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    ‘’…The existence of figural concepts is also relevant for the information 

processing interpretation of cognition... ‘’ 

                                                              Fischbein (1993) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές 

της Δ’ τάξης του δημοτικού προσεγγίζουν τα δισδιάστατα γεωμετρικά σχήματα μέσα 

από την οπτικοποίηση. Συγκεκριμένα, σε δείγμα δεκαοχτώ μαθητών εξετάζεται η 

αξιοποίηση στρατηγικών και δεξιοτήτων οπτικοποίησης προκειμένου να διακρίνουν 

δισδιάστατα γεωμετρικά σχήματα. Οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες με 

γεωμετρικά σχήματα και παράλληλα απαντούν σε ερωτήματα της συνέντευξης. Οι 

απαντήσεις και οι παρατηρήσεις καταγράφονται στο τέλος κάθε δράσης. Επίσης, 

ελέγχονται πιθανές δυσκολίες και παρανοήσεις των παιδιών κατά τη διάκριση 

σχημάτων μέσω οπτικοποίησης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι 

οι μαθητές μπορούν μέσα από την ποιοτική χρήση ορισμένων δεξιοτήτων 

οπτικοποίησης να διακρίνουν σχήματα από πολύπλοκα πλαίσια, ιδιότητες σχημάτων 

και σχηματικές σχέσεις. 

Λέξεις κλειδιά: Οπτικοποίηση δισδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων, δεξιότητες 

οπτικοποίησης, δυσκολίες-παρανοήσεις οπτικοποίησης, διάκριση σχημάτων από 

πολύπλοκα πλαίσια, διάκριση ιδιοτήτων σχημάτων, διάκριση σχηματικών σχέσεων. 

ABSTRACT 

The present study is focused on how students of the 4
th

 Grade of elementary school 

visualize two-dimensional geometric shapes. In particular, the subject that has been 

put under investigation is the use of visualization strategies and skills in order to 

discriminate two-dimensional geometric shapes, utilizing an eighteen-student sample. 

These students participate in activities with geometric shapes while answering 

interview questions. Their responses and some comments have been noted at the end 

of each action. Furthermore, possible difficulties and misconceptions of children in 

visualizing shapes are also examined. From the conclusions of the study it has been 

found that the students are capable of distinguishing shapes from complex contexts, 

discriminating shape properties and shape relationships through the use of certain and 

qualitative visualization skills. 

Key-words: visualization of two-dimensional geometric shapes, visualization skills, 

visualization difficulties-misconceptions, distinguishing shapes from complex 

contexts, discrimination of shape properties, discrimination of shape relationships 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το θέμα της συμβολής της οπτικοποίησης στη γεωμετρία έχει κατά καιρούς 

απασχολήσει πολλούς ερευνητές. Πιο συγκεκριμένα, έχει διερευνηθεί γενικότερα το 

τι είναι η οπτικοποίηση και το τι ακριβώς ονομάζουμε οπτικοποίηση στα μαθηματικά 

(Zazkis, Dubinsky, & Dautermann, 1996, Lean & Clements, 1981; Moses, 1980; 

Krutetskii, 1976). Παραμένει πάντα ένα σημαντικό θέμα το πώς αξιοποιείται η 

οπτικοποίηση στη γεωμετρία (Presmeg, 1986). Διάφοροι ερευνητές έκαναν λόγο για 

δεξιότητες που χρησιμοποιούν οι μαθητές καθώς οπτικοποιούν τα σχήματα (Duval, 

1995, 1999; Gutiérrez, 1996). Έτσι, προκύπτουν διάφορα ζητήματα , όπως είναι το 

ποιες δεξιότητες και στρατηγικές είναι αυτές, πώς αξιοποιούνται από τους μαθητές κι 

τελικά ποια σχήματα διακρίνονται και πώς. Αρκετές μελέτες έχουν προσανατολιστεί 

μόνο στις δυσκολίες κατά την οπτικοποίηση σχημάτων και κυρίως των ιδιοτήτων 

τους, με μικρές αναφορές σε διάκριση σχηματικών σχέσεων (Gal & Linchevski, 2010; 

Gal, 2005; Fiscbein, 1993; Mariotti, 1992). Επομένως, γίνεται εμφανής η 

αναγκαιότητα διερεύνησης  της χρησιμότητας της οπτικοποίησης στη διάκριση των 

γεωμετρικών σχημάτων, γεγονός που προσανατολίζει και το σκοπό αυτής της 

έρευνας. Η παρούσα μελέτη διερευνά  το πώς τα παιδιά  προσεγγίζουν τα 

δισδιάστατα Γ.Σ. χρησιμοποιώντας την οπτικοποίηση. Ειδικότερα επιχειρείται να 

διερευνηθεί το κατά πόσο οι μαθητές διακρίνουν σχήματα μέσα σε σύνθετα 

περιβάλλοντα, κατά πόσο βλέπουν ιδιότητες σχημάτων και μεταξύ τους σχέσεις μέσω 

της οπτικοποίησης. Τα συμπεράσματα της μελέτης καταγράφονται αναλυτικά κι 

ενδέχεται να στρέψουν το ερευνητικό ενδιαφέρον στη φύση των δεξιοτήτων της 

οπτικοποίησης, αλλά και να επηρεάσουν τις διδακτικές τεχνικές στο μάθημα της 

γεωμετρίας. 

 Πιο αναλυτικά, το περιεχόμενο των κεφαλαίων αυτής της μελέτης 

περιλαμβάνει στο 1
ο
 μέρος του την βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την 

οπτικοποίηση, τις δεξιότητες και τις δυσκολίες στη διάκριση των γεωμετρικών 

σχημάτων, των ιδιοτήτων ή των μεταξύ τους σχέσεων. Στη συνέχεια, το 2
ο
 μέρος 

παραθέτει το σκοπό  και τα ερευνητικά ερωτήματα αυτής της έρευνας. Για αυτά, 

παρέχονται εννοιολογικές αποσαφηνίσεις. Κατόπιν, στο 3
ο
 μέρος καταγράφεται η 

μεθοδολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό της έρευνας, ενώ 

στο 4
ο
 κεφάλαιο της μελέτης αναπτύσσονται τα αποτελέσματα έτσι όπως 
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καταγράφηκαν από τις απαντήσεις των μαθητών. Στο 5
ο
 κεφάλαιο ακολουθεί ο 

σχολιασμός και οι επεξηγήσεις με τη συζήτηση των αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να 

οδηγηθούμε στο 6
ο
 μέρος στα συμπεράσματα της έρευνας αυτής. Τέλος, παρατίθενται 

η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της μελέτης, καθώς και τα 

παραρτήματα που περιέχουν το εργαλείο και τις πληροφορίες για αυτό.  

1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.1. Η σχηματική έννοια 

Με τον όρο σχηματική έννοια αναφερόμαστε σε μία συμβολική 

αντιπροσώπευση (σχεδόν πάντα λεκτική) που χρησιμοποιείται στη διαδικασία της 

αφηρημένης σκέψης και που έχει μια γενική σημασία που αντιστοιχεί σε ένα σύνολο 

συγκεκριμένων παραστάσεων σε σχέση με το κοινό τους χαρακτηριστικό. Εκφράζει 

τη γενική αναπαράσταση μιας ιδέας που αφορά μια ομάδα αντικειμένων με κοινά 

χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα των τετραγώνων (Fiscbein, 1993). Οι Vinner 

και Hershkowitz (1980) υποστηρίζουν ότι η κατανόηση των μαθηματικών εννοιών 

δεν περιλαμβάνει μόνο την κατανόηση των τυπικών ιδιοτήτων του μαθηματικού 

αντικειμένου αλλά και την ποικιλία των νοητικών εικόνων που συνδέονται με την 

έννοια αυτή. Οι μαθηματικοί  συλλογισμοί, όμως, κατά τον Duval (1995)  δεν  

αναφέρονται απλά στα υλικά αντικείμενα ή στα σχέδια. Τα υλικά αντικείμενα - 

στερεά ή σχέδια – δεν  είναι τίποτα άλλο παρά μόνο υλοποιημένα μοντέλα των 

νοητικών οντοτήτων με τα οποία ασχολείται ο μαθηματικός και στη συνέχεια ο 

μαθητής. Επιπλέον, μόνο με μια έννοια μπορεί κανείς να σκεφτεί την απόλυτη 

τελειότητα των γεωμετρικών οντοτήτων: ευθείες γραμμές, κύκλοι, τετράγωνα, κύβοι 

κλπ. Αυτές οι γεωμετρικές οντότητες δεν αποτελούν γνήσια υλικά σώματα. Δεν 

υπάρχουν σημεία (αντικείμενα μηδενικής διάστασης), γραμμές (μονοδιάστατα 

αντικείμενα), επίπεδα (δισδιάστατα αντικείμενα), δεν μπορούν να υπάρχουν στην 

πραγματικότητα. Υπάρχει όμως μια ιδιότητα που χαρακτηρίζει τις γεωμετρικές 

μορφές και η οποία σχετίζεται επίσης με τον εννοιολογικό τους χαρακτήρα: οι 

ιδιότητες των γεωμετρικών μορφών επιβάλλονται από ή προέρχονται από ορισμούς 

εντός ενός βασιλείου αξιωματικού συστήματος. Σύμφωνος με τους παραπάνω 

ερευνητές και ο Fiscbein (1993) υποδεικνύει πως υπό αυτό το πρίσμα μια γεωμετρική 

μορφή έχει εννοιολογική φύση. Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει: ‘’Οι έννοιες δεν 
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μπορούν να αποσπαστούν, να αντιστραφούν και να διαχειριστούν όπως τα 

αντικείμενα’’. Ασχολούμαστε, λοιπόν, με έναν ιδανικό κόσμο, με ιδανικές, ιδεατές 

έννοιες. Τα αντικείμενα στα οποία αναφερόμαστε - τα σημεία, οι πλευρές, οι γωνίες 

και οι λειτουργίες μεταξύ τους - έχουν μόνο μια ιδανική ύπαρξη. Έτσι, η φανταστική 

έννοια λαμβάνει υπόψη της το νοερό χειρισμό των εξωτερικών αντικειμένων. 

Συνενώνοντας αυτά τα στοιχεία, οι Fischbein και Nachlieli (1998) υποστήριξαν πως η 

γεωμετρική έννοια χαρακτηρίζεται και από τον τυπικό ορισμό της και από μια 

αισθητηριακή εικόνα του αντικειμένου με το οποίο αναπαρίσταται. Αυτή η εικόνα 

υπάρχει ως "εικόνα στο μυαλό", έχει "χωρικές ιδιότητες όπως επέκταση, σχήμα, θέση 

και μέγεθος" (σελ. 1193).  Αυτό, ωστόσο, δε σημαίνει πως η εικόνα του 

συγκεκριμένου αντικειμένου συνδυάζεται πάντα με τη σχηματική έννοια. Οι 

ερευνητές σημειώνουν , επίσης, πως είναι ατομική υπόθεση το πώς θα αξιοποιηθούν 

σωστά όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά των σχηματικών εννοιών, ώστε να 

επιτευχθεί η κατανόησή των γεωμετρικών σχημάτων. Οφείλει, δηλαδή, κανείς να 

είναι πολύ προσεκτικός όταν διαχωρίζει την έννοια, το νόημα για το σχήμα  από την 

εικόνα του πραγματικού αντικειμένου μέσω του οποίου το διακρίνει. 

1.1.2. Χαρακτηριστικά των σχηματικών αναπαραστάσεων 

Ένα γεωμετρικό σχήμα μπορεί να περιγραφεί ως έχον εγγενώς εννοιολογικές 

ιδιότητες. Δηλαδή, με λίγα λόγια το γεωμετρικό σχήμα είναι από μόνο του μία 

μαθηματική έννοια (Fiscbein, 1993). Παρ 'όλα αυτά, μια γεωμετρική μορφή δεν 

αποτελεί απλά και μόνο μία έννοια. Πρόκειται ταυτόχρονα για μια εικόνα, μια οπτική 

εικόνα. Διαθέτει μια ιδιότητα που οι συνήθεις έννοιες δεν κατέχουν, δηλαδή, 

περιλαμβάνει την πνευματική αναπαράσταση της ιδιότητας του χώρου. Όταν 

ορίζουμε, για παράδειγμα, μία ρόδα για να την περιγράψουμε, μπορούμε να πάρουμε 

όχι μόνο την ιδέα της στρογγυλότητας, αλλά και της γεωμετρικής μορφής που 

ονομάζεται κύκλος. Οι άνθρωποι έχουμε συνηθίσει να διακρίνουμε ανάμεσα στις 

εικόνες εκείνες που έχουμε ως ‘’έννοιες στο μυαλό μας’’, που μας είναι πολύ 

δύσκολο να αποδεχτούμε μία κατασκευή, το σχήμα,  που περιέχει ταυτόχρονα 

εννοιολογικές και οπτικές ιδιότητες (Duval, 1995). Οι Vinner και Dreyfus (1989) 

αναφέρονται στην έννοια της σχηματικής αναπαράστασης ως "το σύνολο όλων των 

νοητικών εικόνων που συνδέονται στο μυαλό του μαθητή με το νοηματικό όνομα, 

μαζί με όλες τις ιδιότητες που τις χαρακτηρίζουν" (σελ. 356). Οι διανοητικές εικόνες 
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μπορούν να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε τύπο αναπαράστασης, όπως εικόνα, 

διάγραμμα, σύμβολο ή γράφημα. Από την άλλη πλευρά, ο Duval (1995) δημιούργησε 

ένα διαχωρισμό ανάμεσα στη γεωμετρική μορφή και το σχέδιο ή την αναπαράσταση 

ενός φυσικού αντικειμένου. Όπως επεσήμανε σε μια γεωμετρική μορφή υπάρχουν 

εσωτερικοί περιορισμοί οργάνωσης που δεν υπάρχουν στο σχέδιο ενός φυσικού 

αντικειμένου, ακόμα κι αν οι δύο αναπαραστάσεις έχουν κοινές εμφανίσεις. Το έργο 

κατασκευής ενός γεωμετρικού σχήματος είναι γενικά μια ευκαιρία να ανακαλυφθούν 

αυτοί οι εσωτερικοί περιορισμοί. Αλλά πέρα από αυτό, υπάρχει μια λειτουργική 

διαφορά, γιατί ένα γεωμετρικό σχήμα πρέπει να βοηθήσει στην επίλυση ενός 

προβλήματος ή στην εύρεση της βασικής ιδέας μιας απόδειξης. Εξαιτίας αυτών των 

δύο διαφορών, ο τρόπος για να δούμε ένα γεωμετρικό σχέδιο δεν μπορεί να είναι ο 

ίδιος όταν αντιμετωπίζουμε την αναπαράσταση ενός φυσικού αντικειμένου, ακόμη 

και σχηματοποιημένου, και όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γεωμετρική 

μορφή. Η Mesquita (1998)  αναφέρθηκε κι αυτή στην εξωτερική αναπαράσταση του 

σχήματος και την επίδρασή της στη μάθηση. Στη μελέτη της ξεχωρίζει τις 

αναπαραστάσεις των ΓΣ σε α) εξωτερικές: που μεταφέρονται σε υλικά σώματα, όπως 

το χαρτί ή άλλα βοηθήματα και β) σε εικονικές: που αναφέρονται στην οπτική εικόνα 

του σχήματος. Όπως αναφέρει η συγγραφέας, η φύση της εξωτερικής αναπαράστασης 

μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το γεωμετρικό πρόβλημα, καθώς και ο τρόπος 

ανάγνωσής της από τα παιδιά. Η διαφορά αυτή και κατά Duval (1995) διατηρείται αν 

η αναπαράσταση είναι σε χαρτί ή στο μυαλό.  Σύμφωνος με αυτή την άποψη και ο 

Fiscbein (1993) είπε πως έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα μείγμα δύο ανεξάρτητων, 

καθορισμένων οντοτήτων, δηλαδή αφηρημένων ιδεών (εννοιών), αφενός, και 

αισθητηριακών αναπαραστάσεων που αντανακλούν συγκεκριμένες πράξεις, 

αφετέρου. Άλλωστε, σε όλες τις πραγματικές γνωστικές θεωρίες, οι έννοιες και οι 

εικόνες θεωρούνται δύο βασικά ξεχωριστές κατηγορίες νοητικών οντοτήτων.  

1.1.3. Η δημιουργία σχηματικών εννοιών μέσα από την οπτικοποίηση 

Η δημιουργία των γεωμετρικών εννοιών ακολουθεί μία αναπτυξιακή πορεία. 

Σύμφωνα με τη θεωρία van Hiele, οι μαθητές προχωρούν μέσα από επίπεδα σκέψης 

στη γεωμετρία όταν υποβοηθούνται με οδηγίες (van Hiele, 1986). Η σκέψη 

αναπτύσσεται από ένα αρχικό οπτικό επίπεδο που μοιάζει με αυτό του Gestalt μέσω 

ολοένα και πιο εξελιγμένων επιπέδων: περιγραφικό και αναλυτικό, αφηρημένο και 
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σχεσιακό, τυπικό- παραγωγικό  και μαθηματικά- αυστηρό. Στο οπτικό επίπεδο, τα 

παιδιά εντοπίζουν σχήματα σύμφωνα με την εμφάνιση τους, αναγνωρίζοντάς τα ως 

οπτικές χειρονομίες χρησιμοποιώντας οπτικά πρωτότυπα, λέγοντας, για παράδειγμα, 

ότι μια δεδομένη μορφή είναι ορθογώνιο επειδή  μοιάζει με πόρτα (Μιχαήλ,  Μουσκή  

& Γαγάτσης, 2014).  Ωστόσο, η ικανότητα χειρισμού πολλαπλών αναπαραστάσεων 

μπορεί να είναι μια μακροχρόνια, εξαρτώμενη από το περιβάλλον, μη γραμμική και 

ακόμη και βασανιστική διαδικασία για τους μαθητές (Schoenfeld, Smith & Arcavi, 

1993). Από την άλλη, μελέτες όπως των Clements & Battista (1992b) υποστήριξαν  

ότι προϋπάρχει ένα προαναγνωριστικό στάδιο των σχημάτων πριν από το 1ο επίπεδο 

του  Van Hiele, το οποίο έχει τη βάση του στην οπτική διάκριση μέσω της 

οπτικοποίησης. Οι σχηματικές έννοιες, δηλαδή, αρχίζουν να δημιουργούνται ήδη με 

την εικόνα των σχημάτων. Επομένως, το 1ο επίπεδο θα μπορούσε να 

μετασχηματιστεί σε συγκριτικό (σύνθεση εικονικής αναπαραστατικής γνώσης και 

λεκτικής γνώσης για το σχήμα) αντί για οπτικό στάδιο.  Οι  παραπάνω μελετητές 

προτείνουν ότι κατά τη διδασκαλία για κατανόηση ΓΣ θα πρέπει κανείς να κτίσει 

πάνω στις ήδη υπάρχουσες ιδέες του παιδιού. Σε πρωταρχικό στάδιο τα παιδιά δε 

διαθέτουν παρά μόνο πρωτότυπες μορφές/εικόνες για τα σχήματα. Η κατανόηση θα 

επέλθει αργότερα κατά τον Gutiérrez (1996) και χρειάζεται ιδιαίτερη διδασκαλία για 

να επιτευχθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων οπτικοποίησης (διάκριση με κοινά 

χαρακτηριστικά ή την ομοιότητα) που θα οδηγήσουν σε αυτή. Οι δεξιότητες αυτές 

είναι απαραίτητες και για τον Duval (1995) ώστε να σχηματιστούν οι γεωμετρικές 

έννοιες. Ωστόσο, μία  γεωμετρική μορφή για αυτόν, αναγνωρίζεται ως γνωστικό 

σχήμα που έχει νόημα σε σχέση με κάποιο φυσικό αντικείμενο. Έχει, όμως νόημα και 

για άλλα παρόμοια φυσικά αντικείμενα, γενικεύεται , δημιουργώντας μία αφηρημένη 

έννοια. Έτσι, ο ερευνητής αντί για στάδια, διέκρινε τέσσερις γνωστικές ανησυχίες: 

αντιληπτικές, διαδοχικές, διακριτικές και λειτουργικές. Για να λειτουργήσει, λοιπόν, 

μία εικόνα ως γεωμετρική μορφή, ένα σχέδιο πρέπει να προκαλέσει αντιληπτική 

ανησυχία και τουλάχιστον ένα από τα άλλα τρία. Αργότερα ο ίδιος (Duval, 1999) 

έδωσε έμφαση στη λειτουργική κατανόηση του σχήματος, δηλαδή τη σύλληψη όλων 

των ιδιοτήτων του με την ανάγνωση της εικόνας του και μόνο. Έτσι, το σχήμα 

παρουσιάζεται ως μία συμπυκνωμένη μαθηματική έννοια, η οποία συλλαμβάνεται με 

την οπτική αντίληψη (Fiscbein, 1993). 
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1.1.4. Οπτικοποίηση-Visualization και Μαθηματικά 

Στη βιβλιογραφία των μαθηματικών υπάρχουν πολλές αναφορές και 

διαφορετικοί ορισμοί για την οπτικοποίηση, οι οποίοι δε συμφωνούν πάντα μεταξύ 

τους. Για παράδειγμα, ο Guttierez (1996) συζητά πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν 

διαφορετικά τους όρους για την οπτικοποίηση, την οπτική εικόνα και τη νοητική 

εικόνα, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει κοινή ορολογία σε αυτό το πεδίο. 

Χαρακτηριστικό είναι πως για την ‘’οπτικοποίηση’’ πολλοί ερευνητές χρησιμοποιούν 

τον όρο ‘’χωρική σκέψη/αντίληψη’’, εννοώντας ακριβώς το ίδιο, απλά προσδίδοντας 

διαφορετικούς όρους στο ίδιο νόημα. Από την άλλη μεριά, για τον ίδιο όρο ενδέχεται 

να δοθούν διαφορετικά νοήματα. Για παράδειγμα, ο κάθε συγγραφέας έχει ορίσει 

διαφορετικά τον όρο ‘’οπτική εικόνα’’, προκαλώντας μεγάλη σύγχυση στο χώρο της 

μαθηματικής εκπαίδευσης σχετικά με την έννοια της οπτικοποίησης. Αυτή η 

δυσκολία ορισμού της έννοιας φανερώνει και τη δυσκολία των ερευνητών ακόμη να 

διευκρινίσουν αν η οπτική εικόνα βρίσκεται εντός ή εκτός της σκέψης του ατόμου. Η 

Presmeg (1986) θεωρεί ότι ο χώρος που λαμβάνει χώρα η οπτικοποίηση είναι μέσα 

στο μυαλό μας, εφόσον είναι ένα νοητό σχήμα που απεικονίζει μια οπτική ή χωρική 

πληροφορία. Αυτό, λοιπόν, το νοητό σχήμα υπάρχει ανεξάρτητα από το αν είναι 

παρόν το εξωτερικό αντικείμενο που οπτικοποιείται. Αντίθετα, ερευνητές όπως οι 

Zimmerman & Cunningham (1991) ορίζουν την οπτικοποίηση ως μια διαδικασία 

παραγωγής γραφικού ή γεωμετρικού σχήματος είτε σχεδιάζοντάς το με χαρτί και 

μολύβι είτε δημιουργώντας το σε υπολογιστικό περιβάλλον. 

 Ένας ολοκληρωμένος ορισμός δόθηκε από τους Zazkis, Dubinsky & 

Dautermann (1996) σε μία προσπάθεια να εξομαλύνουν τις ερευνητικές αντιφάσεις: 

«Η απεικόνιση/οπτικοποίηση είναι μια πράξη στην οποία ένα άτομο δημιουργεί μια 

ισχυρή σύνδεση μεταξύ ενός εσωτερικού κατασκευάσματος και ενός αντικειμένου, το 

οποίο αποκτάται μέσω των αισθήσεων. Μια τέτοια σύνδεση μπορεί να γίνει σε δύο 

κατευθύνσεις. Μια πράξη οπτικοποίησης μπορεί να συνίσταται σε οποιαδήποτε νοητή 

κατασκευή αντικειμένων ή διαδικασιών σε αλληλεπίδραση με αντικείμενα ή γεγονότα 

που αντιλαμβάνονται ως εξωτερικά. Εναλλακτικά, μια πράξη απεικόνισης μπορεί να 

συνίσταται στην κατασκευή σε κάποιο εξωτερικό μέσο, όπως χαρτί, χαρτόνι ή 

υπολογιστής, αντικειμένων τα οποία το άτομο αντιλαμβάνεται στο μυαλό του» 

(σελ.441). Έτσι, συνδέεται η εσωτερική οπτικοποίηση με το εξωτερικό μέσο, ώστε να 
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μη δίνεται εξέχουσα σημασία για το πού λαμβάνει χώρα η οπτική εικόνα. 

Οπτικοποίηση στα Μαθηματικά ή Μαθηματική οπτικοποίηση- mathematical visuality 

(MV), λοιπόν, ονομάζεται η ικανότητα, η διαδικασία και το προϊόν της δημιουργίας, 

της ερμηνείας, της χρήσης και της αντανάκλασης σε εικόνες, ζωγραφιές, 

διαγράμματα, στο μυαλό μας, σε χαρτί ή με τεχνολογικά εργαλεία, με σκοπό την 

απεικόνιση και την επικοινωνία μαθηματικών/γεωμετρικών πληροφοριών. Η σκέψη 

και ανάπτυξη προηγουμένως άγνωστων ιδεών και οι προχωρημένες αντιλήψεις. 

Αποτελεί το βαθμό στον οποίο ένα άτομο προτιμά να χρησιμοποιεί οπτικές μεθόδους 

όταν διαχειρίζεται μαθηματικά προβλήματα, τα οποία επιδέχονται είτε οπτικές είτε 

μη οπτικές μεθόδους επίλυσης (Presmeg, 1992, 1986; Lean & Clements, 1981; 

Moses, 1980; Krutetskii, 1976). Ένας πρώτος τύπος του «αόρατου» που βρίσκουμε 

στα μαθηματικά (ή σε συναφείς κλάδους, π.χ. χειρισμός δεδομένων ή στατιστικά 

στοιχεία) αποτελείται από παραστάσεις δεδομένων (Arcavi, 2003). Η οπτική 

απεικόνιση αναφέρεται στην ικανότητα να σχηματίζονται διανοητικές 

αναπαραστάσεις της εμφάνισης αντικειμένων-σχημάτων, τις οποίες το άτομο να 

μπορεί να χειρίζεται στο μυαλό του (Kosslyn, 1995). 

1.1.5. Οι δυσκολίες των μαθητών στη γεωμετρία  

Η εκμάθηση της γεωμετρίας  και των γεωμετρικών νοημάτων της, ιδιαίτερα όσον 

αφορά τους μαθητές που δυσκολεύονται σε αυτή, αποτελεί ακόμη αντικείμενο 

μελέτης πολλών ερευνητών (Dobbins, Gagnon & Ulrich, 2014; Maccini, Strickland, 

Gagnon, & Malmgren, 2008;  Slavin & Lake, 2008; Mazzocco, 2007; Montague & 

Jitendra, 2006; Clement, Lochhead & Monk, 1981). Ωστόσο, παρόλο που υπάρχουν 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένων και των δυσκολιών τους 

στα Μαθηματικά (students with learning difficulties or Math difficulties), οι μαθητές 

που δυσκολεύονται στο να μάθουν Μαθηματικά (students with difficulties in learning 

Mathematics) αποτελούν μία ευρύτερη κατηγορία μαθητών (Dobbins, Gagnon & 

Ulrich, 2014). Οι δυσκολίες τους, λοιπόν,  στα μαθηματικά κυμαίνονται μεταξύ της 

χαμηλής μέσης απόδοσης  και της πολύ χαμηλότερης από το μέσο όρο απόδοσης. Πιο 

συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός των μαθηματικών δυσκολιών των μαθητών γίνεται 

από το σκορ τους σε σταθμισμένα τεστ μαθηματικών. Όταν η επίδοση τους είναι πιο 

κάτω από το 35%, τότε οι μαθητές κρίνονται ως αδύναμοι στο να μάθουν μαθηματικά 

(Mazzocco, 2007; Fuchs, Fuchs, & Prentice, 2004;  Hanich, Jordan, Kaplan, & Dick, 
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2001). Άλλες φορές οι μαθητές αυτοί καθορίζονται με βάση τις περιγραφές των 

δασκάλων και καθηγητών τους για το μαθησιακό τους προφίλ και τις επιδόσεις τους 

στα μαθηματικά (Francis, Shaywitz, Steubing, Shaywitz & Fletcher, 1994).Σύμφωνα 

με τις αναφορές των Powell, Fuchs και Fuchs (2013) στο Common Core για μαθητές 

με MD (math difficulties)  πολλές από τις δυσκολίες τους στα μαθηματικά αφορούν 

τη δυνατότητα να κατονομάσουν πόσα αντικείμενα βλέπουν σε μία σειρά πραγμάτων 

(Butterworth, 2010), να τα κατατάξουν σε ομάδες ή να τα συγκρίνουν με βάση το 

μέγεθός τους (Butterworth et al., 2011). Παράλληλα δε κατανοούν εύκολα τις 

πράξεις(πρόσθεση, αφαίρεση, πολ/μο, διαίρεση) και τη θεσιακή αξία των αριθμών 

(Jordan et al., 2006; Bryant & Bryant, Gersten, Scammacca & Chavez, 2008; National 

Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 2000, σελ. 79) και πότε πρέπει αυτές 

να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση απλών προβλημάτων (Geary, Hoard, & Bailey, 

2012; Andersson, 2008; Mabbott & Bisanz, 2008). Κυρίως, όμως, παρουσιάζουν 

ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη τους (Passolunghi & Cornoldi, 2008; Swanson & 

Beebe-Frankenberger, 2004). Πολλοί ερευνητές αναφέρουν ορισμένα χαρακτηριστικά 

των μαθητών που δυσκολεύονται στα μαθηματικά: (α) προβλήματα μνήμης 

χρησιμοποιώντας πολλαπλά βήματα για την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος 

(Baroody, Bajwa, & Eiland, 2009; Maccini, Strickland, Gagnon & Malmgren, 2008; 

Geary, 2004), (β) προσληπτικοί παράγοντες (π.χ. κατανόηση μαθηματικών 

προβλημάτων) και εκφραστικοί (π.χ. δικαιολογώντας μια απάντηση) δηλαδή, το 

μαθηματικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται. Επίσης, (γ) γνωστικά ελλείμματα που 

μπορεί να εμποδίσουν τη μεταποίηση των μαθηματικών εννοιών, των διαδικαστικών 

στρατηγικών και των κανόνων(Maccini, Strickland, Gagnon & Malmgren, 2008). 

Κάποιοι ερευνητές επισημαίνουν τα χαρακτηριστικά των μαθητών αυτών, κυρίως, 

στη Γεωμετρία (Cawley, Foley, & Hayes, 2009).  

1. Δυσκολεύονται να κατανοήσουν εκφωνήσεις (διάκριση ζητουμένων-

πραγματικών πληροφοριών για το σχήμα) (Montague & Jitendra, 2006). Η 

διαδικασία της "μετάφρασης" μεταξύ μιας πρακτικής κατάστασης και της 

μαθηματικής σημείωσης φέρνει αντιμέτωπο το μαθητή με μια νέα δυσκολία 

που πρέπει να ξεπεραστεί ώστε η εφαρμογή (ή τα μαθηματικά) να έχει νόημα 

για αυτόν μακροπρόθεσμα (Clement, Lochhead & Monk, 1981).  

2. Δυσκολεύονται να προχωρήσουν στο διαδικαστικό κομμάτι (τα βήματα και 

τις ενέργειες) και τελικά  
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3. Δυσκολεύονται να καταλήξουν σε λογικές συσχετίσεις και σχέσεις μεταξύ 

των γεωμετρικών σχημάτων. Συνεπώς, δεν επιτυγχάνουν ούτε τη μεταγνώση 

(εφαρμογή των παραπάνω και για άλλες γεωμετρικές μορφές) η οποία 

προκύπτει από το συνδυασμό των 3
ων

 παραπάνω στοιχείων (Montague & 

Jitendra, 2006).  

4. Υποστηρίζεται, όμως, πως οι μαθητές που δυσκολεύονται να μάθουν 

γεωμετρία μπορούν να οπτικοποιούν ευκολότερα και να συλλαμβάνουν 

κάποιο νόημα μέσα από εικόνες και διαγράμματα, ενώ το να το περιγράψουν 

και να το καταγράψουν με μαθηματικούς όρους τους είναι πιο δύσκολο 

(Clement, Lochhead & Monk, 1981). 

Συνοψίζοντας, πιθανές δυσκολίες ή παρανοήσεις στην κατανόηση εκφωνήσεων 

της γεωμετρίας, στη δημιουργία συσχετισμών ανάμεσα στα σχήματα και στη 

διατήρηση-γενίκευση των σχηματικών ιδιοτήτων ενδέχεται να επηρεάσουν τις 

επιδόσεις των μαθητών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές πηγές οι μαθητές 

μπορούν μέσα από την οπτικοποίηση να υποβοηθηθούν ώστε να υπερβούν τέτοιου 

είδους δυσκολίες. Η εικόνα μοιάζει να αποτελεί ένα ισχυρό μέσο κατανόησης για τα 

παιδιά που δυσκολεύονται στα μαθηματικά και στη γεωμετρία. Συγκεκριμένα, οι 

μαθητές με δυσκολίες τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερο την οπτικοποίηση για 

να προσεγγίσουν το μαθηματικό νόημα. Επίσης, όταν ένα μαθηματικό ή γεωμετρικό 

πρόβλημα συνοδεύεται από πολλαπλές οπτικές αναπαραστάσεις γίνεται άμεσα πιο 

προσιτό στους μαθητές αυτούς. Έτσι, η οπτικοποίηση των γεωμετρικών σχημάτων 

από τα παιδιά που δυσκολεύονται μπορεί να συμβάλλει καλύτερα στη σύλληψη της 

σχηματικής έννοιας. 

Στη συνέχεια, αναπτύσσονται οι ερευνητικές αναφορές για τη διάκριση των 

δισδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων από τα παιδιά με τη βοήθεια της 

οπτικοποίησης. 
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1.2. Η διάκριση των 2Δ γεωμετρικών σχημάτων σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα μέσω της οπτικοποίησης 

1.2.1. Δεξιότητες διαχωρισμού της σχηματικής μορφής  

Σύμφωνα με τις αρχές Gestalt, η οργάνωση των σχημάτων που αποσπώνται 

από μία εικόνα ακολουθεί 1. την εγγύτητα: η ομαδοποίηση πραγματοποιείται με βάση 

τη μικρή απόσταση, 2.την ομοιότητα, 3. τη συνέχεια, 4.το κλείσιμο τους σε ένα καλό 

σύνολο και 5.το figure-ground perception : όταν δύο περιοχές μοιράζονται ένα 

σύνορο. Τα κοινά σύνορα αντιστοιχίζονται συνήθως σε μία περιοχή  που φαίνεται να 

έχει ορισμένο σχήμα και λέγεται ότι "κατέχει" τα σύνορα. Η γειτονική περιοχή-το 

έδαφος- φαίνεται να είναι τοπικά άμορφη και συχνά  να συνεχίζει πίσω από το σχήμα 

ως υπόβαθρο (Gal & Linchevski, 2010). Την ικανότητα του ατόμου να ‘’βλέπει’’ τη 

διακριτή γεωμετρικό σχήμα και τα επιμέρους οπτικά της χαρακτηριστικά, ο 

ερευνητής Duval (1999) την ονομάζει ικανότητα διαχωρισμού (‘discrimination’). Με 

αυτή, το άτομο μπορεί να κατανοήσει πρωταρχικά 1Δ και 2Δ Γ.Σ, όπως τρίγωνα, 

κύκλο και τετράπλευρα ή πολύγωνα. Η ικανότητα διαχωρισμού επιτυγχάνεται με τη 

σύνθεση ή την αποσύνθεση των σχημάτων. Κατά την  Dupuis (1978) μπορεί κανείς 

να χρησιμοποιήσει διάφορα γεωμετρικά σχήματα για να συνθέσει ένα γεωμετρικό 

αντικείμενο. Για παράδειγμα και η εικόνα  I & η II μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

να σχηματίσουν ένα παραλληλόγραμμο στην 1
η
 εικόνα αριστερά (σελ.79-8 I ). 

Εικόνα 1: σύνθεση παραλληλογράμμου 

 

 Βέβαια, αντί για να συνθέσει το σχήμα μπορεί το άτομο να το αποσυνθέσει 

για να το διακρίνει από το πλαίσιό του. Οι σύνθετες εικόνες σχηματίζονται από μια 

νοητή ιεραρχία μονάδων, οι οποίες αποτελούν μέρος του συνόλου της σχηματικής 

διαμόρφωσης (Reed, 1974). Η νοητική εικόνα που υπάρχει στο μυαλό του 

παρατηρητή αποτελείται από διανοητικά κομμάτια της αρχικής φυσικής 
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(σχεδιαζόμενης) διάταξης. Αυτά διαχωρίζουν την αποσυναρμολογημένη διαμόρφωση 

σε υπο- μονάδες. Το νοητό σχήμα είναι στην πραγματικότητα διαφορετική από την 

πραγματική και  δεν έχει τέτοιες ιδιότητες: όλα αντιπροσωπεύονται (από φυσική 

άποψη) από το σχέδιο μελάνης, σε αντίθεση με τη νοητή  διαμόρφωση, η οποία 

αντιπροσωπεύεται από ιεραρχικά κομμάτια. Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές 

αποσυνθέτουν αυτές τις εικόνες επηρεάζει την ικανότητά τους να επιλύουν 

γεωμετρικά προβλήματα. 

 

Εικόνα 2. Αποσύνθεση τετραγώνου 

Για παράδειγμα, αποσυνθέτοντας ένα τετράγωνο σε δύο "μεγάλα" τρίγωνα με 

μια κοινή πλευρά ( βλ. σχήμα 10c) καθιστά πράγματι δύσκολο (ή σχεδόν αδύνατο) 

τον εντοπισμό των τεσσάρων "μικρών" τρίγωνων (βλέπε σχήμα 10b) ή των τεσσάρων 

γωνιών που προέρχονται από τη διασταύρωση των διαγωνίων (εκτός εάν εμφανιστεί 

μια εναλλακτική διανοητική αποσύνθεση). Με μια τέτοια ιεραρχία, ο μαθητής δεν θα 

είναι σε θέση να προσδιορίσει την ορθή γωνία που εκπέμπεται μεταξύ των διαγωνίων 

του τετραγώνου κι έτσι να αντιληφθεί και τις ιδιότητες των σχημάτων που 

προκύπτουν. Για το σκοπό αυτό, η διαμόρφωση πρέπει (τόσο διανοητικά όσο και 

φυσικά) να έχει μια σημειωτική αναπαράσταση σε άλλες ιεραρχικές μονάδες: 

τέσσερα τρίγωνα ή, εναλλακτικά, ένα τετράγωνο και μια μονάδα των δύο διαγώνιων 

(βλ. Σχήμα 10
 
a,10b ) (Duval, 1999). Επίσης μία τέτοια αποσύνθεση μπορεί να 

επιτυγχάνεται μέσα από την αναγνώριση κοινών σημείων σε σύνθετα σχήματα (με 

αρχές εγγύτητας και κλεισίματος): επισημαίνει, δηλαδή, κανείς τα κοινά μέρη 

(τμήματα ή γωνίες) των δύο(ή περισσότερων) για παράδειγμα, τρίγωνων με κοινή 

πλευρά (Gal & Linchevski, 2010). Σε προγενέστερη έρευνα του Gal (2005) οι 

μαθητές έδειχναν τα λάθος μέρη ως κοινά σημεία: η πλευρά που συνενώνονταν με τη 

κοινή πλευρά των σχημάτων εντοπίστηκε ως η κοινή ή ο συνδυασμός 2 γωνιών 
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εντοπίστηκε ως κοινή γωνία( ο μαθητής δείχνει μία από τις έντονες γραμμές στη  b 

από τις παρακάτω εικόνες). 

 

Εικ.3. Αποσύνθεση τριγώνου: a) αρχική σχηματική διαμόρφωση,b) λανθασμένη 

εκτίμηση ‘’κοινών συνόρων’’ των τριγώνων c) η επιθυμητή αποσύνθεση d) η ακριβής 

αποσύνθεση και e)αποκοπή των επιφανειακών στρωμάτων 

 

Για να βρει κανείς τη σωστή απάντηση, πρέπει να διαχωρίσει τη διαμόρφωση 

σε δύο τρίγωνα (όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 1c) και  να ελέγξει κάθε ένα από 

αυτά, αναζητώντας ένα τμήμα που εμφανίζεται στο αρχικό σχέδιο και λειτουργεί ως 

πλευρά σε κάθε ένα από τα διαχωρισμένα τρίγωνα. Αλλά, εξάγοντας αυτά τα δύο 

τρίγωνα από την οπτική σκηνή του μεγάλου τριγώνου (σκιασμένο με "έντονες" 

γραμμές στο σχήμα 1d) "με ένα εσωτερικό τμήμα" από μία από τις κορυφές του 

αντιφάσκει με την αρχή του κλεισίματος και της καλής μορφής, γεγονός που δείχνει 

την τάση να βλέπει κανείς το σχήμα ενός "κανονικού" κλειστού τρίγωνου. 

Παράλληλα, παραβιάζει και την αρχή της εγγύτητας-σε αυτή την περίπτωση τα πολλά 

μικρά τρίγωνα ενωμένα σε ένα μεγάλο τρίγωνο (Gal & Linchevski, 2010). 

Προκειμένου να ελέγξει την «αντιληπτική ερμηνεία» της δυσκολίας, ο δάσκαλος 

μπορεί να ζητήσει από τον μαθητή να περιγράψει τι βλέπει στο σχέδιο. Μια 

απάντηση όπως "βλέπω ένα τρίγωνο που έχει κάποια γραμμή/τμήμα εντός "(σε 

αντίθεση με μια απάντηση όπως:" βλέπω δύο τρίγωνα ... "), δίνει μια ένδειξη για την 

αποσύνθεση του σχήματος από τον μαθητή: "ένα τρίγωνο" να είναι το "μεγάλο" που 

έχει σκιαστεί με έντονη γραμμή στο σχήμα 1d, αγνοώντας το εσωτερικό τμήμα, ενώ 

"Δύο τρίγωνα" θα μπορούσαν να αναφέρονται στα δύο αποσυντιθέμενα τρίγωνα που 

φαίνονται στο σχήμα 1c (Gal, 2005).  

Συνοψίζοντας βασικά στοιχεία για τις δεξιότητες διαχωρισμού του σχήματος 

από το σύνθετο πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι ενσωματωμένο οφείλει κανείς να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε να το διακρίνει. Δεξιότητες όπως η σύνθεση του 
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σχήματος αποδεικνύονται αποτελεσματικές όταν το σχήμα είναι μεγαλύτερο και πιο 

σύνθετο, περιέχοντας μέσα του πολλά άλλα σχήματα (Duval, 1999). Επίσης, κατά 

τους ερευνητές Gal και Linchevski (2010) και  Dupuis (1978) η σύνθεση συμβάλει 

στο νοερό σχηματισμό ενός σχήματος με το συνδυασμό πολλών άλλων μερών 

(διαγώνιοι, γωνίες, πλευρές). Άλλες φορές, οι μαθητές χρειάζεται να εφαρμόσουν 

αποσυνθέσεις σε ένα μεγαλύτερο και σύνθετο σχήμα για να διακρίνουν τα υπό-μέρη 

από τα οποία αποτελείται. Η αποσύνθεση αυτή απαιτεί προσοχή προκειμένου τα 

παιδιά να εντοπίσουν ορθώς τα κοινά σημεία-σύνορα μέσω των οποίων γειτνιάζουν 

τα υπό-σχήματα(Gal & Linchevski, 2010; Gal, 2005; Duval, 1999). 

1.2.2. Δεξιότητες εικονικής επεξεργασίας κατά την οπτικοποίηση 

Από την άλλη πλευρά, φαίνεται πως η ικανότητα διαχωρισμού με σύνθεση ή 

αποσύνθεση μερών του σύνθετου σχήματος, δε βοηθά πάντα στη διάκριση των 

υποσχημάτων. Για αυτό το λόγο, αργότερα ο ερευνητής Duval (1999) αναφέρθηκε 

στη δεξιότητα εικονικής επεξεργασίας (‘figural processing’) που επιτρέπει στους 

ίδιους τους μαθητές να διενεργούν οπτικές πράξεις στην αναπαράσταση ενός ΓΣ για 

να μεταβάλλουν το αρχικό γεωμετρικό σχήμα, διατηρώντας όμως τις βασικές του 

ιδιότητες. Αυτές οι πράξεις-λειτουργίες αναφέρονται στη διαίρεση του βασικού 

σχήματος σε επιμέρους τμήματα/σχήματα και την επαναχρησιμοποίηση τους για τη 

δημιουργία ενός νέου σχήματος. Αυτή η πράξη ονομάζεται επαναδιαμόρφωση 

(‘reconfiguration’). Για παράδειγμα ένα παραλληλόγραμμο αλλάζει σε ένα 

ορθογώνιο ή από το συνδυασμό τριγώνων φτιάχνεται ένα παραλληλόγραμμο.  

 

Εικόνα 4: επαναδιαμόρφωση παραλληλογράμμου από τρίγωνα 

 

Επίσης, το σχήμα γίνεται αντιληπτό λειτουργικά όταν κανείς το επεξεργάζεται 

αντιστρέφοντας νοερά και συνδυάζοντας διάφορα τμήματα του πλαισίου σαν παζλ 

έτσι όπως εξυπηρετούν καλύτερα το μετασχηματισμό της γεωμετρικής διαμόρφωσης. 

Πολλές φορές κλίνοντας τη διαμόρφωση προς τα πλάγια ή ανακατατάσσοντας τα 
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μέρη της ανακαλύπτονται κι άλλα σχήματα που δεν είχαν ειδωθεί πριν, καθώς 

ξεχωρίζονται από τα κοινά τους σημεία (Gal, 2005). 

