτελέσματα ανέφεραν για τον ορισμό του Ρόμβου οι Silfverberg et al. (2008) για 

τους Ιάπωνες και Φιλανδούς μαθητές, ενώ ο Fujita (2012) συμπεραίνει  ότι οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα του είχαν ανεπαρκείς γνώσεις για τον Ρόμβο. 
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Οι δυσκολίες που εμφανίζουν οι μαθητές κατά τη δημιουργία του ορισμού του 

Ρόμβου και του Παραλληλογράμμου μπορεί να οφείλονται, όπως υποστηρίζουν οι 

Silfverberg et al. (2008), στην ελλιπή ενασχόληση των μαθητών με αυτές τις 

γεωμετρικές έννοιες στο Δημοτικό, όπου δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στις 

σχηματικές  έννοιες του Ορθογωνίου και του Τετραγώνου. 

 Αν εξετάσουμε συγκριτικά τους μαθητές που διατύπωσαν σωστούς ορισμούς με 

αυτούς που εμφανίζουν να έχουν τυπική εικόνα της σχηματικής έννοιας των 

παραλληλογράμμων,  καθώς και με αυτούς που έχουν αρχίσει να επεκτείνουν τη δική 

τους εικόνα, θα παρατηρήσουμε τα εξής:  

 Πριν το διδακτικό πείραμα, 5 μαθητές είχαν δώσει σωστούς ορισμούς για το 

Παραλληλόγραμμο, ενώ μόνο ελάχιστοι (2 και 8 αντίστοιχα) μαθητές 

εμφάνιζαν να έχουν αναπτύξει τυπική εικόνα, ή σχεδόν τυπική, της 

σχηματικής έννοιας του Παραλληλογράμμου.  

 Μετά το διδακτικό πείραμα, οι μαθητές που όρισαν σωστά το 

Παραλληλόγραμμο ανήλθαν στους 17, αλλά μόνο 3 εμφάνιζαν να έχουν 

αναπτύξει τυπική εικόνα της σχηματικής έννοιάς του,  και  11 αυτοί που έχουν 

αρχίσει να επεκτείνουν τη δική τους.  

Οι μαθητές, λοιπόν, παρόλο που είναι σε θέση να δώσουν έναν σωστό ορισμό 

για κάποιο Παραλληλόγραμμο δεν χρησιμοποιούν τον ορισμό αυτό για να 

αναγνωρίσουν τα σχήματα αλλά στηρίζονται στο οπτικό πρότυπο (Fischbein & 

Nachlieli, 1998). Παρόμοια εικόνα αποτύπωσαν τα ευρήματα και για τα άλλα 

Παραλληλόγραμμα. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση ήταν περισσότεροι οι μαθητές που 

όριζαν σωστά ένα τετράπλευρο από αυτούς που αναγνώριζαν σωστά τα αντίστοιχα 

παραδείγματα  του τετραπλεύρου. Επίσης, τα ευρήματα έδειξαν ότι μετά το διδακτικό 

πείραμα οι «μη σωστοί» ορισμοί ήταν λιγότεροι από τις «μη σωστές» αναγνωρίσεις 

για όλα τα τετράπλευρα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι μαθητές αναγνωρίζουν τις εικόνες 

της έννοιας των Παραλληλογράμμων με βάση τις προσωπικές τους σχηματικές 

εικόνες οι οποίες καθορίζονται από τα πρότυπα παραδείγματα και όχι από τους 

ορισμούς τους. Ο Vinner (1991), παρουσιάζοντας τον τρόπο σκέψης των μαθητών, 

υποστήριξε ότι αυτοί παρέχουν κυρίως διαισθητικές απαντήσεις,  αφού δεν είναι 

δυνατό να επιβληθεί η χρήση του ορισμού, όταν συντελείται μία γνωστική διεργασία, 

είτε αυτή αφορά  τη μορφοποίηση της εικόνας της έννοιας είτε τη διαχείριση μίας 

άσκησης κατανόησης.  
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6.3 Η επίδραση φαινομένου του προτύπου και οι σχέσεις εγκλεισμού των 

παραλληλογράμμων 

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων εξετάστηκε και ο βαθμός επίδρασης 

του φαινομένου του προτύπου στην επιλογή των παραδειγμάτων της έννοιας κάθε        

Παραλληλογράμμου, πριν και μετά το διδακτικό πείραμα. Τα ευρήματα έδειξαν ότι, 

αρχικά, το ένα τέταρτο των μαθητών αντιστοιχούσε στην έννοια 

«Παραλληλόγραμμο» μόνο τις εικόνες των Ορθογωνίων Παραλληλογράμμων. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται στο ότι στα εγχειρίδια του Δημοτικού σχολείου το πλάγιο 

παραλληλόγραμμο (όπως το αποκαλούν) εμφανίζεται ελάχιστες φορές, ενώ 

παρουσιάζουν ως εικόνα του Παραλληλογράμμου κυρίως το Ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο. Έτσι, οι μαθητές αναγνώρισαν τα ορθογώνια κάνοντας χρήση της 

προσωπικής εικόνας της έννοιας τους και όχι του ορισμού, η οποία  καθορίζεται από 

πολύ περιορισμένα πρότυπα παραδείγματα. Στην πλειοψηφία τους οι μαθητές φάνηκε 

να μην ήταν ικανοί να αναγνωρίσουν τον Ρόμβο σε μη πρότυπους 

προσανατολισμούς. Τα ευρήματα συμφωνούν με αυτά των Fujita και Jones (2007), οι 

οποίοι επιβεβαίωσαν την ύπαρξη πρότυπων εικόνων στην προσωπική σχηματική 

έννοια των φοιτητών για τα Παραλληλόγραμμα. 

Μετά το διδακτικό πείραμα, επήλθε  μία μικρή ποιοτική αλλαγή. 

Εμπλουτίστηκε ή μεταβλήθηκε η εικόνα της έννοιας των περισσοτέρων μαθητών για 

τα Παραλληλόγραμμα, ώστε να περιλαμβάνει και τα παραδείγματα των ειδικών 

παραλληλογράμμων. Επίσης, η πλειοψηφία των μαθητών αναγνώριζε πλέον τα 

Ορθογώνια και τους Ρόμβους σε μη προτυπικές θέσεις. Ταυτόχρονα, αρκετοί μαθητές 

έπαψαν να επηρεάζονται από τον προσανατολισμό των γεωμετρικών σχημάτων και 

άρχισαν να βασίζουν την αναγνώριση των Παραλληλογράμμων στις ιδιότητες αυτών.  

