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Δήλωση μη λογοκλοπής και ανάληψη προσωπικής ευθύνης 

 

Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, 

δηλώνω ενυπογράφως ότι είμαι αποκλειστικός συγγραφέας της παρούσας 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, για την ολοκλήρωση της οποίας κάθε 

βοήθεια είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται λεπτομερώς στην εργασία 

αυτή. Έχω αναφέρει πλήρως και µε σαφείς αναφορές, όλες τις πηγές χρήσης 

δεδομένων, απόψεων, θέσεων και προτάσεων, ιδεών και λεκτικών αναφορών, είτε 

κατά κυριολεξία είτε βάσει επιστημονικής παράφρασης. Αναλαμβάνω την προσωπική 

και ατομική ευθύνη ότι σε περίπτωση αποτυχίας στην υλοποίηση των ανωτέρω 

δηλωθέντων στοιχείων, είμαι υπόλογος έναντι λογοκλοπής, γεγονός που σημαίνει 

αποτυχία στην Διπλωματική µου Εργασία και κατά συνέπεια αποτυχία απόκτησης 

του Μεταπτυχιακού Τίτλου των Μεταπτυχιακών Σπουδών, πέραν των λοιπών 

συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Δηλώνω, συνεπώς, ότι αυτή η 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία προετοιμάσθηκε και ολοκληρώθηκε από εμένα 

προσωπικά και αποκλειστικά και ότι, αναλαμβάνω πλήρως όλες τις συνέπειες του 

νόμου στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή 

τμήμα της δεν µου ανήκει διότι είναι προϊόν λογοκλοπής άλλης πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 
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Περίληψη 

 

 Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να κατανοήσουμε το πως 

αντιλαμβάνονται την έννοια της γωνίας οι μαθητές που ολοκληρώνουν το δημοτικό 

σχολείο. Για τη διερεύνηση αυτού του ζητήματος δόθηκε σε δύο τάξεις της ΣΤ 

δημοτικού (11-12 χρονών) ένα τεστ με ερωτήσεις. Οι δοκιμασίες αυτές 

περιλαμβάνουν διάφορες εικονικές αναπαραστάσεις και προβληματικές καταστάσεις 

που έχουν ως άξονα την έννοια της γωνίας και τη μέτρησή της, με στόχο να φέρουμε 

στην επιφάνεια το πως έχει οικοδομηθεί η έννοιά της κατά τη φοίτηση στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές καθώς και 

την επιρροή των πρωτοτυπικών φαινομένων. Αφού γίνει μία ανασκόπηση του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών σε όλες τις τάξεις του δημοτικού και μελετηθεί 

ο τρόπος που εμφανίζεται η γωνία, ακολουθεί μία ανάλυση σύμφωνα με τη θεωρία 

των Γεωμετρικών Χώρων Εργασίας και η σύγκριση του προσωπικού ΓΧΕ των 

μαθητών με τους ΓΧΕ αναφοράς. 

 

Λέξεις κλειδιά: Γωνία, Γεωμετρικός Χώρος Εργασίας, Μέτρηση, Σημειωτική 

γένεση, Εννοιολογική κατανόηση 
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1. Εισαγωγή 

Ο ορισμός της γωνίας αποδίδεται στους Ίωνες. Αυτός ο όρος δεν υπάρχει στα 

Αιγυπτιακά μαθηματικά, τα οποία κληρονόμησαν οι Έλληνες, γεγονός κατανοητό 

από τα προβλήματα κλίσης της πυραμίδας (Barbin, 2014). 

Η έννοια της γωνίας είναι αφηρημένη και εμφανίζει δυσκολίες στη σύλληψη 

και κατανόηση από τους μαθητές. Στη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί αρκετές 

παρανοήσεις τους, όπως για παράδειγμα ότι το γεωμετρικό σχήμα «γωνία» είναι μια 

τομή σε έναν κύκλο, ένα «κομμάτι πίτσα», ότι το μέγεθος μιας γωνίας εξαρτάται από 

το μήκος των πλευρών της ή ότι οι ορθές γωνίες είναι γωνίες με κάθετες και 

οριζόντιες πλευρές (Tanguay & Venant, 2016). 