Αυτές οι δεξιότητες οπτικοποίησης φαίνεται να οδηγούν στην διάκριση των 

Γ.Σ. Αυτή η διάκριση, ωστόσο είναι λειτουργική κι όχι αντιληπτική. Η αντιληπτική 

είναι στατική και δεν οδηγεί το άτομο στο να μεταβάλλει, να αλλάξει, να 

επαναπροσαρμόσει το σχήμα για να το κατανοήσει (Duval, 1998, 1995). Ταυτόχρονα, 

η μη λειτουργική οπτικοποίηση περιορίζει τη σκέψη σε μετρήσεις και αριθμούς για 

τις πλευρές των σχημάτων, δημιουργώντας ακόμη και σύγχυση, όταν οπτικοποιούμε 

με λειτουργίες επεξεργασίας-επαναδιαμόρφωσης (Pluvinage, 1990, σελ. 27; 

Mesquita, 1989, σελ. 40, 68-69). Για παράδειγμα, στο παρακάτω τετράγωνο βλέπει 

κανείς το τετράγωνο μόνο 8χ8 κι όχι το ορθογώνιο 5χ13 ή τη μείωση του με διαγώνιο 

(Duval, 1999). 

 

Εικ. 5. Λειτουργική οπτικοποίηση                     Λειτουργική κατανόηση 

 

Συνοψίζοντας βασικά στοιχεία για τις δεξιότητες εικονικής επεξεργασίας γίνεται 

φανερό πως για τους παραπάνω μελετητές η διάκριση των 2Δ ΓΣ συνδέεται άρρηκτα 

με την εννοιολογική κατανόηση για το σχήμα, τη σχηματική έννοια, γεγονός που 

επιτρέπει στους μαθητές να διατηρήσουν τη γεωμετρική μορφή και να την 

επαναχρησιμοποιήσουν ακόμη και μέσα σε πολύπλοκα ή διαφορετικά περιβάλλοντα 

(Duval, 1998, 1995; Mesquita, 1989). Αυτή η αναγνώριση γίνεται ευκολότερη όταν 

χρησιμοποιούνται οι αρχές εγγύτητας, κλεισίματος ή συνέχειας μέσα από την 

εικονική επεξεργασία. Η εικονική επεξεργασία μπορεί να γίνει μέσα από το 

μετασχηματισμό, τις αντιστροφές, την επαναδιαμόρφωση και τις νοερές πράξεις με 

τα σχήματα  (Gal, 2005; Duval, 1999). 
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1.2.3. Δεξιότητες διάκρισης προτύπων ή μοτίβων  

Αντίθετα, παραδείγματα  άλλων ερευνών αναφέρουν τη δημιουργία πρότυπων 

εικόνων στο νου κατά την εικονική επεξεργασία που εισάγει ο Duval(1999). Αυτές οι 

μελέτες επεκτείνουν τις δεξιότητες της εικονικής επεξεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, 

αποδεικνύουν τις δεξιότητες αναγνώρισης μοτίβων στα γεωμετρικά σχήματα 

(Presmeg, 1992). Μόλις γίνει αντιληπτή η πληροφορία, πρέπει να αναγνωριστούν τα 

σχήματα και τα αντικείμενα. Σύμφωνα και με τη Mesquita (1998) συνήθως ο 

διαχωρισμός σχήματος-πλαισίου επιτυγχάνονται με τη δημιουργία προτύπων ή 

πρωτοτύπων για τα σχήματα. Αυτά απευθύνονται σε συγκεκριμένη οργάνωση 

κατεύθυνσης, μορφής, σέβονται τους νόμους του ''κλεισίματος'' (σύνορα γραμμών 

ενωμένα για σχηματισμούς), τις κατευθύνσεις (οριζόντια, κάθετα) τις μορφές 

(κανονική, απλή, συμμετρική) και τα συστατικά της γεωμετρικής μορφής (πλευρές, 

γωνίες) με τις διαστάσεις της. Παρόλα αυτά, η εμμονή αποκλειστικά σε μία πρότυπη 

εικόνα για το σχήμα μπορεί να παρεμποδίσει τη διάκριση του σχήματος αυτού. 

Πολλές φορές τα παιδιά αδυνατούν να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά του σχήματος, 

λόγω της δυσκολίας και πολυπλοκότητας του πλαισίου όπου αυτή εμφανίζεται. Σε 

100 μαθητές 14
ων

  ετών η ερευνήτρια εντόπισε ότι για αυτό το λόγο δημιουργούνται 

παρανοήσεις  στην κατανόηση του σχήματος. Οι μαθητές, όπως επισημαίνει κι ο 

Duval (1999)  τείνουν να βλέπουν την εικόνα και μόνο κι όχι αυτό που πραγματικά 

αντιπροσωπεύει, τις σχέσεις και τις ιδιότητες του πραγματικού Γ.Σ.  Η αναγνώριση 

των μοτίβων ή προτύπων κατά τους Gal και Linchevski (2010) μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα της επεξεργασίας από κάτω προς τα πάνω ή από πάνω προς τα κάτω. Η 

επεξεργασία από κάτω προς τα πάνω χρησιμοποιεί πληροφορίες από το αισθητήριο 

φυσικό ερέθισμα για αναγνώριση προτύπων (π.χ., προσδιορισμός κάθετων και 

οριζόντιων τμημάτων), δηλαδή από το Ε στο Γ. Η επεξεργασία από την κορυφή προς 

τα κάτω συμβαίνει όταν υπάρχει γενική γνώση του παρατηρητή που συμβάλλει στην 

ερμηνεία των αντιληπτικών μονάδων, δηλαδή από το Γ στο Ε. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

διάκρισης σχημάτων αποτελεί η αποσύνθεση μιας μορφής σε τρίγωνα με επεξεργασία 

από κάτω προς τα επάνω στη διαμόρφωση του σχήματος της εικ. 6 (Gal, 2005). Η 

αποσύνθεση του αντικειμένου σε δύο τρίγωνα είναι σύμφωνα με την αρχή του 

κλεισίματος, μπορεί να αναγνωριστεί αποκλειστικά από αισθητηριακές πληροφορίες 

που βασίζονται σε ερεθίσματα. Έτσι, δεδομένου ότι AO = OD και BO = OC και το 
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έργο είναι να αποδείξει ότι AB = CD, η επίλυση μπορεί εύκολα να προκύψει με την 

απόδειξη ότι τα τρίγωνα είναι ίσα. 

 

Εικ.6. Διάκριση τριγώνων με από κάτω προς τα επάνω επεξεργασία 

Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις η αποσύνθεση σε τρίγωνα απαιτεί επεξεργασία 

από πάνω προς τα κάτω. Στο Σχήμα της εικ. 7, για παράδειγμα, σε έργο που 

παρουσιάστηκε από τον Duval (1998, σελ. 41), η επεξεργασία από τη βάση προς τα 

κάτω είναι γενικά ανεπαρκής για να φθάσει κανείς στη λύση.  

 

Εικ.7. Διάκριση τριγώνων με από πάνω προς τα κάτω επεξεργασία  

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλές υπό-διαμορφώσεις. Οι 

Gestalt αρχές ενθαρρύνουν την αποσύνθεση σε δύο "μεγάλα" τρίγωνα (ABD, DBC) ή 

έξι "μικρά" πολύγωνα (APD, AJQP, JBQ, κλπ.), αλλά ούτε η αποσύνθεση συμβάλλει 

στην επίλυση του προβλήματος. Επομένως, αυτό το παράδειγμα περιέχει μια κρίσιμη 

οπτική παγίδα (πέρα από τη λογική δυσκολία). Προκειμένου να βρεθεί η σχετική 

αποσύνθεση (ABP, DQC), κάποιος πρέπει να γνωρίζει το πλαίσιο των ‘’μεσαίων 

γραμμών’’, σύμφωνα με το θεώρημά του ερευνητή (Duval, 1998). Αυτή η 

επεξεργασία από την κορυφή προς τα κάτω βοηθά στην εύρεση της σωστής 

αποσύνθεσης της διαμόρφωσης. Εδώ, λοιπόν, είναι ένα άλλο παράδειγμα στο οποίο 

το πλαίσιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση των προτύπων, 

οδηγώντας σε μια συγκεκριμένη ερμηνεία στην επεξεργασία από πάνω προς τα κάτω 

(Gal & Linchevski, 2010). Ενθαρρύνοντας τον λύτη να ψάξει για πιο "κρυμμένα" 
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τρίγωνα μπορεί να συμβάλλει  στην ανίχνευση των ABP, DQC. Ένας άλλος τρόπος 

για να αντιμετωπιστεί η δυσκολία διάκρισης  των σχημάτων  είναι ο δάσκαλος να 

υποδείξει στον μαθητή περίπου  τα "Μεσαία", μια ένδειξη από πάνω προς τα κάτω. 

Μια τέτοια ένδειξη γενικά βοηθά αμέσως, αλλά δεν αφήνει πολλά στους μαθητές να 

ανακαλύψουν μόνοι τους. Ωστόσο, με τη χρήση σιωπηρών πληροφοριών σχετικά με 

την εικονική επεξεργασία διευκολύνεται η από  πάνω προς τα κάτω επεξεργασία: Οι 

Cheng και Lin (2005) έδειξαν ότι οι φοιτητές ξεκίνησαν το πρόβλημα που 

απεικονίζεται στο Σχήμα 8 με το "O'' να είναι το εξωτερικό κέντρο (κέντρο του 

κύκλου περιγεγραμμένου) αλλά στη συνέχεια δε μπορούσαν να το λύσουν. Όταν ο 

ερευνητής τους ζήτησε να αντλήσουν όλες τις πληροφορίες που γνώριζαν για το 

εξωτερικό κέντρο (κέντρο του ΠΚ) και να χρησιμοποιήσουν το ίδιο χρώμα για να 

αναπαριστά το ίδιο μέτρο στο σχήμα, τότε εφάρμοσαν την κάθετη διχοτόμηση από 

κάθε πλευρά για να συναντηθούν στο O, χρωμάτισαν τα τμήματα OA, OB, OC στο 

ίδιο χρώμα και σχημάτισαν το ΠΚ. Μόνο τότε μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα.  

 

 

 

Εικ.8. Αναγνώριση προτύπων με χρήση μοτίβων σε από πάνω προς τα κάτω 

επεξεργασία 

Αυτή η ξαφνική αναγνώριση ήταν αποτέλεσμα της πάνω προς κάτω διαδικασίας, που 

προέκυψε όταν τους υπενθύμισαν το περιεχόμενο του εξωτερικού κέντρου. Τότε θα 

μπορούσε να σχηματιστεί ακόμη και η νοητή εικόνα του κύκλου στο μυαλό."Παλιά" 

τμήματα της διαμόρφωσης (αυτά που ήταν μέρος του αρχικού σχεδίου), καθώς και τα 

νέα που προστέθηκαν μετά από την παρατήρηση του συνεντευκτή, τώρα έλαβαν 

διαφορετική ερμηνεία (π.χ., το OBC αναγνωρίστηκε τώρα ως πρότυπο ισοσκελούς 

τριγώνου, δεδομένου ότι το OC και OB προσδιορίστηκαν ως ακτίνες του κύκλου). 

Όπως άλλωστε επισήμανε και η Presmeg (1992) προκαλώντας τον μαθητή να πει τα 

υπό εξέταση θέματα (έννοιες, θεωρήματα κλπ.), το αντικείμενο μπορεί να 

αναγνωριστεί ως πρότυπο που αποτελείται από κομμάτια που δεν είχαν ειδωθεί εκ 

των προτέρων (δυστυχώς, εάν αυτές οι έννοιες ή τα θεωρήματα δεν ειπωθούν, αυτή η 
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στρατηγική ίσως να μην είναι πολύ χρήσιμη). Εφαρμόζοντας, όμως την αρχή της 

ομοιότητας για τη δημιουργία μιας επίσης ομαδοποίησης (Gal & Linchevski, 2010) 

που επιτυγχάνεται με το χρωματισμό των σχημάτων σε διαφορετικό χρώμα ή τη 

διεύρυνση μιας γραμμής στο σωστό μέγεθος ή με το να κρύβονται τμήματα του σχεδίου 

επιτυγχάνεται η διάκριση των κρυφών σχημάτων. Μια βελτιωμένη προσέγγιση 

χρησιμοποιεί επίσης στρώσεις διαφανειών-επιπέδων, η καθεμία ομαδοποιώντας ένα 

διαφορετικό τμήμα της διαμόρφωσης. Για παράδειγμα, στην παραπάνω εικόνα 

μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τρία στρώματα (εικ. 8), προσθέτοντας και 

αφαιρώντας τα δύο «μικρά» τμήματα στο πρωτότυπο σχήμα, για να βοηθήσει στην 

αναγνώριση και των δύο: το ολόκληρο και τα τμήματα της διαμόρφωσης (Gal ,2005). 

Συμπερασματικά, συνοψίζονται βασικά στοιχεία για τις δεξιότητες προτύπων 

και μοτίβων στη διάκριση σχήματος-πλαισίου. Η αναγνώριση σχημάτων, λοιπόν, 

επιτυγχάνεται με την αναζήτηση μοτίβων μέσα στο σύνθετο σχήμα. Και αυτή η 

τεχνική και η διατήρηση της πρότυπης εικόνας στο νου απαιτούν προσοχή (Duval, 

1999, 1998; Mesquita, 1998; Presmeg, 1992). Η επεξεργασία μπορεί να οδηγεί το 

μαθητή στην από πάνω προς τα κάτω  ή από κάτω προς τα πάνω επεξεργασία. 

Επιπλέον, όταν ο χρωματισμός λαμβάνει χώρα, μπορεί να θεωρηθεί ότι παίρνει τον 

μαθητή πίσω στο στάδιο της οπτικής επεξεργασίας πληροφοριών, όπου η χρήση 

παρόμοιων χρωμάτων δίνει το πλεονέκτημα της αρχής της ομοιομορφίας  Gestalt 

(Gal & Linchevski, 2010; Cheng & Lin, 2005; Gal, 2005). Η σωστή οπτικοποίηση θα 

τα αξιοποιήσει όλα σωστά ώστε να μην προβούν τα παιδιά σε οπτικά σφάλματα κατά 

τη διάκριση σχημάτων από το πλαίσιο.  

1.3. Η διάκριση των ιδιοτήτων των 2Δ γεωμετρικών σχημάτων 

μέσω της οπτικοποίησης 

1.3.1. Δεξιότητες οπτικοποίησης κατά τη διατήρηση ιδιοτήτων  

Τα παιδιά για να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των σχημάτων θα πρέπει να 

οπτικοποιήσουν  τη διατήρηση των σταθερών τους ιδιοτήτων ακόμη κι όταν τα 

σχήματα αυτά μετασχηματίζονται ή αλλάζουν προσανατολισμό και μέγεθος (Duval, 

1999). Όπως είδαμε και προηγουμένως, θεωρείται από τον ερευνητή  πως η 

κατάλληλη οπτικοποίηση προάγει τη λειτουργική κατανόηση κι επομένως και τη 

διατήρηση ιδιοτήτων στα 2Δ ΓΣ. Σύμφωνα και με τον ερευνητή Fiscbein (1993) 
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απαιτείται ο συντονισμός της  διακριτής, αντιληπτικής και λειτουργικής κατανόησης  

κατά την οπτικοποίηση. Έτσι, μόλις κάποιο σχήμα γίνει αντιληπτό διακρίνεται από τα 

υπόλοιπα σχήματα, διότι κατανοούνται λειτουργικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

που το ξεχωρίζουν. 

Για τη διάκριση ιδιοτήτων κατόπιν αλλαγής μεγέθους έκανε λόγο ο Fiscbein 

(1993) στη θεωρία του για τις σχηματικές έννοιες. Ο συγγραφέας ερεύνησε την 

κατανόηση σε μαθητές 2ας-6
ης

 δημοτικού χορηγώντας ένα πρόβλημα με εικόνες 

ευθειών που διέρχονται από 2 σημεία. Στην 1
η
 εικόνα πολλές ευθείες διέρχονταν από 

το σημείο 1, ενώ στη 2
η
 μόνο 2 ευθείες διέρχονταν από το σημείο 2. Οι μαθητές 

ρωτήθηκαν ποιο σημείο είναι μεγαλύτερο και πιο βαρύ ή αν και τα 2 σημεία είναι το 

ίδιο. Οι απαντήσεις που δέχτηκε ποίκιλλαν, κυρίως ανάμεσα στους μαθητές 4
ης

 τάξης. 

Κάποια παιδιά θεώρησαν ότι το σημείο 1 είναι πιο μεγάλο και βαρύ, γιατί διέρχονται 

περισσότερες ευθείες από αυτό. Όμως, οι μαθητές της 6
ης

 σε μεγαλύτερο ποσοστό 

διέκριναν ότι όλα τα σημεία έχουν το ίδιο στρογγυλό μέγεθος είτε είναι στον πίνακα, 

στο τετράδιό τους, είτε σημεία τομής ευθειών. Τα αποτελέσματα έδειξαν μία 

αναπτυξιακή πορεία από τη διακριτή αναπαράσταση στην εννοιολογική αφηρημένη. 

Έτσι, τα παιδιά μέσα από εικονική επεξεργασία που έλεγχε την αρχική οπτική τους 

ανάγνωση, διατήρησαν κατά πλειοψηφία το σταθερό κυκλικό του σημείου, δηλαδή 

την σταθερή ιδιότητα.  Επίσης, οι οπτικές δεξιότητες στη διατήρηση σταθερών 

ιδιοτήτων αναφέρονται κατά τον Duval (1999) στην ικανότητα μεταβολής των 

διαστάσεων ενός ΓΣ (επιμήκυνση, σμίκρυνση) από τα παιδιά. Παράλληλα, είναι 

εφικτή η δημιουργία 3Δ σχημάτων από απλά σχήματα, επιμηκύνοντας το ένα από 

αυτά. Συνήθως το μικρότερο σε μέγεθος φαίνεται ως το πιο μακρινό. Ωστόσο, το 

παιδί οφείλει να αναγνωρίσει ότι και το μικρό σχήμα που δημιούργησε,  θα έχει ίδια 

χαρακτηριστικά με το μεγαλύτερο. Οι φιγούρες αυτές συνενώνονται δημιουργώντας 

τη 3
η
 διάσταση του σχήματος και την αίσθηση του βάθους, όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. 

 

Εικ.9. Αλλαγή των διαστάσεων του σχήματος 
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Πολλοί ερευνητές θεωρούν πως πρέπει στους μαθητές να δίνονται ασκήσεις 

που θα προάγουν τη μεταβολή, τη στροφή και τη διαχείριση των σχημάτων από τους 

ίδιους, ώστε να συλλαμβάνουν το νόημα για τα χαρακτηριστικά που αφορούν το 

σχήμα (Gutiérrez, 1996). Όπως και κατά τη λειτουργική κατανόηση του σχήματος για 

τη διάκρισή του από το πλαίσιο, έτσι και για τη διάκριση ιδιοτήτων απαιτείται η 

λειτουργική τους κατανόηση μέσα από λειτουργικές νοερές πράξεις. Οι νοητές 

μετασχηματικές πράξεις, λοιπόν, αξιοποιούν τις εξής ικανότητες οπτικοποίησης στη 

διάκριση ιδιοτήτων:  

 τη συνεργασία μορφολογικών και εννοιολογικών πτυχών σε γεωμετρικά 

προβλήματα, 

 την ικανότητα να διατηρεί κανείς στο μυαλό του όσες περισσότερες σχηματικές 

μορφές γίνεται, 

  την οργάνωση της νοητής επεξεργασίας, ώστε κάτι να έχει νόημα και να 

αποφορτίζεται η μνήμη και  

 την ικανότητα πρόβλεψης και ενσωμάτωσης της επίδρασης που έχει κάθε 

σχηματική μορφοποίηση που θα οδηγήσει στη λύση (Presmeg, 1986, 1992) 

Επίσης, αυτές οι δεξιότητες που θα αξιοποιηθούν στην οπτικοποίηση για τη διάκριση 

ιδιοτήτων στη Γεωμετρία μπορούν να διακριθούν  μέσα από 3 διαδοχικές φάσεις 

κατά τους Gal και Linchevski (2010): 1. Την οργάνωση: τη φάση όπου τα σχήματα 

και τα αντικείμενα εξάγονται από την οπτική σκηνή, 2.την αναγνώρισή τους και 3.την 

αναπαράστασή τους από το άτομο. Σύμφωνος με αυτά τα στάδια ήταν και ο ερευνητής 

Anderson (1995) που υπονόησε πρώτος την ύπαρξη σταδιακών βημάτων κατά την 

οπτικοποίηση ιδιοτήτων στη γεωμετρία. Δυσκολίες των μαθητών σε αυτές τις φάσεις 

ή βήματα  μπορεί να συνεπάγονται λάθη στην κατανόηση των ιδιοτήτων των  ΓΣ. Οι 

Walcott, Mohrb και Kastbergc (2009) από τις απαντήσεις των μαθητών της έρευνάς 

τους, έδωσαν έμφαση κυρίως στον τρόπο που αυτοί σκέφτονται για τις ιδιότητες του 

σχήματος, πώς το βλέπουν και άρα πώς το κατανοούν. Οι ερευνητές ανακάλυψαν 5 

στάδια μορφοποίησης για το σχήμα, τα οποία στην ουσία αποτελούν και τις 

στρατηγικές των μαθητών: 

 Διάκριση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των σχημάτων. Για 

παράδειγμα το ένα να έχει πλευρές με κλίση, το άλλο ευθείες πλευρές κοκ.  
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 Η διάκριση του ενός σχήματος μεταξύ των άλλων. Π.χ αυτό το ένα να είναι 

πλαγιαστό ή να μη γέρνει.  

 Διάκριση 2 σχημάτων ανάλογα με τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά τους σε ένα 

πλαίσιο. Π.χ το ένα είναι κυρτό, το άλλο όχι.  

 Η σύγκριση. Διακρίνεται η ομοιότητα ή μη των σχημάτων. Για παράδειγμα, 

και τα δύο είναι τετράγωνα, το ένα πλαγιαστό, και τα δύο έχουν παρόμοιο 

σχήμα, αλλά το ένα γέρνει προς τα δεξιά κ.α.  

 Η αναγνώριση και η μετατροπή της σχηματικής μορφής. Τα παιδιά εδώ 

διακρίνουν πώς το ένα σχήμα μπορεί να μετατραπεί στο άλλο σχήμα. Π.χ ένα 

ορθογώνιο σε πλάγιο παραλληλόγραμμο. 

 Τα  συμπεράσματα της μελέτης των Piaget και Inhelder (1966) επαληθεύουν την 

έντονη αλληλεπίδραση εικόνας – νοήματος στη διατήρηση σταθερών ιδιοτήτων στα 

σχήματα. Υποστήριξαν πάλι πως μέσα από τις γεωμετρικές πράξεις, τους νοερούς 

μετασχηματισμούς και τη νοερή εικονική επεξεργασία μπορεί κανείς να οδηγηθεί στην 

κατανόηση ιδιοτήτων. Για παράδειγμα, οι παραπάνω ερευνητές υπογραμμίζουν πως 

όταν τα παιδιά καλούνται να πουν αν συμφωνούν ή όχι με το ότι ένα σχήμα είναι 

τετράπλευρο, όπου  τα σημεία των πλευρών του δίνονται και να αποδείξουν ότι 

τελικά το σχήμα αυτό είναι ένα παραλληλόγραμμο, τα περισσότερα συμφωνούν 

(40%), βασιζόμενα σε νοερές απεικονίσεις και πράξεις με το σχήμα.  Οι τοπικές 

δεξιότητες με τη σειρά τους αναφέρονται στην αντιστροφή, μετακίνηση κι αλλαγή του 

προσανατολισμού του σχήματος για τη διάκριση ιδιότητας (Duval, 1999). Ο 

μετασχηματισμός αποτελεί μία δεξιότητα οπτικοποίησης που περιλαμβάνει αυτή την 

αναστροφή του σχήματος όπως αναφέρεται και στην εργασία της Pavlopoulou (1993, 

σελ. 84). Επηρεάζει δε την αναγνώριση των ακμών/γωνιών του αντεστραμμένου 

σχήματος και γενικά την οπτικοποίηση αυτής της μεταβολής. Το παιδί μπορεί να 

αναγνωρίσει το βασικό σχήμα φέρνοντας τους οριζοντίους άξονες κάθετα σε αυτό 

(Duval, 1995). Επίσης, το παράδειγμα της  αναγνώρισης γραμμών και σημείων σε 

συμπληρωματικές- ζευγάρια γωνιών με την αρχή της συνέχειας στην έρευνα του Gal 

(2005) αξιοποιεί και επιβεβαιώνει τη χρήση των παραπάνω τοπικών δεξιοτήτων. Οι 

μαθητές φαίνεται πως απέτυχαν να δείξουν 2 συμπληρωματικές γωνίες 

αποτραβώντας τες από τη σχηματική εικόνα. Εναλλακτικά, επεσήμαναν ζεύγη 

γωνιών οι οποίες είναι "ευκολότερες" να αναγνωριστούν ως συμπληρωματικές. Στο 

Σχ.2β, προκειμένου να εντοπιστούν γειτονικές συμπληρωματικές γωνίες 1 και 
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2,πρέπει να σπάσουν τη συνέχεια κάθε μίας γραμμής m και n και να εξετάσουν τα 

υπόλοιπα μέρη τους (Εικ. 2c). Έτσι, οι μαθητές μπορούν να μη βρίσκουν 

παρακείμενες συμπληρωματικές γωνίες σε μια τέτοια διαμόρφωση, γιατί δε τις 

μετασχηματίζουν ή δε τις μετακινούν νοερά. Έτσι, τις γωνίες 1 και 3(Σχήμα 2d), για 

τις οποίες απαιτείται μόνο ένα "σπάσιμο-μετακίνηση" στη συνέχεια (στη γραμμή m), 

θα ήταν ευκολότερο να τις αναγνωρίσει ως παρακείμενες συμπληρωματικες αντί για 

1 και 2. Φαίνεται πως όσο λιγότερος νοερός μετασχηματισμός απαιτείται τόσο πιο 

εύκολη καθίσταται η διάκριση ιδιοτήτων του σχήματος (Fiscbein, 1993). 

 

Εικ.10.Διάκριση με αντιστροφή & νοερή μετακίνηση συμπληρωματικών γωνιών 

 

Η κύρια δυσκολία που αντιμετωπίζουν εδώ οι μαθητές οφείλεται στο ότι η γωνία θα 

πρέπει να ενεργεί ως «σχήμα» και τα τρία τμήματα γραμμής να ενεργήσουν με τη 

σειρά τους ως «πλαίσιο» (Σχήμα 2f) (Gal, 2005). Ο δάσκαλος,  μπορεί να υποδείξει 

να αντιστραφεί το τμήμα, να αποσπαστούν νοερά οι γωνίες ή να κρύβονται τα 

παρεμβαλλόμενα μέρη κι οι γραμμές διαμόρφωσης ώστε να είναι σε θέση οι μαθητές 

να εστιάσουν στα υπόλοιπα τμήματα στα οποία είναι κρυμμένες οι απαιτούμενες 

γωνίες (Peterson & Grant, 2003). 

 Συνοψίζοντας βασικά στοιχεία για τις δεξιότητες οπτικοποίησης στη 

διατήρηση ιδιοτήτων φαίνεται πως η έρευνα εστιάζει για μία ακόμη φορά στη 

λειτουργική κατανόηση μέσω της λειτουργικής οπτικοποίησης. Οι μελέτες 

αναφέρονται κυρίως σε δυσκολίες διάκρισης ιδιοτήτων. Συνεπώς, οι μαθητές 
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δυσκολεύονται όταν τα σχήματα δίνονται αντεστραμμένα, μεγεθυμένα ή σε 

σμίκρυνση και γενικότερα όταν από το μαθητή απαιτείται μεγαλύτερος νοερός 

μετασχηματισμός τους, ώστε να γίνει ορατή κάποια ιδιότητα(π.χ. Duval, 1999; 

Fiscbein, 1993). Ωστόσο, μέσα από τις ερευνητικές προτάσεις για ωφέλιμη 

οπτικοποίηση αποκαλύπτονται ορισμένες στρατηγικές που βοηθούν στον εντοπισμό 

ιδιοτήτων (π.χ. μελέτες των Walcott, Mohrb & Kastbergc, 2009; Presmeg, 1986, 

1992). Έτσι λοιπόν αναλογικά προκύπτει ότι όταν επιστρατεύονται δεξιότητες 

εικονικής και νοερής επεξεργασίας επιτρέπουν καλύτερα στα παιδιά να αλλάξουν το 

σχηματικό προσανατολισμό ή τις σχηματικές διαστάσεις για να ανακαλύψουν πως η 

ιδιότητα παραμένει αναλλοίωτη στο σχήμα ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία 

αυτό συναντάται κάθε φορά. 

1.3.2. Δεξιότητες οπτικοποίησης κατά τη μη διατήρηση ιδιοτήτων  

Πολλές φορές είναι πιθανό οι μαθητές να διέλθουν από παρανοήσεις, λόγω 

της διαμάχης ανάμεσα στις ιδιότητες της σχηματικής μορφής και της εικόνας της, με 

αποτέλεσμα να μη διατηρείται η ιδιότητα του σχήματος. Σύμφωνη με αυτή τη 

συνέπεια, η έρευνα της Alessandra Mariotti (1992) υποστηρίζει πως η αναγνώριση 

της ιδιότητας της γωνίας χάνεται τη στιγμή που το παιδί προσκολλάται στην πρότυπη 

εικόνα της γωνίας. Πιο συγκεκριμένα,  όταν κορίτσι 16 ετών ρωτάται για το πόσες 

γωνίες υπάρχουν σε σχήμα, όπου διέρχονται 2 ευθείες από τη γωνία του, θεωρεί πως 

η γωνία παραμένει μία, ακόμη κι αν διχοτομείται. Το παιδί πιθανό να είχε στο νου 

του μία γωνία ορισμένου μεγέθους και προσανατολισμού που του ήταν δύσκολο να 

αποδεχθεί ότι μία ευθεία μπορεί να τη διχοτομήσει σε δύο ανομοιόμορφες( σύμφωνα 

με το πρότυπο γωνίας στο νου) γωνίες. Οι ορθές γωνίες στα τρίγωνα μπορεί να 

ταιριάζουν με το μοτίβο ορθής γωνίας στο μυαλό του μαθητή (Gal & Linchevski, 

2010). Αυτό αποτελεί μέρος της αναγνώρισης του οπτικού προτύπου. Ο μαθητής που 

ψάχνει για μια ορθή γωνία πρώτα "επικεντρώνεται" σε γωνίες που ταιριάζουν στο 

μοτίβο. Επιπλέον, μπορεί η προηγούμενη εμπειρία πρωτότυπων ορθών γωνιών (με 

οριζόντια και κατακόρυφα τμήματα)να του δημιουργεί την τάση να εκχωρούνται 

αυτές οι ορθές γωνίες με συγκεκριμένο τρόπο. Ο μαθητής μπορεί να εκτελεί έναν 

νοερό μετασχηματισμό των ορθών γωνιών με βάση το πρότυπο που είναι 

αποθηκευμένο στη μνήμη του. Πιθανόν να μπορεί να αποθηκεύσει διάφορα πρότυπα 

ορθών γωνιών στη μνήμη - μερικά από τα οποία είναι εύκολο να ανακτηθούν και 
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άλλα των οποίων η ανάκτηση απαιτεί μακροπρόθεσμη μνήμη. Οι ορθές γωνίες στα 

τρίγωνα ABC και ADC φαίνεται να έχουν ενεργοποιήσει αυτά τα πρότυπα που 

αποθηκεύονται  εύκολα στην μνήμη. Κατά την επεξεργασία οπτικών πληροφοριών 

αποσυνθέτει το σχήμα σε δύο τρίγωνα .Μια τέτοια αποσύνθεση, η οποία είναι μια 

ιεραρχική δομή των εικόνων (αναπαράσταση), καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό των 

απαιτούμενων γωνιών για δύο λόγους: (1) αυτή η γωνία δεν περιλαμβάνεται στα 

δευτερεύοντα σχήματα και (2)παρέχει μια απάντηση και καθυστερεί μια περαιτέρω 

αναζήτηση. Είναι αξιοσημείωτο ότι αν κανείς περιστρέψει το σχήμα 45 μοίρες θα 

διακρίνει τις ορθές γωνίες. (Gal ,2005). 

 

Εικ.11. πρότυπη εικόνα & οπτικό μοτίβο ορθής γωνίας 

Οι δυσκολίες, επομένως, των μικρών παιδιών προκύπτουν στην 

πραγματικότητα από την αδυναμία να προχωρήσουν περισσότερο από την πρώτη 

ματιά στη γεωμετρική μορφή, η οποία είναι το αποτέλεσμα της οπτικής αντίληψης 

μίας πρότυπης εικόνας (Duval, 1999). Η μη διατήρηση ιδιοτήτων λόγω επιμονής σε 

πρότυπη εικόνα σχήματος, επιβεβαιώνεται και στην έρευνα της  Hershkowitz (1989b) 

όπου ανέφερε αυξανόμενες δυσκολίες στην ταυτοποίηση τρίγωνων ορθής γωνίας 

κάθε φορά που οι κάθετες πλευρές τους μετατρέπονται από το να είναι παράλληλες 

στα περιθώρια του χαρτιού. Με λίγα λόγια η αλλαγή στον προσανατολισμό ή στο 

μέγεθος της γωνίας δεν επιτρέπει τη διατήρηση της ιδιότητας της ορθής γωνίας. Για 

το σκοπό αυτό, έκανε τη διάκριση μεταξύ bottom-up και top-down επεξεργασία σε 

σχέση με δύο περιπτώσεις: (1) μια πρωτότυπη (π.χ. Presmeg, 1992) ορθή γωνία (των 

οποίων οι κάθετες πλευρές είναι παράλληλες με τα περιθώρια του χαρτιού) όταν δεν 

εμφανίζεται ένα σύμβολο μιας ορθής γωνίας και (2) μια ορθή γωνία (είτε σε 

πρωτότυπη μορφή είτε σε στροφή) με το συμβατικό σύμβολο ορθής γωνίας (βλέπε 

σχήμα 4). 
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Εικ.12. Ορθές γωνίες χωρίς και με τη χρήση του ανάλογου συμβόλου & περιστροφή 

Όταν αντιπροσωπεύεται μια πρωτότυπη ορθή γωνία, εντοπίζεται με 

επεξεργασία από τη βάση προς την κορυφή (Gal & Linchevski, 2002): η αναγνώριση 

χρησιμοποιεί αισθητηριακό ερέθισμα, το οποίο αναγνωρίζει οριζόντια και κάθετα 

τμήματα ως πρότυπο πρωτότυπης ορθής γωνίας σε αυτόματη διαδικασία. Αν το 

αντικείμενο περιστρέφεται από την πρωτότυπη θέση (και τότε είναι πιθανόν 

διαφορετικό (Tall & Vinner, 1981), από μια ορθή γωνία), τότε τελείται μία 

ελεγχόμενη διαδικασία, η οποία απαιτεί προσοχή και συνειδητό έλεγχο (Anderson, 

1995) και  χρειάζεται για να αναγνωριστεί η σωστή γωνία. Αναγνώριση μιας ορθής 

γωνίας που είναι παράλληλα με τα περιθώρια της σελίδας είναι ευκολότερη από την 

αναγνώριση μιας περιστρεφόμενης (π.χ. Hershkowitz, 1989α). Αντίθετα, όταν 

χρησιμοποιείται το συμβατικό σύμβολο μιας μικρής ορθής γωνίας, η αναγνώριση της 

ορθής γωνίας συμβαίνει μέσω επεξεργασίας από πάνω προς τα κάτω. Σε αυτήν την 

περίπτωση, το ειδικό πλαίσιο του συμβόλου χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση των 

χαρακτηριστικών πληροφοριών σε αναγνώριση της μορφής. Οι Fernandez, Bock, 

Verschaffel και Van Dooren (2014) θέλησαν να ερευνήσουν κι αυτοί αν οι μαθητές 

αιτιολογούν ορθά τη διατήρηση ή όχι των χαρακτηριστικών όταν αλλάζει το μέγεθος 

ενός γεωμετρικού σχήματος. Βρήκαν, λοιπόν, πως οι μαθητές πολλές φορές συγχέουν 

το μέγεθος και τις διαστάσεις ενός αντικειμένου με τις κατευθύνσεις του. Για 

παράδειγμα, ένα τετράγωνο έχει 2 κατευθύνσεις(αν υποθέσουμε ότι οι 2 απέναντι 

πλευρές του είναι παράλληλες) αλλά η περίμετρός του θα είναι μονοδιάστατη. Πάνω 

από το ένα πέμπτο των απαντήσεων έδειξε ότι βασίστηκαν στην άμεση αιτιολόγηση, 

καθιστώντας σαφείς τις δυσκολίες διάκρισης των χαρακτηριστικών των σχημάτων 

όταν δίνονταν μεγεθυμένο. Όταν χρησιμοποιήθηκαν οπτικά βοηθήματα οι μαθητές 

ανταποκρίθηκαν καλύτερα.  

  Παράλληλα, ένα κορίτσι της ένατης τάξης που παρατηρήθηκε στη μελέτη 

του Gal (2005) κλήθηκε από τον δάσκαλο της να ελέγξει  αν οι διαγώνιες του 

τετραγώνου ήταν κάθετες μεταξύ τους (αν σχηματίζουν ορθές γωνίες). 
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Αναφερόμενος σε σχέδιο ενός τετραγώνου με τις διαγώνιες του ο εκπαιδευτικός 

έλαβε αρκετές  λανθασμένες απαντήσεις, των οποίων τη πηγή προσπάθησε να 

εντοπίσει. Μπορούμε να δούμε ότι η μαθήτρια ερμηνεύει τη διαγώνιο με πολλούς 

τρόπους: η διαγώνιος τεμαχίζει το τετράγωνο σε τρίγωνα, οι διαγώνιοι τέμνουν την 

περίμετρο του τετράγωνου (στις κορυφές), συνεχίζει να δείχνει σε άλλη γωνία κάθε 

φορά που καλείται να ελέγξει αν η γωνία στο σημείο τομής είναι ορθή γωνία. Πολλές 

εξηγήσεις είναι δυνατές για τις απαντήσεις της. Κατ 'αρχάς, κάποιοι μαθητές, όταν 

μιλάνε για κάθετες γραμμές, δεν μπορούν να επισημάνουν πού είναι η ορθή γωνία. 

Δείχνουν την περιοχή κοντά στο σημείο τομής. Αυτή η δυσκολία μπορεί να εξηγείται 

εύκολα από την οργάνωση στην αρχή της συνέχειας Gestalt. Υπάρχει, δηλαδή, η τάση 

να αντιλαμβάνονται τις γραμμές που συνεχίζουν προς την ίδια κατεύθυνση, παρά τις 

γραμμές-ευθείες με απότομη στροφή κι αναγκάζει τον κάθε μαθητή να δει δύο 

ευθείες γραμμές (σχήμα 11α) αντί για 2 σειρές που προέρχονται από ένα σημείο, 

σχηματίζοντας μια γωνία (Εικ. 11b). Η κατεύθυνση των ευθειών που σχηματίζουν 

ορθές γωνίες είναι ιδωμένη από συγκεκριμένη οπτική γωνία. Δηλαδή, το μάτι 

αναζητά ευθύγραμμα τμήματα που τέμνονται χωρίς οι γραμμές τους να συνεχίζουν. 

Το σημείο τομής των κάθετων τμημάτων μόνο νοείται ως σημείο εύρεσης ορθών 

γωνιών. Επίσης, αν οι γραμμές συνεχίζουν ή έχουν και διαφορετικό μέγεθος(η μία πιο 

κοντή , η άλλη πιο μακριά) τότε το παιδί φαίνεται να δυσκολεύεται να διακρίνει την 

ιδιότητα ακόμη περισσότερο (Gal & Linchevski, 2010):.  

 

Εικ.13. Μη διατήρηση ιδιότητας λόγω κατεύθυνσης & μεγέθους των ευθειών 

Υπάρχουν βέβαια και μελέτες σε έργα με 2Δ σχήματα που φανερώνουν πως οι 

ιδιότητες δε διατηρούνται, διότι οι μαθητές παρασύρονται από την ορολογία, την 

ονομασία των σχημάτων. Μπορεί, λοιπόν, να θεωρούν πως μόνο μία σχηματική τάξη 

έχει μία συγκεκριμένη ιδιότητα. Για παράδειγμα, τα παραλληλόγραμμα θα έχουν 

πλευρές παράλληλες , γιατί αυτό λέει η ονομασία τους. Για τους ερευνητές Vinner 

και Hershkowitz (1980) ο ορισμός της σχηματικής έννοιας ή ο λεκτικός ορισμός που 

εξηγεί με ακρίβεια την έννοια, συχνά παραμένει αδρανής στη γνωστική διαδικασία, 

καθώς τα παιδιά βασίζονται στην επίκληση της εικόνας της έννοιας, που 
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κατασκευάζεται από τον ορισμό της έννοιας και τα κοινά πρότυπα μέσα στην έννοια 

της τάξης του σχήματος αυτού. Ο επίσημος ορισμός του σχήματος και η εικόνα 

χρησιμοποιούνται εξίσου για να σχηματιστεί η έννοια. Τόσο η εμμονή των παιδιών 

μόνο στην ορολογία ή μόνο στην πρότυπη εικόνα που έχουν για ένα ορισμένο σχήμα, 

μπορούν να προκαλέσουν παρανοήσεις στην οπτική διάκριση των ιδιοτήτων του. 

Έτσι, οι Fischbein και Nachlieli, (1998) υποστήριξαν πως η σχηματική έννοια 

προσεγγίζεται ως δυναμική, γιατί βασίζεται στα εμπειρικά δεδομένα των παιδιών, 

αλλά συγχρόνως έρχεται και πρέπει να κουμπώσει σε επεξηγηματικές ορολογίες, 

χαρακτηριστικά και πραγματικές ιδιότητες για το σχήμα. Η φανταστική έννοια είναι 

μοναδική για τις γεωμετρικές έννοιες και για κάθε άτομο. Με άλλα λόγια, η 

φανταστική εικόνα των ιδιοτήτων του ορθογωνίου μπορεί να διαφέρει από μία άλλη, 

ανάλογα με την νοητή εικόνα που έχει συνδέσει για αυτό  το σχήμα ο κάθε άνθρωπος 

στο μυαλό του, δηλαδή την πρότυπη εικόνα του σχήματος(σελ. 1193).  Παρόμοια σε 

μελέτη των Walcott, Mohrb και Kastbergc (2009) η φανταστική έννοια για τις 

σχηματικές ιδιότητες μπορεί να προκληθεί προφορικά ή οπτικά. Πολλές φορές η 

προσκόλληση στην πρότυπη σχηματική εικόνα ή στον ορισμό του ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου επαλήθευσε τα σφάλματα στη διάκριση των ιδιοτήτων του, όπως 

έγινε και στις παραπάνω μελέτες. Οι ερευνητές έλεγχαν συγκεκριμένα τις 

στρατηγικές διάκρισης και κατανόησης των μαθητών. Για παράδειγμα, η θέα ενός 

παραλληλογράμμου στη σελίδα προκάλεσε μια αισθητηριακή εικόνα του 

παραλληλογράμμου που μπορούσε να χειριστεί διανοητικά και οριοθετούνταν από 

τον τυπικό ορισμό του παραλληλόγραμμου. Η δε κατανόηση της σχηματικής έννοιας 

βασίστηκε στις νοητές εικόνες για το σχήμα και τις ιδιότητές του ανάλογα με μία 

τάξη σχημάτων.  

Συμπερασματικά σε αυτή την ενότητα, φαίνεται πως οι περισσότεροι 

ερευνητές που διερεύνησαν τη μη διατήρηση των ιδιοτήτων στα σχήματα, 

αναφέρθηκαν σε ορισμένες δεξιότητες ή στρατηγικές οπτικοποίησης. Έτσι, 

αναφέρονται συχνές παρανοήσεις παρά διευκόλυνση διάκρισης ιδιοτήτων όταν 

επιστρατεύονται μοτίβα και αναζήτηση πρότυπων σχημάτων από τους μαθητές (π.χ. 

Fernandez, Bock, Verschaffel & Van Dooren, 2014; Gal & Linchevski, 2010). Τότε 

τα χαρακτηριστικά του σχήματος δε διατηρούνται με μεταβολή θέσης, κατεύθυνσης ή 

μεγέθους, ιδιαίτερα όταν  υπάρχει ένα άκαμπτο πρωταρχικό σχήμα στο νου για μία 

ορισμένη κλάση σχημάτων (Hershkowitz, 1989). Η έρευνα, ωστόσο, δείχνει πως τα 
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πρότυπα και τα μοτίβα μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα στη διάκριση ιδιοτήτων 

ακόμη και σε μη πρωταρχικά σχήματα, αρκεί να συνδυαστούν με άλλες δεξιότητες 

ώστε να αξιοποιηθούν ευέλικτα. Τότε τα παιδιά μπορούν να δέχονται πως το πρότυπο 

σχήμα μπορεί να συναντάται μικρότερο, πιο πλαγιαστό κ.α. (π.χ. σε μελέτες όπως 

αυτές των Walcott, Mohrb & Kastbergc, 2009;  Gal, 2005)  

1.4. Η διάκριση σχέσεων μεταξύ των 2Δ Γεωμετρικών σχημάτων 

μέσω της οπτικοποίησης 

Μία εξωτερική σχηματική αναπαράσταση φανερώνει σχέσεις μεταξύ των 

γεωμετρικών αντικειμένων. Τέτοιες σχέσεις μπορεί να είναι η παραλληλία, η ισότητα, 

οι ορθές γωνίες- καθετότητα, τα σημεία τομής κ.α. Οι σχέσεις αυτές αναπτύσσονται 

αρχικά μεταξύ των μερών του σχήματος, όπως για παράδειγμα μεταξύ των πλευρών 

του, των γωνιών του. Αυτές κατόπιν συσχετίζονται με τις σχέσεις που υπάρχουν 

μεταξύ των μερών άλλου σχήματος (Mariotti, 1992).  Η κατανόηση των σχέσεων 

αυτών οδηγεί στη γεωμετρική αιτιολόγηση κι αντίληψη του σχήματος. Ωστόσο, δε 

προκύπτουν πάντα σχηματικές σχέσεις μεταξύ σχημάτων. Ενδέχεται να γίνεται 

κατανοητό μόνο το σχήμα και οι ενιαίες ιδιότητές του. Τότε θεωρούμε ότι δεν 

χρησιμοποιούνται ικανότητες βαθιάς οπτικοποίησης, αλλά απλή ανάγνωση μιας 

απεικόνισης σχήματος και των χαρακτηριστικών του (Gutiérrez, 1996). Αυτό 

συμβαίνει διότι το άτομο που οπτικοποιεί το κάθε σχήμα χωριστά δε μπαίνει στη 

διαδικασία συσχέτισης του με τα άλλα σχήματα. Επομένως, δεν αντιστρέφει, δε 

μεγεθύνει στην αναζήτηση παρόμοιων σχημάτων με αυτό που έχει δει (Hershkowitz, 

1989). 