Προκειμένου να μελετηθεί κατά πόσο οι μαθητές έχουν αναπτύξει τις σχέσεις 

εγκλεισμού, στους πίνακες που αφορούν στην αναγνώριση των Παραλληλογράμμων 

(πίνακες 19, 21 και 23) ενοποιήθηκαν οι κατηγορίες «αναγνώριση της σχέσης 

εγκλεισμού» (3pts) και «μερική αναγνώριση της σχέσης εγκλεισμού» (2pts) από τη 

μία, και οι κατηγορίες «πολύ περιορισμένη αναγνώριση» (1pt)  και «άλλο» από την 

άλλη. Όμοια ομαδοποίηση έγινε στον πίνακα που αποτυπώνει (πίνακας 28) τις 

απαντήσεις από την ερώτηση 8, η οποία εξετάζει τις σιωπηρές ιδιότητες που έχουν 

αναπτύξει οι μαθητές για τα Παραλληλόγραμμα. Από τη συγκριτική μελέτη των 

παραπάνω πινάκων εξήχθησαν τα εξής στοιχεία:  
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 Φαίνεται ότι οι μισοί μαθητές έχουν δημιουργήσει τις σχέσεις εγκλεισμού για το 

Παραλληλόγραμμο τόσο μέσω της αναγνώρισης των γεωμετρικών σχημάτων όσο 

και από τις αντίστοιχες ιδιότητες του Παραλληλογράμμου. 

 Όσον  αφορά στο Ορθογώνιο, παρατηρήθηκε μία ταύτιση των ποσοστών. Έτσι, το 

36% των μαθητών δείχνει να έχει δημιουργήσει τη σχέση εγκλεισμού του 

Ορθογωνίου και του Τετραγώνου. 

 Τέλος, τα ευρήματα που αντλήθηκαν από τους πίνακες για τον Ρόμβο 

παρουσίασαν διαφορές. Από την αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων 

φαίνεται ότι μόνο το 14% των μαθητών έχει χτίσει τις σχέσεις συμπερίληψης 

μεταξύ του Ρόμβου και του Τετραγώνου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό  που 

προκύπτει από τις ερωτήσεις που αφορούν τις ιδιότητες του Ρόμβου ανέρχεται σο 

47% των μαθητών.  

Τα παραπάνω συμπεράσματα αποτυπώνουν την καταλυτική επίδραση του 

φαινομένου του προτύπου πάνω στην κρίση των μαθητών κατά τη δημιουργία των 

σχέσεων εγκλεισμού των Παραλληλογράμμων. 

Πολλοί μαθητές, ενώ αποδέχονται τη σχέση συμπερίληψης μεταξύ δύο 

σχηματικών εννοιών (για παράδειγμα του Ρόμβου και του Παραλληλογράμμου), δεν 

την αξιοποιούν για την κατασκευή ιεραρχικών ορισμών, αλλά αντίθετα δίνουν ως 

ορισμό μία λίστα των ιδιοτήτων της έννοιας. Συνεπώς, η κατανόηση ή η 

απομνημόνευση της ύπαρξης σχέσης εγκλεισμού μεταξύ δύο σχηματικών εννοιών δε 

φαίνεται να μπορεί  να εγγυηθεί ότι οι μαθητές έχουν αναπτύξει την ιδέα της 

σημασίας του ορισμού. Αυτό, όπως αναφέρουν οι Silfverberg et al.(2008), έρχεται σε 

αντίθεση με τα ευρήματα των Van Hiele, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι μαθητές που 

βρίσκονται στο επίπεδο 3 γεωμετρικής σκέψης κατανοούν τόσο τη σημασία των 

ορισμών όσο και τις σχέσεις εγκλεισμού μεταξύ των σχηματικών εννοιών. 

  Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν οπτικά πρωτότυπα που 

χρησιμεύουν ως παραδείγματα ή αντιπαραδείγματα κατά την αναγνώριση των 

διαφόρων Παραλληλογράμμων και κατά την δημιουργία των σχέσεων εγκλεισμού 

μεταξύ αυτών. Κατά την αναγνώριση των σχημάτων, οι μαθητές  χρησιμοποιούν 

τόσο τις επίσημες ιδιότητες του σχήματος, όσο και τις άτυπες, σιωπηρά 

επιβαλλόμενες ιδιότητές τους. Ο Wolcott ( 2009) τονίζει ότι τα άτυπα 

χαρακτηριστικά του γεωμετρικού σχήματος  επιβάλλονται στα οπτικά πρωτότυπα και 
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συχνά προηγούνται των τυπικών ιδιοτήτων, καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν την 

κατανόηση του σχήματος.  

Το διδακτικό πείραμα στις έννοιες του Κύκλου και των Παραλληλογράμμων 

στηρίχθηκε στην ιστορική εξέλιξη των ορισμών  και δομήθηκε με βάση τις αρχές των 

Ρεαλιστικών Μαθηματικών. Οι μαθητές αλληλεπίδρασαν βιωματικά με τα 

γεωμετρικά σχήματα των παραπάνω εννοιών, αναζήτησαν και διατύπωσαν τις ικανές 

και αναγκαίες συνθήκες κάθε σχηματικής έννοιας και κατασκεύασαν τους 

αντίστοιχους ορισμούς. Η σύγκρισης των ιδιοτήτων των Παραλληλογράμμων έδωσε 

την δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν  τις σχέσεις εγκλεισμού μεταξύ 

των Παραλληλογράμμων. Τέλος αποτυπώθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές κατά την δημιουργία των ορισμών και των εικόνων  έννοιας  του Κύκλου και 

των Παραλληλογράμμων οι οποίες οφείλονται στην επίδραση του φαινομένου του 

προτύπου.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι  το διδακτικό πείραμα 