Στην παρούσα εργασία προσπαθούμε να κατανοήσουμε το πώς είναι 

δομημένη η έννοια της γωνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και με ποιες 

αντιλήψεις περί γωνίας εισέρχονται οι μαθητές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο 

πυρήνας της έννοιας της γωνίας είναι ο συνδυασμός μεταξύ της γωνίας ως 

γεωμετρικό σχήμα, το μέγεθος και οι πιθανές μετρήσεις για το μέγεθος. 

Μια ανάλυση των ορισμών της γωνίας που προτείνονται σε βιβλία που 

χρησιμοποιούνται στο Quebec του Καναδά, αποκαλύπτει ότι αρκετοί από αυτούς 

τους ορισμούς δεν επιτρέπουν σε κάποιον να ορίσει αν η λέξη «γωνία» αναφέρεται σε 

μέγεθος ή σε γεωμετρικό σχήμα, ενώ άλλοι είναι ασαφείς αναφερόμενοι στο σχήμα 

που έχει δημιουργηθεί από δύο μισές γραμμές-ευθείες που έχουν κοινό τελείωμα 

(Tanguay, 2012). 

Οι δυσκολίες και οι παρανοήσεις αναφορικά με την έννοια της γωνίας 

γίνονται απόλυτα κατανοητές όταν εμφανίζονται μαθητές οι οποίοι είναι βέβαιοι ότι 

ένα κανονικό πολύγωνο με 360 πλευρές, το οποίο αποκτά 360 αντιπαραβαλλόμενα 

τρίγωνα με μια κοινή κορυφή στο κέντρο και μετρημένες γωνίες μίας μοίρας σε 

αυτήν την κορυφή, είναι στην πραγματικότητα «ένας κύκλος» (Tanguay, 2015). 

Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι ενώ στην ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία και στις έρευνες του Tanguay στο εκπαιδευτικό σύστημα του Καναδά 

γίνεται εκτενής μελέτη στην κατανόηση των εννοιών «εξωτερική και εσωτερική 

γωνία», στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα απουσιάζουν πλήρως από την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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Η αναγκαιότητα να ορίσουμε τη γωνία και ως μέγεθος και ως γεωμετρικό 

σχήμα, μας οδήγησε  στο να θεωρήσουμε το μοντέλο του Μαθηματικού Χώρου 

Εργασίας (ΜΧΕ) ως ένα κατάλληλο πλαίσιο για την ανάλυση της διαδικασίας. Το 

μοντέλο αυτό τοποθετεί τις μαθηματικές έννοιες και την πορεία μάθησης στη 

διασταύρωση των τριών γενέσεων: σημειωτική, εργαλειακή και συλλογιστική, όπου η 

τελευταία θα πρέπει να γίνει κατανοητή ως διαλεκτική απόδειξη ή μαθηματική 

θεώρηση. Η σημειωτική γένεση είναι τριμερής: ως σχήμα από μόνο του ή ως 

υποσχήμα μέσα σε πολύγωνα και κύκλους, ως συμβολική γένεση που συνδέεται με 

τον τρόπο που αυτά τα σχήματα ονομάζονται και αναφέρονται στις γραπτές και 

προφορικές συνομιλίες και ως γλωσσική γένεση στης «γωνίας», σαν μια λέξη που 

μοιράζονται το μαθηματικό λεξιλόγιο με αυτό της καθομιλουμένης (Tanguay, 2015). 

Η εργαλειακή γένεση των γωνιών στην πρωτοβάθμια αφορά αρχικά στην 

μέτρηση με μοιρογνωμόνιο, ενώ η συλλογιστική γένεση αφορά στους αριθμούς που 

δίνονται στην τάξη ή στα βιβλία καθώς και στα συμπεράσματα που στην περίπτωση 

των γωνιών αφορούν την ισομετρία των κάθετων γωνιών ή στο θεώρημα του 

αθροίσματος των εσωτερικών γωνιών ενός τριγώνου (Tanguay, 2016). 

Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η σημειωτική γένεση σ’ αυτή την περίπτωση 

ενέχει μια επιπλέον δυσκολία στο να κατανοηθεί καθότι, σύμφωνα με τον Vygotsky, 

η γωνία βρίσκεται στο σημείο συνάντησης των επιστημονικών ιδεών και των 

αυθόρμητων ιδεών των παιδιών. Αυτό διότι ενώ η έννοια της γωνίας εισέρχεται στην 

γεωμετρία της πρωτοβάθμιας ως κάτι ειδικό, παράλληλα τα παιδιά δημιουργούν 

νοήματα βγαλμένα από το καθημερινό λεξιλόγιο όπως γωνία, διασταύρωση, κορυφή, 

ράχη ως μια σχηματική αίσθηση (Tanguay, 2016). 

Στόχος της έρευνας είναι να κατανοήσουμε το πώς έχει διαμορφωθεί η έννοια 

της γωνίας στους μαθητές κατά το τέλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για να το 

καταφέρουμε αυτό επιλέχθηκε μια ποιοτική έρευνα σε δύο τμήματα της Στ’ τάξης, 

δύο διαφορετικών σχολείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι εκπαιδευτικοί αυτών των 

τάξεων συμφώνησαν να αφιερώσουν μία διδακτική ώρα για να απαντήσουν οι 

μαθητές στο τεστ. Η περίοδος που επιλέχθηκε να λάβει χώρα η έρευνα ήταν η λήξη 

της σχολικής χρονιάς, τέλη Μαΐου για το ένα σχολείο και αρχές Ιουνίου για το άλλο, 

διότι έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθεί η διδασκαλία της ύλης. 
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Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να επιχειρήσει την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων υπό το πρίσμα της θεωρίας του Γεωμετρικού Χώρου Εργασίας 

(ΓΧΕ), δηλαδή του ΜΧΕΓεωμετρία. Αυτό γίνεται ώστε να προσπαθήσουμε να 

κατανοήσουμε σε βάθος το προϊόν της παραγόμενης γεωμετρικής εργασίας μέσα 

στην τάξη, χωρίς να υπάρχει η πρόθεση γενίκευσης των συμπερασμάτων. 

Στο 1
ο
 κεφάλαιο έχουμε την εισαγωγή της εργασίας, όπου περιγράφουμε το 

θέμα το οποίο πραγματεύεται η έρευνα. Στο 2
ο
 κεφάλαιο αναλύεται το θεωρητικό 

πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η έρευνα. Γίνεται μία εκτενής αναφορά στις 

παρανοήσεις των μαθητών, στην θεωρία του ΜΧΕ και στην θεωρία του Duval. 

Ακολουθούν τα γεωμετρικά εργαλεία, στην περίπτωσή μας το μοιρογνωμόνιο, η 

ανασκόπηση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών καθώς και μελέτη των 

σχολικών εγχειριδίων. Στο 3
ο
 κεφάλαιο παραθέτουμε την κυριότερη ερευνητική 

ανασκόπηση που μας αφορά στην παρούσα εργασία, η οποία είναι η έρευνα του 

Tanguay (2016) για την γωνία. Ακολουθεί το κεφάλαιο 4 και το Πρακτικό μέρος, στο 

οποίο παρουσιάζονται στον αναγνώστη οι στόχοι, τα ερευνητικά ερωτήματα και το 

ερευνητικό δείγμα. Στο 5
ο
 κεφάλαιο υπάρχει το ερωτηματολόγιο της έρευνας, και 

καταγράφεται η ανάλυση των ερωτημάτων και των απαντήσεων. Επιπλέον, 

καταλήγουμε σε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα μαθητών και απαντήσεων. Στο 6
ο
 

κεφάλαιο έχουμε την ανάλυση των αποτελεσμάτων υπό το πρίσμα των ΓΧΕ. 