1.4.1. Δεξιότητες διάκρισης σχέσεων μέσω σύγκρισης 

Για τις σχέσεις μεταξύ των σχημάτων μέσα από την οπτικοποίηση ομοιότητας 

ή διαφοράς μιλούν τα ευρήματα της μελέτης των Walcott, Mohrb και Kastbergc 

(2009). Εξετάστηκε ένα μεγάλο σύνολο απαντήσεων 900 μαθητών 4
ης

 δημοτικού  στη 

γεωμετρία μέσα από μια  δομημένης απόκρισης διαδικασία (National Evaluation of 

Educational Progress, NAEP) που διοργανώθηκε το 1992 και το 1996. Αυτό το 

εργαλείο χρησιμοποιήθηκε στις ΗΠΑ και ουσιαστικά αξιολογούσε τις δυνατότητες 

των παιδιών στα μαθηματικά αντικείμενα, κυρίως επιδόσεις που ‘’ έμεναν πίσω’’ , 

κρίνονταν ανεπαρκείς κτλ. Οι μαθητές έπρεπε να κατονομάσουν τις ομοιότητες και τις 
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διαφορές μεταξύ ενός παραλληλογράμμου και ενός ορθογωνίου σχήματος ίδιου 

εμβαδού που παρουσιάζονταν δίπλα δίπλα σε ένα πλέγμα. Πιο αναλυτικά, έπρεπε να 

εξηγήσουν γιατί οι δύο αυτές σχηματικές μορφές είναι ίδιες ή γιατί είναι 

διαφορετικές, χρησιμοποιώντας εικόνες, σχέδια ή αριθμούς. Μόνο το 11 % των 

μαθητών έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις. Μέσω της κατηγοριοποίησης της 

εργασίας των παιδιών, χρησιμοποιώντας τη συνεχή μέθοδο σύγκρισης, εντοπίστηκαν 

διαφορετικές κατηγορίες απαντήσεων. Η πρώτη ομάδα απαντήσεων δείχνει ότι οι 

μαθητές θεωρούν τις δύο φιγούρες ίδιες με βάση τα ευέλικτα πρωτότυπα που κατέχουν 

για την εικόνα του σχήματος, ενώ η δεύτερη ομάδα δείχνει ότι οι μαθητές θεωρούν 

τις δύο φιγούρες/μορφές ως διακριτά σχήματα, βασιζόμενοι σε άκαμπτα πρωτότυπα. Η 

έρευνα αποκάλυψε απαντήσεις που φανερώνουν ότι οι μαθητές αναπτύσσουν μια 

δυναμική ή φανταστική έννοια για το σχήμα, της οποίας η κατανόηση  βασίζεται στο 

νόημα  που συμπεριλαμβάνει τον διανοητικό/νοητό χειρισμό των σχημάτων. Έτσι, 

προσδιόρισαν τα κριτήρια διάκρισης μεταξύ των δύο σχημάτων ως εξής: 

Ιδιότητες διάκρισης ομοιότητας παραλληλογράμμου κι ορθογωνίου 

Η ρουμπρίκα βαθμολόγησης της NAEP απαριθμεί τα ακόλουθα κριτήρια για δύο 

όμοια σχήματα: 

1. Και τα δύο έχουν 4 πλευρές (ή 4 ακμές ή 4 γωνίες). 

2. Και τα δύο έχουν παράλληλες πλευρές. 

3. Και τα δύο έχουν δύο ομάδες πλευρών που έχουν το ίδιο μήκος. 

4. Έχουν το ίδιο εμβαδόν. 

5. Έχουν το ίδιο μήκος (βάση). 

6. Έχουν το ίδιο ύψος (NCES, 2005). 

Ιδιότητες διαφοροποίησης παραλληλογράμμου από ορθογώνιο σχήμα 

Αντίστροφα, για να διακρίνουν οι μαθητές αν δύο σχήματα είναι διαφορετικά 

οφείλουν να ελέγξουν : 

1. Αν το ένα έχει 4 ίσες γωνίες και το άλλο όχι. 



37 
 

2. Αν κάποιο έχει ορθές γωνίες ή κάθετες γραμμές και το άλλο όχι. (τα παιδιά 

δεν χρειάζεται να κάνουν τις συγκρίσεις, μπορούν απλά να πουν: "κάποιο έχει 4 ίσες 

γωνίες") 

3. Το ένα είναι "πιο λοξό/ με μεγαλύτερη κλίση" από το άλλο (ή ένα χωράει 

πλήρη τετράγωνα και το άλλο όχι). 

4. Έχουν διαφορετικές περιμέτρους. (NCES, 2005) 

Παρόμοια κριτήρια σύγκρισης διερευνήθηκαν για τα τρίγωνα. Η απόδειξη ότι δύο 

τρίγωνα είναι όμοια γίνεται όλο και πιο δύσκολη, όσο περισσότερος νοητός 

μετασχηματισμός απαιτείται. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ευκολότερο να 

αποφασιστεί ότι το τρίγωνο Β στην εικόνα 14 είναι ίσο με το τρίγωνο Α (διανοητικός 

μετασχηματισμός: 90 ° δεξιά στροφή του Β) από το να αποφασιστεί ότι  το C είναι 

ίσο με το Α (μια δεξιά στροφή 90 ° συν την εικόνα καθρέφτη του C). Η προηγούμενη 

εμπειρία με φυσικούς μετασχηματισμούς μπορεί να βελτιώσει το χειρισμό 

διανοητικών μετασχηματισμών κι αναπαραστάσεων (Bishop, 1983). 

 

Εικ. 14. Συσχέτιση τριγώνων με νοητές αναπαραστάσεις και μετασχηματισμούς 

Την παραπάνω άποψη  ασπάστηκε και η μελέτη των Clements, Wilson και Sarama 

(2004) που επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση της χρήσης ενεργειών και δεξιοτήτων 

των παιδιών πάνω στα αντικείμενα, έτσι ώστε να συνθέσουν γεωμετρικά σχήματα. 

Δηλαδή στο παράδειγμα της παρακάτω εικόνας δεν απαιτούνταν μόνο νοητός 

μετασχηματισμός των μερών των τριγώνων. Μπορούσαν τα παιδιά ακόμη να 

συνθέσουν δύο παρόμοια μεσαία τρίγωνα συνδυάζοντας νοερά άλλα σχήματα. Έτσι, 

μέσα από τεστ και μελέτες 72 παιδιών 3ων-7 ετών,  με τη βοήθεια πάζλ ή στον Η/Υ, 

έγινε φανερό πως τα παιδιά απέκτησαν ικανότητες να συνδυάζουν τα σχήματα 

μεταξύ τους μέσα από δοκιμές και λάθη και να δημιουργούν εικόνες από 

συνδυασμούς σχημάτων, τα οποία στην ουσία αποτελούν νέα σχήματα. Για 

παράδειγμα, τη δημιουργία δύο όμοιων τριγώνων μέσα από το συνδυασμό 
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μικρότερων τριγώνων (βλ. εικ. 15 Β σχήμα KLN & NLM) είτε μέσα από το 

συνδυασμό ενός τραπεζίου (B’C’BC) κι ενός μικρού τριγώνου (AB’C’). Μέσα από 

τις συνθετικές δεξιότητες ο μαθητής αντιλαμβάνεται τη σχέση ομοιότητας στα 

χαρακτηριστικά των δύο μεσαίων τριγώνων που δημιούργησε(ABC & KLM) και 

μπορεί να τις συγκρίνει, να τις γενικεύσει και να τις διατηρήσει. Οι παρατηρήσεις 

αυτές επαληθεύονται και από μεταγενέστερη έρευνα των Gal και Linchevski (2010) 

στο ίδιο έργο (βλ. εικ.15). Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μαθητές που τους ζητήθηκε 

να βρουν παρόμοια τρίγωνα  βρήκαν πιο εύκολο να δείξουν τα δύο παρόμοια τρίγωνα 

στα αριστερά της ίδιας εικόνας (AB'C'~ABC) από ότι τα δύο παρόμοια τρίγωνα στα 

δεξιά (KLM~KNL). Αυτό συνέβη, διότι η  τελευταία διάκριση απαιτεί μεγαλύτερο 

διανοητικό μετασχηματισμό.  

 

Εικόνα 15. Σύνθεση και σύγκριση παρόμοιων τριγώνων 

Συμπερασματικά για αυτήν ενότητα φαίνεται πως για τα παιδιά του δημοτικού 

είναι αρκετά δύσκολη η σύγκριση μεταξύ των σχημάτων για την εύρεση ομοιοτήτων 

ή διαφορών που θα υποδεικνύουν την ύπαρξη κάποιας σχέσης ανάμεσα στα σχήματα. 

Αυτό συμβαίνει, διότι σε αυτή την περίπτωση απαιτείται αξιοποίηση ανώτερων 

δεξιοτήτων οπτικοποίησης όπως είναι αυτές που αφορούν στο νοερό μετασχηματισμό 

του ενός σχήματος στο άλλο (Walcott, Mohrb & Kastbergc, 2009).  Όπως έγινε 

προφανές στη μελέτη των Clements, Wilson και Sarama (2004) άλλοτε χρειάζονται 

συνθετικές και συνδυαστικές ικανότητες. Γενικότερα, όπως και στη διάκριση 

ιδιοτήτων έτσι και στη διάκριση σχέσεων πραγματοποιείται  περισσότερη νοερή 

επεξεργασία με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πιο πολλές δυσκολίες κατά την 

οπτικοποίηση (Gal & Linchevski, 2010). Στις μελέτες που παρουσιάστηκαν 

υποστηρίζεται ότι τα παιδιά τείνουν να μη βλέπουν σχέσεις όταν εστιάζουν 

αποκλειστικά στις διαφορές. Αυτές εντοπίζονται γρήγορα γιατί ο νους αυτόματα δε 

μπαίνει σε διαδικασία νοερών μετασχηματισμών, έτσι ώστε να μετατρέψει νοερά το 

ένα σχήμα στο άλλο με σκοπό να μοιάζουν. Επομένως, οι μαθητές διακρίνουν 

σχέσεις περισσότερο μέσω της αναζήτησης ομοιότητας στη σύγκριση σχημάτων. 
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Αυτό γίνεται, καθώς για αυτό το συσχετισμό βασίζονται σε ευέλικτες κι όχι άκαμπτες 

εικόνες πρότυπων σχημάτων. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, κατανοούν ότι το 

πρωταρχικό σχήμα θα πρέπει να υποστεί κάποια μεταβολή προκειμένου να ομοιάζει 

με κάποιο άλλο σχήμα με το οποίο συγκρίνεται.  

1.4.2. Δεξιότητες διάκρισης σχέσεων με βάση την πρότυπη εικόνα  

Τα παιδιά τείνουν να διακρίνουν τις γεωμετρικές φιγούρες έχοντας στο νου 

τους ένα πρότυπο-πρωτότυπο που αναπαριστά μία κλάση/ομάδα σχημάτων και 

προκύπτει μέσα από συγκρίσεις ως παράδειγμα ή αντι-παράδειγμα για μία κατηγορία 

σχημάτων. Για παράδειγμα, ένα πρότυπο της κλάσης των ορθογωνίων 

παραλληλογράμμων μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για την ομάδα των 

τετραπλεύρων , αλλά και αντι-παράδειγμα για την τάξη/ομάδα των τετραγώνων. Για 

την κατηγοριοποίηση των σχημάτων, τα παιδιά χρησιμοποιούν την πρωτοτυπική 

κρίση είτε για την εικονική είτε για τη γνωστική διαμόρφωση του σχήματος και τις 

ιδιότητες του (Clements et al, 1999). Συγκεκριμένα, η Hershkowitz (1989) έδειξε ότι 

τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούν πρωτότυπα και επιβάλλουν χαρακτηριστικά είτε για 

να αποδεχθούν είτε για να απορρίψουν την κατηγοριοποίηση ενός δεδομένου 

γεωμετρικού σχήματος σε μια κατηγορία σχημάτων. Τα επιβληθέντα χαρακτηριστικά 

περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά του σχήματος που ταιριάζουν στο πρωτότυπο του 

παιδιού, αλλά δεν είναι απαραιτήτως μια τυπική ιδιότητα του σχήματος. Για 

παράδειγμα, ο προσανατολισμός των σχημάτων στη σελίδα αποδείχθηκε ότι είναι 

ένας παράγοντας για τον προσδιορισμό της ιδιότητας μέλους ενός σχήματος. Η 

ερευνήτρια διαπίστωσε ότι ορισμένα παιδιά δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν ένα 

παράδειγμα ενός κεκλιμένου ισόπλευρου τριγώνου λόγω της ασυνέπειας του 

παραδείγματος με τη σύνδεση του παιδιού με το πρωτότυπο ενός τριγώνου με μια 

οριζόντια βάση. Από την άλλη, οι Fischbein και Nachlieli (1998) σημείωσαν ότι 

παρόλο που οι μαθητές μπορούσαν να δώσουν τον σωστό ορισμό ενός 

παραλληλογράμμου, πολλοί δεν εφάρμοζαν αυτόν τον ορισμό όταν αναγνώριζαν τα 

σχήματα. Τα παιδιά που παρουσίαζαν έναν λεκτικό ορισμό, χωρίς ένα οπτικό 

παράδειγμα, παρήγαγαν πρωτότυπα παραδείγματα δικά τους. Ο ορισμός δηλαδή, 

όριζε έναν κανόνα ορισμένου πρότυπου σχήματος( π.χ. ένα συγκεκριμένο σχήμα για 

κάθε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο). Επιπλέον, η έρευνα των Vinner και 

Hershkowitz (1983) υποστηρίζει την ιδέα ότι τα λεκτικά πρωτότυπα γεωμετρικών 
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μορφών που χρησιμεύουν ως οπτικά παραδείγματα μιας κλάσης σχημάτων είναι τα 

μέρη της ιδέας που κατασκευάζονται πρώτα και τα παραδείγματα αυτά είναι συχνά το 

μόνο συστατικό της έννοιας για το σχήμα . 

 Ταυτόχρονα, άλλοι ερευνητές επικεντρώθηκαν στη μελέτη σχέσεων μεταξύ 

παρόμοιων τετραπλεύρων. Οι Clements και άλλοι (1999) διεξήγαγαν έρευνα σε 97 

μαθητές 3ων-6 ετών μέσα από ατομικές συνεντεύξεις. Αρχικά, ανακάλυψαν πως τα 

παιδιά βασίζονται στην εικόνα του σχήματος και στη συνέχεια είναι ικανά να 

αναγνωρίσουν ακόμη κι απλές κοινές ιδιότητες τους σε παρόμοια σχήματα. Φάνηκε  

να είναι μικρότερη η δυνατότητα αναγνώρισης σχέσης μεταξύ των 

παραλληλογράμμων και τριγώνων από ότι μεταξύ των κύκλων και μεταξύ των 

τετραγώνων. Τα παιδιά 4
ων

  ετών συσχέτισαν τα τετράγωνα με τα παραλληλόγραμμα, 

πιθανόν διότι είχαν ως πρότυπο τετραπλεύρου το τετράγωνο. Από την άλλη πλευρά, 

όλα τα παιδιά δέχονταν σχεδόν πάντα τα μακρουλά τετράπλευρα ως 

παραλληλόγραμμα, ενώ για αυτά ανέφεραν σπανιότερα ιδιότητες σε σχέση με τα 

τρίγωνα και τα τετράγωνα. Τα ευρήματα σχετικά με τα τετράγωνα και τα ορθογώνια 

δείχνουν μια αργή αύξηση της προδιάθεσης και της ικανότητας  για ταξινόμηση με 

βάση τις ορθές γωνίες. Αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να απεικονίσουν τη 

δυσκολία που προκύπτει από την έγκαιρη εισαγωγή τετραγώνων και ορθογωνίων 

στην εκπαίδευση των παιδιών, και επομένως κι ορθών γωνιών, χωρίς την προσοχή 

στην έννοια της γωνίας. Οι Μιχαήλ,  Μουσκή  και Γαγάτσης (2014) εργαζόμενοι στο 

ίδιο πνεύμα διάκρισης σχέσεων μεταξύ των τετράπλευρων σχημάτων, στη μελέτη 

τους διερεύνησαν πιθανές δυσκολίες 42 παιδιών Γ και 40 των Δ τάξεων του 

δημοτικού σχολείου (8-10 ετών) της Κύπρου αναφορικά με τα γεωμετρικά σχήματα 

τριγώνου, ορθογωνίου και τετραγώνου. Αρχικά, χορήγησαν στους μαθητές ένα 

δοκίμιο με 2 μέρη. Σκοπός του 1ου μέρους ήταν ο προσδιορισμός της διάκρισης 

ιδιοτήτων του σχήματος. Στο 2ο μέρος ο στόχος ήταν η διάκριση του σχήματος  τόσο 

σε σχέση με τα άλλα σχήματα (π.χ. τρίγωνο από ορθογώνιο) όσο και σε σχέση με τις 

ευρύτερες κατηγορίες σχημάτων (π.χ. ορθογώνιο σε σχέση με πλάγιο 

παραλληλόγραμμο. Ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των παραλληλογράμμων). Οι 

μαθητές που αναγνώρισαν τα λοξά τετράγωνα, αναγνώρισαν εύκολα και τα ορθά 

τετράγωνα και τα ορθογώνια βάσει κοινών χαρακτηριστικών. Η διάκριση, όμως των  

λεπτών σημείων που διαφοροποιούσαν το ένα σχήμα από ένα άλλο της ίδιας 

κατηγορίας ήταν πιο πολύπλοκο να αποσαφηνιστεί. Ανακάλυψαν κι αυτοί πως στην 
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τελευταία περίπτωση η διάκριση είναι πιο δύσκολη και αντίστοιχα στην 1η 

περίπτωση όπου η ομοιότητα είναι μικρότερη, η διάκριση είναι ευκολότερη. Αυτό 

συμβαίνει διότι για μία κλάση σχημάτων τα παιδιά είχαν μία πρότυπη εικόνα 

άκαμπτη για το σχήμα της. Έτσι , κανένα άλλο σχήμα δε διανοούνταν να ανήκει στην 

ίδια κλάση. Για παράδειγμα, ισόπλευρο τρίγωνο όσον αφορά όλα τα τρίγωνα. Όσον 

αφορά την ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης, τα παιδιά αυτής της ηλικίας φάνηκε 

να διατηρούν ένα πρωτοτυπικό σχήμα, όπως επεσήμαναν και οι προγενέστερες 

μελέτες, και να αδυνατούν να μεγεθύνουν, να περιστρέψουν και να συνδυάσουν τα 

σχήματα.  

Συνοψίζοντας χρήσιμα στοιχεία για την οπτικοποίηση σχέσεων φαίνεται πως 

η πρότυπη εικόνα  συμβάλλει στην αναγνώριση των σχημάτων. Ωστόσο, οι 

περισσότερες μελέτες έδειξαν ότι δημιουργείται σύγχυση στη διάκριση σχηματικών 

σχέσεων όταν οι μαθητές βασίζονται σε άκαμπτα πρωταρχικά σχήματα ή ορισμούς 

(Vinner & Hershkowitz, 1983). Έτσι, δεν αναγνωρίζουν ποικίλα σχήματα, διότι 

αναζητούν μόνο πρότυπα σχήματα που υπάρχουν στο μυαλό. Επίσης, από τη 

χρησιμοποίηση προτύπων φάνηκε πως τα παιδιά βρήκαν αιχμηρές τις διαφορές 

ανάμεσα σε σχήματα που δε ταίριαζαν με την εικόνα του πρότυπου σχήματος για μία 

κλάση σχημάτων, ενώ είδαν ευκολότερα τις ομοιότητες με σχήματα που έμοιαζαν με 

τα πρωταρχικά του νου (Μιχαήλ,  Μουσκή  & Γαγάτσης, 2014).  

1.5. Αναγκαιότητα για μια καινούργια έρευνα 

Συνοψίζοντας, φαίνεται να έχουν συνολικά μελετηθεί οι δυσκολίες και οι 

παρανοήσεις στη διάκριση των σχημάτων ή των ιδιοτήτων τους, όπως καταδεικνύεται 

από τη βιβλιογραφική επισκόπηση. Μικρότερη είναι η βιβλιογραφική μελέτη για τη 

διάκριση σχέσεων μεταξύ των σχημάτων από τους μαθητές. Λίγες είναι και οι 

μελέτες για τη γεωμετρία που επικεντρώθηκαν συγκεκριμένα στον τρόπο διάκρισης 

ιδιοτήτων ή σχέσεων ανάμεσα στα γεωμετρικά σχήματα με αναφορά σε ορισμένες 

στρατηγικές και δεξιότητες που χρησιμοποιούν οι μαθητές (Presmeg, 1986; 

Gutierrez, 1996). Σχεδόν καμία νεότερη μελέτη δεν ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και 

κυρίως για το πώς τα παιδιά διακρίνουν 2Δ γεωμετρικά σχήματα μέσα σε σύνθετα 

περιβάλλοντα. Μόνο ο ερευνητής Duval (1999) είχε αναφερθεί σε τρόπους 

απόσπασης ενός σχήματος από κάποιο σύνθετο πλαίσιο. Ωστόσο, δεν  υπάρχουν 

σύγχρονες μελέτες που να ελέγχουν το κατά πόσο οι μαθητές διακρίνουν σχήματα 
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όταν αυτά είναι κρυμμένα, μπερδεμένα και σύνθετα. Ακόμη κατά καιρούς μελέτες 

διερευνούσαν γενικότερες παρανοήσεις, όχι μόνο οπτικές, αναφορικά με τα σχήματα 

(Gal & Linchevski, 2010; Walcott, Mohrb & Kastbergc, 2009; Vinner & 

Hershkowitz, 1983). Ο ρόλος και η συμβολή της οπτικοποίησης στην εμπέδωση των 

2Δ σχημάτων δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Επίσης, ο βαθμός στον οποίο οι 

μαθητές τη χρησιμοποιούν για τη σχηματική διάκριση δεν εξετάζεται, ιδιαίτερα σε 

σχέση με τα παιδιά των τάξεων του δημοτικού.  Συνεπώς, καθίσταται σαφές πως αυτό 

που ενδιέφερε μέχρι σήμερα το ερευνητικό πεδίο ήταν τα λάθη κατά την αναγνώριση 

των 2Δ γεωμετρικών σχημάτων από τους μαθητές. Ωστόσο, είναι ανάγκη να 

υπάρξουν μελέτες που να μην εστιάζουν μόνο στα λάθη των παιδιών και την ανάλυση 

τους, αλλά και στον τρόπο και βαθμό που αξιοποιούνται οπτικές δεξιότητες για τη 

διάκριση των Γ.Σ, ή στο κατά πόσο μέσω της οπτικοποίησης βελτιώνεται η 

κατανόηση και γενικεύονται οι σχέσεις 2Δ γεωμετρικών σχημάτων. Μία νέα έρευνα 

θα μπορούσε να αναδείξει ποιες ιδιότητες και σχέσεις διακρίνονται ανάμεσα στα Γ.Σ 

μέσα από τη χρήση στρατηγικών τρόπων οπτικοποίησης. Έτσι, θα μπορούσε να 

διερευνηθεί ποιοτικά εάν και κατά πόσο χρησιμοποιούνται  στρατηγικές και 

δεξιότητες κατά την οπτική διάκριση των 2Δ Γ.Σ., ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες κι 

εάν τελικά βοηθούν τους μαθητές να δουν ιδιότητες και σχηματικές σχέσεις. 

2. ΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

2.1. Σκοπός της έρευνας 

Στην παρούσα μελέτη επιδιώκεται να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό οι μαθητές του 

δημοτικού σχολείου προσεγγίζουν τα 2Δ γεωμετρικά σχήματα μέσα από την 

οπτικοποίηση (visualization). Πιο συγκεκριμένα, ερευνάται εάν οι μαθητές της Δ’ 

τάξης του Δημοτικού σχολείου χρησιμοποιούν δεξιότητες και στρατηγικές 

οπτικοποίησης και συγκεκριμένα ποιες είναι αυτές για να διακρίνουν τα δισδιάστατα 

(2Δ) γεωμετρικά σχήματα (Γ.Σ). 

2.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα με βάση τα οποία σχεδιάστηκε η μελέτη είναι τα εξής: 

 Σε ποιο βαθμό οι μαθητές μπορούν να διακρίνουν τα 2Δ Γ.Σ. μέσα σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα οπτικοποίησης; 
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 Ποιες ιδιότητες των 2Δ Γ.Σ. μπορούν να διακρίνουν οι μαθητές μέσα από την 

οπτικοποίηση ; 

 Ποιες σχέσεις μεταξύ των 2Δ Γ.Σ. μπορούν να διακρίνουν οι μαθητές μέσα 

από την οπτικοποίηση ; 

2.3. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

2.3.2. Ικανότητες – Δεξιότητες οπτικοποιησης 

Σύμφωνα με  τον  Gutierrez (1996) τα άτομα πρέπει να  αποκτήσουν και να 

βελτιώσουν ορισμένες δεξιότητες της «οπτικοποιησης» έτσι ώστε να εκτελέσουν  τις 

απαραίτητες διαδικασίες με συγκεκριμένες νοητές εικόνες. Ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του μαθηματικού προβλήματος  οι  μαθητές πρέπει να βρίσκονται σε 

θέση να αξιοποιούν τις συγκεκριμένες δεξιότητες της οπτικοποιησης με στόχο την 

επίλυση του προβλήματος. Οι δεξιότητες  αναφέρονται από τον ερευνητή ως εξής: 

 Διάκριση του σχήματος από το περιβάλλον του (“Figure-ground 

perception”): Η ικανότητα του ατόμου  να ταυτοποιεί και να απομονώνει τα 

σχήματα από το πολύπλοκο περιβάλλον. 

 Αντίληψη της διατήρησης των ιδιοτήτων του σχήματος (“Perceptual 

constancy”): Η ικανότητα του ατόμου  να αναγνωρίζει ότι ορισμένες 

ιδιότητες του αντικείμενου( σχήματος στην εν λόγω μελέτη) (πραγματική ή 

νοητή εικόνα) είναι ανεξάρτητες του μεγέθους, χρώματος ή της θέσης του. 

Επίσης το άτομο πρέπει να μην εξαπατάται από τους διαφορετικούς 

προσανατολισμούς του ίδιου σχήματος ή αντικείμενου.  

 Νοητή αντιστροφή του σχήματος (“Mental  rotation”): Η ικανότητα του 

ατόμου να παράγει δυναμικές «νοητές εικόνες». Στην παρούσα περίπτωση 

νοητές αντιστροφές των σχημάτων.  

 Αντίληψη της θέσης του σχήματος στο χώρο (“Perception of spatial  

positions”):Η ικανότητα του ατόμου να σχετίζει ένα αντικείμενο ή σχήμα ή 

μια εικόνα του με τον εαυτό του . 
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  Διάκριση των σχέσεων μεταξύ των σχημάτων (“Perception of spatial 

relationships”): Η ικανότητα του ατόμου να σχετίζει διάφορα αντικείμενα-

σχήματα ή εικόνες μεταξύ τους. 

 Οπτική διάκριση- σύγκριση(“Visual Discrimination”): Η ικανότητα του 

ατόμου να συγκρίνει διάφορα αντικείμενα –σχήματα και εικόνες για να 

εντοπίσει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους. 

2.3.3. Διάκριση γεωμετρικού σχήματος από το φόντο-πλαίσιο μέσω 

της οπτικοποίησης 

Σύμφωνα  τη θεωρία Gestalt, μία σχηματική μορφή θεωρείται ως διάκριση ενός 

αντιληπτικού πεδίου, αναδυόμενη από το φόντο/πλαίσιό του μέσα από την παρουσία 

συνόρων, ή ιχνών: η μορφή αυτή έχει "σχήμα, περίγραμμα, οργάνωση" ενώ το φόντο-

πλαίσιό της εμφανίζεται ως "αόριστη και άμορφη συνέχεια" πίσω από αυτό 

(Guillaume, 1979, σελ. 67). Έτσι, οι όποιες δυσκολίες στη διάκριση σχήματος από το 

πλαίσιο  του εντοπίζονται στην αδυναμία οπτικής ανάγνωσης της εξωτερικής 

αναπαράστασης του ΓΣ, του τρόπου με τον οποίο αυτό παρουσιάζεται κάθε φορά 

μέσα σε ένα πλαίσιο (Mesquita, 1998). Οι μαθητές, λοιπόν, στην παρούσα εργασία θα 

κληθούν να διακρίνουν κάποιο σχήμα μέσα σε ένα σύνθετο και πιο πολύπλοκο 

σχήμα, να ξεχωρίσουν δηλαδή αν πρόκειται για τετράγωνο ή άλλο τετράπλευρο 

ακόμη κι όταν αυτό βρίσκεται ως υποσχήμα ενός γενικότερου σχήματος. Άλλοτε το 

σχήμα δύναται να συντίθεται από μικρότερα σχήματα, αποτελώντας το ίδιο το 

πλαίσιο (Καλαϊτζίδης, Παππά & Σακονίδης, 2017). Ακόμη, μπορεί το σχήμα αυτό να 

μοιράζεται κοινή πλευρά ή στοιχεία με κάποιο άλλο σχήμα. (Gutierrez, 1996). Τα 

παιδιά θα ελεγχθεί κατά πόσο ξεχωρίζουν το όλο σχήμα ή τα σχήματα που μπορεί 

αυτό να περιλαμβάνει, αποκόπτοντας τα κι απομονώνοντας τα από την εικονική 

διαμόρφωση. Παράλληλα, αν μπορούν να το αναγνωρίσουν όταν αυτό το σχήμα 

αντιστραφεί ή χρωματιστεί  μέσα στο πολύπλοκο περιβάλλον. Άλλες φορές  μπορεί 

να δοθεί μέσα στην εικόνα μεγεθυμένο ή σε σμίκρυνση αν και πρόκειται για την ίδια 

σχηματική κατηγορία (Duval, 1999). Σε κάθε περίπτωση θα παρατηρηθεί το πώς τα 

παιδιά διαχωρίζουν τα σχήματα  αυτά από το πλαίσιο τους κάθε φορά και τι 

δεξιότητες οπτικοποίησης χρησιμοποιούν για να το επιτύχουν. 



45 
 

2.3.4. Διάκριση ιδιοτήτων 2Δ Γεωμετρικών σχημάτων  μέσω της 

οπτικοποίησης 

Οι ιδιότητες των 2Δ ΓΣ αποτελούν τα χαρακτηριστικά που εντάσσουν το κάθε σχήμα 

σε μία συγκεκριμένη κλάση-κατηγορία σχημάτων και ταυτόχρονα το διαφοροποιούν 

από άλλα σχήματα διαφορικά από αυτό (Presmeg, 1986). Τα δισδιάστατα σχήματα, 

λοιπόν, είναι αυτά που δεν έχουν τη διάσταση του χώρου και του όγκου και μπορούν 

να σχεδιαστούν στο επίπεδο, αποτελούμενα από 2 διαστάσεις, όπως ορίζει και η 

ονομασία τους (Καλαϊτζίδης, Παππά & Σακονίδης, 2017). Αυτά τα σχήματα είναι τα 

πρώτα που μαθαίνουν να σχεδιάζουν οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου. Η 

οπτικοποίηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τη κατανόησή τους, αφού 

επιτρέπει στα μικρά παιδιά να τα διακρίνουν με βάση τις ιδιότητές τους (Clements et 

al, 1999). Η διάκριση ιδιοτήτων των 2Δ γεωμετρικών σχημάτων μπορεί να αφορά: 

1)Τη συγκεκριμενοποίηση (Μη διατήρηση των ιδιοτήτων): Οι μαθητές τείνουν να 

θεωρούν  προσωρινά τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες, συνυφασμένα με ένα 

συγκεκριμένο σχήμα (πρότυπο) όταν τα οπτικοποιούν κι όχι για την κατηγορία των 

αντίστοιχων σχημάτων όπου ανήκουν. 

2) Την αποδοχή της γεωμετρικής διαμόρφωσης (Διατήρηση των ιδιοτήτων), 

αποκομμένη από τους υλικούς περιορισμούς της εξωτερικής αναπαράστασης των 

σχημάτων. Με λίγα λόγια,  δε μιλάμε για ένα συγκεκριμένο σχήμα, π.χ στο χαρτί, 

αλλά για την αφηρημένη έννοια του και τη γενίκευση των ιδιοτήτων του (Mesquita, 

1989a, 1991). Στην παρούσα μελέτη, λοιπόν, οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν 

στην εικόνα του δισδιάστατου τα σταθερά αυτά χαρακτηριστικά του σχήματος. Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σχολικά βιβλία  και το ΔΕΠΠ (2003) για το δημοτικό 

στις ιδιότητες που οπτικοποιούν οι μαθητές για τα Τετράπλευρα Σχήματα ανήκουν 

οι εξής: 

Παραλληλόγραμμο 

 Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν ότι πρόκειται για 

τετράπλευρο σχήμα που έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες  μεταξύ 

τους. 

 Οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν ότι πρόκειται για τετράπλευρο σχήμα 

που έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες μεταξύ τους. 
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 Οι γωνίες του είναι ίσες  

 Οι διαγώνιες διχοτομούνται 

Ορθογώνιο 

 Οι μαθητές να μπορούν  να διακρίνουν στο τετράπλευρο παραλληλόγραμμο 

αυτό σχήμα μία ή όλες τις γωνίες του ορθές και ίσες 

 Ίσες διαγωνίους 

Ρόμβος 

 Οι μαθητές να διακρίνουν ότι είναι παραλληλόγραμμο  

 Οι μαθητές να διακρίνουν ότι έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες 

 Να δουν ότι όλες οι πλευρές του είναι ίσες μεταξύ τους 

 Οι γωνίες του, όμως, δεν είναι όλες ίσες 

 Δεν είναι ορθογώνιο σχήμα 

Τετράγωνο 

 Παραλληλόγραμμο που είναι ορθογώνιο και ρόμβος 

 Ο μαθητής καλείται να διακρίνει ότι είναι ορθογώνια σχήματα με 4 

παράλληλες και ίσες πλευρές  

 Όλες οι γωνίες του είναι ορθές και ίσες μεταξύ τους. 

Τραπέζιο  

 Τετράπλευρο που έχει δύο απέναντι πλευρές παράλληλες 

 Το τραπέζιο μπορεί να είναι ισοσκελές, δηλαδή τα παιδιά εξετάζεται αν 

μπορούν να διακρίνουν τις μη παράλληλες, αλλά ίσες πλευρές του. 

Αντίστροφα ότι το τραπέζιο ενδέχεται να μην είναι ισοσκελές, δηλαδή να 

έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες αλλά όχι και ίσες. 

Όλες οι παραπάνω ιδιότητες διατηρούνται στο σχήμα, είναι αναλλοίωτες ακόμη κι αν 

το σχήμα περιστραφεί, ιδωθεί από διαφορετική οπτική γωνία, αναποδογυριστεί κ.α. 

(Για παράδειγμα ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο μέσα από τη χρήση δεξιοτήτων 

οπτικοποίησης οφείλει να γίνεται φανερό πως οι απέναντι πλευρές του θα 

εξακολουθούν να είναι ίσες και παράλληλες, παρότι ‘’πλαγιασμένες’’) (Duval, 1999; 

NCES, 2005). 
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2.3.5. Διάκριση σχέσεων μεταξύ 2Δ Γ.Σ μέσω της οπτικοποίησης 

Οι σχέσεις των 2Δ ΓΣ αφορούν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ τους 

(Hershkowitz, 1989). Τα παιδιά καλούνται να διακρίνουν σχέσεις παραλληλίας, 

ισότητας και καθετότητας μεταξύ των μερών των σχημάτων, αλλά και μεταξύ των 

μερών του ίδιου σχήματος (Καλαϊτζίδης, Παππά & Σακονίδης, 2017). Για 

παράδειγμα, την σχέση  ισότητας ή όχι μεταξύ των πλευρών (π.χ. πλάγιο 

παραλληλόγραμμο σε σχέση με ορθογώνιο παραλληλόγραμμο) ή  των γωνιών δύο 

σχημάτων (π.χ. τετράγωνο σε σχέση με το ρόμβο) (Gutierrez, 1996). Οι μαθητές 

μέσω της οπτικοποίησης θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν πώς σχετίζεται ένα 

σχήμα με  κάποιο άλλο της ίδιας (π.χ. σχήματα που είναι ρόμβοι) ή διαφορετικής 

κλάσης (π.χ. ρόμβος σε σχέση με τετράγωνο) ανάλογα με τις ιδιότητές τους 

(Clements et al, 1999; Μιχαήλ,  Μουσκή, & Γαγάτσης, 2014). Επίσης, θα 

παρατηρηθεί κατά πόσο οι μαθητές όταν οπτικοποιούν μπορούν να γενικεύσουν τις  

σχέσεις αυτές για τα σχήματα της ίδιας κατηγορίας (π.χ. κάθε τετράγωνο που έχει 

ίσες  και παράλληλες πλευρές ανήκει στα παραλληλόγραμμα σχήματα). Με λίγα 

λόγια, κατά πόσο μπορούν να κατατάξουν κάποιο σχήμα σε μία κατηγορία ανώτερης 

τάξης σύμφωνα με κοινές ιδιότητες (Walcott, Mohrb & Kastbergc, 2009). Ειδικότερα, 

κάποιες σχηματικές σχέσεις γίνονται φανερές μέσα από τις ασκήσεις του σχολικού 

εγχειριδίου για την Δ’ Δημοτικού  και το ΔΕΠΠ (2003) στις αναφορές για τους 

μαθητές με ειδικές ανάγκες ως εξής: 

 Οι μαθητές διακρίνουν ένα σχήμα από άλλα όμοιά του με βάση τις σχέσεις 

ομοιότητας μεταξύ των σχημάτων της ίδιας κλάσης (για παράδειγμα, αν 

ξεχωρίζουν ένα τετράπλευρο από άλλα όμοιά του). 

 Οι μαθητές να έχουν αναπτύξει την έννοια του εγκλεισμού μεταξύ των 

τετραπλεύρων (όπως για παράδειγμα μεταξύ του ρόμβου και του τετραγώνου 

ίσες πλευρές, απέναντι πλευρές παράλληλες. Οπτικά ο ρόμβος μοιάζει με ‘ένα 

πλαγιασμένο τετράγωνο’). 

 Σχέσεις σχήματος με κατηγορία ανώτερης τάξης σχημάτων με βάση κάποια 

ιδιότητά του (π.χ. όλα τα παραλληλόγραμμα έχουν τις απέναντι πλευρές 

παράλληλες. Τα ορθογώνια ως παραλληλόγραμμα έχουν τις απέναντι πλευρές 

παράλληλες).  
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 Διερευνούν σχέσεις ανάμεσα στις ιδιότητες μιας κατηγορίας σχημάτων με 

ιδιότητες των σχημάτων που ανήκουν στις υποκατηγορίες της (Το 

τετράγωνο συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά του ορθογωνίου και του 

ρόμβου, δηλαδή έχει όλες τις πλευρές του ίσες και τις γωνίες του ορθές). 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1. Μέθοδος 

Η μέθοδος που ακολουθείται στην παρούσα ερευνητική εργασία είναι 

ποιοτική, διότι σύμφωνα με το σκοπό της μελέτης αυτής η κατανόηση των παιδιών 

για τα 2Δ γεωμετρικά σχήματα είναι μεταβλητή μη ποσοτικά μετρήσιμη. Το ίδιο 

ισχύει και για τις ατομικές στρατηγικές και δεξιότητες που χρησιμοποιούνται προς 

χάριν αυτής της κατανόησης. Άλλωστε, στη βιβλιογραφία αναφέρεται πως η 

οπτικοποίηση είναι γενικότερη προσωπική προτίμηση ή κλίση (Presmeg, 1986).  

Έπειτα,  σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα, ο βαθμός αναγνώρισης σχέσεων και 

χαρακτηριστικών των σχημάτων μπορεί να διερευνηθεί καλύτερα βάσει των 

προφορικών απαντήσεων των μαθητών και των παρατηρήσεων που θα 

καταγράφονται για τις δράσεις τους πάνω σε ένα έργο (task interview). Οι μέθοδοι 

συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα διαφέρουν σημαντικά από την ποσοτική 

έρευνα και περιλαμβάνουν στην παρούσα μελέτη κυρίως (α) την παρατήρηση 

(observation) και (β) τις συνεντεύξεις (interviews) (Ζαφειρόπουλος, 2015). Αυτό 

συμβαίνει διότι μόνο μέσα από την προσωπική επικοινωνία με τον ερευνητή μπορούν 

να ληφθούν τα περισσότερα δυνατά δεδομένα και οι πληροφορίες που είναι χρήσιμες 

για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Για παράδειγμα, το κατά πόσο τα παιδιά 

χρησιμοποίησαν δεξιότητες οπτικοποίησης για να διακρίνουν σχήματα και ποιες ήταν 

αυτές μπορεί να ελεγχθεί μέσω της συνέντευξης με τον κάθε μαθητή. Είναι σαφές, 

όπως υποστηρίζεται και στο έργο Γαλάνης (2017), ότι στην ποιοτική έρευνα οι 

ερευνητές αλληλεπιδρούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό με τους συμμετέχοντες σε 

σχέση με την ποσοτική έρευνα, καθώς στην πρώτη περίπτωση παρέχεται η 

δυνατότητα στους συμμετέχοντες να απαντήσουν οτιδήποτε τους εκφράζει, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση οι συμμετέχοντες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ συγκεκριμένων 

απαντήσεων. Εδώ, λοιπόν, οι μαθητές είναι ελεύθεροι να οπτικοποιήσουν τα 2Δ Γ.Σ. 

και να εξηγήσουν πώς οδηγήθηκαν στη διάκρισή τους, να κατονομάσουν τα σχήματα 

που είδαν και να δώσουν τις δικές τους εκτιμήσεις. Βεβαίως, τα αποτελέσματα που 
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θα προκύψουν  δε μπορούν να έχουν καθολική ισχύ, αφού η συνέντευξη  αρχίζει με 

ορισμένες προκαθορισμένες ερωτήσεις, επιτρέποντας την εξέλιξη της συζήτησης και 

προς άλλες κατευθύνσεις ανάλογα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων και  τις 

ατομικές τους παρατηρήσεις (Zazkis & Hazzan, 1998).   

3.2. Δείγμα 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν στο σύνολό τους 16. Από αυτούς 

οι 8 ήταν κορίτσια και οι άλλοι 8 ήταν αγόρια. Το δείγμα, λοιπόν, αποτελείται από 

μαθητές ηλικίας 10-11 ετών, οι οποίοι φοιτούν σε 3 διαφορετικές τάξεις της Δ’ 

δημοτικού σε δημόσιο δημοτικό σχολείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης κατά την 

περίοδο της έρευνας, δηλαδή τον Απρίλιο και τον Μάρτιο του σχολικού έτους 2018-

2019. Ανάμεσά τους είναι και μαθητές που δυσκολεύονται στα μαθηματικά, όπως 

φαίνεται από τη συγκέντρωση του ιστορικού τους (βαθμοί, χαμηλές επιδόσεις, σχόλια 

και παρατηρήσεις γονέων κι εκπαιδευτικών της τάξης). Η επιλογή των μαθητών 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του δασκάλου τάξης για τις δυσκολίες 

ή όχι των παιδιών στη γεωμετρία. Άλλωστε πρέπει κανείς  να είναι πολύ 

προσεκτικός-ή για να διεξάγει μία αξιόπιστη διερευνητική συνέντευξη με τους 

εκπαιδευτικούς ή τους γονείς των μαθητών (Rabionet, 2011). Εκτός από τις 

πληροφορίες γονέων και δασκάλων οι μαθητές της συγκεκριμένης σχολικής βαθμίδας 

επιλέχθηκαν διότι τη χρονική αυτή περίοδο διδάσκονταν στα τμήματά τους τα 2Δ 

τετράπλευρα γεωμετρικά σχήματα. Πέρα από την παραδοτέα σχολική ύλη, οι 

εκπαιδευτικοί των 3
ων

 τάξεων χορηγούσαν σε συνεργασία ασκήσεις διάκρισης των 

σχημάτων με βάση την οπτικοπόιηση. Κατόπιν συζήτησης με τους εκπαιδευτικούς 

των τάξεων η εμπειρία οπτικής διάκρισης χαρακτηριστικών στα σχήματα 

περιγράφηκε ως πρωτόγνωρη από τους μαθητές τους, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι 

εκπαιδευτικοί είχαν εισάγει τα ίδια παιδιά στη γεωμετρία και στις ιδιότητες βασικών 

σχημάτων, όπως το τετράγωνο, στην προηγούμενη τάξη. Βέβαια, η επαφή των 

μαθητών με τη γεωμετρία γίνεται ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, σύμφωνα 

και με το ΔΕΠΠ (2003), ακόμη και κατά το νηπιαγωγείο τα παιδιά εξοικειώνονται με 

τα σχήματα και τα κατανοούν σε αντιστοιχία με πραγματικά αντικείμενα. Αυτό που 

οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν στις τάξεις τους στη συγκεκριμένη περίπτωση σχετίστηκε 

με τη δυσκολία διάκρισης πολλών σχημάτων μεταξύ τους, τι ήταν αυτό που 

διαφοροποιούσε το ένα από το άλλο, τι χαρακτηριστικά είχε το καθένα μέσα από την 
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παρατήρηση της εικόνας του. Συνεπώς, σύμφωνα με τις περιγραφικές αξιολογήσεις 

που δόθηκαν από τους δασκάλους για τις στρατηγικές και τον γενικότερο τρόπο 

οπτικοποίησης των παιδιών διαμορφώθηκε το δείγμα που θα έπαιρνε μέρος στην 

έρευνα. 