είχε επίδραση στην εννοιολογική κατανόηση  των εννοιών  του κύκλου και των 

Παραλληλογράμμων από τους μαθητές. Η ένδειξη αυτή ενισχύεται από τις 

απαντήσεις των μαθητών στις τελικές ετήσιες εξετάσεις. Πράγματι από τους 39 

μαθητές των δύο τμημάτων οι 29 (74%) επέλεξαν, στην θεωρία, να απαντήσουν το 

θέμα της γεωμετρίας. Αντίθετα στο τμήμα όπου  δίδαξε το μάθημα άλλος καθηγητής,  

ο οποίος προτιμά την κατά μέτωπο διδασκαλία,  μόνο το 61% επέλεξε να απαντήσει 

στο θέμα της γεωμετρίας ενώ οι άριστοι μαθητές προτίμησαν αυτό της άλγεβρας. Ένα 

υποερώτημα της θεωρίας  περιελάμβανε προτάσεις σωστού-λάθους που αφορούσαν 

τις ιδιότητες των παραλληλογράμμων και τις σχέσεις εγκλεισμού. Η πλειοψηφία των 

μαθητών που συμμετείχαν στο διδακτικό πείραμα απάντησαν σωστά. Οι μαθητές από 

το τμήμα που δεν συμμετείχε στο πείραμα, απάντησαν σχεδόν στο σύνολο τους 

σωστά στην πρόταση (α):Οι απέναντι πλευρές του παραλληλογράμμου έχουν ίσο 

μήκος, ενώ σε αυτές που αφορούσαν τις σχέσεις εγκλεισμού (για παράδειγμα: (β)Ο 

ρόμβος είναι ένα παραλληλόγραμμο, ή (γ)Υπάρχει κάποιο Ορθογώνιο το οποίο έχει 

όλες τις πλευρές του ίσες )  απάντησαν σωστά ελάχιστοι μαθητές. Από τα παραπάνω 

φαίνεται ότι οι μαθητές που πήραν μέρος στο διδακτικό πείραμα απέκτησαν μια πιο 

θετική στάση απέναντι στην Γεωμετρία. 

6.4 Γενικά συμπεράσματα – Προτάσεις 
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Η παρούσα εργασία προέκυψε από τη διενέργεια ενός διδακτικού πειράματος 

σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση της ιστορίας των Μαθηματικών. Το διδακτικό 

πείραμα οργανώθηκε πάνω στις βασικές αρχές της Ρεαλιστικής Μαθηματικής 

Εκπαίδευσης. Βασικός στόχος του διδακτικού πειράματος ήταν να βοηθήσει τους 

μαθητές της Α΄ Γυμνασίου να προσεγγίσουν εννοιολογικά τον Κύκλο και τα 

Παραλληλόγραμμα μέσω της ιστορικής εξέλιξης των ορισμών τους.  

Το βασικό εύρημα του πειράματος είναι ότι οι μαθητές  μπορούν να 

ξεπεράσουν τις δυσκολίες που συναντούν στην αναγνώριση των σχηματικών εννοιών 

και στην δημιουργία των αντίστοιχων ορισμών του Κύκλου και των 

Παραλληλογράμμων και να μεταβούν από την ολιστική αντίληψη των σχημάτων 

στην αναλυτική προσέγγιση ιδιοτήτων και σχέσεων. Επίσης, στα αποτελέσματα της 

έρευνας έγιναν εμφανείς δυο όψεις του λεγόμενου «ιστορικού παραλληλισμού». Η 

«αρνητική όψη» στη δυσκολία των μαθητών να εγκαταλείψουν τα οπτικά πρότυπα 

στα οποία βασίζουν την αναγνώριση των σχημάτων και τα οποία χρησιμεύουν ως 

παραδείγματα ή αντιπαραδείγματα των εννοιών. Η «θετική όψη» στους μαθητές, οι 

οποίοι στο περιβάλλον της καθοδηγούμενης ανακάλυψης και της ιστορικής 

προσέγγισης επιτυγχάνουν να αλλάξουν τις προσωπικές σχηματικές έννοιες που 

έχουν για τον Κύκλο και τα Παραλληλόγραμμα με αποτέλεσμα να παρέχουν σωστούς 

αλλά όχι ιεραρχικούς ορισμούς. 

Σημαντικό επίσης εύρημα της εργασίας μας θεωρούμε ότι είναι το έντονο 

ενδιαφέρον των μαθητών να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του πειράματος. Δεν 

εκφράστηκε κάποια δυσαρέσκεια από τους μαθητές, αλλά αντίθετα, σχεδόν όλοι 

σχολίασαν ότι δούλευαν σε κάτι πιο ενδιαφέρον από τις «κλασικές» ασκήσεις του 

βιβλίου τους.  

Πρέπει να τονιστεί, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, έγινε 

αντιληπτό από τους μαθητές, ότι οι μαθηματικές έννοιες που χρησιμοποιούμε με τόση 

ευκολία και τις θεωρούμε τετριμμένες, συνάντησαν αρκετές δυσκολίες και εμπόδια 

στο παρελθόν. Απαιτήθηκαν σημαντικές αλλαγές για να γίνουν αποδεκτές και να τις 

θεωρούμε σήμερα στοιχειώδεις. Τονίστηκε ότι οι εικασίες, οι αμφιβολίες, ακόμα και 

τα λάθη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μαθηματικής δημιουργίας. Μάλιστα, 

αρκετοί από τους μαθητές στη διάρκεια του διδακτικού πειράματος παρατήρησαν ότι, 

οι προσπάθειές τους στην κατασκευή των ορισμών των Κύκλων και των 

Παραλληλογράμμων ακολούθησαν μια παρόμοια εξέλιξη με την ιστορική εξέλιξη 

των ορισμών. 
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Στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002: 368) 

τονίζεται ότι οι μαθητές πρέπει να προσεγγίζουν μία έννοια με διαφορετικές 

αναπαραστάσεις, διαθεματικά και με αναφορά στην ιστορία των Μαθηματικών, ώστε 

ο μαθητής να αποκτά γνώση της γένεσης των ιδεών. Η εισαγωγή της ιστορίας στη 

διδασκαλία των μαθηματικών δεν είναι θέμα περιεχομένου. Είναι θέμα στάσης και 

πρόβλημα εικόνας της επιστήμης των μαθηματικών. Είναι όμως γεγονός ότι σχεδόν 

σε όλα τα σχολικά βιβλία αυτό δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν. Ποτέ δεν παρουσιάζονται οι 

προσπάθειες και οι αποτυχίες που οδήγησαν στις έννοιες που περιγράφουν. Η 

παρουσίαση με την μορφή Ορισμός – Θεώρημα – Απόδειξη – Πόρισμα μπορεί να 

είναι κομψή και να κερδίζει χρόνο αλλά οι μαθητές μένουν με την απορία: Πως 

προέκυψε η ιδέα για τους ορισμούς αυτούς; Κατά τον Freudenthal (1973: 107): 

“Οι βασικοί ορισμοί δεν πρέπει να εμφανίζονται στην αρχή της εξερεύνησης, επειδή για 

να ορίσεις κάτι πρέπει να ξέρεις τι είναι και σε τι χρησιμεύει”. 

Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της δουλειάς στη τάξη εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τα διδακτικά βιβλία που καθορίζουν την ύλη που θα διδαχθεί, τον 

τρόπο που θα διδαχθεί και προβάλλουν το παιδαγωγικό πρότυπο για την μαθηματική 

εκπαίδευση (Tzekaki, Sakonidis & Kaldrimidou, 2003). Όπως αναφέρθηκε στο 3ο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, η πλειονότητα των τελειόφοιτων μαθητών του 

Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου κατατάσσονται στο 1ο και 2ο  επίπεδο Van 

Hiele, ενώ οι περισσότερες δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου της Α΄ 

Γυμνασίου ανήκουν στο δεύτερο επίπεδο Van Hiele. Διαπιστώνεται, δηλαδή, ένα 

κενό μεταξύ του πραγματικού επιπέδου  γεωμετρικής σκέψης των μαθητών και αυτού 

που προϋποθέτει τόσο το πρόγραμμα σπουδών όσο και τα σχολικά βιβλία των 

μαθηματικών (Σακονίδης και συν., 2017). Μάλιστα, στην πλειονότητα τους οι 

προτεινόμενες δραστηριότητες δεν δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία που θα τους 

επιτρέψει να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ συγκεκριμένου και αφηρημένου και να 

περάσουν από την άτυπη και διαισθητική γνώση του πρώτου επιπέδου, στον 

αναστοχασμό και τη συστηματική γνώση που κυριαρχούν στο τρίτο επίπεδο. 

Επίσης, πριν από την εισαγωγή μιας νέας έννοιας, χρειάζονται ερωτήματα – 

προβλήματα, οι λύσεις των οποίων θα αναδείξουν την αναγκαιότητα της εισαγωγής 

της έννοιας. Οι μαθητές θα το προσεγγίσουν διαισθητικά, θα αναπτύξουν εικασίες και 

θα επιχειρήσουν να τις ελέγξουν με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Έχοντας 

δουλέψει πάνω στην έννοια  και ελέγχοντας τα αποτελέσματα τους μπορούν να 
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καταλάβουν την αναγκαιότητα της έννοιας. Η ιστορία των μαθηματικών εννοιών 

μπορεί να βοηθήσει σε αυτή τη λογική.  

Τι μπορούμε να προσφέρουμε στους μαθητές; Να τους κάνουμε να δουν γιατί 

και πως προέκυψε αυτό που διδάσκονται σήμερα. Η ιστορία των μαθηματικών 

βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις μαθηματικές έννοιες δείχνοντας 

από πού προήλθαν και πως εξελίχθηκαν. Η μαθηματική δομή «εκμαιεύεται» από τα 

πραγματικά φαινόμενα. Μ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν τα μαθηματικά 

ιστορικά, άρα μ’ αυτόν τον τρόπο θα επανεφευρεθούν και στην εκπαίδευση (αρχή της 

επανεφεύρεσης). Δίνεται έμφαση στο να αποτελεί η πραγματικότητα μια στέρεα 

βάση για την διαδικασία της μάθησης και όχι μόνο εκ των υστέρων πεδίο εφαρμογής 

της γνώσης.  

Η θετική επίδραση του διδακτικού πειράματος  στους μαθητές, οι οποίοι στο 

περιβάλλον της καθοδηγούμενης ανακάλυψης και της ιστορικής προσέγγισης 

επέτυχαν να αλλάξουν τις προσωπικές σχηματικές έννοιες που έχουν για τον Κύκλο 

και τα Παραλληλόγραμμα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί 

παρόμοιο διδακτικό πείραμα στους μαθητές της Α΄ Λυκείου κατά την διδασκαλία των 

Παραλληλογράμμων ή και άλλων γεωμετρικών αντικειμένων.  Οι μαθητές είναι 

δυνατό να προσεγγίσουν το μαθηματικό νόημα των σχηματικών εννοιών μέσω της 

οπτικής των Ρεαλιστικών μαθηματικών αλλά και της ιστορικής εξέλιξης των 

ορισμών.  Παράλληλα από την οπτική μίας διαθεματικής προσέγγισης και σε 

συνεργασία με το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών είναι δυνατό οι μαθητές να 

μελετήσουν  τους ορισμούς μέσα από τα κείμενα των Στοιχείων του Ευκλείδη όσο 

και από τα κείμενα  μεταγενέστερων συγγραφέων. 

Περιορισμοί της Έρευνας  

 
 Οι έννοιες των Παραλληλογράμμων και οι σχέσεις συμπερίληψης  είναι ένα 

ευρύ και αρκετά πολύπλοκο θέμα. Συνεπώς, οι 8 ώρες που διατέθηκαν για τη 

διαπραγμάτευση τους ήταν λίγες. Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της σχολικής 

κοινότητας  (εκδηλώσεις περιβαλλοντικών ομάδων, σχολικοί αγώνες) και οι 

μετακινήσεις πολλών εκπαιδευτικών αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα στην 

αλλαγή του  σχολικού προγράμματος.  Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η έλλειψη του χρόνου 

κατά την άτυπη συζήτηση  (οριζόντια μαθηματικοποίηση) των εννοιών, όπου κάποιες 

ομάδες δεν κατόρθωναν να αναπτύξουν πλήρως τη στρατηγική τους σε μία διδακτική 
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ώρα, με αποτέλεσμα να μεταφέρεται στο επόμενο μάθημα η συζήτηση στην 

ολομέλεια της τάξης και η παρουσίαση των ευρημάτων τους.  Επίσης, το κάθε φύλλο 

εργασίας το επεξεργάζονταν σε μία διδακτική ώρα, με αποτέλεσμα η εξαγωγή 

συμπερασμάτων για κάποια φύλλα εργασίας να αφήνεται ως δραστηριότητα στο σπίτι 

και η συζήτηση και επικύρωσή τους να πραγματοποιείται την επόμενη διδακτική 

ώρα. 