3.3. Εργαλεία 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας δημιουργήθηκε ένα φύλλο δράσεων που 

αποτελείται από 3 δραστηριότητες στο χαρτί και μία δραστηριότητα σε μακέτα με 

χειραπτικό υλικό. Αυτές οι δραστηριότητες εξετάζονται προφορικά με τη βοήθεια 

μιας προφορικής συνέντευξης  βάσει ενός ερωτηματολογίου το οποίο περιέχει τις 

εκφωνήσεις και τις ερωτήσεις τους. Οι προφορικές ερωτήσεις προς τους μαθητές 

διευκολύνουν το κλίμα της συνέντευξης, αφού επιτρέπουν την τροποποίηση της 

ερώτησης ή την παροχή ερωτημάτων ενθάρρυνσης σε περίπτωση που κάποιος 

μαθητής δε κατανοήσει την ερώτηση ή δυσκολεύεται να απαντήσει.  Επιπλέον η 

προφορική εξέταση των δράσεων γίνεται διότι επιτρέπει την καλύτερη εστίαση των 

παιδιών στην οπτική πληροφορία της κάθε δραστηριότητας στο χαρτί, αλλά και την 

καλύτερη δυνατή συγκέντρωση στην εκτέλεση του έργου στην μακέτα.  Παράλληλα, 

δημιουργήθηκε κι ένα φύλλο καταγραφής απαντήσεων-παρατηρήσεων. Σε αυτό 

καταγράφονται οι απαντήσεις των παιδιών για κάθε δράση τόσο για αυτές που 

δίνονται σε χαρτί όσο και για αυτή που δίνεται σε μορφή έργου σε μακέτα. Κάτω από 

τις  απαντήσεις τους καταγράφονται για κάθε δράση και οι παρατηρήσεις σχετικά με 

τον τρόπο διάκρισης σχημάτων, ιδιοτήτων ή σχέσεων από τους μαθητές. Τέτοιες 

παρατηρήσεις μπορούν να αφορούν πληροφορίες για το πώς οπτικοποίησαν οι 

μαθητές τα σχήματα. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποίησαν ορισμένες στρατηγικές 

και δεξιότητες οπτικοποίησης ώστε να τα διακρίνουν, αλλά και ποιες ήταν αυτές. 

Επίσης, τα επιχειρήματα των μαθητών και οι όποιες δυσκολίες σε κάθε ερώτημα 

καταγράφονται στην κλείδα παρατήρησης. Συνεπώς, γίνεται φανερό ότι η 

παρατήρηση σε συνδυασμό με την προφορική συνέντευξη αποτελούν χρήσιμα 

εργαλεία για τη συλλογή πληροφοριών πάνω στο θέμα που ερευνάται.   

 Μέσα από τις δράσεις που παρέχονται στους μαθητές επιδιώκεται να δοθούν 

απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας. Ειδικότερα, οι τρεις 

δραστηριότητες  στο χαρτί  διερευνούν τη διάκριση  των σχημάτων από το σύνθετο 

πλαίσιο τους. Οι μαθητές καλούνται να διακρίνουν 2Δ σχήματα όπως τετράγωνα, 
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τετράπλευρα και ορθογώνια παραλληλόγραμμα μέσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα 

οπτικοποίησης. Αυτά τα σχήματα μπορεί να δίνονται είτε με διαφορετικά χρώματα 

κάθε φορά, είτε δύο σχήματα να μοιράζονται ένα κοινό σύνορο (πλευρά ή γωνία) 

ώστε να είναι δύσκολο να διαχωριστούν ως ξέχωρες σχηματικές μορφές. Σε κάθε 

περίπτωση ελέγχεται ποιες δεξιότητες οπτικοποίησης χρησιμοποιούν οι μαθητές για 

να διακρίνουν τα σχήματα από τα σύνθετα πλαίσια. Για τις δραστηριότητες 1 και 2  

τροποποιήθηκε υλικό ασκήσεων της έρευνας των Kalogirou & Gagatsis (2011) με 

παραλλαγές στις εκφωνήσεις και προσαρμογές στα ζητούμενα της παρούσας μελέτης. 

Η 3
η
 δράση δημιουργήθηκε με αφορμή βιβλιογραφικές μελέτες για τη διάκριση 

σχημάτων μέσα σε χρωματιστά και πολύπλοκα περιβάλλοντα (Gal & Linchevski, 

2010). Από την άλλη μεριά, στην τετάρτη δραστηριότητα, η οποία αποτελεί μία 

αυτοσχέδια μακέτα, εξετάζεται ποιες ιδιότητες και σχέσεις μπορούν να διακρίνουν οι 

μαθητές στα 2Δ γεωμετρικά σχήματα. Η έμπνευση για την κατασκευή της 4
ης

 δράσης 

προήλθε από τη χρησιμοποίηση εκπαιδευτικών υλικών στη διδασκαλία των 

μαθηματικών σε έργο της Σκουμπουρδή (2014). Διερευνάται, λοιπόν, μέσα από 

ερωτήσεις το πώς κάθε παιδί ‘’ανέγνωσε’’ το σχήμα, δηλαδή πώς το διέκρινε και το 

ξεχώρισε από τα άλλα σχήματα. Εάν τα παιδιά, λοιπόν, διέκριναν ιδιότητες και 

σχέσεις μέσω της οπτικοποίησης και ποιες ήταν αυτές. Οι μαθητές καλούνται να 

παρατηρήσουν οπτικά τα σχήματα σε σχέση με κάποιο άλλο σχήμα κάθε φορά. Στο 

τέλος, στα παιδιά γίνονται προφορικές ερωτήσεις για τις σχέσεις μεταξύ των 2Δ 

γεωμετρικών σχημάτων και καταγράφονται οι απαντήσεις τους και οι σχετικές 

παρατηρήσεις. Για τις ερωτήσεις πάνω στις ιδιότητες και στις σχέσεις των 

γεωμετρικών σχημάτων της 4
ης

 δράσης αξιοποιήθηκαν στοιχεία της έρευνας των 

Καλαϊτζίδη, Παππά,  & Σακονίδη (2017). 

3.4. Ερευνητική διαδικασία 

Αρχικά, από το ιστορικό της οικογένειας και των δασκάλων των μαθητών για 

τις πιθανές δυσκολίες τους ή όχι στη γεωμετρία  σημειώθηκαν τα ονόματα των 

μαθητών που θα συμμετείχαν στην έρευνα το Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2019. Στη 

συνέχεια, αφού δομήθηκε κατάλληλα το ερευνητικό εργαλείο, ακολούθησε 

τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών για να ζητηθεί η άδεια 

συμμετοχής τους στην έρευνα. Οι γονείς κλήθηκαν να συμπληρώσουν και να 

υπογράψουν μία υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής. Σε συνεννόηση με τη διεύθυνση και 
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τους εκπαιδευτικούς του σχολείου καθορίστηκαν οι ώρες των συναντήσεων. 

Συναποφασίστηκε η συμμετοχή των μαθητών να γίνεται τις ώρες λειτουργίας του 

ολοήμερου σχολείου, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για τις δραστηριότητες και τα 

παιδιά να επιδοθούν σε αυτές πιο ευχάριστα κι ανενόχλητα. Η διάρκεια κάθε 

συνέντευξης κυμάνθηκε από 45’ με 1 ώρα περίπου. Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα σε 

ήσυχο μέρος εντός του σχολείου των παιδιών, στην κενή τις ώρες αυτές τάξη τους. 

Πρόκειται για χώρο στον οποίο οι συμμετέχοντες  ένιωθαν άνετα, ήταν ήσυχα και 

επιπλέον μπορούσαν να συνομιλήσουν ιδιωτικά με την ερευνήτρια. Οι συμμετέχοντες 

εκεί έλαβαν το εργαλείο και αφού άκουσαν τις οδηγίες για τη διαδικασία,  κλήθηκαν 

να διαχειριστούν τα έργα. Παράλληλα, διεξάγονταν ερωταπαντήσεις που θα 

βοηθούσαν την ερευνήτρια να καταλάβει πώς σκέφτηκαν οι μαθητές, αν 

οπτικοποίησαν ή όχι το σχήμα για να απαντήσουν στην κάθε άσκηση. Τα παιδιά 

μπορούσαν να επιλύσουν τις ασκήσεις με τη σειρά, καθώς δίνονταν με 

διαβαθμισμένη δυσκολία οπτικής διάκρισης. Ωστόσο, έπρεπε να είναι σε θέση να 

περιγράφουν κάθε φορά τι ‘’βλέπουν’’ στη σχηματική εικόνα, να αιτιολογούν και να 

επιχειρηματολογούν τη σκέψη τους. Αυτό που ενδιαφέρει την έρευνα είναι 

περισσότερο το πώς οπτικοποίησαν τα παιδιά για να κατανοήσουν το δισδιάστατο 

σχήμα κι όχι τόσο αν θα έκαναν σωστά τη δραστηριότητα( π.χ. όχι το αν θα έβρισκαν 

όλα τα κρυμμένα τετράγωνα, αλλά με ποιον τρόπο και ποια ήταν τα τετράγωνα που 

είδαν). Οποιαδήποτε απάντηση, λοιπόν, ανεξάρτητα απ’ την ορθότητά της οφείλει να 

αξιολογηθεί το ίδιο (Goldin, 1993). Κατά τη διάρκεια της επίλυσης τα παιδιά 

παρατηρήθηκαν, ώστε να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζαν τις 

σχηματικές έννοιες. Άλλωστε σύμφωνα με τον Krutetskii (1976, όπ. αναφ. 

Κοντογιάννη, 2014) δεν αρκεί ο βαθμός ενός μαθητή για να καθορίσει τις δυσκολίες 

του ή όχι, καθώς κρίνοντας τον μαθητή μόνο από το αν τα αποτελέσματά του είναι 

σωστά δεν αξιολογείται η σκέψη του, αφού ένα σωστό αποτέλεσμα μπορεί να 

προκύψει με πολλούς τρόπους (Κοντογιάννη, 2014). Αυτό που επιδιώκεται είναι να 

ελεγχθεί πώς οπτικοποιούν τα παιδιά κι αν τελικά θα υπάρξουν διαφορές στον τρόπο 

που θα διακρίνουν ιδιότητες και σχέσεις στα σχήματα, αν αυτοί που δυσκολεύονται 

στα μαθηματικά θα συνεχίσουν να έχουν δυσκολίες και με τις γεωμετρικές εικόνες ή 

αν τελικά η οπτικοποίηση και οι δεξιότητες αυτές  μπορούν να διευκολύνουν την 

απόδοση στη γεωμετρία. Τα αποτελέσματα θα αναλυθούν ποιοτικά, λαμβάνοντας 

υπόψη τις απαντήσεις και παρατηρήσεις, το ιστορικό και τις επιδόσεις του κάθε 

παιδιού.  
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3.5. Αξιοπιστία και εγκυρότητα διαδικασίας 

Η αξιοπιστία, λοιπόν,  της συγκεκριμένης έρευνας εξασφαλίζεται από τη 

σταθερότητα καταγραφής των απαντήσεων για όλους τους μαθητές της τάξης, αφού 

δίνονται ακριβώς οι ίδιες δράσεις σε κάθε μαθητή, υλοποιούνται σε συγκεκριμένο 

χρόνο από όλους και κάτω από τις ίδιες ήσυχες περιβαλλοντικές συνθήκες. Επίσης, η 

αξιοπιστία της μελέτης φανερώνεται από τη χρήση πολλαπλών μεθόδων συλλογής 

δεδομένων (προφορική συνέντευξη, καταγραφή απάντησης μαθητή, παρατήρηση των 

κινήσεων του πάνω στο έργο κ.α.) τα οποία διασταυρώθηκαν προκειμένου να 

ενισχύσουν τα ευρήματα (Denzin, 2000). Επιπλέον η δημιουργία του εργαλείου 

λαμβάνει υπόψη τις περιγραφές για το ατομικό μαθησιακό ιστορικό από τους 

δασκάλους, τις βιβλιογραφικές αναφορές για τις δυσκολίες παιδιών στα μαθηματικά 

και κυρίως στη γεωμετρία (Maccini, Strickland, Gagnon & Malmgren, 2008; Slavin 

& Lake, 2008; Dobbins, Gagnon & Ulrich, 2014) αλλά και παρόμοιες μελέτες για την 

ανάδειξη του τρόπου οπτικοποίησης των γεωμετρικών σχημάτων από τα παιδιά 

(Χρυσικού, 2011; Καλαϊτζίδης, Παππά & Σακονίδης, 2017). Στην ουσία κάθε εύρημα 

θα  αποτελέσει αποτέλεσμα της διασταύρωσης των πηγών δεδομένων, κάτι που 

εξασφαλίζει την αξιοπιστία της μελέτης. 

Είναι γεγονός πως πολλές φορές τα αποτελέσματα των ποιοτικών ερευνών 

αναφέρονται ως μικρότερης βαρύτητας, καθότι δε μπορούν να έχουν καθολική ισχύ ή 

να μας δημιουργήσουν μία εικόνα για ένα ευρύτερο μέρος του πληθυσμού ή ότι κάτι 

θα ισχύει πάντα και σε κάθε ανάλογη περίπτωση. Η αλήθεια όμως βρίσκεται κάπου 

στη μέση. Δεν είναι και απόλυτα αναμφισβήτητο ότι το πρόβλημα αυτό θα μπορεί να 

λυθεί πάντοτε με μία ποσοτική μέθοδο (Ouzouni & Nakakis, 2011). Έχουμε μεν να 

κάνουμε με την ανθρώπινη διάσταση που εμπεριέχει την ιδιοσυγκρασία και τη 

διαφορετικότητα του καθενός. Για αυτό και οι μελέτες στις ανθρωπιστικές επιστήμες 

είναι πιο δύσκολες (Ζαφειρόπουλος, 2015).  Στην παρούσα μελέτη δε, τα 

αποτελέσματα που αναλύονται ποιοτικά επιδιώκεται να προσφέρουν χρήσιμες 

πληροφορίες για την ομάδα των μαθητών που ερευνά, γεγονός που ίσως αποτελέσει 

σημαντικό κίνητρο για μελλοντικές μελέτες στην οπτικοποίηση. Η εγκυρότητα 

μπορεί να εξασφαλιστεί από το γεγονός ότι οι τεχνικές με τις οποίες τα παιδιά της 

ορισμένης τάξης του δημοτικού διακρίνουν τα 2Δ Γ.Σ., αλλά και το κατά πόσο 

κατανοούν τα χαρακτηριστικά τους μπορούν να παρέχουν πληροφορίες που ίσως 
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επιβεβαιωθούν και σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών μελλοντικά. Συνάμα οι 

πληροφορίες αυτές πιθανόν να βοηθήσουν τους ίδιους τους δασκάλους των μαθητών 

στη διδαχή τους αλλά και τους μαθητές στην εμπέδωση των σχημάτων. Για να είναι 

έγκυρα τα συμπεράσματα οι συμμετέχοντες προσπαθούν να διακρίνουν τα 2Δ Γ.Σ. 

μέσα από την χρήση δεξιοτήτων οπτικοποίησης κι επιδιώκεται να απαντηθεί αν 

τελικά αυτές συμβάλλουν στην αναγνώριση ιδιοτήτων και σχηματικών σχέσεων 

σύμφωνα με τους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα που είχε θέσει ο ερευνητής 

(Glaser & Strauss, 1967). Η εγκυρότητα της παρούσας μελέτης, λοιπόν, 

επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το εργαλείο της ερευνά αυτό για το οποίο 

δημιουργήθηκε. Συγκεκριμένα, κάθε μία από τις δράσεις επιδιώκει να απαντήσει και 

σε ένα από τα ερευνητικά ερωτήματα ή αλλιώς τους ερευνητικούς άξονες. Με απλά 

λόγια, στο τέλος αυτής της εργασίας θεωρείται πως θα είναι εφικτό να βρεθεί  σε ποιο 

βαθμό χρησιμοποίησαν την οπτικοποίηση οι μαθητές, και ειδικά ποια σχήματα, ποιες 

ιδιότητες ή σχέσεις διέκριναν μέσα από την οπτικοποίηση. 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1. Διάκριση 2Δ Γ.Σ από το πολύπλοκο πλαίσιο μέσω της 

οπτικοποίησης 

4.1.1. 1η δράση 

Στην 1
η
 δράση δόθηκε ένα σύνθετο μεγάλο τριγωνικό σχήμα, όπου εμπεριέχονταν 

διάφορα άλλα σχήματα. Φαίνεται, αρχικά πως τα τρίγωνα (συμπεριλαμβανομένου και 

του όλου σχήματος) και ο ρόμβος ήταν τα σχήματα που μπόρεσαν να διακρίνουν πιο 

εύκολα οι μαθητές μέσα σ’ αυτό, χρησιμοποιώντας δεξιότητες οπτικοποίησης. Τα 

αμέσως επόμενα σχήματα που έβρισκαν οι μαθητές ήταν τα πλάγια παραλ/μα ή τα 

τραπέζια. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι από τους μαθητές (13 από 16) 

διέκριναν και τα πέντε τρίγωνα και τον ρόμβο. Μόνο τρεις ήταν οι μαθητές που δε 

μπόρεσαν να διακρίνουν τον ρόμβο, αλλά εντόπισαν τα τέσσερα τρίγωνα μέσα στο 

πολύπλοκο σχήμα που τους δόθηκε. Αναφορικά με τα τρίγωνα, οι τρεις μαθητές που 

ανέφεραν τα 4 μικρά τρίγωνα, παρέλειψαν το 5
ο
, το οποίο ήταν το όλο τριγωνικό 

σχήμα.  

Ο ρόμβος ήταν το επόμενο πιο ευδιάκριτο σχήμα από τα τετράπλευρα. Όπως 

είδαμε, όμως, τα περισσότερα παιδιά (13 από τα 16) διέκριναν τον ρόμβο που 
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αποτελούνταν από τη σύνθεση δύο τριγώνων. Και οι 3 μαθητές που δε διέκριναν το 

ρόμβο, δε μπόρεσαν να διακρίνουν αργότερα και κανένα από τα τετράπλευρα. Όσον 

αφορά τα πλάγια παραλληλόγραμμα που ήταν καλά κρυμμένα μέσα στο σύνθετο 

περιβάλλον, πολλά παιδιά (9) δε διέκριναν κανένα από αυτά. Μικρός ήταν ο αριθμός 

των μαθητών (μόλις 2 παιδιά) που εντόπισε ένα από αυτά. Οι υπόλοιποι μαθητές (5) 

διέκριναν, ωστόσο, και τα δύο σχήματα αυτής της κατηγορίας. Τα τραπέζια, από την 

άλλη, που περιλάμβαναν αρκετά άλλα κρυμμένα σχήματα μέσα τους δεν έγιναν 

ορατά για 12 μαθητές. Δύο μαθητές διέκριναν μόλις ένα τραπέζιο, ένας μαθητής τα 

δύο, ενώ μόνον ένας μπόρεσε να διακρίνει και τα τρία τραπέζια. Στον παρακάτω 

πίνακα φαίνονται ο αριθμός των μαθητών και ο αριθμός των κρυμμένων σχημάτων 

που διέκριναν στην 1
η
 δράση.  

Σχήματα  

1
ης

 δράσης 

Τρίγωνα 

(από 5) 

Ρόμβοι 

(από 1) 

Πλάγια παραλ/μα 

(από 2) 

Τραπέζια 

(από 3) 

Πλήθος 5 4 1 0 0 1 2 0 1 2 3 

Αρ. μαθητών 13 3 13 3 9 2 5 12 2 1 1 

Πίνακας 1: αριθμός μαθητών που διέκριναν μέσω οπτικοποίησης σχήματα από το 

σύνθετο πλαίσιο της 1
ης

 δράσης. 

Στη συνέχεια, κατηγοριοποιούνται ποιοτικά οι απαντήσεις των μαθητών,  με βάση 

τον τρόπο που οπτικοποίησαν τα σχήματα προκειμένου να τα διακρίνουν από το 

πολύπλοκο περιβάλλον. 

4.1.1.1. Διάκριση με σύνθεση κι αποσύνθεση ή επαναδιαμόρφωση  

  Φαίνεται πως τα περισσότερα παιδιά διέκριναν όλα τα τρίγωνα, 

χρησιμοποιώντας δεξιότητες αποσύνθεσης των μικρών τριγώνων από το όλο σχήμα, 

αλλά και της σύνθεσης του μεγαλύτερου σχήματος από αυτά. Η ικανότητα να βλέπει 

κανείς αυτό το διακριτό γεωμετρικό σχήμα και τα επιμέρους οπτικά του 

χαρακτηριστικά, να χρησιμοποιεί διάφορα σχήματα για να τη συνθέσει ή να την 

αποσυνθέσει ονομάζεται ικανότητα διαχωρισμού (‘discrimination’) (Duval, 1999; 

Dupuis, 1978). Με λίγα λόγια, τα παιδιά αναζήτησαν σχήματα που έμοιαζαν μεταξύ 

τους, βρήκαν και απέσπασαν το κάθε σχήμα από το κοινό σύνορο-πλευρά που 

μοιραζόταν με κάποιο άλλο τρίγωνο. Χαρακτηριστικά τα παιδιά ανέφεραν πως όλα 

μοιάζουν ‘’κολλημένα’’ μεταξύ τους, όμως όλα είναι τρίγωνα. Κινήθηκαν, επίσης με 
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βάση την αρχή της ομοιότητας και της συνέχειας για την αναγνώριση του ότι τα 

πολλά τρίγωνα μαζί μπορούσαν να κλείνονται μέσα σε ένα ευρύτερο σχηματικό 

σύνολο. Συνέθεσαν, λοιπόν, οπτικά όλα τα μικρότερα σχήματα σε ένα ενιαίο 

μεγαλύτερο τρίγωνο. Η προσέγγιση των μαθητών αυτών κατά την οπτικοποίηση των 

τριγώνων καταδεικνύεται μέσα από τις παρατηρήσεις. Μία μαθήτρια ανέφερε: ‘’Όλα 

τα μικρά τρίγωνα φτιάχνουν ένα μεγάλο’’, ‘’άμα ξεκολλήσω μερικά τρίγωνα, το 

μεγάλο τρίγωνο θα πάψει να υπάρχει’’ κ.α.  

Σχεδόν όλοι οι μαθητές που διέκριναν το ρόμβο, χρησιμοποίησαν συνθετικές 

στρατηγικές κατά την οπτικοποίησή του, ώστε να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τα 

μικρότερα τρίγωνα που συνέθεταν το ρόμβο. Με απλά λόγια, τα παιδιά που δεν είδαν 

το ρόμβο,  δε χρησιμοποίησαν βαθύτερες δεξιότητες οπτικοποίησης για να βρουν τα 

επικαλυπτόμενα κρυμμένα σχήματα. Σε αυτό το σημείο γίνεται φανερό πως τα ίδια 

παιδιά που δυσκολεύτηκαν με τη σύνθεση του τριγώνου από τα μικρότερα τρίγωνα, 

τώρα δυσκολεύτηκαν εξίσου και με την ιδέα της σύνθεσης του ρόμβου από τα δύο 

τρίγωνα. Η συνθετική ικανότητα απαιτούσε και τη χρήση της δεξιότητας 

επαναδιαμόρφωσης του ρόμβου (‘reconfiguration’) (Duval, 1999). Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, την κατανόηση ότι από το συνδυασμό δύο τριγώνων φτιάχνεται ένας 

ρόμβος. Αντίστροφα, με την ανάλυση του ρόμβου στα επιμέρους σχήματα, την 

απομάκρυνση των διαχωριστικών ευθειών και των τριγώνων, ώστε να απομείνει μόνο 

ο ρόμβος. Συνεπώς, η εύρεση των άλλων τετράπλευρων φάνηκε να είναι ακατόρθωτη 

για αυτούς, δεδομένου ότι αυτά εμπεριείχαν περισσότερες συνθέσεις κι επικαλύψεις, 

όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μαθητές που έβρισκαν το ρόμβο ενθαρρύνονταν 

να βρουν κι άλλα παρόμοια τετράπλευρα. Τα πρώτα σχήματα που ‘’έβλεπαν’’ μετά  

ήταν τα πλάγια παραλληλόγραμμα. Αυτό γιατί, όπως είδαμε, τα πλάγια 

παραλληλόγραμμα εμπεριείχαν σχεδόν τον ίδιο αριθμό επικαλύψεων με το ρόμβο και 

συνάμα απαιτούνταν η χρήση παρόμοιων δεξιοτήτων οπτικοποιήσης για τη διάκρισή 

τους. Για αυτά τα σχήματα, τα παιδιά απαντούσαν στην ερώτηση ‘’τι σχήμα είναι 

αυτό που βρήκες;’’ πως ‘’είναι κάπως σα ρόμβος ‘’,‘’είναι σαν αυτό που βρήκα, πιο 

πλαγιαστό’’. Αξιοποίησαν επομένως, τη δεξιότητα της επεξεργασίας για την 

επαναδιαμόρφωση του σχήματος σε πλάγιο παραλ/μο. Οι μαθητές που βρήκαν αυτά 

τα σχήματα, δηλαδή, εντόπισαν τα δύο τρίγωνα που τα συνέθεταν. Το ίδιο έπραξαν 

και για τα τραπέζια οι ελάχιστοι μαθητές που εντόπισαν 1, 2 ή και τα 3 από αυτά. Η 
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μαθήτρια Κ. ήταν ένα από αυτά τα παιδιά. Ενδεικτικά, το παράδειγμα ενός μαθητή 

που εντόπισε όλα τα τραπέζια, φανερώνει τις υψηλές ικανότητες οπτικής διάκρισης 

για αυτό το σχήμα. Το παιδί αυτό, είχε χαρακτηριστεί με μέτρια επίδοση στη 

γεωμετρία. Χρησιμοποίησε, όμως, ανώτερες δεξιότητες σύνθεσης κι αποσύνθεσης 

περισσοτέρων των δύο σχημάτων, ώστε να διακρίνει όλα τα τραπέζια.  

4.1.1.2. Διάκριση με βάση την πρότυπη εικόνα του σχήματος 

Από την άλλη μεριά, οι ελάχιστοι μαθητές που επιστράτευσαν τη δεξιότητα της 

αποσύνθεσης των μικρών τριγώνων δεν οπτικοποίησαν τη σύνθεση του όλου 

σχήματος που αυτά δημιουργούσαν. Πιο αναλυτικά, τα τρία παιδιά που δεν εντόπισαν 

το μεγάλο τρίγωνο, απάντησαν πως δεν αναγνώριζαν άλλα τρίγωνα, διότι περίμεναν 

να βρουν πανομοιότυπα σε μέγεθος  τρίγωνα με αυτά που είχαν ήδη υποδείξει. 

Προκύπτει, λοιπόν, πως τα παιδιά αυτά χρησιμοποίησαν μεν δεξιότητες 

οπτικοποίησης για να διακρίνουν τα τρίγωνα από το πλαίσιο, αλλά  επέμειναν δε στην 

πρότυπη εικόνα που είχαν στο μυαλό τους για το σχήμα αυτό, είτε με βάση το 

μέγεθός του είτε με βάση την κατεύθυνση του.  Κατά τη Mesquita (1998) άλλωστε, 

συνήθως ο διαχωρισμός σχηματικής μορφής-πλαισίου επιτυγχάνεται με τη 

δημιουργία προτύπων ή πρωτοτύπων για τα σχήματα. Εδώ όμως, οι μαθητές φαίνεται 

να προσκολλώνται στην εικόνα του σχήματος που υπάρχει στο νου τους, με 

αποτέλεσμα να κωλύονται στη διάκρισή της όταν το ίδιο σχήμα αλλάζει διαστάσεις 

και κατεύθυνση. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι μαθητές δυσκολεύτηκαν με τα τραπέζια, 

που ήταν διαφορετικού μεγέθους. Έτσι, όσοι τα εντόπισαν διέκριναν 1 ή 2. 

Χαρακτηριστικές ήταν οι απαντήσεις αυτών των μαθητών. Ιδιαίτερα, ένας από 

αυτούς επεσήμανε: ‘’Υπάρχει μόνο ένα τραπέζιο μεγάλο’’, ‘’βλέπω μόνο δύο ίδια 

σχήματα’’. Για το ρόμβο και τα παραλληλόγραμμα, όμως, δεν υπήρχαν αποκλίσεις 

μεγέθους. Περισσότερο για τη διάκριση τους απαιτούνταν οι μεταστροφές τους. 

4.1.1.3. Διάκριση μόνο με μετασχηματισμό του προσανατολισμού  

Τα παιδιά αυτά που δε βρήκαν όλα τα τρίγωνα, δυσκολεύτηκαν ακόμη και κατά 

την αναγνώριση του 4
ου

 μικρού τριγώνου, λόγω της αναστροφής του. Περίμεναν, 

δηλαδή, να δίνεται κι αυτό όπως και τα υπόλοιπα τρίγωνα. Αντίστροφα, μία μαθήτρια 

δεχόταν ως τρίγωνο σχήμα μόνο το ‘’ανάποδο’’ όπως το χαρακτήρισε, το οποίο ήταν 

και το 1
ο
 τρίγωνο που είδε. Αυτή η μαθήτρια έψαχνε μόνον αντεστραμμένα τρίγωνα 
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στην εικόνα, στριφογυρίζοντας το χαρτί για να δει και τα υπόλοιπα μόνο υπό αυτή 

την οπτική γωνία. Διαφορετικά δε νοούνταν τρίγωνα για την ίδια. Έπρεπε να τα 

μετασχηματίσει, αλλάζοντας τον προσανατολισμό των σχημάτων (Duval, 1999). Η 

μαθήτρια Ν. ανέφερε: ‘’Βλέπω μόνο τρίγωνα’’, μιλώντας για τα αντεστραμμένα και 

πως ‘’Μόνον άμα γυρίσω την εικόνα μου υπάρχουν κι άλλα τρίγωνα, αλλιώς είναι 

μόνο ένα’’. 

Επίσης, στα πλάγια παραλληλόγραμμα, η κατεύθυνση και ο προσανατολισμός 

των σχημάτων άλλαζε. Πέρα από την εύρεση των σχηματικών τους επικαλύψεων, οι 

μαθητές που τα εντόπισαν διέκριναν πιο δύσκολα αυτά τα σχήματα, λόγω αλλαγής 

προσανατολισμού. Περιέστρεφαν την εικόνα προκειμένου να τα διακρίνουν. Πολλές 

φορές με την περιστροφή τους τα μπέρδευαν με το ρόμβο. Στα τραπέζια 

παρατηρήθηκαν ακόμη περισσότερες δυσκολίες οπτικής διάκρισης, λόγω αλλαγής 

στο προσανατολισμό των σχημάτων. Για αυτό το λόγο, άλλωστε οι μαθητές που τα 

διέκριναν ήταν λίγοι. Μέσα σε αυτούς ανήκαν οι μαθητές Κ., Λ. και Μ., των οποίων 

οι επιδόσεις όπως προείπαμε διέφεραν από πολύ υψηλές έως μέτριες προς χαμηλές. 

4.1.2. 2η δράση 

Στη 2
η
 δράση δόθηκε ένα σύνθετο τετράγωνο, που περιείχε αρκετά άλλα 

κρυμμένα σχήματα. Οι μαθητές κλήθηκαν να βρουν και να φανερώσουν τα κρυμμένα 

τετράγωνα που ήταν συνολικά οκτώ. Στον αριθμό των τετραγώνων 

συμπεριλαμβάνονταν και το όλο σχήμα. Η πλειοψηφία των μαθητών (14) διέκρινε 

πέντε από αυτά, ενώ μόνο δύο από αυτούς διέκριναν έξι. Κανένας μαθητής δε 

βρήκε/φανέρωσε τα 7 ή και τα οκτώ κρυμμένα τετράγωνα (βλ. πίνακα 2). 

 

 

 

Πίνακας 2: αριθμός μαθητών που διέκριναν μέσω οπτικοποίησης σχήματα από το 

σύνθετο πλαίσιο της 2
ης

 δράσης 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες των απαντήσεων των μαθητών, σύμφωνα 

με τον τρόπο διάκρισης των τετραγώνων. 

Σχήματα 

2
ης

 
 
 δράσης 

Τετράγωνα 

(από 8) 

πλήθος 5 6 7 8 

Αρ. μαθητών 14 2 0 0 
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4.1.2.1. Διάκριση με σύνθεση κι αποσύνθεση ή επαναδιαμόρφωση  

Σχεδόν όλα τα παιδιά που διέκριναν τα 5 τετράγωνα χρησιμοποίησαν αρχικά τη 

δεξιότητα σύνθεσης ή επαναδιαμόρφωσης των σχημάτων από μικρότερα σχήματα 

(Duval, 1999). Στην προκειμένη περίπτωση σύνθεση από δύο μικρά τρίγωνα. Τα 

παιδιά που βρήκαν και το όλο σχήμα (και τα 6 τετράγωνα) και το ανέφεραν ως 

τετράγωνο αξιοποίησαν ακόμη περισσότερο τις δεξιότητες αυτές, καθώς κατανόησαν 

ότι αποτελείται από πολλά άλλα σχήματα. Χαρακτηριστικά, όπως είπε κι ένας από 

τους μαθητές αυτούς: ‘’Το σχήμα αυτό είναι τετράγωνο και κλείνει όλα τα σχήματα 

μέσα του’’. Οι 2 μαθητές που εντόπισαν το όλο σχήμα δυσκολεύτηκαν πολύ. 

Μάλιστα άλλος ένας από αυτούς είπε: ‘’Δυσκολεύτηκα πολύ να το βρω, αλλά επειδή 

ήταν έξω από το πλαίσιο το είδα!’’. Αυτός ο μαθητής, δηλαδή, ακολούθησε το γύρω 

περίγραμμα του πλαισίου που είχε τετράγωνο σχήμα προκειμένου να το διακρίνει. Η 

αποσύνθεση αυτή ήταν πιο εφικτή. Να σημειωθεί ότι τα 2 παιδιά είδαν το όλο σχήμα 

αφού είχαν πρώτα κατονομάσει τα μικρότερα τετράγωνα. Όπως θα δούμε στη 

συνέχεια, κανένας μαθητής δε διέκρινε τα μεσαία πιο σύνθετα σχήματα διότι 

βασίστηκε σε συγκεκριμένα πρότυπα σε μέγεθος και σύνθεση τετράγωνα. Τα 2 

παιδιά, ωστόσο είδαν το όλο σχήμα σα περίγραμμα εκτός πλαισίου. Διαφορετικά, 

ίσως να μη το εντόπιζαν βάσει των επικαλύψεων που περιείχε και του μεγέθους του. 

Αυτό δε θα συνέπιπτε με τα σχηματικά τους πρότυπα ή πρωτότυπα. 

4.1.2.2. Διάκριση με βάση την πρότυπη εικόνα του σχήματος 

Τα δύο μεσαία σε μέγεθος τετράγωνα, ωστόσο, δε διακρίθηκαν από κανένα παιδί, 

διότι εμπεριείχαν πολλές περισσότερες επικαλύψεις σχημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων και των μικρότερων τετραγώνων που είχαν διακρίνει τα 

παιδιά. Αναφορικά με αυτό το θέμα, τα παιδιά δε μπορούσαν να δεχτούν την ύπαρξη 

κι άλλου τετραγώνου που θα συντίθεται από αυτό που είχαν ήδη δει. Δεν εφάρμοσαν, 

λοιπόν, δεξιότητες αναγνώρισης μοτίβων στα γεωμετρικά σχήματα, όπου η 

διαδικασία της αναγνώρισης μπορεί να εξηγηθεί ως αποτέλεσμα της ανάλυσης 

χαρακτηριστικών, στην οποία το αντικείμενο είναι σε ένα σύνολο υπο-αντικειμένων. 

(Cheng & Lin, 2005). Έτσι, έτειναν να αναζητούν τα τετράγωνα που είχαν παρόμοιο 

μέγεθος με την εικόνα του τετραγώνου που είχαν στο μυαλό τους ή που είχαν ήδη 

βρει (Hershkowitz, 1989). Για παράδειγμα, μία άλλη μαθήτρια άρχισε να σχηματίζει 
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τετράγωνα μέσα στις επικαλύψεις του σύνθετου σχήματος, ενώνοντας μία ευθεία με 

μία άλλη, ένα σημείο με κάποιο άλλο. Δεν επεξεργάστηκε, όμως, τα ήδη υπάρχοντα 

τετράγωνα, τις πλευρές και τις γωνίες που ήταν υπομέρη ενός ευρύτερου τετραγώνου. 

Εφάρμοσε πρόσθετες επικαλύψεις, διότι φαινόταν να μη μπορεί να διακρίνει πού 

άνηκαν οι ευθείες ή οι γωνίες ως μέρη ενός συνόλου. Δεν έβλεπε το σύνολο γιατί 

όπως είπε ‘’υπάρχουν μόνο μικρά τετραγωνάκια… δε γίνεται ένα τετράγωνο να 

αποτελείται κι από πολλά άλλα σχήματα και τετράγωνα’’, ‘’τετράγωνα είναι μόνο 

αυτά που έχουν στην εικόνα ίδιο μέγεθος.. τα άλλα είναι μεγάλα σχήματα που τα 

περιέχουν’’. Με λίγα λόγια η προσκόλληση σε ένα πρωταρχικό σχήμα, εδώ σε αυτή 

την περίπτωση, σε ένα σχήμα ορισμένου μεγέθους και συνθετότητας, έκανε τους 

μαθητές να αναζητούν συγκεκριμένα μονάχα πρότυπα σχημάτων, με αποτέλεσμα να 

μη βλέπουν τα πιο σύνθετα τετράγωνα. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι κανένας 

μαθητής δε τα εντόπισε, είτε είχε χαμηλές είτε μέτριες επιδόσεις. 

4.1.3. 3η δράση 

Η 3
η
 δράση, διανθισμένη από σχήματα που επικαλύπτονται και χρωματικά, 

περιελάμβανε τα τετράγωνα και τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα που μπερδεύτηκαν 

μεταξύ τους. Ένας μαθητής βρήκε κι ανέδειξε και τα επτά τετράγωνα, ένας μαθητής, 

επίσης, ανέδειξε έξι από αυτά. Επτά παιδιά διέκριναν τα πέντε από τα επτά 

τετράγωνα, ενώ πέντε τα τέσσερα από αυτά. Μόνο δύο μαθητές δυσκολεύτηκαν 

περισσότερο διακρίνοντας τρία από αυτά. Ωστόσο, κανένα παιδί δεν παραπονέθηκε 

ότι δε μπορούσε να εντοπίσει κανένα από τα κρυμμένα/μπερδεμένα τετράγωνα. Για 

τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα, από την άλλη πλευρά, δεν υπήρξε κάποιος μαθητής 

που να αναδείξει και τα δέκα. Μόλις δύο παιδιά έδειξαν εννιά από αυτά. Η 

πλειονότητα των παιδιών (12) απάντησε πως υπήρχαν  8 ορθογώνια στη χρωματιστή 

εικόνα. Ένας μαθητής διέκρινε έξι, ενώ άλλος ένας αναγνώρισε πέντε από αυτά 

(βλέπε πίνακα 3).  
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Σχήματα  

 3ης δράσης 

Τετράγωνα 

(από 7) 

 

 

Ορθογώνια   παραλ/μα 

(από 10) 

Πλήθος  7 6 5 4 3  10 9 8 6 5 

Αριθμός μαθητών 1 1 7 5 2  0 2 12 1 1 

Πίνακας 3: αριθμός μαθητών που διέκριναν μέσω οπτικοποίησης σχήματα από το 

σύνθετο πλαίσιο της 3
ης

 δράσης 

Σε αυτή τη δράση και για τις δύο κατηγορίες σχημάτων οι μαθητές 

δυσκολεύτηκαν εξίσου. Έπρεπε να πυροδοτηθούν πολλές  δεξιότητες οπτικοποίησης 

για τη διάκριση κάθε σχήματος από την αρχή της ομοιομορφίας των χρωμάτων του 

πλαισίου με σύνθεση ή αποσύνθεση σχημάτων, διάκριση κοινών συνόρων κ.α. Στη 

συνέχεια κατηγοριοποιούνται οι απαντήσεις των μαθητών. 

4.1.3.1. Διάκριση σχημάτων ανεξάρτητα από την ομοιομορφία 

των χρωμάτων (Διάκριση με από κάτω προς τα επάνω επεξεργασία) 

Τα παιδιά που βρήκαν όλα ή  τα περισσότερα ορθογώνια και τετράγωνα, όπως 

είπαμε ήταν ελάχιστα. Παρόλα αυτά, διέκριναν τα σχήματα από τα χρωματιστά 

περιβάλλοντα. Για να το επιτύχουν αυτό επικαλέστηκαν αρκετές δεξιότητες 

οπτικοποίησης. Κυρίως, οι μαθητές αυτής της κατηγορίας απαντήσεων ξεκινούσαν 

μία ειδικότερη επεξεργασία και κατόπιν έβλεπαν το όλο- γενικότερο σχήμα. Η 

επεξεργασία από κάτω προς τα πάνω συμβαίνει όταν υπάρχει ειδική γνώση του 

παρατηρητή που συμβάλλει στην ερμηνεία των αντιληπτικών συνόλων, δηλαδή από 

το Ε στο Γ (Cheng & Lin, 2005; Gal & Linchevski, 2010). Έτσι, τα παιδιά αυτά, 

εστίασαν στις ευθείες και στις γωνίες που διαφοροποιούσαν το ένα σχήμα από το 

άλλο κι έτσι κατάφεραν να το επεξεργαστούν μεμονωμένα. Αναγνώρισαν αρχικά το 

κοινό τους σύνορο, αλλά έψαξαν για άλλες πλευρές ή μέρη που διαφοροποιούσαν 

αυτό το σχήμα από το γειτονικό του. Όλα τα παιδιά που βρήκαν τα 8 ή τα 9 

ορθογώνια και τα 5, 6 ή και τα 7 τετράγωνα χρησιμοποίησαν, λοιπόν, αρκετές 

δεξιότητες οπτικοποίησης και διέκριναν τα σχήματα από το χρωματιστό περιβάλλον. 

Έψαχναν περισσότερο διαχωριστικές γραμμές κι έλεγχαν κάθετα κι οριζόντια τις 

ευθείες που χρησιμοποιούνταν ως κοινά σύνορα σχημάτων, ώστε να διακρίνουν αν 

σχημάτιζαν κάποιο τετράγωνο ή ορθογώνιο. Πιο συγκεκριμένα, δε παρασύρθηκαν 

από τη χρωματική ομοιομορφία δύο ή παραπάνω σχημάτων, αλλά αναζήτησαν τα 
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διαχωριστικά τους σύνορα (αρχές εγγύτητας και κλεισίματος). Η αποσύνθεση του 

αντικειμένου σε δύο τετράγωνα είναι σύμφωνα με την αρχή του κλεισίματος του 

σχήματος σε ένα καλό σύνολο, του οποίου όλα τα τμήματα κλείνονται με βάση την 

εγγύτητά τους (Duval, 1998; Gal & Linchevski, 2010). Παράλληλα, αποσύνθεσαν 

αυτό το σχήμα από το σύνολο όπου ανήκε ή αντίστροφα, για να βρουν τα μεγαλύτερα 

δισδιάστατα σχήματα πραγματοποίησαν οπτικές συνθέσεις του από τα μικρότερα 

σχήματα (Duval, 1999).  Για παράδειγμα, μαθητής που βρήκε όλα τα τετράγωνα είδε 

και σχεδόν όλα τα ορθογώνια σχήματα. Από τον τρόπο επεξεργασίας των σχημάτων 

φαίνεται ότι διέκρινε τα σχήματα από το ενιαίο χρώμα του φόντου τους με από κάτω 

προς τα πάνω επεξεργασία. Μάλιστα σύνθεσε τα ορθογώνια ως εξής : ‘’Βλέπω ότι 

αυτό το σχήμα αποτελείται από δύο μικρότερα τετράγωνα. Ά! Να κι ένα ορθογώνιο 

όπου υπάρχουν και τα δύο μικρά τετραγωνάκια, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με 

μία γραμμή (για την κοινή πλευρά τους)’’. Παράλληλα,  μαθήτρια ανέφερε αρχικά 

μόνο τα μικρά σχήματα που αλληλοεπικαλύπτονταν: ‘’Να ένα τετράγωνο… να άλλο 

ένα δίπλα του… αυτό είναι ένα ορθογώνιο (που περιείχε τα 2 τετράγωνα) και είναι 

μέσα σε ένα άλλο ορθογώνιο’’. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μαθητές αυτής της ομάδας 

απαντήσεων βρήκαν με αυτό τον τρόπο τα περισσότερα τετράγωνα και ορθογώνια, 

ξεκινώντας από τα μικρά σχήματα στο κάτω μέρος της εικόνας. Τα παιδιά αυτά 

φαίνεται πως βοηθήθηκαν περισσότερο από τις διαχωριστικές γραμμές και 

χρησιμοποίησαν ευκαιριακά το χρώμα του φόντου για να διακρίνουν μεγάλα 

σχήματα. Δεν παρασύρθηκαν από αυτό. Είναι εμφανές πως παιδιά με χαμηλές 

επιδόσεις και δυσκολίες επωφελήθηκαν με εναλλακτικές μεθόδους παρουσίασης της 

σχηματικής εικόνας (Clement, Lochhead & Monk, 1981).  

4.1.3.2. Διάκριση σχημάτων με βάση την ομοιομορφία των 

χρωμάτων(Διάκριση με από επάνω προς τα κάτω επεξεργασία) 

Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές που εντόπισαν τα λιγότερα δισδιάστατα 

σχήματα αυτής της δράσης, φαίνεται πως διαχειρίστηκαν τη διάκρισή τους με βάση 

το φόντο τους. Προχώρησαν, επομένως, από το γενικότερο σχήμα στο ειδικότερο. Τις 

περισσότερες φορές δεν είδαν καθόλου τα ειδικότερα μικρά σχήματα. Η επεξεργασία 

από την κορυφή προς τα κάτω συμβαίνει όταν υπάρχει γενική γνώση του παρατηρητή 

που συμβάλλει στην ερμηνεία των αντιληπτικών μονάδων, δηλαδή από το Γ στο Ε 

(Cheng και Lin, 2005 ; Gal & Linchevski, 2010).  Δηλαδή, τα σχήματα που είχαν το 
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ίδιο χρώμα και σχημάτιζαν ένα μεγαλύτερο άλλο σχήμα δεν αναφέρθηκαν από τα 

παιδιά αυτά. Αντίστοιχα, τα μικρότερα σχήματα που είχαν άλλο χρώμα από το 

μεγαλύτερο σχήμα όπου εμπεριέχονταν, μπόρεσαν να γίνουν αντιληπτά. Η διάκριση 

από το χρωματιστό πλαίσιο δυσκόλεψε αυτά τα παιδιά, ώστε να διακρίνουν τα 

υπομέρη των ευρύτερων χρωματιστών σχημάτων. Η χρήση παρόμοιων χρωμάτων 

δίνει την αρχή της ομοιομορφίας  Gestalt. Αυτή, αν εύστοχα αξιοποιηθεί μαζί με την 

επαν-αποσύνθεση του σχήματος, τη διαμόρφωση και την ομαδοποίηση των ίσων 

μερών του οδηγεί στην διάκριση του (Gal & Linchevski, 2010). Για αυτό γίνεται 

φανερό πως σχεδόν όλα τα παιδιά βρήκαν αρκετά ορθογώνια, αλλά λιγότερα 

τετράγωνα. Τα ορθογώνια εμπεριείχαν τα τετράγωνα στις περισσότερες περιπτώσεις, 

αλλά αυτά είχαν ενιαίο χρώμα. Έτσι, τα παιδιά κατονόμαζαν μόνο το ορθογώνιο κι 

όχι και τα τετράγωνα. Αντίστροφα, όταν υπήρχε χρωματικός διαχωρισμός ανέφεραν 

και τα τετράγωνα και συχνά το όλο σχήμα. Παραδείγματα αποτελούν τα λόγια των 

δύο παιδιών που βρήκαν τα λιγότερα τετράγωνα ‘’Μα γιατί, κυρία, μας δώσατε μόνο 

ορθογώνια;’’, ‘’Βλέπω μόνο παραλληλόγραμμα’’ και ‘’Ίσως να υπάρχουν κι άλλα 

τετράγωνα, αλλά αυτά που βρήκα έχουν διαφορά στο χρώμα’’. Μία μαθήτρια 

διέκρινε τα 3 μικρά τετράγωνα της εικόνας που δεν είχαν επικαλύψεις με άλλα 

σχήματα. Όπως μου ανέφερε: ‘’Δυσκολεύομαι, ακόμη, διότι τα τετράγωνα που 

βρίσκω έχουν το ίδιο χρώμα με την εικόνα’’. Πέρα από τις επικαλύψεις, δηλαδή, 

δυσκολευόταν πολύ στη διάκριση από το χρωματιστό πλαίσιο, καθώς ήθελε τα 

σχήματα που αναγνώριζε να μπορούν να γίνονται αισθητά με διαφορετικό χρώμα από 

το πλαίσιό τους. Επιπλέον, ένας μαθητής είχε δυσκολευτεί μεν και στις προηγούμενες 

δύο δράσεις, καθώς στη 1
η
 είχε διακρίνει μόνο τα μικρά μη επικαλυπτόμενα τρίγωνα, 

ενώ στη 2
η
 ανήκε στον αριθμό των παιδιών που με δυσκολία εντόπισαν τα 5 μικρά 

τετράγωνα σχήματα με λίγες επικαλύψεις. Ο τρόπος δε που προσέγγιζε τις εικόνες 

ήταν εντυπωσιακός. Στριφογύριζε το χαρτί του, σχεδίαζε σχήματα δείχνοντας με το 

χέρι του, ενώ αρνούνταν το ότι ένα μεγάλο σχήμα μπορεί να είναι σύνθετο από 

επιμέρους μικρά σχήματα-κομμάτια. Χαρακτηριστικά είπε και για τη 2
η
 δράση: ‘’δε 

γίνεται να είναι αυτό ένα σχήμα(για το τετράγωνο), αφού έχει διαχωριστική γραμμή! 

Δε μπορεί παρά να είναι 2 τρίγωνα! Γιατί, κυρία, με βάλατε να βρω τετράγωνα, αφού 

σε αυτή την εικόνα υπάρχουν πιο πολλά τρίγωνα; ‘’ Το παιδί αυτό, δηλαδή, δεν 

εντόπιζε κοινά σύνορα κι εδώ παρασύρθηκε αποκλειστικά από το κοινό χρώμα του 

φόντου.  
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Οι μαθητές αυτής της κατηγορίας απαντήσεων, λοιπόν, ξεκινούσαν συνήθως μία 

ανάγνωση του σχήματος από τη γενικότερη προς την ειδικότερη επεξεργασία του. Με 

απλά λόγια, εντόπιζαν τα μεγαλύτερα σχήματα που είχαν ενιαίο χρώμα και προς το 

τέλος της δράσης εντόπιζαν τα μικρότερα σχήματα – μέρη τους. Αυτό φαίνεται 

έντονα στις απαντήσεις των δύο παρακάτω μαθητών.  

Α. Η μαθήτρια Κ. διέκρινε τα 5 ορθογώνια παραλ/μα. Ξεκίνησε δείχνοντας 

μεγάλο σχήμα (10) και κατόπιν μικρά σχήματα (13,14,15: βλέπε παράρτημα) τα 

οποία ήταν αρκετά επικαλυπτόμενα. Παράλληλα, χρειάστηκε αρκετή ενθάρρυνση 

προκειμένου να βρει τα πιο ευδιάκριτα μεγάλα σχήματα (βλ.σχήμα 11) και με 

δυσκολία πρόφερε μόνο ένα ή δύο από αυτά στο τέλος. Εντυπωσιακό είναι το ότι 

καθοδηγήθηκε με βάση το ενιαίο χρώμα κι όχι τόσο τις διαχωριστικές ευθείες. 

Β. Από την άλλη, ο μαθητής Μ. διέκρινε 6 σχήματα. Από αυτά βρήκε αρχικά τα 

μεγαλύτερα εμφανή ορθογώνια, ενώ μετέπειτα αναγνώρισε και μικρότερα 

επικαλυπτόμενα σχήματα. Δε χρησιμοποίησε αρκετές δεξιότητες οπτικοποίησης, 

όπως την αποσύνθεση ή τον κατακερματισμό, όπως είδαμε ότι έκαναν τα άλλα 

παιδιά της προηγούμενης ομάδας. Αντίθετα, μπέρδεψε τα ορθογώνια με τα 

τετράγωνα, επειδή όπως είπε ‘’τα σχήματα αυτά είναι δίπλα δίπλα κι έχουν το ίδιο 

χρώμα’’. Παρόλα αυτά ήξερε να πει ποιες είναι οι ιδιότητες του τετραγώνου και 

ποιο σχήμα λέμε ορθογώνιο παραλ/μο. 

4.1.4. Συνόψιση 

Συνοψίζοντας, οι μαθητές σε αυτό τον ερευνητικό άξονα της διάκρισης 

σχημάτων από το σύνθετο πλαίσιο μπορούν να ομαδοποιηθούν ανάλογα με τις 

στρατηγικές οπτικοποίησης που ακολούθησαν. Πιο συγκεκριμένα, από τις παραπάνω 

τρεις δράσεις φαίνεται να δημιουργούνται 2 ευρύτερες κατηγορίες απαντήσεων των 

μαθητών: 1. μαθητές που χρησιμοποίησαν δεξιότητες διαχωρισμού & εικονικής 

επεξεργασίας  και 2. μαθητές που χρησιμοποίησαν δεξιότητες διάκρισης προτύπων ή 

μοτίβων. Η 1
η
 κατηγορία απαντήσεων αφορά τους μαθητές που διέκριναν τα 2Δ 

γεωμετρικά σχήματα αποσπώντας τα ως μεμονωμένα από τα υπόλοιπα σχήματα. 

Αυτό φάνηκε να επιτυγχάνεται μέσα από αποσυνθέσεις ορισμένου σχήματος από το 

διπλανό του σχήμα με το οποίο μπορεί να μοιράζονταν κοινό σύνορο ή πλευρά (π.χ. 

μεσαία τρίγωνα-1
η
 δράση, μικρά τετράγωνα-2

η
 δράση, χρωματιστά τετράγωνα κι 
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ορθογώνια-3
η
 δράση) κι  άλλοτε με τη σύνθεση ορισμένου σχήματος από άλλα 

μικρότερα δισδιάστατα σχήματα (π.χ. μεγάλο τρίγωνο-1
η
 δράση και μεγάλο 

τετράγωνο-2
η
 δράση, μεγάλα ορθογώνια- 3

η
 δράση). Έπειτα μαθητές αυτής της 

κατηγορίας φάνηκε να χρησιμοποιούν, τόσο σε μία όσο και σε άλλες δράσεις αυτού 

του άξονα την εικονική επεξεργασία. Δεξιότητες τέτοιας επεξεργασίας 

επιβεβαιώνονται μέσα από τη χρήση της επαναδιαμόρφωσης κάποιου σχήματος σε 

άλλο (π.χ. πλάγιο παραλληλόγραμμο-1
η
 δράση) ή μέσω του μετασχηματισμού του 

προσανατολισμού του (π.χ. ανάποδο τρίγωνο-1
η
 δράση). Σε κάθε περίπτωση, οι 

μαθητές που χρησιμοποίησαν συνδυασμό αρκετών από τις παραπάνω δεξιότητες 

οπτικοποίησαν περισσότερα σχήματα πολλών επικαλύψεων. Από την άλλη πλευρά, η 

2
η
 κατηγορία απαντήσεων αφορά τους μαθητές που αναζήτησαν παρόμοια σε 

μέγεθος ή σε προσανατολισμό σχήματα (π.χ. μεσαία τρίγωνα-1
η
 δράση και μικρά 

τετράγωνα-2
η
 δράση) με αποτέλεσμα να διακρίνουν κυρίως μόνο τα σχήματα που 

έμοιαζαν με το αρχικά ιδωμένο. Αναζήτησαν, δηλαδή πρότυπα σχήματα που είχαν 

στο μυαλό τους για μία ορισμένη σχηματική κατηγορία. Παράλληλα, τα ίδια παιδιά 

παρατηρήθηκε πως έτειναν να δημιουργούν οπτικά μοτίβα  με βάση πρότυπες εικόνες 

σχημάτων κατά την οπτικοποίηση (π.χ. υπόδειξη ίδιου μεγέθους και κατεύθυνσης 

τριγώνων-1
η
 δράση,  εύρεση παρόμοιου μεγέθους μικρών τετραγώνων- 2

η
 δράση, 

αναζήτηση με βάση την ομοιομορφία στο χρώμα του σχήματος-3
η
 δράση). Επομένως, 

τα παιδιά αυτής της κατηγορίας φαίνεται πως οπτικοποίησαν τα περισσότερα κοινά κι 

όμοια μεταξύ τους σχήματα, αλλά δυσκολεύτηκαν να διακρίνουν τα πιο σύνθετα σε 

επικαλύψεις σχήματα. 

4.2. Διάκριση ιδιοτήτων των 2Δ Γ.Σ μέσω της οπτικοποίησης 

Η 4
η
 δράση ζητούσε από τους μαθητές να επιστρατεύσουν δεξιότητες 

οπτικοποίησης για να διακρίνουν ιδιότητες στα δισδιάστατα χάρτινα τετράπλευρα 

σχήματα, αλλά και να τα συσχετίσουν μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια της δράσης 

γινόταν ερωτήσεις προς τα παιδιά και καταγράφονταν παρατηρήσεις που 

περιέγραφαν τον τρόπο σκέψης τους. Στην παρούσα ενότητα, για την 4
η
 

δραστηριότητα θα αναλυθούν μόνο τα αποτελέσματα με βάση τις ιδιότητες που 

διέκριναν τα παιδιά στο κάθε σχήμα ξεχωριστά. Στη συνέχεια, σε επόμενη ενότητα, 

θα αναφερθούν οι σχέσεις που αναγνώρισαν μεταξύ των σχημάτων αυτών.  
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Όπως παρουσιάζονται και στον πίνακα 4, τα σχήματα που δόθηκαν στα παιδιά 

ήταν επτά (7):1 ορθογώνιο, 1 πλάγιο παραλ/μο, 1 τετράγωνο, 2 ρόμβοι και 2 

τραπέζια. Αρχικά, θα γίνει αναφορά στο πώς και ποιες ιδιότητες ‘’είδαν’’ οι μαθητές 

στο κάθε σχήμα. Θα γίνει λόγος για τις ιδιότητες που δυσκολεύτηκαν πιο πολύ να τις 

οπτικοποιήσουν οι μαθητές και σε ποια σχήματα εντοπίστηκαν κυρίως αυτές οι 

δυσκολίες. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των μαθητών που διέκριναν 

ιδιότητες στο κάθε σχήμα. 

 

 

 

Ιδιότητες Σχημάτων 

4ης δράσης 

 

 

Ορθογώνιο 

παραλ/μο 

 

Πλάγιο 

παραλ/μο 

 

τετράγωνο 

 

ρόμβος 

 

Κανονικό 

Τραπέζιο 

 

Μη 

κανονικό 

τραπέζιο 
 

Α 

 

Β 

Ως προς τις Πλευρές 

Α. Οι απέναντι 

παράλληλες 

15 14 16 16 13 16 13 

Β. Όλες 

παράλληλες 

15 13 15 15 14 3 1 

Γ. Οι απέναντι ίσες 16 12 16 14 15 13 1 

Δ. Όλες ίσες 1 2 14 13 12 0 0 

Ως προς τις Γωνίες 

Ε. Όλες ίσες 15 6 16 7 3 3 3 

Στ .Όλες ορθές 14 3 16 1 0 0 2 

Πίνακας 4: αριθμός μαθητών που διέκριναν μέσω οπτικοποίησης ιδιότητες στα 

τετράπλευρα σχήματα της 4
ης

 δράσης 

*Όπου Α, Β= ρόμβοι 

Οι απαντήσεις των μαθητών μπορούν να αναλυθούν ανά ιδιότητα που εντόπισαν στα 

τετράπλευρα σχήματα. 

4.2.1. Ως προς τις πλευρές 

4.2.1.1.  Παραλληλία των απέναντι πλευρών 

Οι μαθητές για τη διάκριση της συγκεκριμένης ιδιότητας οπτικοποίησαν τον 

κανόνα για το σχήμα κυρίως στα παραλληλόγραμμα και το τετράγωνο ή βασίστηκαν 
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σε επεξεργασία σχηματικών εικόνων αυτών, όπως έκαναν και για τους ρόμβους. Τα 

παιδιά, δηλαδή, που κατέταξαν τα σχήματα σωστά αξιοποίησαν το νοερό 

μετασχηματισμό και τις αντιστροφές των σχημάτων μέσα από συγκρίσεις του με ένα 

αρχικό-πρωταρχικό σχήμα που γνώριζαν οπτικά. Η τελευταία δεξιότητα ενώ βοήθησε 

όσους τοποθέτησαν τα σχήματα ορθά, παραπλάνησε εκείνους που δεν τα κατέταξαν 

σε αυτή την ιδιότητα, αν και ανήκαν, όπως θα αναπτυχθεί στη συνέχεια (2 με 3 

μαθητές). Οι μαθητές αυτοί βασίστηκαν αποκλειστικά σε μία μοναδική πρότυπη 

εικόνα για τα σχήματα, άκαμπτη και αδιαπραγμάτευτη. Έτσι, σε ορισμένα σχήματα, 

όπως στα παραλληλόγραμμα, τους ρόμβους και τα τραπέζια  ελάχιστα παιδιά (3 

μαθητές) δε μπόρεσαν να διατηρήσουν τις ιδιότητες του 1
ου

 και στο 2
ο  

παραλληλόγραμμο ή ρόμβο ή μεταξύ του 1
ου

 και του 2
ου

 τραπεζίου, διότι υπέπεσαν 

σε αρκετές οπτικές παρανοήσεις. 

Διατήρηση της ιδιότητας  

Οπτικοποίηση κανόνων ή καθημερινών αναπαραστάσεων  

Για το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο μόνο δύο μαθητές όταν ρωτήθηκαν γιατί το 

είχαν τοποθετήσει στο κουτάκι ορθών γωνιών και παραλληλίας απέναντι πλευρών, 

απάντησαν ότι ‘’Το λέει και το όνομά του, έχει ορθές γωνίες και τις πλευρές του 

παράλληλες’’. Τα παιδιά αυτά οπτικοποίησαν τις ιδιότητες στο σχήμα, έχοντας στο 

νου τους κανόνες που διδάχτηκαν για αυτό. Επίσης, παρασύρθηκαν από τη λεκτική 

αναπαράσταση, δηλαδή το όνομα του σχήματος που παρέπεμπε σε μία συγκεκριμένη 

ιδιότητα, οπτικοποιώντας μόνο ή αποκλειστικά την ιδιότητα αυτή (Guttierez, 1996; 

Vinner & Dreyfus, 1989; Presmeg, 1986).  Δε κοίταζαν σχεδόν καθόλου το σχήμα, το 

αναγνώρισαν και το ταξινόμησαν κατευθείαν. Οι 2 μαθητές που οπτικοποίησαν πριν 

τον κανόνα του ορθογωνίου και είχαν χαρακτηριστεί με μέτριες επιδόσεις, τώρα 

οπτικοποίησαν και τον κανόνα για το πλάγιο παραλ/μο σχήμα. Πιο συγκεκριμένα, 

αυτή τη φορά κοίταξαν το από κάτω σχήμα, λέγοντας: ’’α! είναι παραλληλόγραμμο 

απλά πιο πλάγιο..το ίδιο σχήμα είναι πάλι.’’ Συσχέτισαν οπτικά τα κοινά 

χαρακτηριστικά του με το 1
ο
 σχήμα, τοποθετώντας το ορθά στα κοινά κουτάκια. Δε 

το τοποθέτησαν, ωστόσο, στα κουτάκια «όλες οι γωνίες ίσες» κι «όλες οι γωνίες 

ορθές» κι έτσι δε γενίκευσαν κάποιο κανόνα, ώστε τα δύο σχήματα να ταυτιστούν 

κιόλας. Από τους 14 μαθητές που απάντησαν σωστά ως προς τις ιδιότητες του 
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τετραγώνου, οι 10 οπτικοποίησαν απλά τον κανόνα. Οι μαθητές αυτοί δε 

χρησιμοποίησαν αρκετές δεξιότητες οπτικοποίησης, δηλαδή δε κοιτούσαν συχνά την 

εικόνα του σχήματος για να εντοπίσουν εκεί κάποιες από τις ιδιότητές του. 

Παράλληλα, δεν έκαναν κανένα συσχετισμό του με τα παραλληλόγραμμα ή το 

ορθογώνιο που είχαν επικολλήσει σε κοινές ιδιότητες. Όταν ρωτήθηκαν είπαν πως δε 

διέκριναν κοινά. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση μαθητή: ‘’Δεν είναι 

παραλληλόγραμμο, αφού το λέμε τετράγωνο’’. Μία μαθήτρια εντόπισε ότι είναι 

παραλληλόγραμμο, αλλά όχι ορθογώνιο: ‘’Το ορθογώνιο είναι άλλο σχήμα! Να εδώ 

το 1
ο
’’, παρανοώντας την ιδιότητα με την αποκλειστικότητα της ονομασίας του 

συγκεκριμένου σχήματος. 

 Επομένως σε αυτή την ομάδα απαντήσεων οι παρανοήσεις αφορούν την 

ονομασία και τον κανόνα του σχήματος που δε το εντάσσει σε ανώτερη κατηγορία 

σχημάτων. Με λίγα λόγια, δεν υπήρξε συσχέτιση μεταξύ των σχημάτων για την 

οπτικοποίηση της ιδιότητας αυτής. Τα παιδιά έτειναν να παρασύρονται από την 

ονομασία (λεκτική αναπαράσταση σχήματος) των παραπάνω σχημάτων και τον 

μαθηματικό κανόνα που γνώριζαν από μνήμης. Κατά τον Duval (1999) η 

οπτικοποίηση των γεωμετρικών σχημάτων είναι πιο δύσκολη από τις γραφικές 

αναπαραστάσεις των εξισώσεων ή από άλλα μαθηματικά αντικείμενα. Απαιτεί την 

παρατήρηση των πραγματικών ιδιοτήτων κι όχι απλώς τη γενίκευση κάποιου κανόνα 

για το σχήμα, αλλά αυτό που πραγματικά αντιπροσωπεύει, τις σχέσεις και τις 

ιδιότητες του πραγματικού Γ.Σ. Ωστόσο, όσον αφορά τα υπόλοιπα σχήματα (ρόμβους 

και τραπέζια) οι μαθητές δε φάνηκε να οπτικοποίησαν κάποιον κανόνα, καθώς 

βασίστηκαν κυρίως στη σχηματική εικόνα για τη διάκριση αυτής της ιδιότητας. Όπως 

απάντησαν οι παραπάνω μαθητές που βρήκαν την ιδιότητα αυτή στους ρόμβους και 

στα τραπέζια: ‘’Δε γνωρίζω τον κανόνα για αυτό το σχήμα.. δε ξέρω καν τι σχήμα 

είναι, αλλά οι πλευρές που είναι η μία απέναντι από την άλλη μοιάζουν να είναι 

παράλληλες’’. 

Διάκριση με την εικονική επεξεργασία & το νοερό μετασχηματισμό  

Τα παιδιά που δεν αναφέρθηκαν στον κανόνα του ορθογωνίου, αλλά 

παρατήρησαν καλά την εικόνα του βρήκαν ορθά την ιδιότητα του, αιτιολογώντας και 

την απάντησή τους. Έδειχναν τις απέναντι πλευρές λέγοντας ότι  ‘’πάνε μαζί χωρίς να 

ενώνονται’’ κ.α. Έπειτα, τα παιδιά  διέκριναν μέσα από την παρατήρηση της εικόνας 
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του πλάγιου παραλληλογράμμου πως πρόκειται για ένα σχήμα όμοιο με το πρώτο, 

αλλά διαφορετικό. Δε μπορούσαν να το κατονομάσουν, ούτε γνώριζαν γενική 

κατηγορία σχημάτων στην οποία να μπορούν να το εντάξουν (π.χ. 

παραλληλόγραμμα). Έτσι το τοποθέτησαν διακριτά σε συσχέτιση με την εικόνα του 

προηγούμενου σχήματος. Αναγνώρισαν, δηλαδή την ισότητα και παραλληλία των 

απέναντι πλευρών του. Τρεις μαθητές δεν αναφέρθηκαν στον κανόνα για το 

τετράγωνο, αλλά το οπτικοποίησαν βασιζόμενοι στην εικόνα του και σε σχέση με τα 

προηγούμενα σχήματα. Είπαν δηλαδή, πως είναι ορθογώνιο κι αυτό ή 

παραλληλόγραμμο κι αυτό. Έκαναν δε και διαφοροποίησή του από τα άλλα 2 

σχήματα. Χαρακτηριστικά, κάποια μαθήτρια ανέφερε: ‘’Είναι  και τα 3 σχήματα 

παραλληλόγραμμα. Απλά τα 2 πρώτα ήταν πιο μακρουλά! Ήταν μεγάλα κάπως σα 

τετράγωνα’’. Όταν οι μαθητές παρατηρούσαν την εικόνα ενός σχήματος έμπαιναν 

αυτόματα στη διαδικασία οπτικοποίησης του, καθώς και συσχετισμού του με τα από 

κάτω σχήματα. Αντίθετα μόνο η γνώση του κανόνα δε τους επέτρεπε τη διεξοδική 

εικονική επεξεργασία. Τα περισσότερα παιδιά αντιμετώπισαν το πλάγιο 

παραλληλόγραμμο ως το μετασχηματισμό του ορθογωνίου παραλ/μου, το Β ρόμβο ως 

μετασχηματισμένο Α ρόμβο, το μη κανονικό τραπέζιο ως προέκταση του 

μετασχηματισμού του κανονικού τραπεζίου. Οι μαθητές εδώ φαίνεται να  

αναπτύσσουν μια δυναμική ή φανταστική έννοια για το σχήμα, της οποίας η 

κατανόηση  βασίζεται στο νόημα  που συμπεριλαμβάνει τον διανοητικό/νοητό 

χειρισμό των σχημάτων (Walcott, Mohrb, & Kastbergc, 2009). Έτσι, με αυτό τον 

τρόπο τα τοποθέτησαν στις ιδιότητες ως διακριτά σχήματα. Διερευνούσαν, δηλαδή, 

την πιθανότητα να διαφέρουν αυτά τα σχήματα από τα αρχικά-πρωταρχικά τους. Σε 

ποιες νέες ιδιότητες φαινόταν να ανήκουν, τα αντέστρεφαν ή τα περιέστρεφαν στο 

μυαλό ώστε να δουν αν όντως διέφεραν ή έμοιαζαν με τα πρωταρχικά σχήματα.  Πιο 

αναλυτικά, υπήρξαν πολλοί μαθητές, οι οποίοι βρήκαν πως το πλάγιο παραλ/μο ήταν 

όπως και το 1
ο
 παραλληλόγραμμο. Έτσι, έγινε αντιληπτό το εξής φαινόμενο: Τα  

παιδιά τοποθέτησαν το σχήμα αυτό σχεδόν ακριβώς όπως και το 1
ο  

για την 

παραλληλία των απέναντι πλευρών του, λέγοντας ‘’Πρόκειται για το ίδιο σχήμα, 

απλώς είναι πιο αντεστραμμένο και στραβό’’. Παρατηρήθηκε πως ταξινόμησαν το 

σχήμα αυτό κάνοντας αναγωγή στο 1
ο
 πρότυπο παραλληλόγραμμο. Διατήρησαν, 

δηλαδή, τις ιδιότητες του 1
ου

 και κατόπιν της μετατροπής-μετασχηματισμού του στο 

2
ο
. Κατά τον ίδιο τρόπο ενήργησαν τα πιο πολλά παιδιά και για τον Β ρόμβο. 

Απάντησαν, λοιπόν, πως πρόκειται για το ίδιο σχήμα, δηλαδή για τον Α ρόμβο αν 
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‘’Τον τραβήξουμε, όπως τραβάμε τα μαλλιά μας να μακρύνουν’’, όπως υποστήριξε η 

μαθήτρια. Παράλληλα θεώρησε ‘’ ΑΡΑ, όπως ακριβώς και αυτό το σχήμα που ήταν 

ρόμβος, έτσι κι αυτό εδώ θα έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες’’. Βασίστηκε 

στο κριτήριο της ομοιότητας των σχημάτων. Σε ερώτηση της ερευνήτριας:  

-‘’Ωραία, λοιπόν, μπορείς τώρα να μου δείξεις ποια πλευρά είναι απέναντι από αυτήν 

εδώ;’’ 

-‘’Να αυτή, αν  και στραβή..’’(έδειξε ορθά)  

-‘’Άμα γυρίσουμε το σχήμα ανάποδα..ποια θα είναι τώρα η απέναντι πλευρά;’’ 

-‘’Πάλι αυτή θα είναι, κυρία, αφού γέρνουν και οι δύο και προχωράνε μαζί’’. 

Μη διατήρηση της ιδιότητας  

Στήριξη αποκλειστικά στην πρότυπη σχηματική εικόνα 

Παρόλα αυτά, η εικόνα όσο χρήσιμο εργαλείο κι αν είναι  μπορεί να παρασύρει 

αν δεν αποκωδικοποιηθεί σωστά και δε συσχετιστεί και με τη γνώση κάποιου κανόνα. 

Άλλωστε, είναι περίπλοκη η σχέση μεταξύ του εννοιολογικού και σχηματικού 

παράγοντα στη δόμηση σχηματικών εννοιών (Piaget & Inhelder, 1966). Έτσι, 

παρατηρείται πως για τον ρόμβο και το τραπέζιο, τα παιδιά είχαν στο νου τους μία 

νοητή συγκεκριμένη εικόνα για τα σχήματα, όπως είναι ο Α ρόμβος ή το κανονικό 

τραπέζιο. Έτσι, οι απέναντι πλευρές για ελάχιστους μαθητές (3) ήταν παράλληλες 

μόνο στα πρότυπα σχήματα αυτών των κατηγοριών. 

Αντίθετα, λοιπόν,  τα παιδιά που δε μπόρεσαν να διακρίνουν τις ιδιότητες στα 

σχήματα, επεξεργαζόμενα τα ως μετασχηματισμένα, αντεστραμμένα κ.τ.λ., υπέπεσαν 

σε αρκετές παρανοήσεις για τις απέναντι πλευρές των 2Δ γεωμετρικών σχημάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις μαθητές συνέχεαν την παραλληλία των απέναντι πλευρών 

με την κλίση των πλευρών τους (Walcott, Mohrb, & Kastbergc, 2009; Hershkowitz, 

1989). Σε άλλα σχήματα, παρανόησαν την παραλληλία με την ισότητα ή και την 

καθετότητα των απέναντι πλευρών (Clements et al, 1999). Δηλαδή, τα παιδιά αυτά 

υποστήριξαν πως οι απέναντι πλευρές έπρεπε να είναι παράλληλες μόνον εφόσον 

αποτελούνταν από ίσιες και ίσες γραμμές. Άλλοτε, δεν έβλεπαν ποιες πραγματικά 

ήταν οι απέναντι πλευρές των σχημάτων λόγω της έντονης κλίσης που είχαν οι 
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ευθείες (Fischbein & Nachlieli, 1998; Hershkowitz, 1989). Έτσι, έδειχναν ως 

απέναντι την πλευρά που ήταν η μία δίπλα-γειτονικά της άλλης. Επομένως, δε 

διατήρησαν αυτή την ιδιότητα στα σχήματα της ίδιας σχηματικής κατηγορίας, όταν 

το σχήμα ‘’έγερνε’’ ή άλλαζε ή ‘’μετασχηματίζονταν’’.  

Για παράδειγμα, τα λίγα αυτά παιδιά δεν ενέταξαν το πλάγιο παραλληλόγραμμο, 

όπως έκαναν με το ορθογώνιο παραλ/μο σε αυτή την ιδιότητα. Οι δύο μαθητές αυτοί, 

όπως είπαν, θεώρησαν πως ‘’ Το σχήμα αυτό είναι άλλο..δε το έχω ξαναδεί’’ και ‘’δε 

ξέρω.. αλλά οι πλευρές του δεν είναι παράλληλες.. είναι πολύ στραβές’’. 

Λειτούργησαν δίχως να μετασχηματίσουν νοητά το σχήμα αυτό για να το διακρίνουν. 

Δε συνέλεξαν οπτικές πληροφορίες από σχήματα που ήδη οπτικά γνώριζαν (π.χ. 

ορθογώνια παραλ/μα). Έτσι, η κλίση των πλευρών ήταν για αυτούς ένας αρνητικός 

παράγοντας για την μεταξύ τους παραλληλία. Η παρανόηση αυτή ίσως, να ενυπήρχε 

στα παιδιά και να λειτούργησε παραπλανητικά. Φανερώνει δε δυσκολίες στη σχέση 

ανάμεσα στην παραλληλία με την ισότητα των απέναντι πλευρών.  

Τα παιδιά αυτά δεν ενέταξαν, όμως, και το Β ρόμβο, όπως είχαν κάνει με τον Α 

ρόμβο. Χαρακτηριστικά, μία μαθήτρια αδυνατούσε να παραδεχθεί αρχικά την 

παραλληλία κυρίως στο Β ρόμβο. Το γεγονός ότι οι πλευρές του ήταν πιο ‘’στραβές’’ 

από ότι είπε τη δυσκόλεψε να βρει ότι είναι παράλληλες γιατί ‘’κρύβονται μέσα στην 

εικόνα και δε φαίνονται να είναι απέναντι η μία από την άλλη και με ίσες 

αποστάσεις’’. Επιπλέον, ένας μαθητής παρανόησε και αυτός την παραλληλία με την 

κλίση των ευθειών, τη φορά των πλευρών. Έτσι, υποστήριξε: ‘’Η απέναντι πλευρά 

του ρόμβου γέρνει προς τα κάτω, ενώ αυτή εδώ πηγαίνει προς τα επάνω’’. Μάλιστα ο 

μαθητής αυτής της κατηγορίας απαντήσεων είπε: ‘’Δε βλέπω κάποια απέναντι 

πλευρά, όλες γυρίζουν γύρω γύρω στραβά (εννοώντας ακανόνιστα), άρα δεν 

υπάρχουν παράλληλες πλευρές’’. 

 Επίσης, τα ίδια παιδιά δε διέκριναν τις απέναντι πλευρές παράλληλες στο μη 

κανονικό τραπέζιο, αλλά εδώ για άλλο λόγο. Σε αυτό το σχήμα παρανόησαν την 

παραλληλία με το να είναι οι απέναντι πλευρές και ίδιου μεγέθους, δηλαδή και ίσες. 

Πάλι η ιδιότητα δε διατηρήθηκε στο 2
ο
 τραπέζιο σχήμα, αν και οι άνισες πλευρές του 

ήταν μεταξύ τους παράλληλες. Οι δύο από τους  παραπάνω μαθητές δεν κατέταξαν το 

σχήμα αυτό στη μοναδική του ιδιότητα «οι απέναντι πλευρές παράλληλες». Και οι 

δύο απάντησαν ομόφωνα πως δεν ανήκει πουθενά, καθώς για να είναι παράλληλες οι 
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απέναντι πλευρές του θα έπρεπε να είχαν και το ίδιο μέγεθος. Ενδεικτικά 

παραδείγματα των απαντήσεών τους είναι τα εξής: ‘’Η μία πλευρά είναι πιο κοντή 

από την άλλη.. άρα δεν είναι παράλληλες’’, ‘’Δεν έχουν την ίδια φορά . Η μία πάει 

προς δεξιά και η άλλη πιο πολύ αριστερά’’ (βλέπε σχήμα 7). Η τελευταία απάντηση 

σχετίζεται  και με γενικότερες παρανοήσεις στην οπτικοποίηση της παραλληλίας. 

Προφανώς ο μαθητής  παρερμήνευσε τη συνέχεια των ευθειών στο άπειρο. Από την 

άλλη μεριά, η μαθήτρια  εντόπισε την παραλληλία των απέναντι πλευρών, αλλά είδε 

πως είναι και ίσες. Η περίπτωση αυτής της μαθήτριας να τοποθετεί ως απαραίτητη 

συνθήκη τις παράλληλες πλευρές ως ίσες μπορεί να οφείλεται σε μία γενικότερη 

παρανόηση του παιδιού σχετικά με την παραλληλία και την ισότητα. Παρατηρήθηκε 

δε και στα υπόλοιπα σχήματα. Μοιάζει, λοιπόν, να οπτικοποιεί αυτές τις ιδιότητες το 

ίδιο. Θεωρεί, δηλαδή, πως για να είναι παράλληλες και ίσες δύο πλευρές αρκεί να 

πρόκειται για ευθύγραμμα τμήματα, ευθείες. Όταν αυτές οι κάθετες ευθείες όμως, 

αλλάζουν κατεύθυνση (πλάγια προς τα πάνω ή προς τα κάτω) δε νοούνται ευθείες ή 

ίσιες στο νου του παιδιού. Επομένως ούτε παράλληλες ούτε ίσες. Παρανόησε με λίγα 

λόγια την παραλληλία και ισότητα με την καθετότητα των απέναντι πλευρών. 

4.2.1.2.  Παραλληλία όλων των πλευρών 

Δε βρήκαν όλοι οι μαθητές την ιδιότητα αυτή στα σχήματα, όπου υπήρχε. Τα 

παιδιά εδώ που μπόρεσαν και τη διέκριναν οπτικοποίησαν τον κανόνα για τα 

παραλ/μα και το τετράγωνο. Παράλληλα, αρκετοί από αυτούς βασίστηκαν στην 

εικονική επεξεργασία για τη διάκριση της στους ρόμβους. Όσοι δε κατάφεραν να τη 

διακρίνουν σε αυτά τα σχήματα (1 ή 3 ή 2 μαθητές) βασίστηκαν μόνο στην πρότυπη 

εικόνα για το σχήμα.  Επίσης σε αυτά τα σχήματα (παραλληλόγραμμα & ρόμβοι), 

όσοι δε τη βρήκαν, δε μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν και νοερό μετασχηματισμό 

των σχημάτων. Όσοι τη διέκριναν, αλλά δεν υπήρχε στα τραπέζια (3 μαθητές) 

φαίνεται πως διατήρησαν και γενίκευσαν την ιδιότητα για την παραλληλία των δύο 

πλευρών σε όλο το σχήμα. 
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Διατήρηση της ιδιότητας 

Οπτικοποίηση κανόνων ή καθημερινών αναπαραστάσεων  

Για αυτή την ιδιότητα, όπου όλες οι πλευρές είναι παράλληλες σχεδόν όλοι οι 

μαθητές που μπόρεσαν να τη διακρίνουν βασίστηκαν σε κάποιο κανόνα για το σχήμα 

(Guttierez, 1996; Vinner & Dreyfus, 1989; Presmeg, 1986). Οι μαθητές αυτοί 

αναφέρονταν στον κανόνα για το σχήμα κυρίως στα παραλληλόγραμμα και το 

τετράγωνο. Εφάρμοσαν δηλαδή οπτικοποίηση του κανόνα στα 3 πρώτα γεωμετρικά 

σχήματα. Αυτό δεν ισχύει για τους ρόμβους και τα τραπέζια. Πιο συγκεκριμένα, από 

τις απαντήσεις των μαθητών φαίνεται ότι η ονομασία και ο κανόνας της κατηγορίας 

ορισμένων σχημάτων κατηύθυνε την κατάταξή τους σε συγκεκριμένες ιδιότητες. 

Μαθητής είπε χαρακτηριστικά: ‘’Τα παραλληλόγραμμα λέγονται έτσι ακριβώς για 

αυτό το λόγο. Είναι παράλληλες οι πλευρές!’’, μία άλλη  μαθήτρια αναφέρθηκε στο 

τετράγωνο ως εξής: ‘’Είναι τετράγωνο. Το λέει και η λέξη.. 4 πλευρές… ο κανόνας 

λέει ότι είναι όλες ίσες και ίδιες… ναι..θα είναι παράλληλες όλες..’’. 

Διάκριση με την εικονική επεξεργασία & το νοερό μετασχηματισμό 

Οι μαθητές που οπτικοποίησαν την παραλληλία όλων των πλευρών, βασίστηκαν 

στην εικονική επεξεργασία και το νοερό μετασχηματισμό των παραλληλογράμμων και 

των ρόμβων. Πιο συγκεκριμένα, περιέστρεφαν τα δύο παραλληλόγραμμα σχήματα ή 

τους ρόμβους, αλλάζοντας τον προσανατολισμό των πλευρών τους. Κατά την 

Hershkowitz (1989) υπάρχουν δύο ομάδες μαθητών: οι μαθητές που μπορεί να  

θεωρούν τις δύο φιγούρες ίδιες με βάση τα ευέλικτα πρωτότυπα που κατέχουν για την 

εικόνα του σχήματος και η δεύτερη ομάδα παιδιών, που δείχνει ότι θεωρούν τις δύο 

φιγούρες/μορφές ως διακριτά σχήματα, βασιζόμενοι σε άκαμπτα πρωτότυπα. Στην 

παρούσα περίπτωση οι μαθητές ευέλικτα δοκίμασαν να μετατρέψουν νοερά τα 

σχήματα. Χαρακτηριστικά επεσήμαναν πως ‘’Είναι ίδιες όλες οι πλευρές’’. Ένας 

μαθητής είπε: ‘’ Ακόμη κι αυτές που είναι στραβές γέρνουν μαζί, οι άλλες δύο πάνε 

μαζί, όλες παράλληλα πάνε’’. Μάλιστα τα περισσότερα παιδιά αφού επεξεργάστηκαν 

οπτικά το 1
ο
 παραλληλόγραμμο ή τον Α ρόμβο δε προέβησαν σε διεξοδική 

επεξεργασία του 2
ου

 σχήματος της κατηγορίας τους. Διατήρησαν την ιδιότητα 

ανεξάρτητα από το αν οι παράλληλες πλευρές γίνονταν πιο κυρτές στο 2
ο
 σχήμα, 

βρήκαν την ομοιότητα ανάμεσα σε αυτά τα σχήματα και έτσι μπόρεσαν να 
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διακρίνουν την κοινή ιδιότητα. Όπως προείπαμε και στην αρχή αυτής της ενότητας, 

ελάχιστοι ήταν οι μαθητές που δε τη διέκριναν, διότι δεν επεξεργάστηκαν οπτικά το 

σχήμα τους, αλλά επέμειναν σε ένα άκαμπτο σχηματικό πρωτότυπο (Mesquita, 1991, 

1989). Η ιδιότητα αυτή δε μπορούσε να διατηρηθεί αν άλλαζε το μέγεθος, η 

κυρτότητα των πλευρών του σχήματος ή ο προσανατολισμός του (Gal & Linchevski, 

2010; Walcott, Mohrb & Kastbergc, 2009). 

Μη διατήρηση της ιδιότητας 

Στήριξη αποκλειστικά στην πρότυπη σχηματική εικόνα 

Για ορισμένους, αν και ελάχιστους, μαθητές που δεν κατέταξαν τα σχήματα σε 

αυτή την ιδιότητα φαίνεται ότι η διάκρισή τους παρεμποδίστηκε από την εμμονή 

στην πρότυπη σχηματική εικόνα. Τα άκαμπτα πρωτότυπα που είχαν στο μυαλό τους 

για συγκεκριμένα σχήματα, δε τους επέτρεψε να διατηρήσουν την ιδιότητα αυτή και 

σε άλλα παρόμοια σχήματα. Η στήριξη αποκλειστικά στη σχηματική εικόνα 

λειτούργησε κατά κύριο λόγο παραπλανητικά, καθώς οι μαθητές πολλές φορές 

συγχέουν το μέγεθος και τις διαστάσεις ενός αντικειμένου με τις κατευθύνσεις του ή 

δε το αναγνωρίζουν όταν αυτό αλλάζει κλίση και προσανατολισμό (Fernandez, Bock, 

Verschaffel, & Van Dooren, 2014). Πιο συγκεκριμένα, για το ορθογώνιο και το 

τετράγωνο ένα παιδί δεν είδε αυτή την ιδιότητα. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν ενέταξε τα 

δύο σχήματα σε αυτές τις ιδιότητες είπε: ‘’Το τετράγωνο και το ορθογώνιο έχουν 

συγκεκριμένο σχήμα (δείχνοντας με το άνοιγμα της παλάμης του το μέγεθος), αν τα 

δω από άλλη όψη.. δε μοιάζουν να έχουν παράλληλες πλευρές.. μόνο στο σχήμα της 

τάξης μας η κυρία μας είπε ότι είναι παράλληλες’’. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί 

πιθανότατα από το να ενυπάρχει η οπτική παρανόηση πως αν απλώς αντιστραφεί το 

τετράγωνο θα αλλάξουν οι ιδιότητες και θα αλλάξει και το σχήμα, δηλαδή θα γίνει 

ρόμβος με ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Παρόμοια συνέχισε: ‘’Άμα το τσαλακώσω 

κιόλας..γίνεται και ρόμβος..άρα δε μπορεί οι πλευρές να είναι κι εκεί 

παράλληλες..άλλο σχήμα το ένα άλλο το άλλο..’’. Οι παρανοήσεις του επεκτάθηκαν 

και στις ιδιότητες του ρόμβου. Δε ξεχώρισε με λίγα λόγια την ιδιότητα στο Β ρόμβο, 

όπου το σχήμα είχε πιο κυρτές όλες τις πλευρές του. Κι άλλος ένας όμως μαθητής,  

απάντησε στο ερώτημα : 
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-‘’Μα γιατί εφόσον το Α είπες δεν είναι ρόμβος, δε το έβαλες όπως και το τετράγωνο 

στα ίδια κουτάκια;’’  

- ‘’Όταν το γυρίζω το σχήμα αλλάζει… μοιάζει με τετράγωνο, αλλά δεν είναι κιόλας.. 

δε ξέρω σίγουρα αν είναι ρόμβος, αλλά μοιάζει και με αυτόν (δείχνοντας  τον Β)’’. 

Και αυτός ο μαθητής δε τοποθέτησε σε αυτή την ιδιότητα τον Β ρόμβο, καθώς όπως 

είδαμε τον αντιμετώπισε διακριτά, ως ένα άλλο σχήμα που δεν ήξερε να πει ποιο 

είναι και δε φαινόταν να έχει παράλληλες πλευρές, λόγω του προσανατολισμού και 

της κυρτότητας των πλευρών του. 

Σύγχυση της μίας ιδιότητας με την άλλη 

Στα τραπέζια για 3 - 4 παιδιά έγινε η εξής παρατήρηση: Κατέταξαν το κανονικό ή 

το μη κανονικό τραπέζιο ως παραλληλόγραμμα σχήματα. Οι μαθητές αυτοί τόνισαν 

για το κανονικό τραπέζιο πως ‘’ Αφού ήταν οι δύο απέναντι πλευρές παράλληλες θα 

είναι και οι άλλες’’, ‘’όλες οι πλευρές είναι ομοιόμορφες’’ κ.α. Φαίνεται, δηλαδή, 

πως η ισότητα των απέναντι πλευρών επέφερε μία οπτική ομοιομορφία στα μάτια των 

παιδιών αυτών, ώστε να μη γίνεται φανερή η κλίση των ευθειών και η άνιση μεταξύ 

τους απόσταση που δήλωνε ότι δεν ήταν παράλληλες. Το οπτικό αυτό σφάλμα 

σχετίζεται και με την παρανόηση της παραλληλίας με την ισότητα. Αυτό είναι 

προφανές στην απάντηση μαθήτριας για το κανονικό τραπέζιο: ‘’Είναι ίδιες οι 

πλευρές αυτές, είναι παράλληλες δηλαδή!’’.  

Η υπόθεση της λανθασμένης γενίκευσης της μίας ιδιότητας σε όλο το σχήμα, 

δηλαδή και για μία άλλη ξεχωριστή ιδιότητα επιβεβαιώνεται στα λόγια του μαθητή 

που την απέδωσε και στο μη κανονικό τραπέζιο:  

-‘’Γιατί τοποθέτησες το σχήμα αυτό σε αυτό το κουτάκι;’’ 

-‘’Είπαμε πριν ότι αυτές εδώ οι απέναντι είναι παράλληλες, έτσι;’’ 

-‘’Ναι, έτσι μου είπες..’’ 

-‘’Άρα αφού αυτές ήταν, παρά το ότι είναι θεόστραβες και η μία πιο κοντή απ’ την 

άλλη …γιατί να μην είναι και αυτές εδώ;’’ 
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-‘’Αυτές εδώ είναι άλλο ζευγάρι πλευρών.. για παρατήρησέ τες ξανά, ώστε να δεις αν 

είναι παράλληλες… θυμήσου τι είπαμε πριν για το άλλο ζευγάρι’’ 

-‘’Ναι, είναι κι αυτές παράλληλες! Και στο προηγούμενο σχήμα ήταν όλες… ε.. πάνω 

κάτω το ίδιο σχήμα μοιάζει να είναι.. θα το βάλω στο κουτάκι!’’. 

Βλέπουμε, λοιπόν, πως η διατήρηση της ιδιότητας γενικεύτηκε τόσο από την μία 

ιδιότητα στην άλλη (για τους 3 μαθητές) όσο και από το ένα σχήμα στο άλλο (για τον 

ένα μαθητή). Τα παιδιά αυτά φαίνεται να υπέπεσαν σε οπτικά σφάλματα κατά την 

οπτικοποίηση των ιδιοτήτων της παραλληλίας των πλευρών στα τραπέζια. 