Το δείγμα της έρευνας είναι μικρό οπότε δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα για την επίδραση του διδακτικού πειράματος. Προκειμένου αυτό να 

αποτελέσει μία πρόταση διδασκαλίας  θα πρέπει να επαναληφθεί σε βάθος χρόνου σε 

μαθητές της Α΄ Γυμνασίου ώστε καταστεί δυνατό να εντοπιστούν οι ατέλειες του και 

να εξαχθούν συμπεράσματα για τον βαθμό επίδρασης του στην εννοιολογική 

κατανόηση της γεωμετρίας.  Το δείγμα της έρευνας ήταν μικρό και βολικό καθώς 

προέρχονταν από δύο τμήματα της Α΄ Γυμνασίου στα οποία η ερευνήτρια ήταν και η 

διδάσκουσα στο μάθημα των μαθηματικών.  

Το δυναμικό της τάξης ήταν 39 μαθητές. Από αυτούς τρείς μαθητές αρνήθηκαν 

να λάβουν μέρος στο διαγνωστικό δοκίμιο. Επίσης, κατά τη διάρκεια του διδακτικού 

πειράματος δε συνεργάστηκαν με τα μέλη των ομάδων  στις οποίες  ανήκαν.  Μετά το 

πέρας της δραστηριότητας «κυνήγι θησαυρού» αλλά και της δραστηριότητας 

«επιλογή κατάλληλης συσκευασίας», κάθε μαθητής κατέγραφε τις σκέψεις και τις 

απόψεις του για τη στρατηγική που ακολούθησε η ομάδα του και ταυτόχρονα έκρινε 

τόσο τη δική του συνεισφορά στην επίλυση του προβλήματος όσο και των άλλων 

μελών της ομάδας του. Οι τρείς μαθητές συγκέντρωναν  πάντα αρνητικά σχόλια για 

τον βαθμό συνεργασίας και  συνεισφοράς τους ως μέλη των ομάδων στις οποίες  

ανήκαν. Τέλος, οι ίδιοι μαθητές αρνήθηκαν να λάβουν μέρος και στο  δεύτερο 

δοκίμιο. Επομένως, και οι τρείς αποκλείστηκαν από το δείγμα της έρευνας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Η πρώτη Γεωμετρία του Νέου Ελληνικού Κράτους του ΙΩ. ΚΑΡΑΝΔΗΝΟΥ. 

Δεύτερη Έκδοση  Αθήνα 1840. 
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ 

Ερώτηση 1 

α )  Ποιά   από τα παρακάτω επίπεδα σχήματα είναι κύκλος ; 

 

 

 

 

   
 

 

 

(σημείωσε τους αριθμούς των σχημάτων)………………………..………………… 

.…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Ποιά ιδιότητα έχουν όλα τα σημεία του κύκλου ; Μπορείς να περιγράψεις με λίγα 

λόγια τι είναι για σένα ο κύκλος;  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 2 

          Στο διπλανό πλαίσιο δίνεται ένα σημείο Α. 

1) Κατασκεύασε  ένα σημείο Β που να απέχει  

από το σημείο Α  2 cm. 

2) Μπορείς να βρεις ένα άλλο σημείο, 

διαφορετικό από το σημείο Β, που να απέχει 

από το σημείο Α  2 cm;  
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3) Πόσα  τέτοια σημεία μπορείς να βρεις; 

 Τι σχήμα δημιουργείται; …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Ερώτηση 3 

α) Να ομαδοποιήσεις τα παρακάτω τετράπλευρα  με  όσους περισσότερους  τρόπους 

μπορείς. Σημείωσε για κάθε ομάδα που θα δημιουργήσεις τους αριθμούς των 

σχημάτων. Κατέγραψε την κάθε ομάδα στον παρακάτω πίνακα. Μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις τα γεωμετρικά σου όργανα για να μετρήσεις  τις πλευρές και τις 

γωνίες των σχημάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αριθμοί σχημάτων 

Ομάδα 1  

Ομάδα2  

Ομάδα 3  

Ομάδα 4  

Ομάδα 5  
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Β  Περιέγραψε με ποιόν τρόπο ομαδοποίησες  τα παραπάνω επίπεδα σχήματα. Τι 

κοινό έχουν τα επίπεδα σχήματα κάθε ομάδας που δημιούργησες; 

.…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ερώτηση 4 

1) Ποια από τα παραπάνω τετράπλευρα 1 -16  (της προηγούμενης ερώτησης)   είναι 

Παραλληλόγραμμα;……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Περιέγραψε με λόγια τι είναι ένα παραλληλόγραμμο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 2)Ποια από τα παρακάτω σχήματα είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμα;(βάλε ένα   

√  στα σωστά κουτάκια) 

Περιέγραψε με λίγα λόγια  τι είναι το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3) Ποια από τα παρακάτω σχήματα είναι ρόμβοι;(βάλε ένα   √  στα σωστά κουτάκια) 

 

 

 

 

  

 

     

Περιέγραψε με  λίγα  λόγια τι είναι ο ρόμβος. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4) Περιέγραψε με λίγα λόγια τι είναι το τετράγωνο. Με τα γεωμετρικά σου όργανα 

κατασκεύασε ένα τετράγωνο. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ 

 

Ερώτηση 1 

           Στο διπλανό πλαίσιο δίνεται ένα σημείο Α.  

1) Κατασκεύασε  ένα σημείο Β που να 

απέχει  από το σημείο Α  2 cm. 

2) Μπορείς να βρεις ένα άλλο σημείο, 

διαφορετικό από το σημείο Β, που να 

απέχει από το σημείο Α  2 cm;  
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3) Πόσα  τέτοια σημεία μπορείς να βρεις; Ποιο γεωμετρικό σχήμα σχηματίζεται; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………..………………………………………………………………………… 

Ερώτηση 2 

Κοιτάξτε την πόρτα του δωματίου στην οποία βρίσκεστε.  

Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα μερικές φορές και ακολουθήστε 

την κίνηση μιας εξωτερικής γωνίας της πόρτας. Τι σχήμα κάνει 

αυτή η γωνία καθώς η πόρτα ανοίγει ή κλείνει; 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 3 

Τι κάνουν τα αγόρια στην εικόνα; 

Γιατί νομίζετε ότι το κάνουν με αυτό τον 

τρόπο;……………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……………………………………… 

Ερώτηση  4 

α )  Ποιά   από τα παρακάτω επίπεδα σχήματα είναι κύκλος ;  

(σημείωσε τους  αριθμούς  των σχημάτων)……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 
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β) Ποιά ιδιότητα έχουν όλα τα σημεία του κύκλου ; Μπορείς να περιγράψεις με λίγα 

λόγια τι είναι για σένα ο κύκλος;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ερώτηση  5 

Ο πρωτόγονος άνθρωπος για να μη 

χάσει την κατσίκα του την έδεσε με ένα 

σχοινί, σ' ένα ξύλινο πάσσαλο, μέσα στο 

λιβάδι.  

Όταν γύρισε να την πάρει είδε ότι η 

κατσίκα είχε βοσκήσει εκείνο το μέρος 

του λιβαδιού που της επέτρεπε το μήκος 

του σχοινιού να φθάσει. Έτσι, όλα τα 

χόρτα που απείχαν μικρότερη ή ίση απόσταση από το σχοινί, που ήταν δεμένη, είχαν 

φαγωθεί.  

Ποια γεωμετρική έννοια χαρακτηρίζει την περιοχή της οποίας το χορτάρι 

φαγώθηκε;………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Ερώτηση  6  

 

 

 

 

 

Σχολιάστε την έκφραση «…που κατοικούν σε απόσταση μικρότερη των 6 Km» 

Η «απόσταση στον χάρτη» μεταξύ δύο πόλεων είναι ίση με την χιλιομετρική 

απόσταση του οδικού δικτύου; 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ : 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

 (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ)                                                                                                                  

Πρέπει  να συσκευάσουμε έπιπλα  με την μορφή τμημάτων τα οποία 

συναρμολογούνται 

Τα κουτιά συσκευασίας που είναι διαθέσιμα έχουν όλα το ίδιο ύψος αλλά διαφέρουν 

στο μήκος και στο  πλάτος  τους . Οι βάσεις των  κουτιών ( κουτί Α, κουτί Β , κουτί 

Γ, κουτί Δ ) έχουν διαφορετικά σχήματα και δίνονται με τις πραγματικές τους 

διαστάσεις στις μακέτες που διαθέτει η κάθε μία ομάδα . Οι μακέτες έχουν οριστεί με 

τα ονόματα Α , Β, Γ και Δ αντίστοιχα. 
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Το έπιπλο αποτελείται από έξι διαφορετικά τμήματα . Όλα τα  τμήματα έχουν το ίδιο  

πάχος (2cm).  Κάθε τμήμα υπάρχει τουλάχιστον δύο φορές. Όλα τα τμήματα μπορούν 

να συσκευαστούν  το ένα πάνω στο άλλο. Το  ύψος του κάθε κουτιού είναι τέτοιο 

ώστε να χωρούν όλα τα τμήματα. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία (βίδες, συνδέσεις κτλ ) για την συναρμολόγηση του επίπλου. 

Για το κάθε ένα από τα  παρακάτω τμήματα του επίπλου εξετάστε σε ποιά από τα 

κουτιά  Α, Β , Γ και Δ  μπορεί να συσκευαστεί : 

Πρώτο τμήμα 

Το τμήμα αυτό έχει διαστάσεις:  μήκος 30 cm και πλάτος 30 
cm . 

Μπορεί να συσκευαστεί στα κουτιά 
………………………………………………………………
………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

Δεύτερο τμήμα 

Το τμήμα αυτό έχει διαστάσεις:  μήκος 38 cm και 
πλάτος 25 cm . 

Μπορεί να συσκευαστεί στα κουτιά 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

…………………… 

Τρίτο τμήμα 

 

 

Το τμήμα αυτό έχει διαστάσεις:  μήκος 50 cm και πλάτος  2 cm . 

Μπορεί να συσκευαστεί στα κουτιά 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
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Τέταρτο  τμήμα  

Μεταλλικές  ράβδοι διαμέτρου ενός εκατοστού 
και μήκος 52  cm  

 Μπορεί να συσκευαστεί στα κουτιά ……………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Πέμπτο τμήμα 

Μεταλλικές  ράβδοι διαμέτρου ενός   εκατοστού .  Το 
μήκος της κάθε ράβδου είναι 55 cm . Οι ράβδοι είναι 
κολλημένοι  μεταξύ τους στο μέσο τους .                           

Μπορεί να συσκευαστεί στα κουτιά 
……………………………………………………………
……………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

Έκτο  τμήμα        

  Το τμήμα αυτό έχει διαστάσεις:  μήκος 45 cm και    

   πλάτος  10 cm . 

Μπορεί να συσκευαστεί στα κουτιά …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Μπορούμε να συσκευάσουμε όλα το τμήματα μαζί σε κάποιο από τα κουτιά Α ,Β,Γ 
και Δ ;    ……………………………………………………………………………… 

 

  Επιλογή Κουτιού συσκευασίας:…………………………………………………… 

 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ: 
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ΠΡΩΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α) Γνωρίζεις το τετράπλευρο στο παρακάτω σχήμα;   Αν ναι ποιό είναι το όνομα του; 
………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

1) Υπολογίστε τα μήκη των πλευρών του παραλληλόγραμμου.  

ΑΒ=……….,    ΒΓ=………,    ΓΔ=…………,  ΑΔ=……….. 

Τι παρατηρείτε; 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

2)  Υπολογίστε  τα μέτρα των γωνιών  Â=………,   Β� =………,   

  Γ� =……..,   Δ�=……… 

Τι παρατηρείτε; 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

3) Υπολογίστε τις διαγώνιες ΑΓ=…….   και  ΔΒ=………….   

Αν οι δύο διαγώνιες τέμνονται στο σημείο Ο, να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων  

ΑΟ=………., ΒΟ=………, ΓΟ=……….., ΔΟ=……… 

Τι παρατηρείτε;.……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

4) υπολογίστε τις γωνίες που σχηματίζουν οι διαγώνιοι. 