4.2.1.3.  Ισότητα των απέναντι πλευρών 

Όλοι οι μαθητές απάντησαν θετικά για αυτή την ιδιότητα για το τετράγωνο και το 

ορθογώνιο, οπτικοποιώντας κάποιον καθημερινό κανόνα που γνώριζαν για τα 

σχήματα αυτά. Με επεξεργασία της εικόνας του 2Δ Γ.Σ και νοερούς 

μετασχηματισμούς μπόρεσαν οι περισσότεροι να τη διακρίνουν στο πλάγιο παραλ/μο 

(12 παιδιά), στους ρόμβους (14 ή 15 παιδιά) και στο κανονικό τραπέζιο (13 παιδιά). 

Οι μαθητές που δε τη διέκριναν στα σχήματα αυτά, όπου υπήρχε, παρασύρθηκαν από 

μία πρότυπη εικόνα του σχήματος στο μυαλό τους, άκαμπτη κι εξαρτημένη από την 

κυρτότητα ή μη των πλευρών. Όσον αφορά το μοναδικό μαθητή που τη διέκρινε στο 

μη κανονικό τραπέζιο, φαίνεται να σύγχυσε τη μία ιδιότητα με την άλλη, δηλαδή με 

την παραλληλία. 

Διατήρηση της ιδιότητας 

Οπτικοποίηση κανόνων ή καθημερινών αναπαραστάσεων  

Κάποια σχήματα ήταν πιο οικεία στους μαθητές, είχαν ομοιόμορφα κάθετες και 

ίσιες πλευρές, ώστε να είναι πιο εύκολη η απομνημόνευση και η οπτικοποίηση των 

κανόνων των ιδιοτήτων τους. Οπτικοποίησαν την αναπαράσταση για αυτό που ήδη 

γνώριζαν για το σχήμα (Clements & Battista, 1992b). Έτσι διέκριναν την ισότητα με 

αναγωγή σε καθημερινά, γνωστά αντικείμενα. Άλλωστε τα παιδιά, κατά τη 

βιβλιογραφία, τείνουν να αναγνωρίζουν σχήματα που είναι πιο οικείες μορφές στο 

μυαλό τους, επειδή συνδέονται με πράγματα της καθημερινότητάς τους (Van Hiele, 

1986). Συγκεκριμένα, από όλα τα παιδιά έγινε εμφανής η ισότητα αυτή για το 
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ορθογώνιο και το τετράγωνο.  Για παράδειγμα, μαθήτρια παρομοίασε την ισότητα των 

απέναντι πλευρών στο ορθογώνιο κάνοντας αναγωγή στα κουφώματα της πόρτας: 

‘’Μα αυτό εδώ το σχήμα (ορθογώνιο) είναι μία πόρτα … αν δεν ήταν ίδιες οι πλευρές 

της δε θα χωρούσαμε να περάσουμε από τη μία πλευρά!!’’. Έτσι η οπτικοποίηση των 

ίσων πλευρών ήταν πιο εύκολη  βάσει του κανόνα για αυτούς τους μαθητές, όπως 

είπαν: ‘’Είναι ίδιες όλες οι πλευρές και οι απέναντι τους…’’, ‘’Φαίνονται να είναι το 

ίδιο’’. Άλλη μια μαθήτρια είπε για το τετράγωνο ‘’ας υποθέσουμε ότι ανοίγω αυτό το 

συρτάρι … εε … αυτό ταιριάζει μέσα στο θρανίο επειδή είναι τετράγωνο!’’. 

Προσπαθούσε να εξηγήσει πως η ομοιομορφία, η ισότητα των πλευρών του επέτρεπε 

ακριβώς αυτό το ταίριασμα-το κούμπωμα του τετράγωνου συρταριού μέσα στο 

έπιπλο. Είχε κατανοήσει το νόημα της σταθερής αυτής ιδιότητας, του κανόνα για το 

σχήμα, που θα ίσχυε για κάθε ανάλογο σχήμα, ανεξάρτητα από αυτό που τους έδειξε 

η κυρία τους στην τάξη κι ανεξάρτητα από το μέγεθός του ή από το αντικείμενο – 

πράγμα στο οποίο ενδέχεται να το συναντούσε. Το ίδιο ισχύει και για τη μαθήτρια 

που παρομοίασε το ορθογώνιο με την πόρτα. 

Διάκριση με την εικονική επεξεργασία & το νοερό μετασχηματισμό 

Πρόκειται πάλι για δεξιότητες που αξιοποιήθηκαν από τους σωστούς λύτες. 

Συχνά οι περισσότεροι μαθητές προσπαθούσαν να μετρήσουν με το άνοιγμα της 

παλάμης τους τις πλευρές που βρίσκονται η μία απέναντι από την άλλη, ώστε να τις 

συγκρίνουν. Τα περισσότερα παιδιά απάντησαν εξίσου θετικά για αυτή την ιδιότητα 

και για τα υπόλοιπα σχήματα. Σε αυτά παρατηρήθηκαν νοεροί μετασχηματισμοί, 

νοερές στροφές των πλευρών των σχημάτων, όπου αυτές ήταν πιο κυρτές. Η ίδια δε 

τακτική της σύγκρισης του μεγέθους με το άνοιγμα της παλάμης χρησιμοποιήθηκε 

πολύ από τους μαθητές που απάντησαν σωστά. Στο οπτικό επίπεδο, τα παιδιά 

εντοπίζουν σχήματα σύμφωνα με την εμφάνιση τους, αναγνωρίζοντάς τα ως οπτικές 

χειρονομίες (Μιχαήλ,  Μουσκή,  & Γαγάτσης, 2014).   Πιο αναλυτικά, η ιδιότητα 

διατηρήθηκε στο πλάγιο παραλληλόγραμμο, καθώς τα παιδιά (12) φάνηκε να 

αναγνωρίζουν την κυρτότητά του σε σχέση με το ορθογώνιο. Έτσι κάποια παιδιά 

είπαν: ‘’ Πρόκειται για ίσες πλευρές άμα τις γυρίσω όπως είναι στο ορθογώνιο..’’ ή 

‘’Μου αρέσει αυτό το πλάγιο όταν το τοποθετώ, γιατί είναι ίδιο με το 1
ο
 σχήμα… οι 

πλευρές του είναι ίδιες αν και στραβές… ναι …έχουν ίσο μέγεθος από ό, τι βλέπω’’. 

Κατά το ίδιο σκεπτικό σχεδόν όλοι οι μαθητές (14 ή 15) αναγνώρισαν την ισότητα 
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των απέναντι πλευρών στους ρόμβους. Σε αυτά τα σχήματα όλες οι πλευρές ήταν 

κυρτές. Στο Β ρόμβο πιο πολύ. Για παράδειγμα, μαθητές ανεξαρτήτως επιδόσεων 

λειτούργησαν ως εξής σε ερωτήσεις της έρευνας: 

-‘’Ωραία, λοιπόν, τότε πώς θα καταλάβεις αν οι απέναντι πλευρές είναι ίσες;’’ 

-‘’Μα θα της μετρήσω φυσικά..’’ 

-‘’Πώς θα τις μετρήσεις;’’ 

-‘’με το μάτι…’’ (άνοιγε την παλάμη για να συγκρίνει στο περίπου το μέγεθος. Άλλες 

φορές περιέστρεφε το 2Δ ΓΣ) 

Και για το κανονικό τραπέζιο, όμως, όπου οι πλευρές του ήταν ίσες κι όχι 

παράλληλες, δηλαδή είχαν διαφορετική εντελώς κλίση (βλ.Σχήμα 6), πάλι σχεδόν 

όλοι οι μαθητές (13) διαχειρίστηκαν με τον ίδιο τρόπο το σχήμα συγκρίνοντας οπτικά 

και οπτικο -κινητικά τις απέναντι πλευρές του. 

Μη διατήρηση της ιδιότητας 

Στήριξη αποκλειστικά στην πρότυπη σχηματική εικόνα 

Για τους ελάχιστους μαθητές (2 ή 3 κάθε φορά) που δεν ενέταξαν σε αυτή την 

ιδιότητα το πλάγιο παραλ/μο, τους ρόμβους και τα κανονικά τραπέζια παρατηρήθηκε 

και πάλι μία δυσκολία διάκρισης της ισότητας όταν οι πλευρές δεν ήταν ίσιες, δηλαδή 

όταν έγερναν. Αναφορικά με το πλάγιο παραλ/μο ένας μαθητής για  την ισότητα των 

απέναντι πλευρών ήταν ιδιαίτερα σκεπτικός. Είπε οργισμένος: ‘’Μα πώς θα ξέρω ότι 

είναι ίσες; Πρέπει πρώτα να τις μετρήσω!’’ Σε ερώτημα που τους έγινε για το εάν 

υπάρχουν κοινά με το 1
ο
 σχήμα απάντησαν ‘’κανένα’’. Είδαν το πλάγιο παραλ/μο ως 

ένα τελείως διαφορετικό σχήμα. Προσπαθώντας, ωστόσο, να οπτικοποιήσουν τις 

ιδιότητές του κατά αυτό τον τρόπο, το αντιμετώπισαν πολύ ξεχωριστά από ένα 

παραλληλόγραμμο σχήμα. Χαρακτηριστικές είναι οι παρανοήσεις στην ισότητα και 

την παραλληλία του για 2 μαθητές: ‘’Οι πλευρές του δεν είναι παράλληλες γιατί η μία 

γραμμή είναι πιο στραβή και πιο πίσω’’. Για τους ρόμβους υπήρξαν πολλές δυσκολίες 

για τα δύο παιδιά που δεν εντόπισαν την ισότητα των πλευρών. Για τον μαθητή οι 

απέναντι πλευρές σήμαινε πως δε μπορούσαν να είναι ίσες. Επεσήμανε: ‘’Η μία 

πλευρά απέναντι είναι πιο μπροστά, η άλλη είναι πιο πίσω.. άρα δεν είναι ίσες’’. 
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Παρανόησε τις πλευρές με το να είναι ίδιες-πανομοιότυπες, να έχουν την ίδια φορά 

και να πηγαίνουν αντικριστά. Η μαθήτρια εδώ όπως και ο προηγούμενος μαθητής 

παρανόησε και αυτή την ισότητα με την ομοιότητα, όχι ως προς το μέγεθος, αλλά 

προς την κλίση, τη φορά των πλευρών. Έτσι, υποστήριξε: ‘’Η απέναντι πλευρά του 

ρόμβου γέρνει προς τα κάτω, ενώ αυτή εδώ πηγαίνει προς τα επάνω’’ 

Σύγχυση της μίας ιδιότητας με την άλλη 

Για τον μοναδικό μαθητή που υποστήριξε πως το μη κανονικό τραπέζιο άνηκε σε 

αυτή την ιδιότητα διαπιστώθηκαν παρανοήσεις της παραλληλίας με την ισότητα των 

πλευρών. Θεώρησε δηλαδή πως το ζευγάρι των απέναντι πλευρών που είχε δει ως 

παράλληλες, ήταν ταυτόχρονα και ίσες, καθώς η παραλληλία με την ισότητα 

ταυτίζονταν. Χαρακτηριστικά υποστήριξε: ‘’Οι παράλληλες είναι ευθείες γραμμές. 

Αφού οι απέναντι είναι παράλληλες, θα είναι κι  ίσες, γιατί λέμε είναι ίσιες γραμμές’’. 

Όταν ρωτήθηκε αν οι πλευρές έχουν το ίδιο μέγεθος, απάντησε ‘’δε ξέρω..χμμμ..ναι! 

.. νομίζω. Ίσως να είναι ίσες, αλλά αφού είναι παράλληλες… πώς να μην  είναι και 

ίσες;’’ 

4.2.1.4.  Ισότητα όλων των πλευρών 

Τα περισσότερα παιδιά διέκριναν αυτή την ιδιότητα στο τετράγωνο (14 μαθητές) 

και στους ρόμβους (13 και 12 μαθητές) όπου και υπήρχε. Για να το επιτύχουν αυτό 

χρησιμοποίησαν δεξιότητες επεξεργασίας και νοερού μετασχηματισμού. Οι λίγοι 

μαθητές που δε διέκριναν την ισότητα όλων των πλευρών στα σχήματα αυτά, 

αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένες εικόνες-πρότυπα σχημάτων, όπου έβλεπαν την 

ιδιότητα αυτή. Για τα παραλληλόγραμμα 3 μαθητές απάντησαν θετικά για την 

ισότητα όλων των πλευρών. Τα παιδιά αυτά φάνηκε πως μπέρδεψαν την ισότητα με 

την παραλληλία όλων των πλευρών. Ωστόσο, όλοι οι μαθητές διέκριναν σωστά πως 

στα τραπέζια δεν εμφανίζονταν ισότητα μεταξύ όλων των πλευρών τους. 

Διατήρηση της ιδιότητας 

Διάκριση με την εικονική επεξεργασία & το νοερό μετασχηματισμό 

Τα περισσότερα παιδιά διέκριναν, όπως είδαμε, την ισότητα όλων των πλευρών 

στο τετράγωνο και στους ρόμβους. Όπως φαίνεται κι από τις απαντήσεις τους: ‘’Στο 
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τετράγωνο είναι όλα ίσα κι όμορφα’’ και ‘’αν το τραβήξουμε με τα χέρια μας αυτό 

γίνεται ρόμβος’’, ‘’στο 2
ο
 ρόμβο έχει γίνει μεγαλύτερο τράβηγμα’’, ‘’Αλλά πάλι ίδιες 

μου φαίνονται όλες οι γραμμές’’. Τα παιδιά που απαντούσαν κατά αυτό τον τρόπο 

φάνηκε να έχουν κατανοήσει το νοερό μετασχηματισμό στα σχήματα, να 

επεξεργάζονται οπτικές λεπτομέρειες, όπως είναι το μέγεθος των πλευρών, 

ανεξάρτητα από την κλίση και τη φορά τους. Επομένως, για αυτά τα παιδιά η 

ιδιότητα αυτή παρέμενε αναλλοίωτη στα σχήματα της ίδιας κατηγορίας και θα 

διατηρούνταν ακόμη κι αν τους δίνονταν κι άλλα παρόμοια σχήματα. Βασίστηκαν 

στην εικονική επεξεργασία, η οποία τους βοήθησε στη διάκριση αυτής της ιδιότητας. 

Παράλληλα λειτούργησαν έτσι όλοι οι μαθητές για τα τραπέζια. Σε αυτή την 

περίπτωση αφαιρετικά απέρριψαν την ιδιότητα αυτή από το να υπάρχει στα δύο αυτά 

σχήματα. Χαρακτηριστικά δίνονται κάποιες απαντήσεις τους. Ένας μαθητής είπε: 

‘’Δεν είναι όλες οι πλευρές ίσες.. ακόμη κι αν τις γυρίσω ή δούμε το σχήμα 

ανάποδα’’. Ταυτόχρονα περιέστρεφε το σχήμα, μετρούσε με το άνοιγμα της παλάμης 

του τις πλευρές και προσπαθούσε να κάνει τη σύγκριση. Ένας άλλος μαθητής 

περιέγραψε το 2
ο
 τραπέζιο ως ‘’ακατάστατο’’ και ‘’σχήμα που δεν υπάρχει σε καμία 

ιδιότητα, γιατί απλώς δεν έχει τίποτα ίδιο, ούτε πλευρά, ούτε γωνία’’. 

Μη διατήρηση της ιδιότητας 

Στήριξη αποκλειστικά στην πρότυπη σχηματική εικόνα 

Όπως έχει ήδη ειπωθεί, όταν τα παιδιά στηρίζονταν σε ένα άκαμπτο πρωταρχικό 

σχήμα δυσκολεύονταν να το διακρίνουν όταν αυτό άλλαζε, μίκραινε ή μεγεθύνονταν 

(Hershkowitz, 1989b; Tall & Vinner, 1981). Για τα ελάχιστα παιδιά , λοιπόν, που δε 

βρήκαν την ιδιότητα αυτή στο τετράγωνο ή τους ρόμβους παρατηρήθηκαν αναφορές 

σε σχήματα συγκεκριμένου μεγέθους για τα τετράγωνα και με συγκεκριμένη κλίση ή 

φορά των πλευρών στους ρόμβους. Οι δύο μαθητές είπαν για το τετράγωνο: ‘’Μόνο 

άμα όλες οι πλευρές είναι μικρές θα είναι ίσες’’ και ‘’Πού να ξέρω αν είναι ίσες 

τώρα; Θα πρέπει να τις μετρήσω!’’. Παρόμοια για τους ρόμβους οι λίγοι μαθητές 

περιέγραψαν πως ‘’Αν η μία πλευρά ήταν λίγο πιο μπροστά …σε ευθεία απέναντι 

από την άλλη θα μπορούσα να δω αν είναι ίσες’’. Για το Β ρόμβο, όπως είπε και μία 

μαθήτρια ‘’Εδώ είναι ακόμη πιο δύσκολο να πω αν είναι όλες οι πλευρές ίσες.., 

γυρίζουν σα γύρω-γύρω όλοι’’ εννοώντας άτακτα. Δε μπορούσε με λίγα λόγια να 
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οπτικοποιήσει την ισότητα των πλευρών λόγω της φοράς-πορείας τους. Και η πιο 

έντονη κλίση των πλευρών , όμως, στο Β ρόμβο οδήγησε πιο πολλούς σε λάθη. Όπως 

τον χαρακτήρισε ένας μαθητής ‘’είναι ένα στραβό σχήμα.. εγώ ξέρω τέτοια σχήματα 

δε τα λέμε ρόμβους..ο 1
ος

 ναι… αυτός ήταν ρόμβος. Σε ερώτηση για το αν πιστεύει 

πως θα έχουν αυτή την ιδιότητα κοινή, είπε: ‘’Και βέβαια όχι’’ 

Σύγχυση της μίας ιδιότητας με την άλλη 

Δεν είδαν όλοι οι μαθητές την απουσία αυτής της ιδιότητας από τα 

παραλληλόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, τα 3 παιδιά που την είδαν αλλά δεν υπήρχε, 

φαίνεται να γενίκευσαν την ισότητα των απέναντι πλευρών σε όλες τις πλευρές των 

σχημάτων. Μάλιστα από όσα απάντησαν, γίνεται φανερό πως μπέρδεψαν την 

παραλληλία όλων των πλευρών με την ισότητά τους. Αναφορικά παραδείγματα είναι 

η μαθήτρια που είπε ότι ‘’θα’ ναι όλες ίσες… αυτές οι δυο και αυτές οι άλλες δυο 

μεταξύ τους’’. Θεώρησε δηλαδή, την ισότητα ανά δύο ζεύγη πλευρών ως ισότητα σε 

όλο το σχήμα. Όταν ρωτήθηκε : ‘’Άρα το σχήμα αυτό θα είναι ισόπλευρο.., δηλαδή 

θα έχει όλες τις πλευρές του ίσες;’’ Απάντησε θετικά. Οι δύο άλλοι μαθητές από την 

άλλη πλευρά συνέχεαν την ισότητα με την παραλληλία, λέγοντας: ‘’ Αφού ήταν όλες 

παράλληλες θα είναι και ίσες’’ ή ‘’Βλέπω μία ευθεία και ίσια γραμμή..όλες έτσι 

είναι… έχουν ίσες αποστάσεις η μία απέναντι από την άλλη και είναι ίσες’’. Η 

παραλληλία ταυτίστηκε εδώ με την ισότητα κι όπως είχαν τοποθετήσει ως 

παραλληλόγραμμο όλο το σχήμα, το τοποθέτησαν και ως ισόπλευρο. 

4.2.2.  Ως προς τις γωνίες 

4.2.2.1.  Ισότητα όλων των γωνιών 

Για την ισότητα όλων των γωνιών σχεδόν όλοι οι μαθητές απάντησαν θετικά για 

το τετράγωνο και το ορθογώνιο με αναφορές σε κανόνες και καθημερινές πρακτικές 

με τα σχήματα. Επίσης αρκετά παιδιά, όχι όμως όλα, είπαν πως δεν είναι όλες οι 

γωνίες ίσες στο πλάγιο παρ., στους ρόμβους και στα τραπέζια. Τα παιδιά αυτά 

επεξεργάστηκαν οπτικά και νοερά τα σχήματα για να συγκρίνουν τις γωνίες τους. 

Ωστόσο, κάποιοι μαθητές είδαν την ισότητα όλων των γωνιών εκεί όπου δεν υπήρχε. 

Αυτό συνέβη, διότι στηρίχθηκαν σε ένα άλλο πρότυπο σχήμα που είχε αυτή την 
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ιδιότητα κι έμοιαζε πολύ με το σχήμα στο οποίο καλούνταν να τη διακρίνουν. Στα 

τραπέζια συγκεκριμένα υπήρξε σύγχυση της μίας ιδιότητας με κάποια άλλη. 

Διατήρηση της ιδιότητας 

Οπτικοποίηση κανόνων ή καθημερινών αναπαραστάσεων  

Η δεξιότητα αυτή υιοθετήθηκε για το τετράγωνο και το ορθογώνιο. Σχεδόν όλα τα 

παιδιά απάντησαν ορθά και αναφέρθηκαν σε κανόνες ισότητας των γωνιών στα 

πρωταρχικά αυτά σχήματα που έχουν διδαχθεί. Αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως πρότυπα 

σχήματα στο νου για την εύρεση ιδιοτήτων. Άλλοι πιο εξοικειωμένοι με αυτά 

μαθητές είπαν πώς τα συναντούν στην καθημερινή τους ζωή. Αξίζει να αναφερθεί η 

επισήμανση ενός παιδιού: ‘’Στο δωμάτιο που είμαστε τώρα..αν περπατήσω από εδώ 

ως την άλλη γωνία είναι ίση απόσταση… η γωνία αυτή με την απέναντι είναι ίδια’’. 

Μία μαθήτρια περιέγραψε και τη σχέση ισότητας-καθετότητας των πλευρών με την 

ισότητα των γωνιών, λέγοντας: ‘’Είναι οι απέναντι πλευρές ίσες.. ίσες είναι και οι 

γωνίες’’. Ένα άλλο παιδί χαρακτήρισε το τετράγωνο με: ‘’ Ίσιες πλευρές και ίσιες 

γωνίες’’. 

Διάκριση με την εικονική επεξεργασία & το νοερό μετασχηματισμό 

Για το πλάγιο παραλ/μο, τους ρόμβους και τα τραπέζια τα παιδιά που απάντησαν 

πως δεν υπήρχε η ιδιότητα στα σχήματα, όφειλαν να οπτικοποιήσουν νοερά το 

‘’άνοιγμα’’ των γωνιών τους. Παρατηρήθηκαν συγκρίσεις τόσο με το μάτι όσο και με 

την κίνηση/ άνοιγμα των δαχτύλων τους. Ο δείκτης κι ο αντίχειρας 

χρησιμοποιήθηκαν ως διαβήτης για τη σύγκριση του μεγέθους των γωνιών. Στα 

περισσότερα από αυτά τα παιδιά καταγράφηκαν απαντήσεις όπως: ‘’ Η μία πλευρά 

γέρνει, άρα αυτή η γωνία «κλείνει» ενώ η άλλη «ανοίγει»’’, ‘’Γυρίζω το σχήμα 

ανάποδα για να δω όλες τις γωνίες… δεν είναι ίδιες’’. Επομένως, αυτά τα παιδιά 

διέκριναν με τη μεταστροφή, την κίνηση , το συντονισμό ματιού και χεριού το 

μέγεθος ή ‘’άνοιγμα’’, ‘’κλείσιμο’’ όπως είπαν, των γωνιών. Ανεξάρτητα από την 

ομοιότητα με πρωταρχικά σχήματα (π.χ. του Α ρόμβου με το τετράγωνο, του πλάγιου 

παρ με το ορθογώνιο) διαχώρισαν την αλλαγή στο άνοιγμα ή κλείσιμο της γωνίας με 

την κυρτότητα των πλευρών και την αλλαγή του σχήματος. Έτσι όπως η παραλληλία 

ή η ισότητα των πλευρών διατηρούνταν, τα παιδιά αναγνώρισαν πως η ισότητα των 
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γωνιών άλλαζε, ανάλογα με την κλίση που έπαιρναν οι πλευρές στα σχήματα αυτά. 

Εφάρμοσαν, δηλαδή, διεξοδική εικονική ανάγνωση των σχημάτων για να 

απαντήσουν, δίχως αναφορά σε ορισμένο κανόνα. 

Μη διατήρηση της ιδιότητας 

Στήριξη αποκλειστικά στην πρότυπη σχηματική εικόνα 

Δυστυχώς, πολλά ήταν τα παιδιά που είδαν την ιδιότητα αυτή στα παραπάνω 

σχήματα που δεν τη διέθεταν. Τα παιδιά αυτά στηρίχθηκαν σε πρότυπα σχήματα που 

είχαν στο νου τους, με αποτέλεσμα να την αποδώσουν σε παρόμοια άλλα σχήματα. 

Σύγχυσαν έτσι το ένα σχήμα με το άλλο, κυρίως το ρόμβο με το τετράγωνο. Σύγχυσαν 

επίσης την ισότητα ανά δύο των γωνιών με την ισότητα όλων των γωνιών. Πιο 

συγκεκριμένα,  6 παιδιά γενίκευσαν αυτή την ιδιότητα από το ορθογώνιο και στο 

πλάγιο παραλ/μο. Είπαν: ‘’Πρόκειται για το ίδιο σχήμα… αφού εκείνο είχε ίσες 

γωνίες.. θα έχει κι αυτό ‘’ αγνοώντας τα διαφορικά του χαρακτηριστικά. Άλλος ένας 

μαθητής χαρακτήρισε τις απέναντι γωνίες ίσες στο πλάγιο και γενίκευσε την ισότητα 

σε όλες τις γωνίες του σχήματος.  

 Εκεί, όμως που παρατηρήθηκαν τα μεγαλύτερα οπτικά λάθη ήταν στους ρόμβους 

αφού 7 παιδιά πέρασαν τον Α για τετράγωνο και 3 παιδιά συνέχισαν με τη 

συγκεκριμένη παρανόηση και στον Β ρόμβο. Συνολικά λοιπόν, 10 μαθητές 

απάντησαν πως λόγω της ομοιότητας των ρόμβων με τετράγωνα όλες οι γωνίες θα 

είναι ίσες στα σχήματα αυτά. Η αντίστοιχη έρευνα των Μιχαήλ,  Μουσκή  και 

Γαγάτσης (2014) αποδεικνύει πως η διάκριση λεπτών χαρακτηριστικών σχημάτων 

που μοιάζουν οπτικά, π.χ. ενός αντεστραμμένου ή στραβού τετραγώνου από ένα 

ρόμβο είναι πολύ δύσκολη, γιατί μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους. Είναι γεγονός 

πως οι δύο ιδιότητες των γωνιών διαφοροποιούν το ρόμβο από το τετράγωνο σχήμα. 

Οι απαντήσεις των μαθητών μπορούν εν μέρει να εξηγηθούν από το ότι δεν γίνεται 

εύκολα διακριτή οπτικά η διαφορά στο μέγεθος/ άνοιγμα των γωνιών του Α ρόμβου. 

Ένας μαθητής είπε: ‘’ Οι γωνίες φαίνεται να είναι ίσες,… γιατί το σχήμα αυτό είναι 

λιγότερο πλάγιο(από το Β)’’.  Είχαν δηλαδή στο νου τους το Β ρόμβο για πρότυπο 

σχήμα της κατηγορίας του, με πιο αιχμηρά διακριτά χαρακτηριστικά. Όπως μία άλλη 

μαθήτρια είπε: ‘’ Το Β σχήμα είναι πιο ξαπλωμένο από το Α.., το Α είναι ανάποδο 

τετράγωνο.’’ 
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Σύγχυση της μίας ιδιότητας με την άλλη 

Για το κανονικό τραπέζιο οι 3 μαθητές γενίκευσαν την ισότητα των απέναντι 

γωνιών με την ισότητα όλων των γωνιών.. Χαρακτηριστικά, ο ένας μαθητής είπε: 

- ‘’Οι κάτω γωνίες (εννοώντας τις προσκείμενες στη βάση) είναι ίσες μεταξύ τους...’’, 

‘’Α… και οι από πάνω είναι ίδιες μεταξύ τους’’. 

 Σε ερώτηση της ερευνήτριας προς το μαθητή:  

- ‘’Άρα, μου είπες ότι αυτές εδώ οι δύο είναι ίσες..αυτές εδώ οι άλλες δύο είναι κι 

αυτές ίσες, έτσι;.. Θα έβαζες το σχήμα στο κουτάκι ότι είναι κι όλες οι γωνίες ίσες 

μεταξύ τους;’’. 

- ‘’ Τι εννοείτε;’’, 

- ‘’Αν είναι κι αυτή ίση με αυτήν..κι αυτήν με αυτήν και με αυτήν;’’(δείχνοντας) 

- ‘’Χμμμ, μου φαίνονται όλες ίσες γιατί και οι πλευρές τους απέναντι είναι ίσες’’ 

Η ισότητα των απέναντι πλευρών και η ισότητα των απέναντι γωνιών ανά δύο 

μπερδεύτηκε εν τέλει με την ισότητα των γωνιών όλου του σχήματος. Το γεγονός ότι 

ανά ζεύγη οι πλευρές ή οι γωνίες έχουν το ίδιο μέγεθος, μοιάζει να γενικεύεται στο 

μυαλό του παιδιού σε όλο το σχήμα. Επίσης, φαίνεται να μπερδεύει την ισότητα με 

την παραλληλία των πλευρών(δεν ήταν όλες οι απέναντι ίσες, καθώς το ένα ζευγάρι 

ήταν μόνο παράλληλες). Γνώριζε , ωστόσο, πως αν οι πλευρές είναι ίσες μπορούν και 

οι γωνίες τους να’ ναι επίσης ίσες. Επίσης για το μη κανονικό τραπέζιο 3 παιδιά 

πιθανότατα, γενίκευσαν , όπως και πριν, την ισότητα των δύο γωνιών σε όλο το 

σχήμα. Τέτοιες παρανοήσεις οφείλονται σε γενικεύσεις από την ομοιότητα της μίας ή 

των δύο γωνιών, αλλά και από την ομοιότητα στην τοποθέτηση του προηγούμενου 

τραπεζίου. 

4.2.2.2.  Ορθότητα όλων των γωνιών 

Σε αυτή την ιδιότητα των γωνιών παρατηρούνται μικρότερες δυσκολίες από ότι 

στην ισότητα, όπου τα παιδιά έπρεπε να υπολογίσουν το μέγεθος των γωνιών. Πάλι 

κριτήριο τέθηκε η ομοιότητα για τον υπολογισμό των ορθών γωνιών. Παρόλα αυτά, η 

οπτικοποίηση του κανόνα της ορθής γωνίας συνδέεται με την καθετότητα των 
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πλευρών, κάτι που διευκόλυνε σχεδόν όλους τους μαθητές να τη διακρίνουν στο 

τετράγωνο και στο ορθογώνιο. Για τα υπόλοιπα σχήματα εφάρμοσαν νοερές 

εικονικές επεξεργασίες. Στο πλάγιο παρ. 3 παιδιά  και στο ρόμβο ένας μαθητής τη 

διέκριναν ενώ δεν υπήρχε, διότι βασίστηκαν σε πρότυπα σχήματα. Στο μη κανονικό 

τραπέζιο 2 παιδιά πραγματοποίησαν γενίκευση της μίας ορθής γωνίας σε όλες τις 

γωνίες του. 

Διατήρηση της ιδιότητας 

Οπτικοποίηση κανόνων ή καθημερινών αναπαραστάσεων  

Σχεδόν όλα τα παιδιά είπαν ότι όταν οι πλευρές είναι κάθετες , ίσιες τότε και οι 

γωνίες είναι ορθές στα σχήματα. Επομένως, οπτικοποίησαν τον κανόνα των ορθών 

γωνιών στο τετράγωνο και στο ορθογώνιο σχήμα. Κάποια παραδείγματα απαντήσεων 

είναι τα εξής: ‘’ οι ορθές γωνίες είναι κι όλες ίδιες, άρα και ίσες’’, ‘’ Οι πλευρές του 

είναι ευθείες πάνω στις άλλες (ήθελε να πει κάθετες) άρα θα’ ναι ορθές οι γωνίες’’, 

‘’όλες οι πλευρές ξαπλώνουν-κάθονται το ίδιο, για αυτό και οι γωνίες θα ναι ορθές’’. 

Διάκριση με την εικονική επεξεργασία & το νοερό μετασχηματισμό 

Για το πλάγιο παραλ/μο ,τους ρόμβους και τα τραπέζια,  τα περισσότερα παιδιά 

επεξεργάζονταν οπτικά τα σχήματα εφαρμόζοντας σύγκριση γωνιών, όχι με την 

κίνηση του χεριού τους πάνω από τις γωνίες αλλά κυρίως με περιστροφή του 

σχήματος και υπολογισμό της καθετότητας των πλευρών. Έτσι όταν δεν ήταν όλες οι 

πλευρές κάθετες δεν ήταν κι όλες οι γωνίες του σχήματος ορθές. Για παράδειγμα, για 

τον Β ρόμβο και το κανονικό τραπέζιο όλα τα παιδιά είδαν την ακανόνιστη κλίση των 

πλευρών τους. Ένα παιδί είπε: ‘’ Κυρία, πλάκα μου κάνετε; Πώς να είναι όλες οι 

πλευρές ορθές; Για να είναι ορθές θα έπρεπε να είναι όρθιες’’ μη κατατάσσοντας τα 

δύο σχήματα σε αυτή την ιδιότητα. Στον Α ρόμβο και στο παραλληλόγραμμο όπου η 

κλίση των πλευρών ήταν μικρότερη οι μαθητές δυσκολεύτηκαν λίγο να απαντήσουν , 

γιατί δεν ήταν ξεκάθαρο κατά τα λεγόμενά τους, ποιες γωνίες δεν ήταν ακριβώς ίδιες, 

αλλά ήταν ελάχιστα πιο «κλειστές» ή «ανοιχτές». Εκεί δηλαδή που δε μπορούσε να 

οπτικοποιηθεί ο κανόνας, έπρεπε να χρησιμοποιηθούν δεξιότητες νοερής 

επεξεργασίας των σχημάτων με νοερές οπτικές συγκρίσεις, ώστε να βρεθεί η 

ομοιότητα ή η διαφορά ανάμεσα στις γωνίες. 
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Μη διατήρηση της ιδιότητας 

Στήριξη αποκλειστικά στην πρότυπη σχηματική εικόνα 

Για το παραλληλόγραμμο και τον Α ρόμβο, όπου η διάκριση των ορθών γωνιών 

ήταν δυσκολότερη, όπως είδαμε, ελάχιστα παιδιά αναφέρθηκαν σε πρότυπα σχήματα, 

αποδίδοντας τους την ιδιότητα αυτή. Για παράδειγμα, πολλές φορές τα παιδιά 

διατηρούσαν την ιδιότητα αυτή του τετραγώνου και στο ρόμβο με προϋπόθεση αυτός 

να περιστραφεί: ‘’Μόνο άμα το γυρίσω ανάποδα, οι γωνίες μοιάζουν να είναι ορθές’’, 

‘’Έτσι όπως το κρατώ είναι αυτή εδώ κάτω η ορθή γωνία..άμα το γυρίσω αλλιώς 

αυτή χάνεται και φαίνεται να είναι η άλλη ορθή..’’. Η αντίληψη, ωστόσο, της 

καθετότητας από το μαθητή υποδηλώνει την οπτική ταύτιση του ρόμβου αυτού με το 

τετράγωνο, άρα την αδυναμία οπτικής διάκρισης του ρόμβου. Η ομοιότητα μεταξύ 

των δύο σχημάτων παρέσυρε το μαθητή , όπως παρέσυρε και άλλους μαθητές στην 

προηγούμενη ιδιότητα για τις γωνίες. Αυτές οι ιδιότητες είναι που διαφοροποιούν τα 

σχήματα αυτά ως ρόμβους. Τα παιδιά που δε τις διέκριναν δεν αναγνώρισαν και τα 

σχήματα αυτά, αλλά τα σύγχυσαν με τα τετράγωνα ή τα στραβά τετράγωνα όπως 

απάντησαν. Παράλληλα, για τα παραλληλόγραμμα και εδώ τα λίγα παιδιά 

βασίστηκαν στην εικόνα του ορθογωνίου. Για παράδειγμα , ένας μαθητής είπε: 

‘’Είναι λίγο στραβές οι πλευρές.. άρα δε μπορώ να δω αν κλείνουν πολύ μέσα στις 

γωνίες, φαίνονται σχεδόν ίδιες, άρα θα το βάλω στο κουτάκι(όλες οι γωνίες ορθές)’’. 

Έτσι, οι ιδιότητες δε θεωρήθηκαν διαφορετικές για τα δύο σχήματα. Κάθε φορά που 

δυσκολεύονταν να διακρίνουν την ορθότητα όλων των γωνιών, οπτικοποιούσαν τις 

γωνίες ως ‘’παρόμοιες’’ ή ‘’ίδιες’’ με του ορθογωνίου και τις διατηρούσαν ορθές 

παρότι όπως παραδέχονταν το 2
ο
 σχήμα έγερνε κι άλλαζε. Γενικότερα, βλέπουμε ότι 

στα σχήματα με πιο αιχμηρές γωνίες και μεγαλύτερο μετασχηματισμό από τα 

πρότυπα που υπάρχουν στο νου, τα παιδιά μπόρεσαν να διακρίνουν ότι οι γωνίες ήταν 

διαφορετικές και δεν ήταν ορθές. Αντίθετα στα σχήματα που έμοιαζαν με τα 

πρωταρχικά στο νου και η κλίση των πλευρών ήταν μικρή τα παιδιά δυσκολεύτηκαν 

κι ελάχιστα από αυτά βασίστηκαν στην ιδιότητα του πρότυπου σχήματος και για 

αυτά. 
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Σύγχυση της μίας ιδιότητας με την άλλη 

Μόνο στο μη κανονικό τραπέζιο η μία γωνία ήταν ορθή. Ωστόσο, για δύο παιδιά η 

ιδιότητα αυτή γενικεύθηκε σε όλο το σχήμα. Το γεγονός αυτό πιθανόν οφείλεται σε 

κακή ανάγνωση της ιδιότητας. Κατόπιν ερωτήσεων στους μαθητές φάνηκε μία 

αμυδρή άγνοια της λέξης «όλων». Τα παιδιά θεώρησαν ορθή την γωνία όλων των 

άλλων γωνιών του σχήματος. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκαν για το εάν είναι όλες οι 

γωνίες ορθές στο σχήμα , είπαν : ‘’Ναι, άμα αναποδογυρίσω το σχήμα θα είναι ορθή 

και η από πάνω του’’. Επομένως, πέρα από την κακή λεκτική κατανόηση της 

ιδιότητας διαφαίνεται και μία σύγχυση της ιδιότητας αυτής όταν υπάρχει μεμονωμένη 

σε μία γωνία του σχήματος. Επίσης, όταν ιδωθεί από συγκεκριμένη οπτική γωνία, 

θεωρείται ότι υπάρχει και σε άλλα σημεία του σχήματος αν αυτό ιδωθεί κι από άλλες 

οπτικές γωνίες. Όπως έγινε και με άλλες ιδιότητες κυρίως στα τραπέζια, η ιδιότητα 

γενικεύτηκε σε όλο το σχήμα. Πιθανόν, τα σφάλματα κατά την οπτικοποίηση να 

οφείλονται σε έλλειψη λειτουργικής κατανόησης για τα χαρακτηριστικά του 

σχήματος αυτού (Duval, 1999). 

4.2.3. Συνόψιση 

Οι απαντήσεις των παιδιών για τις ιδιότητες των 2Δ τετράπλευρων σχημάτων 

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο μεγαλύτερες ομάδες: 1. Απαντήσεις με βάση τη 

διατήρηση των ιδιοτήτων στα σχήματα και 2. Απαντήσεις με μη διατήρηση των 

ιδιοτήτων στα σχήματα. Οι δεξιότητες, λοιπόν,  που χρησιμοποιούν οι μαθητές της 

κάθε ομάδας για να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των σχημάτων παρατηρείται πως 

είναι παρόμοιες για όλες τις ιδιότητες. Με λίγα λόγια, οι μαθητές τείνουν να 

χρησιμοποιούν δεξιότητες εικονικής επεξεργασίας με νοερούς μετασχηματισμούς κι 

αντιστροφές σχημάτων, επαλήθευση κάποιου μαθηματικού ή καθημερινού κανόνα κι 

αναπαράστασης για το σχήμα όταν οι απαντήσεις τους διατηρούν σταθερές τις 

ιδιότητες στα σχήματα. Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται πως οι μαθητές 

χρησιμοποιούν πρότυπες εικόνες για να διακρίνουν ιδιότητες ή συγχέουν μία ιδιότητα 

με κάποια άλλη όταν οι απαντήσεις τους συνάδουν με τη μη διατήρηση των 

ιδιοτήτων κατά την οπτικοποίηση. Παρόλα αυτά, οι δυσκολίες των μαθητών στη 

διάκριση ιδιοτήτων σχετίζονται και με το σχήμα στο οποίο καλούνται να τις 

αναγνωρίσουν. Κάποια σχήματα αποδείχθηκε να είναι πιο οικεία, εύκολα κατά τη 
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διάκριση (ορθογώνιο & τετράγωνο) ενώ κάποια άλλα όχι (ρόμβοι & τραπέζια). 

Παράλληλα, κάποιες δεξιότητες φαίνεται πως βοήθησαν περισσότερο στο να 

αναγνωριστούν ιδιότητες σε ορισμένα σχήματα, ενώ κάποιες άλλες 

χρησιμοποιήθηκαν πιο πολύ στη διάκριση ιδιοτήτων άλλων σχημάτων. Από την 

καταγραφή των αποτελεσμάτων φαίνεται πως οι μαθητές σε ορισμένα σχήματα 

διέκριναν όλες τις ιδιότητες, ενώ σε κάποια άλλα μερικές από αυτές. Σε αρκετά 

σχήματα διέκριναν ιδιότητες ακόμη κι αν δεν υπήρχαν. Η διάκριση, επομένως, 

μοιάζει να σχετίζεται με τον τρόπο οπτικοποίησης της κάθε ιδιότητας στο κάθε 

σχήμα. 

Πιο συγκεκριμένα, ως προς την παραλληλία των πλευρών, δηλαδή αναφορικά με 

τις δύο πρώτες ιδιότητες οι απαντήσεις των μαθητών δε φαίνεται να διαφέρουν. Πιο 

αναλυτικά, παρατηρείται πως υπάρχει διατήρηση και των δύο ιδιοτήτων στα 

ορθογώνια, τα παραλληλόγραμμα και τους ρόμβους σε όσους μαθητές οπτικοποίησαν 

με νοερούς μετασχηματισμούς τα 2Δ Γ.Σ. Ελάχιστα παιδιά βασίστηκαν σε 

επαλήθευση κάποιου μαθηματικού ή καθημερινού κανόνα για τα ορθογώνια και τα 

τετράγωνα, αλλά δε τον βρήκαν/είδαν σε άλλα παρόμοια σχήματα. Φαινόταν να λένε 

από μνήμης κάποιον κανόνα, να αναγνωρίζουν έτσι το σχήμα, αλλά να μη 

προβαίνουν σε λειτουργική οπτική διάκριση για σχήματα που ομοιάζουν με αυτό και 

διέπονται από τον ίδιο κανόνα. Από τις απαντήσεις φαίνεται πως με αυτό τον τρόπο-

δεξιότητα επιτυγχάνεται η διάκριση μόνον ορισμένων οικείων σχημάτων. Τις 

περισσότερες φορές τα παιδιά αυτά δεν έκαναν εφαρμογή του κανόνα σε σχήματα με 

τα οποία δεν ήταν τόσο εξοικειωμένα κι έτσι μειώνονταν το εύρος των απαντήσεών 

τους. Υπήρχαν, ωστόσο, αρκετοί μαθητές που δε διατήρησαν τις ιδιότητες στα 

τετράπλευρα σχήματα. Αυτοί παρατηρήθηκε να υιοθετούν μία άκαμπτη πρωταρχική 

εικόνα για τα σχήματα, δίχως να μεταστρέφουν νοερά ή με την κίνηση του χαρτιού 

τον προσανατολισμό στα σχήματα. Επιπλέον, δε δέχονταν την ύπαρξη των ιδιοτήτων 

στα κυρτά σχήματα με πλευρές άνισου μεγέθους. Πολλές φορές βέβαια, ειδικά στα 

τραπέζια, συνέχεαν τη μία ιδιότητα με την άλλη, χαρακτηρίζοντας τις παράλληλες 

πλευρές ως ίσες ή κάθετες.  Ως προς την ισότητα των πλευρών, δηλαδή αναφορικά 

με την 3
η
 και την 4

η
 ιδιότητα της δράσης, οι μαθητές στην πλειονότητά τους 

διατήρησαν τις ιδιότητες αυτές στα σχήματα, κατευθυνόμενοι από νοερές χειρονομίες 

με άνοιγμα της παλάμης τους για τη μέτρηση των πλευρών. Κατά τον ίδιο τρόπο 

έγερναν το χέρι τους για να συγκρίνουν αν το μέγεθός της παρέμενε ίδιο κατά την 
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κλίση της ευθείας. Κατόπιν  μετακινούσαν το άνοιγμα της παλάμης πάνω από την 

απέναντι πλευρά η πάνω από όλες της πλευρές για να διαπιστώσουν αν ήταν ίσες 

μεταξύ τους. Με νοερές πράξεις και αντιστροφές, λοιπόν, εργάστηκαν, υιοθετώντας 

κιναισθητικές δεξιότητες κατά την οπτικοποίηση. Αρκετοί μαθητές, βέβαια, στην 

ισότητα των απέναντι πλευρών βασίστηκαν στην αναγωγή του ορθογωνίου και 

τετράγωνου σχήματος που έβλεπαν σε κάποιο πραγματικό αντικείμενο με το οποίο 

έμοιαζε, ώστε να κατανοήσουν ότι η ιδιότητα αυτή διατηρείται ανεξάρτητα από το 

μέγεθος του αντικειμένου, αφού το σχήμα παρέμενε ίδιο. Εφάρμοσαν, με λίγα λόγια, 

οπτικοχωρικές δεξιότητες οπτικοποίησης. Με αυτή την τεχνική φαίνεται ξανά πως 

αναγνωρίστηκαν οι ιδιότητες μεμονωμένα σε αυτά τα σχήματα. Αντίθετα, ελάχιστοι 

μαθητές δε διατήρησαν την ισότητα στις πλευρές, ιδιαίτερα στα πλάγια 

παραλληλόγραμμα, στους ρόμβους και στα τραπέζια, καθότι όπως και 

προηγουμένως, οι πλευρές ήταν κυρτές. Τα παιδιά κι εδώ οπτικοποίησαν βασιζόμενα 

σε πρότυπα σχήματα στα οποία η φορά, η κατεύθυνση και η κλίση των πλευρών δεν 

άλλαζε. Διαφορετικά, δεν έβλεπαν τις πλευρές τους να είναι ίσες. Η δεξιότητα αυτή 

της οπτικοποίησης οδηγούσε συνήθως τα παιδιά στο να μη διακρίνουν την ιδιότητα 

σε μη πρωταρχικά σχήματα. Επιπλέον, η παραλληλία μπερδεύτηκε με την ισότητα 

των απέναντι πλευρών στο μη κανονικό τραπέζιο και με την ισότητα σε όλες τις 

πλευρές στα παραλληλόγραμμα σχήματα. Συμπερασματικά, σχετικά με τις ιδιότητες 

για τις πλευρές , οι απαντήσεις των παιδιών μοιάζουν να είναι παρόμοιες, αφού ήταν 

πιο εύκολή η διάκρισή τους στα ορθογώνια σχήματα, ενώ φάνηκε να δυσκολεύει τους 

μαθητές στα κυρτά/πλαγιαστά σχήματα. Δυσκολία συνάντησαν οι μαθητές και σε 

σχέση με την παραλληλία στα ορθογώνια σχήματα. Τη διέκριναν ενώ δεν υπήρχε σε 

αυτά, διότι τη σύγχυσαν με την ισότητα.  

Ως προς τις γωνίες παρατηρούνται κοινές δεξιότητες οπτικοποίησης για κάθε 

σχήμα με μεγαλύτερη δυσκολία στη διάκριση της ισότητας παρά της ορθότητας των 

γωνιών. Ειδικότερα, τα παιδιά και για τις δύο ιδιότητες των γωνιών στα τετράγωνα 

και στα ορθογώνια οπτικοποίησαν καθημερινές αναπαραστάσεις. Για παράδειγμα, το 

νοητό περπάτημα από τη μία γωνία της αίθουσας στην άλλη για την εξακρίβωση της 

ίσης απόστασης ή αναπαράσταση της κάθετης ευθείας με το σώμα (ένα παιδί που 

στέκεται ίσια, όρθια σε σχέση με το πάτωμα). Επίσης, για τα υπόλοιπα σχήματα 

φαίνεται πως πολλά παιδιά διατήρησαν τις ιδιότητες εφαρμόζοντας νοερή 

επεξεργασία στα σχήματα. Συγκεκριμένα, κατά κόρον χρησιμοποιήθηκε η τεχνική 
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‘’πέρασμα των δακτύλων  από πάνω ως διαβήτη για τον υπολογισμό του ανοίγματος 

των γωνιών’’, ώστε να διακρίνουν οι μαθητές αν όλες οι γωνίες ήταν ίσες. Η 

κιναισθητική δεξιότητα εδώ μοιάζει με τον τρόπο διάκρισης για την ισότητα των 

πλευρών. Ωστόσο, η αντιστροφή χρησιμοποιήθηκε περισσότερο για την εξακρίβωση 

των ορθών γωνιών. Τα παιδιά τοποθετούσαν το σχήμα στις άκρες του θρανίου τους, 

γυρίζοντάς το από όλες τις πλευρές. Το θρανίο, δηλαδή, έπαιζε ένα ρόλο χάρακα ή 

μοιρογνωμονίου. Πάλι οι οπτικοχωρικές δεξιότητες και η κίνηση διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στη διάκριση. Οι παραπάνω τεχνικές στις γωνίες υποδηλώνουν τη 

διατήρηση των ιδιοτήτων από πολλά παιδιά κατά την οπτικοποίηση. Υπήρχαν, όμως 

αρκετοί μαθητές που μπέρδεψαν τα σχήματα μεταξύ τους, γενικεύοντας λανθασμένα 

την ιδιότητα. Τα παιδιά αυτά δε διατήρησαν σταθερές τις ιδιότητες στους ρόμβους 

και βασίστηκαν σε πρότυπα σχήματα, αφού ο Α ρόμβος κυρίως περάστηκε για 

τετράγωνο. Έτσι, οι μαθητές αυτοί του απέδωσαν την ισότητα ή την ορθότητα όλων 

των γωνιών, με τη δικαιολογία ότι πρόκειται για το ίδιο σχήμα, απλά αντεστραμμένο 

ή αναποδογυρισμένο. Επίσης, κατά τον ίδιο τρόπο προσέγγισαν τα 

παραλληλόγραμμα. Η ορθότητα των γωνιών του ορθογωνίου γενικεύτηκε και στο 

πλάγιο παραλληλόγραμμο που δεν ήταν η πρότυπη εικόνα για το σχήμα. Στην 

ισότητα των γωνιών, βέβαια, οι ανά δύο ίσες γωνίες γενικεύτηκαν ως ιδιότητα όλου 

του σχήματος. Έπειτα, και στα τραπέζια εντοπίστηκε σύγχυση μιας ιδιότητας με άλλη 

και γενίκευση της ιδιότητας μέρους του σχήματος σε όλο το σχήμα. Συμπερασματικά, 

ως προς τις ιδιότητες των γωνιών παρατηρήθηκαν οι περισσότερες δυσκολίες 

οπτικοποίησης. Είναι γεγονός πως αυτές οι ιδιότητες αποτελούν τα λεπτά σημεία που 

διακρίνουν το ρόμβο από το τετράγωνο, τα πλάγια από τα ορθογώνια 

παραλληλόγραμμα. Επίσης διαφοροποιούν ως σχήματα τα τραπέζια που μπορεί να 

έχουν τις ιδιότητες αυτές, αλλά όχι σε όλο το σχήμα. Για αυτό, ίσως να εξηγούνται 

και τα πολλά λάθη των μαθητών σε αυτές τις ιδιότητες, των οποίων η διάκριση ήταν 

πιο δύσκολη σε ορισμένα σχήματα από ότι σε άλλα (π.χ. ορθογώνια, τετράγωνα). 

4.3. Διάκριση σχέσεων μεταξύ των 2Δ Γ.Σ μέσω της οπτικοποίησης 

Όπως γίνεται φανερό από τον παρακάτω πίνακα (βλ. πίνακα 5) οι απαντήσεις που 

δόθηκαν από τους μαθητές είναι πάνω σε γενικότερες ερωτήσεις και δεν αφορούσαν 

κάθε ένα από τα σχήματα που δόθηκαν ξεχωριστά. Τα παιδιά ορμώμενα από τα 

σχήματα αυτά καλούνταν να οπτικοποιήσουν και να γενικεύσουν τις σχέσεις τους. 
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Πίνακας 5: απαντήσεις μαθητών αναφορικά με τη διάκριση σχηματικών σχέσεων μέσα 

από την οπτικοποίηση στην 4
η
 δράση 

Πιο συγκεκριμένα, οι απαντήσεις των μαθητών ομαδοποιούνται ανά ερώτημα που 

αποκαλύπτει τη σχέση μεταξύ ορισμένων σχημάτων. 

4.3.1. Σχέση μεταξύ τετραγώνου και ρόμβου 

Αυτή η ερώτηση διερευνά τις σχέσεις της παραλληλίας και της ισότητας των 

πλευρών μεταξύ ρόμβου και τετραγώνου. Τα 14 παιδιά, λοιπόν, απάντησαν πως το 

τετράγωνο είναι και ρόμβος, εφόσον μπόρεσαν να βασιστούν στο κριτήριο της 

ομοιότητας  για να τις διακρίνουν. Παράλληλα, φάνηκε να τα συγκρίνουν και νοερά 

να μετασχηματίζουν το ένα σχήμα στο άλλο  για να εντοπίσουν τα διαφορικά τους 

χαρακτηριστικά. Αντίθετα, τα δύο παιδιά είπαν πως δεν είναι το τετράγωνο και 

ρόμβος. Τα τελευταία παιδιά βασίστηκαν στην πρότυπη εικόνα του τετραγώνου και 

δε διέκριναν κοινά του με το ρόμβο. 

Διάκριση με βάση τη σύγκριση ομοιότητας και διαφοράς 

Η πλειοψηφία των μαθητών που απάντησαν ‘’ναι’’ σε αυτό το ερώτημα, εξήγησε 

πως: ‘’πρόκειται για σχήματα που μοιάζουν’’ κι ότι ‘’αν αναποδογυρίσουμε ένα 

τετράγωνο αυτό θα γίνει ρόμβος’’, ότι μπορούμε ακόμη ‘’να τραβήξουμε λίγο τις 

γωνίες του τετραγώνου και βέβαια, εύκολα αυτό θα γίνει ρόμβος’’. Βασίστηκαν 

δηλαδή στο νοερό μετασχηματισμό του τετραγώνου σε ρόμβο, αλλά τα 

αντιμετώπισαν ως διακριτά σχήματα, διακρίνοντας τα ξεχωριστά τους 

   Σχέσεις σχημάτων 4ης δράσης                                                     

Απαντήσεις μαθητών Ναι Όχι 

 

1.Ένα τετράγωνο είναι και ρόμβος; 

 

14 

 

2 

 

2.Όλα τα τετράγωνα είναι ορθογώνια παραλ/μα; 

 

 

10 

 

5 

 

3.Ο ρόμβος είναι και ορθογώνιο; 

 

 

0 

 

16 

 

4.Έχουν όλα τα παραλ/μα τις απέναντι πλευρές 

τους ίσες; 

 

 

4 

 

 

 

11 
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χαρακτηριστικά. Βρήκαν δε τις ομοιότητες τους , όπως φαίνεται από τις απαντήσεις 

ορισμένων παιδιών: ‘’Ναι , μπορεί το τετράγωνο να γίνει ρόμβος, γιατί και τα 2 

σχήματα έχουν πλευρές ίσες’’, ‘’Και τα δύο σχήματα έχουν τις απέναντι πλευρές 

παράλληλες, αν και στο ρόμβο αυτές είναι πολύ πιο στραβές’’, ‘’στην ουσία ο ρόμβος 

είναι ένα στραβό τετράγωνο’’. Τα παιδιά αυτά, ωστόσο, μπόρεσαν να δουν τις 

διαφορές όταν ρωτήθηκαν: ‘’ Ωραία, λοιπόν, αφού τα δύο σχήματα μοιάζουν τόσο 

πολύ μεταξύ τους γιατί να μην είναι ίδια; Κι ο ρόμβος να είναι και τετράγωνο;’’. 

Χαρακτηριστικά ένας μαθητής απάντησε πως μοιάζουν πολύ αλλά άλλο σχήμα είναι 

το ένα κι άλλο το άλλο, οι στραβές πλευρές του το κάνουν ρόμβο, υπονοώντας πως 

αλλάζει κάποιο χαρακτηριστικό. Μία μαθήτρια, από την άλλη, δυσκολεύτηκε λίγο να 

πει αν ισχύει και το αντίθετο, δηλαδή ο ρόμβος να είναι και τετράγωνο. Στο τέλος, 

οπτικοποίησε την καθετότητα του τετραγώνου και έμεινε στις διαφορές τους, 

λέγοντας: ‘’Το αντίστροφο δεν ισχύει.. για να είναι ο ρόμβος τετράγωνο θα έπρεπε να 

είχε ίσιες (κάθετες) πλευρές, τώρα δεν έχει’’, ‘’το τετράγωνο όμως άμα ξαπλωθεί 

μπορεί να γίνει ρόμβος’’. Με νοερές αντιστροφές και μετασχηματισμούς οι μαθητές  

διέκριναν τις διαφορές ανάμεσα στα δύο σχήματα, ώστε να μη τα ταυτίσουν , αλλά 

ταυτόχρονα βρήκαν κοινά με βάση την ομοιότητα της μία σχηματικής εικόνας με την 

άλλη. 

Διάκριση με βάση την πρότυπη εικόνα του σχήματος 

Αντίθετα, η εικόνα του ρόμβου και του τετραγώνου παρέσυρε τα δύο παιδιά να τα 

διακρίνουν ως τελείως διαφορετικά σχήματα. Δεν εντόπισαν κανένα κοινό μεταξύ 

τους, αφού όπως επεσήμαναν επρόκειτο για τελείως άλλα σχήματα. Βέβαια, δε 

φαίνεται να έκαναν κάποια σύγκριση ώστε να βρουν ομοιότητα ή διαφορά μεταξύ 

τους. Η στήριξη στην πρωταρχική εικόνα για ένα τετράγωνο ή για έναν ορισμένο 

ρόμβο ήταν άκαμπτη και δεν επέτρεψε καμία συσχέτιση μεταξύ των δύο σχημάτων. 

Ας περιγράψουμε , όμως , τον τρόπο οπτικοποίησης αυτής της σχέσης από τα δύο 

παιδιά. 

Α. Η μία μαθήτρια είχε αναφερθεί ότι δυσκολεύεται στη Γεωμετρία. Να σημειωθεί 

ότι έλαβε αρκετή ενθάρρυνση και κλήθηκε να παρατηρήσει οπτικά τα δύο σχήματα 

και τα κουτάκια στα οποία τα είχε βάλει. Ωστόσο, δεν αναγνώρισε κοινές ιδιότητες 

του τετραγώνου στον ρόμβο, γιατί κατά τη διάκριση ιδιοτήτων είχε κάνει αρκετά 

λάθη. Φαίνεται πως βρέθηκε σε σύγχυση και ανέφερε μόνο τη διαφορά στην 
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κατηγορία των δύο σχημάτων: ‘’Δε μπορώ να δω αν μοιάζουν γιατί έχουν άλλο 

όνομα, το τετράγωνο είναι μόνο έτσι.. ούτε ρόμβος γίνεται ούτε τίποτα.. αλλιώς γιατί 

να το λέμε τετράγωνο; Να το πούμε ρόμβο’’. Δε μπορούσε παρά να μη διακρίνει 

σχέσεις ανάμεσά τους. 

Β. Ο δεύτερος μαθητής που απάντησε αρνητικά είχε χαρακτηριστεί με μέτριες προς 

καλές επιδόσεις στη Γεωμετρία. Ήδη από τη διάκριση στις ιδιότητες των δύο 

σχημάτων είχε παρατηρηθεί παρανόηση κατά την οπτικοποίηση. Αυτός ο μαθητής 

είχε τοποθετήσει διαφορικά τον Β ρόμβο από τον Α. Παρότι δεν είχε παρανοήσει τον 

Α με το τετράγωνο, διέκρινε τα 3 αυτά σχήματα ως ξεχωριστά με ξεχωριστές δικές 

τους ιδιότητες το καθένα. Άρα, δεν εντόπισε σχέσεις τόσο ανάμεσα στους ρόμβους 

όσο και στο ρόμβο με το τετράγωνο. Χαρακτηριστικά είπε: ‘’Αυτά μοιάζουν , αλλά 

είναι άλλα σχήματα’’. 

4.3.2. Σχέση τετραγώνου κι ορθογωνίου παραλληλογράμμου 

Προϋπόθεση για την εύρεση σχέσεων μεταξύ ορθογωνίων σχημάτων ήταν να 

μπορέσουν οι μαθητές να οπτικοποιήσουν τις αντίστοιχες ιδιότητες. Δηλαδή την 

παραλληλία και την καθετότητα των πλευρών τους. Εναλλακτικά, την ορθότητα ή 

ισότητα των γωνιών τους. Οι 10 μαθητές που απάντησαν θετικά μπόρεσαν να 

συγκρίνουν τα σχήματα , ώστε να εντοπίσουν αυτές τις σχέσεις. Είναι εντυπωσιακό 

ότι οι 5 μαθητές από τους 16 απάντησαν αρνητικά.  Η μαθήτρια που είδαμε 

προηγουμένως για το 1
ο
 ερώτημα, δεν απάντησε καθόλου σε αυτό το 2

ο
 ερώτημα. 

Όπως είπε: ‘’Δεν ξέρω … όχι πάντα’’. Οι μαθητές αυτής της ομάδας απαντήσεων 

φαίνεται να στηρίχθηκαν αποκλειστικά στην πρότυπη εικόνα των σχημάτων.   

Διάκριση με βάση τη σύγκριση ομοιότητας και διαφοράς 

Από τις απαντήσεις των περισσότερων παιδιών φαίνεται η χρήση της δεξιότητας 

νοερής περιστροφής, αντιστροφής και συσχέτισης των δύο σχημάτων. Σχεδόν όλοι 

αυτοί οι μαθητές εντόπισαν ως κοινή την καθετότητα και στα δύο σχήματα: ‘’Είναι 

και στα δύο ευθείες, ίσιες οι πλευρές’’, ‘’βέβαια και ένα τετράγωνο θα είναι 

ορθογώνιο..αφού είναι ορθό’’. Επίσης η ιδιότητα της παραλληλίας διατηρήθηκε 

ακόμη κι κατόπιν νοερού μετασχηματισμού του τετραγώνου σε παραλληλόγραμμο: 

‘’οι πλευρές απέναντι είναι και στα δύο παράλληλες, απλά το ένα σχήμα είναι πιο 
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μακρουλό.. άμα τραβήξουμε ένα τετράγωνο μπορεί κι αυτό να γίνει έτσι’’. Βέβαια, 

τόσο οι ομοιότητες όσο και οι διαφορές διακρίθηκαν μέσα από την οπτική σύγκριση , 

γεγονός που διευκόλυνε αυτά τα παιδιά να απαντήσουν θετικά βρίσκοντας σχέσεις 

ανάμεσα σε αυτά τα σχήματα. 

Διάκριση με βάση την πρότυπη εικόνα του σχήματος 

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί μαθητές επέμειναν στην εικόνα πρωταρχικών 

σχημάτων για το τετράγωνο και το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Έτσι, δε μπόρεσαν 

να τα εντάξουν στην ευρύτερη σχηματική κατηγορία των ορθογωνίων και των 

παραλληλογράμμων. Φαίνεται πως η ονομασία του ενός σχήματος με την ευρύτερη 

κατηγορία του δημιούργησε άκαμπτα λεκτικά πρότυπα. Για παράδειγμα, ο ένας 

μαθητής υποστήριξε πως τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα είναι συγκεκριμένα 

σχήματα. Συνεπώς αμφιταλαντεύτηκε με τους όρους και δε προσπάθησε καν να 

οπτικοποιήσει αντίστοιχες ιδιότητες αυτών των σχημάτων στα τετράγωνα. Οι 

ευρύτερες κατηγορίες σχημάτων ταυτίστηκαν με την ονομασία του σχήματος 

«ορθογώνιο παραλ/μο». Ταυτόχρονα, παρατηρείται και η απόδοση συγκεκριμένων 

ιδιοτήτων μόνο στο κάθε σχήμα: ‘’αυτό δεν είναι τετράγωνο.. μόνο τα τετράγωνα 

έχουν τις απέναντι πλευρές τους ίσες’’,  ‘’αυτό έχει μία πλευρά μεγαλύτερη από την 

απέναντί του, άρα δεν είναι παράλληλες’’,  ‘’στο τετράγωνο οι απέναντι πλευρές 

έχουν το ίδιο μέγεθος και έτσι γίνεται και είναι παράλληλες’’  κ.α. Τελικά, η διάκριση 

της παραλληλίας μόνον όταν οι πλευρές έχουν το ίδιο μέγεθος ή η απόδοση μιας 

ιδιότητας μόνο σε συγκεκριμένα σχήματα προβάλουν την  προσκόλληση σε εικόνες 

που υπάρχουν στο νου των παιδιών για αυτά τα σχήματα, δεν αλλάζουν και δε 

μπορούν να δοθούν και σε άλλα σχήματα. Άρα, για αυτά τα παιδιά δεν υπάρχει 

ανώτερη σχηματική κατηγορία, παρά μόνο ομάδες σχημάτων(π.χ τετράγωνα, 

ορθογώνια). 

4.3.3. Σχέση ρόμβου και ορθογώνιου 

Η σχέση μεταξύ των δύο σχημάτων φανερώνει τη σχέση καθετότητας των 

πλευρών τους ή ορθότητας των γωνιών τους. Για την 3
η
 ερώτηση, δηλαδή για το 

εάν ο ρόμβος μπορεί να είναι και ορθογώνιο, όλα τα παιδιά απάντησαν ομόφωνα 

‘’όχι’’. Αυτό γίνεται ορατό και από την προηγούμενη ενότητα, όπου οι μαθητές δε 
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κατέταξαν τους ρόμβους στην ιδιότητα αυτή(εκτός από έναν που κατέταξε σε αυτή 

τον Α ρόμβο, επειδή παρασύρθηκε περνώντας τον για αντεστραμμένο τετράγωνο. 

Διάκριση με βάση τη σύγκριση ομοιότητας και διαφοράς 

Η ιδιότητα των ορθών γωνιών και των κάθετων πλευρών είναι μία ιδιότητα που 

δεν εμφανίζεται στους ρόμβους. Για την ακρίβεια τους διαφοροποιεί από τα άλλα 

σχήματα , κυρίως από τα τετράγωνα. Αυτή την ιδιότητα σχεδόν όλα τα παιδιά 

κατάφεραν να μην την απονείμουν στο διακριτό σχήμα του Β ρόμβου κατά την 4
η
 

δράση. Έτσι και στο ερώτημα αυτό όλα τα παιδιά απάντησαν αρνητικά. Παρόλα 

αυτά, με μία αναδρομή στην ταξινόμηση του Α ρόμβου, γίνεται αντιληπτό πως τα 

παιδιά του απένειμαν την ιδιότητα αυτή. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δε σχετίζεται με 

την εύρεση σχέσης μεταξύ του ρόμβου και των ορθογώνιων σχημάτων. Περισσότερο, 

όπως είδαμε, οφείλεται στην παρανόηση του Α ρόμβου με το τετράγωνο κατά την 

οπτικοποίηση.  Γενικότερα για τους ρόμβους δε βρέθηκε σχέση τους με τα ορθογώνια 

σχήματα, γιατί οι μαθητές διέκριναν την έντονη διαφορά στην καθετότητα των 

πλευρών, που ήταν και η ειδοποιός διαφορά από τα ορθογώνια στο σχήμα του 

ρόμβου.  

4.3.4. Σχέση μεταξύ των παραλληλογράμμων 

Η σχέση αυτή φανερώνει τη σχέση ανάμεσα στην παραλληλία και την ισότητα 

των πλευρών στα παραλληλόγραμμα σχήματα. Πρόκειται για μία σχέση που δε 

διακρίθηκε εύκολα από τους μαθητές σε αυτά τα σχήματα και πολλές φορές οι δύο 

ιδιότητες ταυτίστηκαν ή μπερδεύτηκαν. Στο ερώτημα για το εάν όλα τα 

παραλληλόγραμμα έχουν και ίσες τις απέναντι πλευρές τα 11 παιδιά απάντησαν 

αρνητικά. Αυτοί οι μαθητές μπόρεσαν να αξιοποιήσουν σύνθετες δεξιότητες 

οπτικοποίησης, συγκρίνοντας τις δύο ιδιότητες στα σχήματα. Όμως, 4 μαθητές 

απάντησαν θετικά, ενώ η μία μαθήτρια, όπως και πριν, δεν απάντησε ούτε σε αυτό το 

ερώτημα. Τα παιδιά αυτά  επέμειναν στην πρότυπη εικόνα του τετραγώνου ή του 

ορθογωνίου παραλληλογράμμου , όπου οι απέναντι πλευρές για να είναι παράλληλες 

σήμαινε ότι είναι και ίσες. Ας δούμε , όμως πιο αναλυτικά τις απαντήσεις τους. 
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Διάκριση με βάση τη σύγκριση ομοιότητας και διαφοράς 

Οι πιο πολλοί μαθητές μπόρεσαν να διακρίνουν την παραλληλία ή την ισότητα 

ανεξάρτητα από την κυρτότητα των πλευρών. Παράλληλα, δε σύγχυσαν τη μία 

ιδιότητα με την άλλη αφού όταν οι πλευρές ήταν παράλληλες δε σήμαινε πως θα ήταν 

και ίσες. Τα παιδιά αυτά κατάφεραν να ομαδοποιήσουν τα σχήματα και σε μία 

ανώτερη κατηγορία, αυτή των παραλληλογράμμων, είτε ήταν τραπέζια είτε ήταν 

ρόμβοι. Οπτικοποίησαν δηλαδή τη σχέση παραλληλίας που τα διέπει , βρίσκοντας 

την κοινή ιδιότητα της παραλληλίας. Ταυτόχρονα, όμως σύγκριναν τα σχήματα αυτά 

μεταξύ τους, βλέποντας πως δεν είχαν όλα και ίσες τις παράλληλες πλευρές τους. Οι 

δεξιότητες αυτές φάνηκε να αποτελούν πιο σύνθετες διεργασίες, εφόσον τους πήρε 

παραπάνω χρόνο για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, αλλά πραγματοποίησαν 

και περισσότερες συγκρίσεις κι ομαδοποιήσεις στα σχήματα που είχαν κατατάξει ως 

παραλληλόγραμμα στην 4
η
 δράση. Για παράδειγμα, αρκετά από αυτά τα παιδιά 

έπαιρναν στα χέρια τους τα όμοια παραλληλόγραμμα, όπως τα ορθογώνια με τους 

ρόμβους κι έφτιαχναν μία ομάδα. Αφού τα τοποθετούσαν στην άκρη άρχιζαν να τα 

περιστρέφουν το ένα πάνω από το άλλο και να συγκρίνουν τις πλευρές τους. Αρχικά 

ως προς την παραλληλία κι έπειτα ως προς την ισότητα. Χαρακτηριστικά μία 

μαθήτρια είπε ‘’ είναι ίσες οι πλευρές στο ρόμβο και στο τετράγωνο και στο 

ορθογώνιο.. και είναι και παράλληλες’’. Πριν όμως βιαστεί να απαντήσει θετικά 

σύγκρινε αυτή την ομάδα με την ομάδα των τραπεζίων: ‘’εδώ όμως είναι αλλιώτικες 

οι πλευρές απέναντι.. είπα όμως ότι είναι κι αυτά στο ίδιο κουτάκι… ναι είναι 

παραλληλόγραμμα, άρα θα πω ότι οι πλευρές τους δεν είναι πάντα ίσες’’.  

Διάκριση με βάση την πρότυπη εικόνα του σχήματος 

Όπως έχει ήδη ειπωθεί κατά τη διάκριση των ιδιοτήτων, περίπου ο ίδιος 

αριθμός μαθητών σύγχυζε την παραλληλία με την ισότητα των πλευρών. Και τα 4 

αυτά παιδιά που απάντησαν θετικά είχαν οπτικοποιήσει λάθος την ισότητα στις 

πλευρές που ήταν παράλληλες στα σχήματα, αλλά όχι και ίσες. Αντίστροφα μάλιστα, 

κάποιες φορές ήταν απαραίτητη η ισότητα των απέναντι πλευρών , ώστε να είναι και 

παράλληλες. Παράλληλα, υπήρξε και η γενικότερη παρανόηση του ίσου με το ίσιο. 

Έτσι τα παιδιά αυτά δεν είχαν αναγνωρίσει την ισότητα στα πλάγια παραλ/μα και 

δεδομένου ότι συνέχεαν και την ισότητα με την παραλληλία, όταν αυτή δεν υπήρχε 
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τα κυρτά σχήματα δεν ήταν παραλληλόγραμμα. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες 

αιτιολογήσεις των μαθητών αυτών: ‘’Μα.. η μία πλευρά σε αυτά εδώ τα 

παραλληλόγραμμα είναι μεγαλύτερη από την άλλη απέναντι.. δεν είναι παράλληλες.. 

δεν είναι παραλληλόγραμμα’’, ‘’Στα παραλληλόγραμμα, κυρία, ναι, είναι πάντα οι 

πλευρές ίσες γιατί είναι και ίσιες’’. Οι εμμονές αυτές για ιδιότητες που υπάρχουν 

μόνο σε πρότυπα σχήματα(όχι στα κυρτά) ή η απαραίτητη συνθήκη οι δύο ιδιότητες 

να υπάρχουν μαζί(όπως π.χ υπάρχουν μαζί στα πρότυπα σχήματα: τετράγωνο, 

ορθογώνιο) δημιούργησαν ποικίλες οπτικές παρανοήσεις σε αυτά τα παιδιά. Συνεπώς 

απάντησαν λάθος για αυτή τη σχέση στα παραλληλόγραμμα σχήματα. 

4.3.5. Συνόψιση 

Οι μαθητές της Δ’ τάξης φάνηκαν να δυσκολεύονται περισσότερο στην 

εύρεση σχέσεων ανάμεσα στα τετράπλευρα σχήματα. Σε αυτό τον ερευνητικό άξονα 

σημειώθηκαν αρκετά λάθη. Από τις απαντήσεις των μαθητών μπορούν να 

δημιουργηθούν οι εξής ομάδες: 1. Μαθητές που οπτικοποίησαν σχέσεις με συγκριση 

σχημάτων και 2. Μαθητές που οπτικοποίησαν σχέσεις με πρότυπες εικόνες. Έτσι 

λοιπόν, οι μαθητές της 1
ης

 ομάδας απαντήσεων παρατηρήθηκε πως χρησιμοποιούσαν, 

κυρίως, νοερούς μετασχηματισμούς του ενός σχήματος στο άλλο με το οποίο 

αναζητούνταν κάποια σχέση. Επίσης, είχαν την τάση να τροποποιούν το αρχικό 

σχήμα που τους ήταν πιο οικείο, έτσι ώστε να μοιάζει στο δεύτερο. Αντέστρεφαν, 

νοερά άλλαζαν τον προσανατολισμό και τοποθετούσαν το ένα σχήμα δίπλα ή πάνω 

στο άλλο. Για παράδειγμα, αντιστροφή  και κλίση των πλευρών του τετραγώνου σε 

ρόμβο. Με αυτό τον τρόπο, έβρισκαν αρχικά τις διαφορές ανάμεσα στα σχήματα, 

γιατί όσο μεγαλύτερος νοητός μετασχηματισμός επιτελούνταν τόσο οξύνονταν οι 

διαφορές, όπως η κυρτότητα. Όπως έγινε λόγος κατά τις ιδιότητες των 2Δ Γ.Σ. στα 

κυρτά σχήματα ήταν πιο χρονοβόρα ή πιο δύσκολη η διάκριση ορισμένων ιδιοτήτων. 

Παρόλα αυτά, με λίγη παραπάνω προσπάθεια τα παιδιά αυτής της ομάδας έβρισκαν 

κάποια ομοιότητα κατόπιν επισήμανσης των διαφορών μεταξύ δύο σχημάτων. Για 

παράδειγμα, καθότι ο ρόμβος είναι κυρτός τα παιδιά αυτής της ομάδας απάντησαν ότι 

το τετράγωνο έχει τα χαρακτηριστικά του ρόμβου, διότι οπτικά αυτός μοιάζει με 

αντεστραμμένο τετράγωνο, όπως τόνισαν. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές της 2
ης

 

ομάδας παρατηρείται πως αναγνώρισαν σχήματα που έμοιαζαν πολύ οπτικά με αυτό 

που είχαν διδαχθεί για μία ορισμένη ιδιότητα ή σχηματική κατηγορία. Παράλληλα, 
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είχαν ταυτίσει με κάποιον τρόπο το λεκτικό ορισμό με την ιδιότητα ή με το 

συγκεκριμένο σχήμα. Για αυτό το λόγο, δε μπορούσαν να πουν π.χ. ότι ένα 

τετράγωνο μπορεί να είναι και ορθογώνιο. Το ορθογώνιο είχε άλλο σχήμα οπτικά κι 

όπως υποστήριξαν κι άλλο ορισμό. Επομένως, δεν εντόπισαν σχέσεις. Ειδικά, και σε 

πιο κυρτά σχήματα οι ομοιότητες με τα πρότυπα σχήματα μίας κατηγορίας ήταν 

ακόμη λιγότερες. Η σύγκριση, λοιπόν, ήταν μάταιη. Έτσι εξηγείται το ότι όλοι οι 

μαθητές αμφισβήτησαν στην 3
η
 ερώτηση το γεγονός ότι ένας ρόμβος είναι 

ορθογώνιος. Αυτό το ερώτημα ήταν το μοναδικό στο οποίο όλα τα παιδιά απάντησαν 

σωστά, γιατί αφορούσε συγκεκριμένη ιδιότητα σε σύγκριση ενός κυρτού με ένα μη 

κυρτό σχήμα.  

Συμπερασματικά, και για τις δύο ομάδες μαθητών παρατηρείται μία ευκολία 

στο να πουν ότι δύο σχήματα διαφέρουν όταν είναι μεγαλύτερη η κυρτότητα ή 

αλλιώς το ένα σχήμα είναι πιο πλαγιαστό. Ιδιαίτερα όταν καλούνται να συγκρίνουν 

ομοιότητες ή διαφορές ως προς τις ορθές γωνίες και τις ίσες πλευρές. Τότε το κυρτό 

σχήμα διαφοροποιούνταν ως σχηματική κατηγορία. Όμως, όταν τα σχήματα δεν είναι 

κυρτά τα παιδιά φαίνεται να βρίσκουν αρκετά κοινά. Τότε η διάκριση ευνοούνταν 

από καλές οπτικές συγκρίσεις ανάλογα με την ιδιότητα που διερευνούνταν ως κοινή 

κάθε φορά, δηλαδή κυρίως από την οπτικοποίηση των μαθητών της 1
ης

 ομάδας. 

Επιπλέον η σύγκριση ανάμεσα σε δύο σχήματα ήταν σχετικά πιο εύκολη για όλους 

τους μαθητές. Από τις παρατηρήσεις, όμως των μαθητών της 2
ης

 ομάδας φαίνεται μία 

δυσκολία στη διάκριση με σύγκριση μεταξύ περισσοτέρων των δύο σχημάτων, 

δηλαδή την ένταξη σχημάτων σε μία ανώτερη σχηματική κατηγορία λόγω ομοιότητας 

(π.χ. τα παραλληλόγραμμα). Οι διαφορές οπτικοποιούνταν εντονότερα έναντι ενός 

κοινού χαρακτηριστικού, διότι κάθε σχήμα και λεκτικός ορισμός είχε συνδυαστεί 

μονάχα με ορισμένες σχηματικές κατηγορίες στο νου. 

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Με μία βαθύτερη ματιά στα ευρήματα της παρούσας μελέτης μπορεί κανείς να 

οδηγηθεί σε συμπεράσματα που αφορούν στον τρόπο διάκρισης δισδιάστατων 

γεωμετρικών σχημάτων μέσω της οπτικοποίησης.  
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5.1. Διάκριση από το σύνθετο πλαίσιο 

Από τις δράσεις που διερευνούσαν το κατά πόσο οι μαθητές διακρίνουν 

σχήματα από πολύπλοκα περιβάλλοντα προκύπτουν ορισμένες γενικότερες 

κατηγορίες απαντήσεων. Αυτές μοιάζουν να δίνουν απάντηση στο ερευνητικό 

ερώτημα που απασχολεί την έρευνα. Έτσι, τα παιδιά ομαδοποιούνται σε αυτά που 

διέκριναν με βάση τη νοερή επεξεργασία του σχήματος είτε σε αυτά που διέκριναν με 

βάση την πρότυπη εικόνα και τα μοτίβα για το σχήμα. Ας συζητήσουμε, όμως, πώς 

προέκυψαν αυτές οι ομάδες απαντήσεων ανά δράση που διερευνά το ερώτημα αυτό. 

Αρχικά, οι μαθητές της Δ’ τάξης φαίνονται να γνωρίζουν τα δισδιάστατα 

σχήματα και να κατονομάζουν πολλά από αυτά. Ωστόσο, όταν καλούνται να τα 

διακρίνουν σε περίπλοκα περιβάλλοντα οπτικοποίησης η διάκριση συνδέεται με τον 

τρόπο που οπτικοποιούν κάθε φορά το σχήμα. Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές 

αποσυνθέτουν αυτές τις εικόνες επηρεάζει την ικανότητά τους να επιλύουν 

γεωμετρικά προβλήματα και να τα κατανοούν (Duval, 1999). Πιο συγκεκριμένα, τα 

σχήματα που περιέχουν μικρότερες επικαλύψεις φαίνεται να γίνονται πιο γρήγορα κι 

εύκολα ορατά από τα παιδιά. Αυτή η άποψη έχει αναφερθεί κι από αρκετούς 

μελετητές, διότι κάποια σχήματα  φανερώνονται με μικρότερες συνθέσεις κι 

αποσυνθέσεις των υπομερών τους με χρήση της ικανότητας διαχωρισμού (Duval, 

1999; Dupuis, 1978; Reed, 1974). Οι μαθητές, λοιπόν, που είδαν μόνο αυτά τα 

σχήματα παρατηρείται ότι χρησιμοποιούν λιγότερες τεχνικές οπτικοποίησης για το 

διαχωρισμό της σχηματικής εικόνας στις δύο πρώτες δράσεις. Ωστόσο, αυτή η άποψη 

δε συναντάται σε βιβλιογραφικές έρευνες. Αναζήτησαν, επίσης, τα πιο 

οικεία/πρωταρχικά σχήματα μέσα στο πλαίσιο. Τέτοια σχήματα ήταν τα τρίγωνα, το 

ορθογώνιο, το τετράγωνο και ο ρόμβος. Ίσως λόγω ίδιου μεγέθους και 

προσανατολισμού το μάτι των παιδιών να κατευθυνόταν σε αναζήτηση παρόμοιων 

σχημάτων με βάση πρότυπες εικόνες. Άλλωστε, ερευνητές υποστήριξαν κατά καιρούς 

σε μελέτες τους ότι τα σχήματα που αναζητούνται πρώτα είναι αυτά που ταιριάζουν 

πιο πολύ με την εικόνα στο μυαλό του παιδιού για αυτά. Αυτή η εικόνα συνδέεται 

περισσότερο με σχήματα ομοιόμορφα σε φορά και μέγεθος (Duval, 1999; Mesquita, 

1998; Presmeg, 1992).  Συνεπώς, σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διάκριση κατέχει και ο 

προσανατολισμός και το μέγεθος με τα οποία υπάρχουν τα σχήματα στο πλαίσιο. 

Τότε, ακόμη και τα πρότυπα και γνώριμα στο νου σχήματα μοιάζει δύσκολο να 
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φανερωθούν. Σύμφωνα με άλλες έρευνες, η μεταβολή στις διαστάσεις και την 

κατεύθυνση μιας γωνίας δημιουργούν πρόβλημα στην αναγνώρισή της, αφού δε 

νοείται ως η ίδια αν το σχήμα αντιστραφεί (Mariotti, 1992), μεταφερθεί στο να είναι 

οι πλευρές του παράλληλες με τα περιθώρια στο χαρτί (Hershkowitz, 1989) ή 

μετατοποθετηθεί από την πρωτότυπη θέση (Tall & Vinner, 1981).  Οι έρευνες αυτές, 

όμως, επικεντρώθηκαν σε ιδιότητες παρά στη διάκριση απ’ το πλαίσιο, το οποίο δε 

φαίνεται να έχει μελετηθεί διεξοδικά ακόμη. Έτσι λοιπόν, στην έρευνα αυτή τα 

παιδιά που οπτικοποίησαν με πρότυπα δε φαίνονται να αξιοποίησαν αντιστροφές ή 

μετασχηματισμό του προσανατολισμού για να δουν τα αντεστραμμένα πρωταρχικά 

σχήματα. Αντίθετα, σχήματα πιο σύνθετα αποκαλύπτονται εκ των υστέρων ή και 

ποτέ από κάποιους μαθητές. Όσα περισσότερα σχήματα συνθέτουν ένα σχήμα τόσο 

πιο δύσκολη είναι η διάκριση. Διαφορετικά, η πολυπλοκότητα του πλαισίου κάνει πιο 

απαιτητική την οπτικοποίηση (Duval, 1995). Από την εποχή του Duval,  ωστόσο, δεν 

έχει πραγματοποιηθεί κάποια συγκεντρωτική μελέτη που να αφορά τη διάκριση και 

τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της. Έτσι το νέο εύρημα αυτής της μελέτης δεν έχει 

επιβεβαιωθεί βιβλιογραφικά. Όσοι απέσπασαν τα σχήματα πολλών επικαλύψεων 

φαίνεται να εφάρμοσαν περισσότερες και συνθετότερες στρατηγικές οπτικοποίησης, 

όπως μετασχηματισμό του προσανατολισμού, νοερές συνθέσεις κι αποσυνθέσεις 

μερών των σχημάτων. Τέτοια σχήματα φαίνεται να ήταν τα μεγαλύτερα κι όχι ίδια σε 

μέγεθος τετράπλευρα, όπως τα τετράγωνα, τα πλάγια παραλληλόγραμμα και τα 

τραπέζια. Το εύρημα αυτό μοιάζει να σχετίζεται με τη χρήση της οπτικοποίησης για 

λειτουργική κατανόηση του Duval (1999), γιατί επιτρέπει την διάκριση πολλών 

διαφορετικών σχημάτων. Προσθέτει, όμως, ειδικότερες πληροφορίες για το ποια 

σχήματα διακρίνονται σε δύσκολα πλαίσια και με ποιους τρόπους. 

Πολύ σημαντικό ρόλο, επίσης, παρατηρείται να διαδραματίζει η ομοιομορφία 

του πλαισίου, όπως είναι το ενιαίο χρώμα στην 3
η
 δράση. Άλλωστε, κι άλλοι 

ερευνητές κάνουν λόγο για δυσκολίες διάκρισης όταν  η πίσω από το σχήμα περιοχή 

είναι τοπικά άμορφη και συχνά συνεχίζει ως υπόβαθρο (Gal & Linchevski, 2010). Οι 

μαθητές εδώ χρησιμοποιούν μοτίβα κατά την οπτική επεξεργασία ή διαχωρισμούς με 

βάση τα κοινά σύνορα και τις γραμμές του πλαισίου. Με άλλα λόγια, παρατηρείται 

ότι λειτούργησαν βάσει μοτίβου όταν χρησιμοποίησαν μία από πάνω προς τα κάτω ή 

από το γενικό στο ειδικό επεξεργασία, ενώ επεξεργάστηκαν νοερά διαχωρισμούς σε 

μία από κάτω προς τα πάνω επεξεργασία ή από το ειδικό στο γενικό. Αυτή η 
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παρατήρηση δε συναντάται σε άλλες έρευνες, παρότι αναφέρεται η συμβολή αυτών 

των δεξιοτήτων οπτικοποίησης (π.χ. Gal & Linchevski, 2010; Cheng & Lin, 2005). 

Έτσι λοιπόν, στην παρούσα μελέτη όσα παιδιά βασίστηκαν σε χρωματικά μοτίβα ή σε 

ορισμένο προσανατολισμό του σχήματος (πάνω προς κάτω επεξεργασία) διέκριναν 

μόνον τα ενιαία χρωματικά μεγαλύτερα σχήματα.  Η άποψη αυτή φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται από άλλες μελέτες. Σε μελέτη του Gal (2005) οι μαθητές έδειχναν 

λάθος μέρη ως κοινά σημεία δύο τριγώνων που ενώνονταν, γιατί το υπόβαθρο τους 

μπέρδευε ώστε να διακρίνουν μόνο το μεγάλο τρίγωνο. Αντίθετα, όσα παιδιά 

επιστράτευσαν τις διαχωριστικές γραμμές με αποσύνθεση σημείων και νοερή 

επεξεργασία (από κάτω προς τα πάνω επεξεργασία) οδηγήθηκαν στη διάκριση 

πολλών μικρών και μεγάλων σχημάτων. Τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών, όμως, 

έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα μελέτη, αφού φανερώνουν περισσότερο τον 

υποβοηθητικό ρόλο της εισαγωγής μοτίβων και μάλιστα το συνδυασμό μοτίβων που 

συμβάλλουν στο σχηματικό διαχωρισμό (Cheng & Lin, 2005; Gal, 2005; Presmeg, 

1992). Πιθανόν, ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται τα μοτίβα με την εικονική 

επεξεργασία σε μία διάκριση από το πλαίσιο να ωφελεί περισσότερο τους μαθητές. 

Βέβαια, στη βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι μόνο η διάκριση με  κάποιο είδος 

επεξεργασίας δεν επαρκεί Duval (1999). Χρειάζεται συνδυασμός της επεξεργασίας με 

την εισαγωγή χρωματικού ή άλλου μοτίβου. Στη μελέτη αυτή φαίνεται πως τα παιδιά 

ξεκινούσαν με από πάνω προς τα κάτω επεξεργασία βλέποντας πρώτα τα μεγαλύτερα 

γενικότερα σχήματα. Κάποια παιδιά μάλιστα συνδύασαν το χρωματικό μοτίβο και τις 

διαχωριστικές γραμμές, βλέποντας και μερικά ειδικότερα μικρότερα σχήματα. 

Συνεπώς, δε μπορεί να γενικευθεί ο κανόνας ότι όσοι οπτικοποίησαν με μοτίβα και 

πρότυπα δεν είδαν και μικρότερα σχήματα. Απλώς, είναι γεγονός ότι οι μαθητές 

αυτοί δεν είδαν τόσα πολλά σχήματα όσα η ομάδα που ξεκίνησε με την εικονική 

επεξεργασία και δε βασίστηκε τόσο στα χρώματα και τα πρότυπα, αλλά στις 

διαχωριστικές γραμμές. 

5.2. Διάκριση ιδιοτήτων 

Οι απαντήσεις των μαθητών κατηγοριοποιούνται σε αυτές που διατήρησαν 

σταθερές τις ιδιότητες και σε αυτές που δε διατήρησαν σταθερές τις ιδιότητες στα 

σχήματα. Παρατηρήθηκε πως τα παιδιά χρησιμοποιούν συγκεκριμένες δεξιότητες 

οπτικοποίησης που τους βοηθούν να διατηρήσουν την κάθε ιδιότητα, ενώ ορισμένες 
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άλλες δεξιότητες που δε βοηθούν στη διατήρηση τους. Το εύρημα αυτό έχει 

υποστηριχθεί και από τη βιβλιογραφία για την οπτικοποίηση. Μελέτες, λοιπόν, 

υπογράμμισαν πολλές οπτικές παρανοήσεις όταν οι μαθητές χρησιμοποιούσαν 

πρότυπες εικόνες στη διάκριση. Τότε, συνήθως οι ιδιότητες δε κατανοούνταν ως 

σταθερές στα σχήματα (Gal & Linchevski, 2010; Gal, 2005; Gal & Linchevski, 2002; 

Mariotti, 1992; Presmeg, 1992; Fischbein & Nachlieli, 1998; Hershkowitz, 1989). 

Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες με τις ιδιότητες οπτικοποίησης που 

μπορεί κανείς να διατηρήσει τις ιδιότητες. Σχεδόν όλες αυτές οι μελέτες 

επικεντρώθηκαν στην οπτικοπόίηση των ιδιοτήτων των γωνιών στα 2Δ Γ.Σ.  Έτσι, 

κατανοείται το δεύτερο συμπέρασμα για αυτή την έρευνα: η διάκριση ιδιοτήτων ως 

προς τις γωνίες είναι πιο δύσκολη για τους μαθητές. Ιδιαίτερα, οι μαθητές στην 

πλειοψηφία τους τείνουν να βασίζονται σε πρότυπες εικόνες σχημάτων και οπτικά 

μοτίβα για τις γωνίες. Ωστόσο, η άποψη αυτή δεν έχει τεκμηριωθεί σε άλλες μελέτες.  

Μάλιστα, οι ερευνητές μιλούν συγκεκριμένα για τις ορθές και ίσες γωνίες, χωρίς να 

συγκρίνουν τα ευρήματα με τη διάκριση άλλων ιδιοτήτων με τις ίδιες ή άλλες 

δεξιότητες.  Σύμφωνα με τους Gal & Linchevski (2010) μία γωνία παύει να είναι 

ορθή όταν αναποδογυριστεί το τρίγωνο, διότι δε ταιριάζει με το μοτίβο ορθής γωνίας 

στο μυαλό του μαθητή. Επίσης, κατά τους Fernandez, Bock, Verschaffel και Van 

Dooren (2014) όταν οι πλευρές έχουν άλλη κλίση ή κατεύθυνση ή η μία είναι πιο 

μπροστά από την άλλη κι όχι ακριβώς απέναντί της, τότε τα παιδιά δε βρίσκουν αν οι 

γωνίες είναι ίσες, γιατί αυτά τα σχήματα δεν υπάρχουν ως αρχικά στο νου. Ανάλογα, 

άλλες μελέτες υποδεικνύουν πως τα παιδιά συνήθως διατηρούν τις ιδιότητες όταν 

χρησιμοποιούν το νοερό μετασχηματισμό της θέσης, της διάστασης ή του 

προσανατολισμού των σχημάτων (Duval, 1999; Gutiérrez, 1996; Fiscbein, 1993; 

Presmeg, 1992, 1986). Για παράδειγμα οι Piaget και Inhelder (1966) ανέφεραν ότι οι 

μαθητές μπόρεσαν να αποδείξουν ότι ένα σχήμα ήταν τετράπλευρο όταν δίνονταν τα 

σημεία των πλευρών του, ακόμη και μετά την αντιστροφή του. Οι πλευρές ήταν 

κατανοητό πως παραμένουν οι ίδιες όσες φορές κι εάν το σχήμα αναποδογυριστεί. 

Στη μελέτη αυτή, τα παιδιά οπτικοποίησαν τις ιδιότητες για τις πλευρές περισσότερο 

με δεξιότητες νοερής επεξεργασίας. Έτσι, αυτές τις ιδιότητες η πλειοψηφία των 

μαθητών τις διατήρησε.  Η παρούσα έρευνα συγκρίνει τον τρόπο οπτικοποίησης με 

κάθε δεξιότητα για να οδηγηθεί σε παρατηρήσεις. Αντίθετα, μέχρι σήμερα δεν 

βρίσκουμε έρευνες που να πραγματοποιούν κάτι ανάλογο.  
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Παρόλα αυτά, η παραπάνω ρήση δε μπορεί να γενικευτεί, διότι η διάκριση 

των ιδιοτήτων  φάνηκε να εξαρτάται και από το δισδιάστατο σχήμα.  Δηλαδή, ακόμη 

και για τις πλευρές η οπτικοποίηση φαίνεται να είναι δυσκολότερη όταν αυτές 

αλλάζουν κλίση και μέγεθος. Οι  μαθητές της εν λόγω μελέτης οπτικοποίησαν 

περισσότερες ιδιότητες στα σχήματα που επιδέχονται μικρότερη νοητή επεξεργασία. 

Αυτά τα σχήματα παρατηρήθηκε ότι είναι τα μη κυρτά. Από την άλλη, είδαν 

λιγότερες ιδιότητες στα σχήματα που απαιτούσαν μεγαλύτερο νοερό 

μετασχηματισμό. Συνεπώς, όσο λιγότερος νοερός μετασχηματισμός απαιτείται τόσο 

πιο εύκολη καθίσταται η διάκριση ιδιοτήτων του σχήματος (Fiscbein, 1993). Τέτοια 

σχήματα φαίνεται να είναι τα κυρτά και πιο πλαγιαστά. Επομένως, η κυρτότητα 

φαίνεται να επηρεάζει τις απαντήσεις για τη διάκριση των σχηματικών 

χαρακτηριστικών. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την παρατήρηση των 

απαντήσεων της παρούσας έρευνας και αποτελεί ένα καινούργιο εύρημα που χρήζει 

περαιτέρω διερεύνησης από μελλοντικές μελέτες. Ειδικότερα, από το έργο για τη 

διάκριση ιδιοτήτων εκ πρώτης όψεως τα ορθογώνια και τα ισόπλευρα σχήματα δε 

δυσκόλεψαν ιδιαίτερα τα παιδιά κατά τη διάκρισή των ιδιοτήτων τους. Παρόλα αυτά, 

τα κυρτά και πιο πλαγιαστά σχήματα, παρότι θεωρούνται διδαγμένα, δυσκόλεψαν 

αρκετά τους μαθητές όσον αφορά στη διάκριση ιδιοτήτων. Βέβαια, η αναγνώριση 

τους φάνηκε να εξαρτάται πάλι από το πώς οι μαθητές οπτικοποίησαν την ιδιότητα 

στο κάθε σχήμα για να τη διατηρήσουν ή όχι.  

Παρατηρείται, επίσης, το γεγονός ότι η χρήση της εκάστοτε δεξιότητας 

καθορίζεται από το σχήμα που έχει το παιδί μπροστά του για να διακρίνει. Για 

παράδειγμα, με αναγωγή στον κανόνα και τις καθημερινές αναπαραστάσεις 

αντικειμένων οι μαθητές διέκριναν συγκεκριμένα σχήματα. Τα ορθογώνια, τα 

τετράγωνα και τα παραλληλόγραμμα φαίνεται να είναι πιο γνώριμα σχήματα στα 

παιδιά, διότι συναντώνται συχνότερα στον πραγματικό κόσμο. Έτσι, είναι 

ευκολότερο να σχετιστούν με αυτόν και να βρεθούν οι ιδιότητές τους. Σύμφωνα και 

με τους Fischbein και Nachlieli (1998) η σχηματική έννοια συνδέεται με τις 

καθημερινές εμπειρίες των παιδιών. Έπειτα, η σύνδεση με συγκεκριμένα αντικείμενα 

ή λεκτικούς ορισμούς απομόνωσαν τη σκέψη προς συγκεκριμένες κατηγορίες 

σχημάτων (π.χ. ορθογώνιο γιατί έχει ορθές γωνίες). Στους Walcott, Mohrb, & 

Kastbergc (2009) επισημαίνεται πως οι ιδιότητες του παραλληλογράμμου 

οριοθετούνται  και περιορίζονται από τον ορισμό του. Παρόλα αυτά, το εύρημα ότι η 
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χρησιμοποίηση μιας δεξιότητας πυροδοτείται από το σχήμα που υπάρχει απέναντί 

μας κατά την οπτικοποίηση θα μπορούσε να διερευνηθεί σε μεγαλύτερο δείγμα 

παιδιών, ώστε να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα. Ωστόσο, οι μαθητές της μελέτης  

δε διέκριναν μη γνώριμα και καθημερινώς οικεία σχήματα (π.χ. ρόμβοι) με χρήση 

των παραπάνω δεξιοτήτων. Για αυτά τα σχήματα επιστράτευαν άλλες δεξιότητες και 

τεχνικές οπτικοποίησης.  

5.3. Διάκριση Σχέσεων 

Οι απαντήσεις των παιδιών για τις σχηματικές σχέσεις ομαδοποιούνται 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα σε αυτές που χρησιμοποίησαν συγκρίσεις ομοιοτήτων ή 

διαφορών σχημάτων κατά την  οπτικοποίηση και σε αυτές που χρησιμοποίησαν 

πρότυπες εικόνες σχημάτων για τη σύγκριση κατά την οπτικοποίηση. Παρατηρείται 

πως οι δεξιότητες που χρησιμοποιήθηκαν συνδέονται με τον τρόπο της 

οπτικοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές σύγκριναν τις ομοιότητες και τις 

διαφορές μέσα από τη χρήση αντιστροφών, νοερής επεξεργασίας ή μετασχηματισμού 

του ενός σχήματος στο άλλο κατά τον συσχετισμό τους. Μέσα από αυτές τις 

δεξιότητες κατά την Hershkowitz (1989) το άτομο επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη δυνατή 

συσχέτιση του σχήματος με άλλες σχηματικές ομάδες. Αυτοί οι μαθητές φαίνεται να 

διακρίνουν περισσότερες σχέσεις σχημάτων, γιατί διακρίνουν  και περισσότερα 

σχήματα, κυρτά και μη κυρτά με δεξιότητες επεξεργασίας. Αυτή η παρατήρηση έγινε 

αρχικά στην αναγνώριση ιδιοτήτων, όπου μαθητές με τέτοιες δεξιότητες διέκριναν 

πλήθος ιδιοτήτων σε διαφορετικά σχήματα. Παρόλα αυτά, καμία παρόμοια μελέτη 

δεν έχει υλοποιηθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Έρευνες, όπως αυτή των Walcott, 

Mohrb και Kastbergc (2009) αναφέρουν ότι η κατανόηση  βασίζεται στο νόημα  που 

συμπεριλαμβάνει τον διανοητικό χειρισμό των σχημάτων και τη μετατροπή του ενός 

σχήματος στο άλλο, όπως του ορθογωνίου στο παραλληλόγραμμο. Ωστόσο, δε 

συμπεραίνεται ρητά πως αυτό συμβάλλει και στην αναγνώριση σχέσεων μεταξύ 

πολλών σχημάτων, αν και υπονοείται. Η άλλη ομάδα παιδιών με αφορμή το πιο 

οικείο σχήμα από τα δύο ξεκινούσε τη σύγκριση με το άλλο σχήμα. Φαίνεται πως τα 

παιδιά αυτά δε μπορούσαν να αποτραβηχτούν από το πρωταρχικό πρότυπο σχήμα. 

Έτσι, τα χαρακτηριστικά του δεν αποδίδονταν στο δεύτερο σχήμα. Η άποψη αυτή 

είναι σύμφωνη με τη μη χρησιμοποίηση δεξιοτήτων βαθιάς οπτικοποίησης, όπως 

υπογραμμίζεται από τον Gutiérrez (1996). Σε παρόμοιες μελέτες οι μαθητές 
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βασίζονται στην ανάγνωση της απλής απεικόνισης του σχήματος χωρίς να το 

συσχετίζουν ακόμη και αν πρόκειται για το ίδιο αντεστραμμένο τρίγωνο 

(Hershkowitz, 1989).   Πολλές φορές, η ίδια η ονομασία του σχήματος δε παρέπεμπε 

το νου σε άλλες σχηματικές κατηγορίες, με αποτέλεσμα να μην εντάσσονται τα 

σχήματα σε μία ανώτερη κατηγορία. Προφανώς, αυτοί οι μαθητές βρήκαν τις 

λιγότερες σχέσεις, διότι αναγνώρισαν λιγότερα σχήματα. Το εύρημα αυτό ταιριάζει 

με έρευνες όπου ο λεκτικός ορισμός χρησιμοποιείται ως παράδειγμα ή 

αντιπαράδειγμα για την ένταξη του σχήματος σε μία κατηγορία (Fischbein & 

Nachlieli, 1998; Vinner & Hershkowitz, 1983) 

Φαίνεται πως υπήρξε μία ακόμη διαφοροποίηση ανάμεσα στους μαθητές που 

οπτικοποίησαν ομοιότητες κι ανάμεσα σε εκείνους που οπτικοποίησαν διαφορές.  Τα 

περισσότερα παιδιά εντόπισαν σχέσεις μεταξύ σχημάτων της ίδιας κατηγορίας, βάσει 

των περισσότερων κοινών τους χαρακτηριστικών. Όπως παρατίθεται και στην έρευνα 

των Clements et al (1999) τα παιδιά αναγνώρισαν σχέσεις μεταξύ τετραγώνων και 

ορθογωνίων παραλληλογράμμων λόγω των πολλών μεταξύ τους ομοιοτήτων ως 

τετράπλευρα. Αντίθετα, υπάρχουν μελέτες, όπως αυτή των Μιχαήλ,  Μουσκή  και 

Γαγάτση (2014) που υποστηρίζουν ότι υπάρχει σημαντική δυσκολία διάκρισης όταν 

τα σχήματα παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα. Στα αποτελέσματά τους αναφέρεται 

δυσκολία των μαθητών όταν τα σχήματα είναι της ίδιας κλάσης, π.χ. τρίγωνα, όπου 

το ισόπλευρο ως πρότυπο σχήμα υιοθετήθηκε για όλα τα τρίγωνα. Η ομοιότητα, 

δηλαδή, παρέσυρε τα παιδιά στο να μη διακρίνουν σχέσεις. Στη μελέτη αυτή, όμως, 

δεν παρατηρήθηκε σε τέτοιο βαθμό αυτό το φαινόμενο. Ιδιαίτερα στην παρούσα 

μελέτη, η διάκριση σχέσεων μεταξύ δύο σχημάτων  αφορούσε πάντα ένα πιο πρότυπο 

σχήμα σε σχέση με κάποιο πιο κυρτό. Η διάκριση σχέσης φάνηκε να γίνεται 

ευκολότερη για τους μαθητές όταν το δεύτερο σχήμα συσχετισμού ήταν λιγότερο ή 

καθόλου κυρτό. Παρουσίαζε δηλαδή αρκετά κοινά. Τότε, οι μαθητές σύγκριναν 

κυρίως τις μεταξύ τους ομοιότητες ώστε να τα διακρίνουν. Έτσι, τα παιδιά βρήκαν 

κοινά όσο μικρότερη ήταν η κυρτότητα του ενός εκ των δύο σχημάτων. Σύμφωνα με 

την έρευνα των Μιχαήλ,  Μουσκή  και Γαγάτσης (2014) οι μαθητές του δημοτικού 

τείνουν να βλέπουν τα παρόμοια, αλλά όχι πανομοιότυπα σχήματα πιο εύκολα από 

ότι τα κοινά ανάμεσα σε σχήματα αντεστραμμένα ,αναποδογυρισμένα ή πιο κυρτά. 

Επομένως, η διάκριση κοινών εξαρτάται και από τα σχήματα που συσχετίζονται. Τα 

παιδιά της παρούσας μελέτης εντόπισαν περισσότερες διαφορές όταν η κυρτότητα 
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του ενός εκ των δύο σχημάτων ήταν μεγαλύτερη, ώστε να μην ομοιάζει αρκετά με το 

άλλο σχήμα. Αυτό γίνεται εμφανές από τη σύγκριση της σχέσης του ρόμβου με το 

ορθογώνιο, όπου όλα τα παιδιά απάντησαν πως δε διέκριναν ομοιότητα, παρά μόνο 

διαφορές. Αυτό το συμπέρασμα επιβεβαιώνεται βιβλιογραφικά, αφού στους Gal και 

Linchevski (2010) οι μαθητές υπέδειξαν ομοιότητες σε τρίγωνα που ήταν παρόμοια 

αν και διαφορετικού μεγέθους, παρά σε τρίγωνα που διέφεραν ως προς την 

κυρτότητά τους. Αυτό το αποτέλεσμα εξηγείται από την εξοικείωση των παιδιών με 

τα πρότυπα σχήματα. Συνεπώς, η εύρεση σχέσεων ανάμεσα σε πρότυπα σχήματα 

είναι πιο εύκολη από την εύρεση σχέσεων σε μη πρότυπα σχήματα. Ωστόσο, το 

γεγονός της εύρεσης σχέσης δεν αποδίδεται πάντα σε πρότυπα σχήματα, αλλά σε 

πρότυπες ιδιότητες. Για παράδειγμα, η μελέτη των Clements και άλλοι (1999) 

υποστηρίζει ότι η καθυστερημένη εισαγωγή της ιδιότητας των ορθών γωνιών στα 

παιδιά δημοτικού  ευθύνεται για την αναγνώριση μόνον ορισμένων σχημάτων. Με 

άλλα λόγια, η διάκριση σχέσεων φαίνεται να εξαρτάται από τα 2Δ γεωμετρικά 

σχήματα και τις ιδιότητές τους. Σχηματικές σχέσεις δεν εντοπίζονται μεταξύ 

σχημάτων που απαιτούν μεγαλύτερο διανοητικό μετασχηματισμό  (Clements, Wilson 

& Sarama, 2004) ή δεν έχουν εισαχθεί νωρίτερα στις τάξεις του δημοτικού. Τέλος, 

πολλές απαντήσεις δυσχεραίνονταν όταν συσχετίζονταν μεταξύ τους περισσότερα 

από δύο σχήματα για την εύρεση ενός κοινού χαρακτηριστικού που θα τα εντάσσει σε 

μία ανώτερη σχηματική κατηγορία. Αυτό συνέβη, διότι η πλειονότητα των 

διαφορετικών σχημάτων φαίνεται να δυσκολεύει το συσχετισμό για ομοιότητες. Αυτό 

το συμπέρασμα θα μπορούσε να μελετηθεί σε βάθος από νέες έρευνες που θα 

περιλαμβάνουν στις δράσεις τους περισσότερα σχήματα. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε πως η διάκριση 2Δ Γ.Σ. συνδέεται στενά με 

τον τρόπο οπτικοποίησης που επιλέγεται κάθε φορά από τα παιδιά. Είτε είναι πολύ 

σύνθετο ένα πλαίσιο, είτε είναι πιο κυρτό ένα σχήμα από κάποιο άλλο, είτε δίνονται 

περισσότερα ή διαφορετικά σχήματα για συσχέτιση, οι μαθητές φάνηκε να μπορούν 

να τα διακρίνουν ανάλογα με τις δεξιότητες οπτικοποίησης που υιοθετούν για αυτά.  

5.4. Διαφοροποιήσεις μαθητών 

Αν και στην έρευνα συμμετείχαν και μαθητές που δυσκολεύονται στη 

γεωμετρία δε παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις ως προς τις απαντήσεις. Όλοι οι 

μαθητές είχαν τις ίδιες γνώσεις και βάσεις και προέρχονταν από την ίδια σχολική 
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τάξη δημόσιου σχολείου. Είχαν διδαχθεί τα 2Δ Γ.Σ από διαφορετικούς 

εκπαιδευτικούς και πιθανότατα με άλλον τρόπο. Ωστόσο, ούτε ανάμεσα στους 

μαθητές διαφορετικών τμημάτων παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς τις απαντήσεις 

τους. Μάλιστα, όλα τα παιδιά φάνηκε να ευνοούνται από την οπτικοποίηση και να 

δηλώνουν πιο σίγουρα στη διάκριση των γεωμετρικών σχημάτων μετά την 

πραγματοποίηση της έρευνας. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα παιδιά που 

δυσκολεύτηκαν στα μαθηματικά, έδειξαν να υποβοηθούνται από την οπτικοποίηση 

στη γεωμετρία. Πιθανόν, κάποια νέα μελέτη θα μπορούσε να διερευνήσει σε βάθος 

αυτό το εύρημα.  Άλλωστε, η κατανόηση της γεωμετρίας δε συμπίπτει πάντα με τις 

δυσκολίες στα μαθηματικά, καθώς παιδιά που δυσκολεύονται με μαθηματικούς όρους 

μπορούν να συλλαμβάνουν το μαθηματικό νόημα καλύτερα μέσα από γεωμετρικές 

εικόνες (Clement, Lochhead, & Monk, 1981). Η διάκριση των σχέσεων ήταν εξίσου 

δύσκολη για όλα τα παιδιά, αφού φάνηκε να απαιτεί περισσότερη εξάσκηση για τη 

γενίκευση σχηματικών ιδιοτήτων (Montague & Jitendra, 2006). 

5.5. Περιορισμοί της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί. Αρχικά, ο πρώτος 

περιορισμός ήταν το γεγονός ότι η έρευνα μπορούσε να διεξαχθεί μόνο στις ώρες 

λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος του σχολείου, ώστε να υπάρχουν 

διαθέσιμοι χώροι και  διαθέσιμος χρόνος. Άμεση συνέπεια ήταν ο περιορισμός του 

δείγματος των συμμετεχόντων. Παράλληλα, από τους διαθέσιμους μαθητές έπρεπε να 

ληφθεί το ιστορικό τους, ώστε να συμμετάσχουν ισόποσα μαθητές διαφόρων 

επιδόσεων ή δυσκολιών για να υπάρχει ποικιλομορφία και να είναι πιο αξιόπιστα τα 

αποτελέσματα. Κατόπιν, έπρεπε να προηγηθεί και τηλεφωνική επικοινωνία με τους 

γονείς των παιδιών, ώστε να ζητηθεί η άδεια συμμετοχής τους στη μελέτη. Υπήρχε, 

όμως, κι ο περιορισμός διαθέσιμου εποικοδομητικού χρόνου με τα παιδιά. Στο 

διάστημα των 40’-1 ώρας μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος πολλά παιδιά 

ήταν κουρασμένα και δεν απέδωσαν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, 

συγκεντρώθηκαν με δυσκολία, δεδομένου ότι αποσπάστηκαν από τον ελεύθερό τους 

χρόνο. Είναι κατανοητό πως αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο. Για αυτό 

περιορίστηκε και το εύρος των δραστηριοτήτων και των σχημάτων των δράσεων. Εν 

κατακλείδι, το γεγονός ότι δε προηγήθηκαν άλλες συναντήσεις με έναν άγνωστο 
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εκπαιδευτικό είχε ως αποτέλεσμα την επιφυλακτικότητα των παιδιών να απαντήσουν 

σε ερωτήματα της συνέντευξης. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις που έγιναν μπορούμε να συμπεράνουμε αν 

τελικά οι μαθητές μιας μέσης τάξης του δημοτικού μπορούν να διακρίνουν 2Δ 

γεωμετρικά σχήματα με την οπτικοποίηση, το οποίο αποτέλεσε και το σκοπό της 

παρούσας έρευνας. Από την έρευνα προκύπτει πως οι μαθητές διακρίνουν τα 2Δ 

σχήματα μέσα από τη χρήση δεξιοτήτων οπτικοποίησης. Τα ευρήματα έρχονται να 

επιβεβαιώσουν εκείνα παλαιότερων ερευνών, όπως αυτά των Gutiérrez (1996), 

Fischbein (1993) και Presmeg (1986),  που αναφέρουν πως υπάρχουν ορισμένες 

δεξιότητες ή στρατηγικές που συμβάλλουν στη διάκριση των σχημάτων μέσα από την 

οπτικοποίηση.  

Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας στο ερευνητικό ερώτημα για το κατά πόσο οι 

μαθητές διέκριναν σχήματα από το σύνθετο πλαίσιο μπορούμε να πούμε πως 

επιβεβαιώθηκε η θετική επίδραση των ικανοτήτων της αποσύνθεσης, της σύνθεσης, 

του διαχωρισμού και γενικότερα της νοητής εικονικής αντιστροφής ή επεξεργασίας 

(Gal, 2005; Duval, 1999; Dupuis, 1978). Βέβαια, σχήματα γνώριμα με τη συμβατική 

εικόνα τους στο νου έγιναν επίσης διακριτά. Ωστόσο, δεν ειδώθηκαν σε αντιστροφή ή 

δεν αποσπάστηκαν εύκολα από το κοινό σημείο ή χρώμα των σχημάτων με τα οποία 

γειτνίαζαν (Cheng & Lin, 2005; Mesquita, 1998). Καταδεικνύεται, λοιπόν, η σημασία 

χρησιμοποίησης πρότυπων στρατηγικών και μοτίβων σε συνεργασία με άλλες 

δεξιότητες επεξεργασίας κατά τη διάκριση από το σύνθετο περιβάλλον, προκειμένου 

να φανερωθούν πολλά και διαφορετικά υποσχήματα και διαμορφώσεις. Σε γενικές 

γραμμές, στην παρούσα μελέτη οι μαθητές που ανακάλυψαν σχήματα και κατάφεραν 

να διακρίνουν αρκετά από αυτά μέσα σε διάφορα πλαίσια, φαίνεται να αξιοποίησαν 

συνδυασμό δεξιοτήτων κατά την οπτικοποίηση.  

Εν συνεχεία, προς χάριν της απάντησης στο ερευνητικό ερώτημα για το ποιες 

σχηματικές ιδιότητες προσεγγίζονται μέσω της οπτικοποίησης φαίνεται πως οι 

ιδιότητες των πλευρών διακρίθηκαν σχετικά πιο γρήγορα από τις ιδιότητες των 

γωνιών των σχημάτων. Το εύρημα αυτό ίσως να εξηγείται βιβλιογραφικά από την 

καθυστερημένη εισαγωγή ή έμφαση στην έννοιας της γωνίας στο δημοτικό (Clements 

et al, 1999). Βέβαια, τα παιδιά φάνηκε να δυσκολεύονται σχεδόν το ίδιο για όλες τις 
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ιδιότητες όταν τα σχήματα ήταν πιο κυρτά ή αντεστραμμένα, κάτι που καταγράφτηκε 

και σε μελέτη της Mariotti (1992). Σε αυτό το σημείο, συμπεραίνεται πως η 

επιστράτευση του είδους των δεξιοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από τα 

γεωμετρικά σχήματα. Έτσι λοιπόν, σε μη πρότυπα σχήματα τα παιδιά δε κατάφεραν 

να διατηρήσουν σταθερές τις ιδιότητες, παρόλο που τις είχαν διατηρήσει σε 

πρωταρχικά σχήματα. Ως μη πρότυπα σχήματα θεωρήθηκαν, βάσει και της 

βιβλιογραφίας, εκείνα που απαιτούσαν μεγαλύτερο νοερό μετασχηματισμό κι 

επεξεργασία ή αντιστροφή, όπως είναι τα κυρτά (Bishop, 1983). Ως πρωταρχικά 

σχήματα οι μαθητές φαίνεται να προσεγγίζουν τα ορθογώνια, τα ισόπλευρα ή τα 

παραλληλόγραμμα. Παρόμοια, η Hershkowitz (1989) ανέφερε πως το ισόπλευρο 

τρίγωνο θεωρήθηκε από τους μαθητές του δημοτικού ως παράδειγμα για κάθε 

τρίγωνο, αφού αποτέλεσε την πρότυπη εικόνα τριγώνου στο μυαλό των παιδιών. 

Αναφορικά με το ποιες σχέσεις διακρίνουν οι μαθητές ανάμεσα στα σχήματα 

παρατηρήθηκαν δυσκολίες διάκρισης που σχετίζονται με το ποια σχήματα έχει κάθε 

φορά απέναντί του το παιδί για να τα συγκρίνει. Έτσι, σχέσεις βρέθηκαν ανάμεσα σε 

σχήματα που έμοιαζαν αρκετά μεταξύ τους, όχι όμως, υπερβολικά πολύ. Τότε 

θεωρούνταν σχεδόν ίδια, με αδυναμία να εντοπιστεί η ειδοποιός διαφορά τους. 

Σύμφωνη με αυτό μοιάζει να είναι η προγενέστερη μελέτη των Μιχαήλ,  Μουσκή  

και Γαγάτση (2014). Από την άλλη, καμία σχέση δεν εντοπίστηκε μεταξύ σχημάτων 

που διέφεραν αρκετά ως προς την κλίση των πλευρών, το μέγεθος ή τον 

προσανατολισμό τους. Το εύρημα αυτό αποδεικνύεται από νεότερες έρευνες που 

τόνισαν ότι πιο εύκολα οπτικοποιούνται τα κοινά σε παρόμοια σε μέγεθος και 

προσανατολισμό σχήματα (Gal & Linchevski, 2010; Clements, Wilson & Sarama, 

2004). Σχετικά με την εύρεση σχέσεων, τεχνικές σύγκρισης ομοιοτήτων και 

διαφορών υιοθετήθηκαν λιγότερο. Περισσότερο αναζητήθηκαν σχέσεις ανάμεσα σε 

πρωταρχικά στο νου σχήματα. Με άλλα λόγια, τα παιδιά εκκινούσαν την αναζήτηση 

πρότυπων σχημάτων. Παρόλα αυτά, σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι οι μαθητές 

έμπαιναν κατόπιν σε μία διαδικασία σύγκρισης 2Δ Γ.Σ., αν και η άκαμπτη σχηματική 

εικόνα στο νου δε δημιουργούσε ευέλικτους συσχετισμούς με άλλα σχήματα 

(Hershkowitz, 1989; Vinner & Hershkowitz, 1983). Ιδιαίτερα όταν έπρεπε να 

συσχετιστούν μεταξύ τους παραπάνω από δύο γεωμετρικά σχήματα τα παιδιά 

δυσκολεύτηκαν αρκετά. Επίσης, οι δυσκολίες τους παρατηρήθηκαν προς όλες τις 

ιδιότητες με μία μεγαλύτερη παρανόηση κατά τη συσχέτιση ως προς τις γωνίες. 
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Συμπερασματικά, στη βάση των ποιοτικών δεδομένων που συλλέχτηκαν με 

μία προσεκτικότερη ομαδοποίηση δεξιοτήτων είδαμε τα παιδιά της τάξης αυτής να 

κλίνουν είτε προς τη χρησιμοποίηση στρατηγικών νοερής εικονικής επεξεργασίας 

είτε σε στρατηγικές προτύπων και μοτίβων. Μάλιστα, παρατηρήθηκε πως υπάρχουν 

δεξιότητες που βοηθούν καλύτερα στη διάκριση ορισμένων σχημάτων, ιδιοτήτων ή 

σχέσεων. Το εύρημα αυτό είναι συναφές με άλλες ερευνητικές πηγές, όπου 

υποστηρίζεται μία ισχυρή δυνατότητα διάκρισης σε όσους δύνανται να εφαρμόσουν 

νοερό μετασχηματισμό στα σχήματα, ενώ εντοπίστηκαν πιο πολλές παρανοήσεις 

μέσω των πρότυπων εικόνων (Gal & Linchevski, 2010). Παρόλα αυτά, η εν λόγω 

μελέτη καταλήγει στο ότι τα παιδιά που χρησιμοποίησαν συνδυαστικά πλήθος των 

παραπάνω στρατηγικών δεξιοτήτων παρουσίασαν μεγαλύτερη ευστοχία στη διάκριση 

ποικιλίας σχημάτων, ιδιοτήτων και σχέσεων. Μόνο η πρότυπη εικόνα ή μόνο η νοερή 

επεξεργασία δεν επαρκεί για τη διάκριση. Το εύρημα αυτό είναι συναφές με 

αναφορές στη βιβλιογραφία όπου υπονοείται πως με τον κατάλληλο τρόπο είναι 

εφικτό ένα σχήμα να ιδωθεί από μία άλλη οπτική γωνία κι έτσι γίνονται αντιληπτά 

περισσότερα χαρακτηριστικά του (Walcott, Mohrb, & Kastbergc, 2009). Ωστόσο, δεν 

αναφέρεται πουθενά ξεκάθαρα μία συμβιβαστική λύση που να περιλαμβάνει 

συνδυασμό τεχνικών για μία επιτυχημένη οπτικοποίηση. Επομένως, εξάγεται το 

συμπέρασμα πως ο συνδυασμός πολλών ποιοτικών και πρακτικών δεξιοτήτων κατά 

την οπτικοποίηση διευκολύνει την αναγνώριση 2Δ Γ.Σ. Η διάκριση, δηλαδή, φαίνεται 

να επιτυγχάνεται ανάλογα με το πώς οι δεξιότητες αξιοποιούνται σε κάθε σχήμα.  Οι 

μαθητές τείνουν να υποβοηθούνται από όλες τις δεξιότητες κατά τη διάκριση. 

Προϋπόθεση είναι αυτές να χρησιμοποιηθούν σωστά. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί της έρευνας. Πρόκειται, 

λοιπόν, για μία ποιοτική πιλοτική μελέτη σε ένα μικρό δείγμα μαθητών και συνεπώς 

τα αποτελέσματά της για το πώς οπτικοποιούν οι μαθητές 2Δ Γ.Σ. δεν επιδέχονται 

γενικεύσεις. Ο ρόλος της οπτικοποίησης στην κατανόηση των σχημάτων θα 

μπορούσε να ελεγχθεί από μελλοντικές έρευνες που θα εμπλούτιζαν με περισσότερα 

σχήματα τις δράσεις της μελέτης αυτής. Επίσης, μία νεότερη μελέτη θα μπορούσε να 

συμπεριλάβει στο δείγμα της μαθητές διαφόρων ηλικιών κι από άλλες τάξεις. Θα 

μπορούσε να διερευνηθεί, επίσης, ο τρόπος οπτικοποίησης σε σχέση με μαθητές της 

ίδιας τάξης ιδιωτικών σχολείων σε μία προσπάθεια καταγραφής συμπερασμάτων για 

διαφορές εκπαιδευτικών μονάδων στο θέμα της οπτικοποίησης στη γεωμετρία. Στην 
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ουσία, κάτι τέτοιο γεννά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το κατά πόσο είναι 

εφικτό να διδαχθούν δεξιότητες ή στρατηγικές οπτικοποίησης κατά τη διάκριση Γ.Σ. 

Ίσως, λοιπόν, ο ερευνητικός κόσμος θα ήταν καλό να γυρνούσε εκεί από όπου 

ξεκίνησε, δηλαδή στο ποια είναι η φύση της οπτικοποίησης, κατά πόσο η εικόνα 

βοηθά το άτομο να αναγνωρίσει ή να κατανοήσει  τα σχήματα. Επιπλέον, κατά πόσο 

σχετίζεται αυτό με έμφυτες δεξιότητες, ροπή, επιλογή ή προτίμηση του ατόμου, όπως 

πρώτη παρατήρησε η Presmeg (1992). Ακόμη, για να αποδειχθεί κάτι τέτοιο θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί μία έρευνα που να ελέγχει την κατανόηση για τα 2Δ 

γεωμετρικά σχήματα σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να αποδειχθεί ο ρόλος της 

οπτικοποίησης στο αν υπάρχει εξέλιξη και στο ποιοι παράγοντες την καθορίζουν. 

 Τα ευρήματα αυτής της μελέτης θα μπορούσαν να έχουν αρκετές 

προεκτάσεις εφαρμογής στο μέλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη διάκριση από το 

πλαίσιο το ερευνητικό πεδίο είναι ακόμη πτωχό. Η παρούσα μελέτη συνεισφέρει σε 

αυτό παρέχοντας πληροφορίες για τον εμπλουτισμό των σχολικών δράσεων με 

περιβάλλοντα απρόσμενα από το μαθητή, όπου κρύβονται τα σχήματα. Έτσι, 

ξεφεύγει από τους συμβατικούς τρόπους παρουσίασης των 2Δ σχημάτων και 

προτρέπει σε καινοτόμες κι ανακαλυπτικές διδακτικές μεθόδους. Είναι δυνατόν οι 

μαθητές που γνωρίζουν τα σχήματα ή τις ιδιότητές τους να μη μπορούν να τα 

διακρίνουν, διότι περιμένουν να τους δοθούν με συγκεκριμένο τρόπο, δίχως 

αναστροφές κ.α. Η όξυνση της παρατηρητικότητας διαδραματίζει, επίσης, σημαντικό 

ρόλο και φαίνεται να συνδέεται με δεξιότητες συντονισμού, συγκέντρωσης της 

προσοχής, επιδεξιότητας και γενικότερα τεχνικές που οι λύτες χρησιμοποιούν σε 

παιχνίδια με παζλ και συνδυασμούς. Εστιάζοντας στο ποιοτικό κομμάτι των 

δεξιοτήτων θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι πέρα από την προτίμηση 

δεξιότητας, που συνδέεται με το σχήμα που βλέπουν απέναντί τους τα παιδιά υπάρχει 

και σύνδεση ανάμεσα στη δεξιότητα που υιοθετείται με την μαθησιακή ετοιμότητα 

για οπτικοποίηση. Τα παιδιά, λοιπόν, δεν είχαν ως τώρα ασκηθεί σε τέτοιου είδους 

διάκριση στη γεωμετρία. Μόλις φέτος εξοικειώθηκαν με τα περισσότερα 2Δ Γ.Σ. Οι 

εκπαιδευτικοί που άρχισαν αυτό το εγχείρημα επισήμαναν πως υπήρχαν αρκετοί 

μαθητές που δυσκολεύτηκαν, ενώ δεν παρουσίαζαν δυσχέρεια στην άλγεβρα και 

αντίστροφα μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά παρουσίασαν μεγαλύτερη ευκολία 

στην οπτικοποίηση σχημάτων. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται στην παρούσα 

έρευνα, αν και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Φαίνεται πως μέχρι αυτή την τάξη του 
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δημοτικού δε δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη γεωμετρία και πόσο μάλλον στην 

άσκηση των μαθητών με τη σχηματική διάκριση μέσω οπτικοποίησης. Τα ευρήματα 

αυτά για τη συμβολή της οπτικοποίησης στη διάκριση, όπως και τη μελέτη των 

διαφόρων δεξιοτήτων που επιστρατεύουν τα παιδιά σε αυτήν παρέχουν χρήσιμες 

πληροφορίες για την εκπαίδευση στο μάθημα της γεωμετρίας στη χώρα μας.  
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Φύλλο δραστηριοτήτων 

2.  Ερωτηματολόγιο  

3. Φύλλο καταγραφής απαντήσεων - παρατηρήσεων 

 

1. Φύλλο  δραστηριοτήτων 

 

Δραστηριότητα 1
η 
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Δραστηριότητα 2
η 
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Δραστηριότητα 3
η
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Δραστηριότητα 4
η
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2. Ερωτηματολόγιο 

 

Θεματικός άξονας: Διάκριση τετράπλευρων σχημάτων απ’ το πλαίσιο 

 

Δραστηριότητα 1
η 

Ερώτηση  

Σε αυτό το σχήμα είναι κρυμμένα πολλά άλλα σχήματα. Πόσα διαφορετικά σχήματα 

μπορείς να διακρίνεις; Ονόμασέ τα με τα γράμματα.  

 Τι σχήμα είναι αυτό που διέκρινες;( π.χ. τρίγωνο, τετράγωνο κτλ); 

 Μπορείς να βρεις κι άλλα σχήματα που να ανήκουν στην ίδια κατηγορία; 

 Μπορείς να διακρίνεις σχήματα που να ανήκουν σε διαφορετική από αυτό 

κατηγορία; 

 

Δραστηριότητα 2
η
  

Ερώτηση  

Το παρακάτω σχήμα είναι λίγο πιο σύνθετο. Και μέσα σε αυτό κρύφτηκαν μερικά 

τετράγωνα. Μπορείς να δοκιμάσεις να τα ζωγραφίσεις-περιγράψεις με κίτρινο χρώμα 

για να φανερωθούν; 

 Μήπως υπάρχουν κι άλλα τετράγωνα σε αυτό το σχήμα; 

 Πόσα τετράγωνα μπορείς να δεις; 

 

Δραστηριότητα 3
η
  

Εκφώνηση  

Ο μικρός αδελφός της Ελένης έβαψε κατά λάθος με το πινέλο του όλα τα σχήματα 

της εργασίας της. Μπορείς να βοηθήσεις την Ελένη να ξεχωρίσει πόσα από αυτά 

είναι τετράγωνα και πόσα είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμα; 

 Πόσα τετράγωνα βλέπεις στο σχήμα; Μπορείς να μου τα δείχνεις με το 

δάχτυλό σου; 

 Πόσα ορθογώνια παραλληλόγραμμα βλέπεις; Μπορείς να μου τα δείχνεις με 

το δάχτυλό σου; 
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Λύση: 

 

 
 

Θεματικός άξονας: Ιδιότητες & Σχέσεις τετράπλευρων σχημάτων 

Δραστηριότητα 4
η
  

Εκφώνηση  

Κόλλησε-Τοποθέτησε  πάνω στο κατάλληλο πλαίσιο όσα από τα σχήματα που θα σου 

δίνω έχουν τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται πάνω από το κάθε κουτάκι. 

Οδηγίες 

Η δραστηριότητα που ακολουθεί  είναι μια αυτοσχέδια κατασκευή με χαρτόνι. Τα 

σχήματα σχεδιαστήκαν στο πρόγραμμα ζωγραφικής των windows του Η/Υ, κόπηκαν 

και πλαστικοποιήθηκαν. Σε κάθε πλαίσιο (σχηματισμένο από χρωματιστά ξυλάκια)  

υπάρχει λευκό υλικό βέλκρο, όπως και όπισθεν κάθε κομμένου επίσης 

πλαστικοποιημένου σχήματος. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε σχήμα 

μπορεί να ‘’κολληθεί’’ στα αντίστοιχα κουτάκια-πλαίσια (γι’ αυτό δίνεται 6 φορές το 

ίδιο σχήμα όσες και οι αντιστοιχίσεις). Το κάθε σχήμα μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα 

σε περισσότερες της μιας κατηγορίες.  
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*Ταυτόχρονα με τη δράση, στο φύλλο καταγραφής των απαντήσεων η ερευνήτρια θα 

σημειώνει με x το σχήμα που τοποθετεί το παιδί στο κάθε κουτάκι, καθώς κι επιπλέον 

παρατηρήσεις. Έτσι, θα γνωρίζουμε τα πιθανά λάθη που έχει κάνει ο μαθητής στην 

αντιστοίχιση και σε ποια σχήματα συγκεκριμένα εντοπίστηκε η δυσκολία οπτικοποίησης. 

Λύση 

 

 Γιατί τοποθέτησες, για παράδειγμα το 1
ο
 και το 2

ο
 σχήμα στα 3 πρώτα 

κουτάκια; (σε περίπτωση που τοποθέτησε)Τι κοινό έχουν; 

 Σε τι διαφέρουν μεταξύ τους; 

 Τι κοινό έχουν το 4
ο
 κι 5

ο
 σχήμα; Σε τι διαφέρουν από το 3

ο
 σχήμα; 

  Σε ποια χαρακτηριστικά μοιάζουν με αυτό; 

 Το 1
ο
 και το 3

ο
 σχήμα έχουν κάτι κοινό ως προς τις πλευρές τους; Ως προς τις 

γωνίες τους; 

Α/A  

Σχήμα 

 

Κουτάκι Α 

 

 

Κουτάκι Β 

 

 

Κουτάκι Γ 

 

 

Κουτάκι Δ 

 

Κουτάκι Ε 

 

 

Κουτάκι Στ 

 

1
ο
 

 

 
 

X X X  X X 

2
ο
 

 

 

 
 

X X X    

3
ο
 

 

 

 

X X X X X X 

4
ο
 

 

 

X X X X   

5
ο
 

 

 

 

X X X X   

6
ο
 

 

 

 

X  X    

7
ο
 

 

 

 

  

X      
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3. Φύλλο καταγραφής ατομικών απαντήσεων- παρατηρήσεων 

 

 

 

Θεματικός άξονας: Διάκριση τετράπλευρων σχημάτων απ’ το πλαίσιο 

 

Δραστηριότητα 1
η 

Σωστή απάντηση: Ο μαθητής να  αναφέρει όσα περισσότερα σχήματα γίνεται από 

τα 11 που είναι κρυμμένα. 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Δραστηριότητα 2
η
  

Απάντηση: Ο μαθητής θα πρέπει να χρωματίσει το περίγραμμα και των 8 

τετραγώνων, συμπεριλαμβανομένων και των επικαλυπτόμενων. 

Αριθμός τετραγώνων που χρωμάτισε ο μαθητής:…………………………… 

Παρατηρήσεις: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Σχήματα που ανέφερε ο μαθητής: 

 

Τρίγωνα:  ΑΒΓ……,  ΑΜΝ….., ΜΝΟ…., ΜΒΟ….., ΝΟΓ……,  

 

Τετράπλευρα: ΑΜΟΝ….., ΜΝΟΒ…., ΜΝΓΟ….., ΜΝΓΒ…., ΑΒΟΝ…., ΑΓΟΜ…. 
 

 

 Όνομα:……………………………………… 

         Τάξη-Τμήμα:……………………………… 

         Σχολικό έτος:……2018-2019…… 
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Δραστηριότητα 3
η
  

Απάντηση: Ο μαθητής να δύναται να διακρίνει τα 7 τετράγωνα απ’ τα  10 

παραλληλόγραμμα στο χρωματιστό πλαίσιο επικαλύψεων των σχημάτων. 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Θεματικός άξονας: Ιδιότητες και Σχέσεις τετράπλευρων σχημάτων 

 

Δραστηριότητα 4
η 

Απαντήσεις με  ΝΑΙ:  1
η
 , 2

η  

Ερώτηση Απάντηση Αιτιολόγηση 

Ένα τετράγωνο είναι και ρόμβος; 

 

 

ΝΑΙ        ΟΧΙ 

 

…………………………………………... 

………………………………………….. 

 

Όλα τα τετράγωνα είναι και ορθογώνια 

παραλληλόγραμμα; 

 

 

ΝΑΙ        ΟΧΙ 

 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

 

Ο ρόμβος είναι και ορθογώνιο; 

 

 

ΝΑΙ        ΟΧΙ 

 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

Έχουν όλα τα παραλληλόγραμμα τις απέναντι 

πλευρές τους ίσες; 
 
 

 

ΝΑΙ        ΟΧΙ 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

Σχήματα που διέκρινε ο μαθητής: 

Τετράγωνα: 1…, 2…., 3…., 4….., 5…., 6….., 16…. 

Ορθ. παραλ.: 7....,  7A..., 8…., 9…, 10…, 11…, 12…, 13…., 14…, 15…. 
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Απαντήσεις: 

 

 

  

 

 

Παρατηρήσεις: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Α/A  

Σχήμα 

 

Κουτάκι Α 

 

 

Κουτάκι Β 

 

 

Κουτάκι Γ 

 

 

Κουτάκι Δ 

 

Κουτάκι Ε 

 

 

Κουτάκι Στ 

 

1
ο
 

 

 
 

      

2
ο
 

 

 

 
 

      

3
ο
 

 

 

 

      

4
ο
 

 

 

      

5
ο
 

 

 

 

      

6
ο
 

 

 

 

      

7
ο
 

 

 

 

  

      