ΑΟΒ = ………. Και  ΒΟΓ=………  Ποια σχέση έχουν  οι γωνίες μεταξύ τους; 

5) Μπορείς να δικαιολογήσεις γιατί οι πλευρές ΑΒ και ΓΔ είναι παράλληλες μεταξύ 
τους;  Ισχύει το ίδιο για τις πλευρές ΑΔ και ΒΓ; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  

Παραλληλόγραμμο: 

 

 

 

 

 

 

Γράψε όσες περισσότερες ιδιότητες παρατήρησες ότι έχει το παραλληλόγραμμο. 

1)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

3)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

4)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

5)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

Ποιες από τις  παραπάνω ιδιότητες θα χρησιμοποιούσες για να πεις τι λέγεται 
παραλληλόγραμμο;  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 



169 
 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Β) Γνωρίζεις το τετράπλευρο στο παρακάτω σχήμα;   Αν ναι ποιο είναι το όνομα του; 
………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Υπολογίστε τα μήκη των πλευρών του  ορθογωνίου παραλληλόγραμμου.  

ΑΒ=……….,    ΒΓ=………,    ΓΔ=…………,  ΑΔ=……….. 

Τι παρατηρείτε; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

2)  Υπολογίστε  τα μέτρα των γωνιών  Â=………,   Β� =………,   

  Γ� =……..,   Δ�=……… 

Τι παρατηρείτε; ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

3) Υπολογίστε τις διαγώνιες ΑΓ=…….   και  ΔΒ=………….   

Αν οι δύο διαγώνιες τέμνονται στο σημείο Ο, να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων  

ΑΟ=………., ΒΟ=………, ΓΟ=……….., ΔΟ=……… 

Τι παρατηρείτε; ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο: 

 

 

 

 

 

 

Γράψε όσες περισσότερες ιδιότητες παρατήρησες ότι έχει το Ορθογώνιο. 

1)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

3)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

4)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

5)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

Ποιες από τις  παραπάνω ιδιότητες θα χρησιμοποιούσες για να πεις τι λέγεται 
Ορθογώνιο;  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………  
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ΤΡΙΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Γ) Γνωρίζεις το τετράπλευρο του διπλανού 
σχήματος;  

Αν ναι ποιο είναι το όνομα του; 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………… 

 

1) Υπολογίστε τα μήκη των πλευρών του 
παραλληλόγραμμου.  

ΑΒ=……….,    ΒΓ=………,    ΓΔ=…………,  
ΑΔ=……….. 

Τι  παρατηρείτε;………………………………… 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………… 

 

2)  Υπολογίστε  τα μέτρα των γωνιών  Â=………,   Β� =………,   

  Γ� =……..,   Δ�=……… 

Τι παρατηρείτε; ………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

3) Υπολογίστε τις διαγώνιες ΑΓ=…….   και  ΔΒ=………….   

Αν οι δύο διαγώνιες τέμνονται στο σημείο Ο, να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων  

ΑΟ=………., ΒΟ=………, ΓΟ=……….., ΔΟ=……… 

Τι παρατηρείτε;………………………………………………………………………… 

4) Υπολογίστε τις γωνίες  ����,  	���  όπως και  �	��  και �	�� . Τι παρατηρείτε; 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Ρόμβος: 

 

 

Γράψε όσες περισσότερες ιδιότητες παρατήρησες ότι έχει ο Ρόμβος. 

1)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

3)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

4)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

5)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

Ποιες από τις  παραπάνω ιδιότητες θα χρησιμοποιούσες για να πεις τι λέγεται 
Ρόμβος;  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 



173 
 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ)Γνωρίζεις το τετράπλευρο στο παρακάτω σχήμα;  Αν ναι ποιο είναι το όνομα του; 
………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Υπολογίστε τα μήκη των πλευρών του τετραγώνου.  

ΑΒ=……….,    ΒΓ=………,    ΓΔ=…………,  ΑΔ=……….. 

Τι παρατηρείτε; ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

2)  Υπολογίστε  τα μέτρα των γωνιών  Â=………,   Β� =………,   

 Γ�=……..,   Δ�=……… 

Τι παρατηρείτε; ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

3) Υπολογίστε τις διαγώνιες ΑΓ=…….   και  ΔΒ=………….   

Αν οι δύο διαγώνιες τέμνονται στο σημείο Ο, να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων  

ΑΟ=………., ΒΟ=………, ΓΟ=……….., ΔΟ=……… 

Τι παρατηρείτε; ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Τετράγωνο: 

 

Γράψε όσες περισσότερες ιδιότητες παρατήρησες ότι έχει το τετράγωνο. 

1)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

3)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

4)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

5)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

Ποιες από τις  παραπάνω ιδιότητες θα χρησιμοποιούσες για να πεις τι λέγεται 
Τετράγωνο;  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
Δραστηριότητα 1 

Ποιες ιδιότητες έχει κάθε ένα από τα τετράπλευρα: παραλληλόγραμμο ,ορθογώνιο , 
ρόμβος, τετράγωνο; Βάλτε  Ѵ  στις αντίστοιχες θέσεις στο παρακάτω πίνακα. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΓΡΑΜΜΟ 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΡΟΜΒΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩ
ΝΟ 

Όλες οι πλευρές ίσες     

Οι απέναντι πλευρές 
ίσες 

    

Όλες οι γωνίες ίσες 
(γωνίες ορθές) 

    

Οι απέναντι γωνίες 
ίσες 

    

Οι απέναντι πλευρές 
παράλληλες 

    

Οι διαγώνιοι 
διχοτομούνται  

    

Οι διαγώνιοι είναι ίσες     

Οι διαγώνιοι 
τέμνονται κάθετα 

    

Οι διαγώνιοι 
διχοτομούν τις γωνίες 
τους 

    

 

Δραστηριότητα 2 

1) Γράψτε τις διαφορές μεταξύ των ιδιοτήτων ενός ορθογωνίου και ενός  τετραγώνου. 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Τι παρατηρείτε; ……………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

2)  Γράψτε τις διαφορές μεταξύ των ιδιοτήτων ενός ορθογωνίου και ενός  
παραλληλογράμμου. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
Τι παρατηρείτε;………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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Ποια συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε για τα παραλληλόγραμμα, τα ορθογώνια 

και τα τετράγωνα;  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3) Γράψτε τις διαφορές μεταξύ των ιδιοτήτων ενός Ρόμβου και ενός  τετραγώνου. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Τι παρατηρείτε;…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4) Γράψτε τις διαφορές μεταξύ των ιδιοτήτων ενός Ρόμβου και   ενός  

παραλληλογράμμου. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Τι παρατηρείτε;……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Ποια συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε για τα Παραλληλόγραμμα, τους Ρόμβους  

 και τα Τετράγωνα; ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5) Γράψτε τις διαφορές μεταξύ των ιδιοτήτων ενός Ρόμβου και   ενός  Ορθογωνίου. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Τι παρατηρείτε; ……………………………………………………… 
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 ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  (post test) 

Ερώτηση 1  

Τι κάνουν τα αγόρια στην εικόνα; 

Γιατί νομίζετε ότι το κάνουν με αυτό τον τρόπο; 

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Ερώτηση  2 

α )  Ποιά   από τα παρακάτω επίπεδα σχήματα είναι κύκλος ; 

               

  

     

                       
 

 

(σημείωσε τους  αριθμούς  των σχημάτων) 
………………………………………………………………………………………… 

β) Δώσε τον ορισμό του κύκλου.  

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….………………………………… 

Ερώτηση  3 

Ποια από τα παρακάτω τετράπλευρα 1-16 ανήκουν :  

(α) στην οικογένεια των Παραλληλογράμμων 

(β) στην οικογένεια των Ρόμβων 

(γ) στην οικογένεια των Ορθογωνίων 

(δ) στην οικογένεια των Τετραγώνων 

Κατέγραψε την κάθε ομάδα στον παρακάτω πίνακα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα 

γεωμετρικά σου όργανα για να μετρήσεις  τις πλευρές και τις γωνίες των σχημάτων. 
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Ερώτηση 4 

Δώσε τον ορισμό κάθε ενός από τα παρακάτω τετράπλευρα και σχεδίασε το 

αντίστοιχο σχήμα του: 

Α)  Παραλληλόγραμμο ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Β) Ρόμβος:    ……………………………………………………………………….. 

Τετράπλευρα Αριθμοί σχημάτων 

Παραλληλόγραμμα  

Ρόμβοι  

Ορθογώνια  

Τετράγωνα  
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Γ) Ορθογώνιο:    ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Δ) Τετράγωνο:  ..……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ερώτηση  5 

Στα παρακάτω τετράπλευρα, κάτω από κάθε σχήμα ,βάλε:   (√ ) σε αυτά που 

πιστεύεις ότι ανήκουν στην οικογένεια των Παραλληλογράμμων, (Χ) σε αυτά που 

θεωρείς ότι δεν ανήκουν στην οικογένεια των Παραλληλογράμμων  και (?) για αυτά 

που δεν είσαι σίγουρος. 

 

  
 

1 2 3 4 

 

 
 

 

5 6 7 8 

Ερώτηση  6 

Στα παρακάτω τετράπλευρα, κάτω από κάθε σχήμα, βάλε:   (√ ) σε αυτά που 

πιστεύεις ότι ανήκουν στην οικογένεια των Ορθογωνίων, (Χ) σε αυτά που θεωρείς ότι 

δεν ανήκουν στην οικογένεια των Ορθογωνίων  και (?) για αυτά που δεν είσαι 

σίγουρος. 
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1 2 3 

   

4 5 6 

Ερώτηση  7 

Στα παρακάτω τετράπλευρα, κάτω από κάθε σχήμα ,βάλε:   (√ ) σε αυτά που 

πιστεύεις ότι ανήκουν στην οικογένεια των Ρόμβων, (Χ) σε αυτά που θεωρείς ότι δεν 

ανήκουν στην οικογένεια των Ρόμβων και (?) για αυτά που δεν είσαι σίγουρος. 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση  8 

Διάβασε προσεκτικά τις παρακάτω προτάσεις και βάλε:  (√ ) στις προτάσεις που 

θεωρείς ότι είναι σωστές, (Χ) στις προτάσεις που θεωρείς λανθασμένες ,και (?) αν δεν 

είσαι σίγουρος  για την απάντηση.  

Α Ερωτήσεις για τα παραλληλόγραμμα. 

(α)  Οι απέναντι  πλευρές του παραλληλόγραμμου έχουν ίσο μήκος. 

(β)  Δεν υπάρχουν παραλληλόγραμμα που να έχουν τις διαδοχικές πλευρές τους ίσες. 

   

1 2 3 

   

4 5 6 
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(γ)  Οι απέναντι γωνίες του παραλληλόγραμμου είναι ίσες. 

(δ)  Δεν υπάρχουν παραλληλόγραμμα που να έχουν τις διαδοχικές γωνίες τους ίσες. 

(ε)  Υπάρχει κάποιο παραλληλόγραμμο το οποίο  έχει όλες τις πλευρές του ίσες. 

(στ) Υπάρχει κάποιο παραλληλόγραμμο το οποίο  έχει όλες τις γωνίες του ίσες. 

Β Ερωτήσεις για τα Ορθογώνια. 

(α)  Οι απέναντι  πλευρές του Ορθογωνίου έχουν ίσο μήκος. 

(β)  Δεν υπάρχουν Ορθογώνια που να έχουν τις διαδοχικές πλευρές τους ίσες. 

(γ)  Οι διαδοχικές  γωνίες του Ορθογωνίου είναι ίσες. 

(δ)  Οι απέναντι γωνίες του Ορθογωνίου είναι ίσες. 

(ε) Υπάρχει κάποιο Ορθογώνιο το οποίο  έχει όλες τις πλευρές του ίσες. 

Γ Ερωτήσεις για τους Ρόμβους. 

(α)  Οι απέναντι  πλευρές του Ρόμβου έχουν ίσο μήκος. 

(β)  οι  διαδοχικές πλευρές του Ρόμβου είναι  ίσες. 

(γ) Δεν υπάρχει κάποιος Ρόμβος που να έχει τις διαδοχικές  γωνίες του ίσες. 

(δ)  Οι απέναντι γωνίες του Ρόμβου είναι ίσες. 

(ε) Υπάρχει κάποιος Ρόμβος ο οποίος  έχει όλες τις πλευρές του ίσες. 

 

 

 

 