Συνεπώς, γίνεται ανάλυση του ΓΧΕ αναφοράς και του ΓΧΕ των μαθητών. Τέλος, στο 

7
ο
 κεφάλαιο, υπογραμμίζονται τα συμπεράσματα της έρευνας, οι περιορισμοί της, 

όπως επίσης προτάσεις για επόμενες έρευνες. Το 8
ο
 και τελευταίο κεφάλαιο είναι η 

βιβλιογραφία της εργασίας. 

 

2. Θεωρητικό πλαίσιο 

 

2.1.  Γενικοί Ορισμοί 

Η λέξη Γεωμετρία, από ετυμολογικής σκοπιάς, προκύπτει από την ένωση των λέξεων 

γη + μετρώ. Πρόκειται, λοιπόν, για τον κλάδο των μαθηματικών που εστιάζει στις 

χωρικές σχέσεις. Ο χώρος, δηλαδή, μετράται και με τη βοήθεια της γεωμετρίας και 

των νόμων της επιλύονται αντίστοιχου ενδιαφέροντος προβλήματα. Απαραίτητα για 
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την επίλυση τέτοιων προβλημάτων είναι τα αξιώματα, τα οποία, παρόλο που δεν 

μπορούμε να τα αποδείξουμε, τα χρησιμοποιούμε τακτικά. 

Η γεωμετρία βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους από τους κλάδους που 

απαρτίζουν τη μεγάλη οικογένεια των μαθηματικών. Από τους Βαβυλώνιους και τους 

Αιγυπτίους έχουμε την πρώτη εμφάνιση της Γεωμετρίας. Η αιτία της ανάπτυξής της 

εντοπίζεται στην οριοθέτηση χωραφιών και στον υπολογισμό του χώρου που 

καταλαμβάνεται από αυτά. Στην ελληνική πραγματικότητα ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο 

Πυθαγόρας, ο Ευκλείδης και ο Πλάτωνας άφησαν ιστορία με την ενασχόλησή τους 

με τη Γεωμετρία και τα ονόματά τους είναι στενά συνδεδεμένα με αυτήν. 

Βασικές για τον κλάδο της Γεωμετρίας είναι οι έννοιες επίπεδο, σημείο και 

ευθεία. Γνωρίζον τας αυτές τις τρεις έννοιες είμαστε σε θέση να ορίσουμε, να 

υπολογίσουμε, να αναπαραστήσουμε και να επεξεργαστούμε τα βασικά γεωμετρικά 

σχήματα.  

2.1.1. Γωνία 

Ως γωνία αναφέρεται το γεωμετρικό σχήμα που διαμορφώνεται όταν δύο 

ημιευθείες συναντιόνται σε ένα κοινό σημείο. Ο όρος ‘γωνία’ προέρχεται από τη 

λατινική λέξη ¨angulus”, που σημαίνει γωνία, στροφή (corner). Επίσης συγγενική 

είναι και η λατινική λέξη ¨angere¨ που σημαίνει «συμπιέζω σε μια κάμψη», καθώς 

και η λέξη «άγκυλος» που σημαίνει ‘στρογγυλεμένος’, ‘καμπύλος’. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω είναι εν ολίγοις ‘το λύγισμα᾿  

Το σύμβολο που χρησιμοποιείται στην αναπαράσταση της γωνίας είναι το 

. Οι δυο ημιευθείες ονομάζονται πλέον πλευρές και το κοινό σημείο ονομάζεται 

κορυφή. Οι πλευρές και η κορυφή αναπαρίστανται με κεφαλαία γράμματα. 

Ονομάζουμε για παράδειγμα μια γωνία ΑŶΒ, όπου το πρώτο και το τρίτο γράμμα 

αναφέρεται στις πλευρές, ενώ το μεσαίο αναφέρεται πάντα στην κορυφή και φέρει 

ακριβώς πάνω από το κεφαλαίο γράμμα το σύμβολο ^. Παρακάτω παραθέτουμε ένα 

παράδειγμα 
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Η περιοχή που ανήκει στο χώρο ανάμεσα στις πλευρές ονομάζεται 

‘εσωτερικό’ της γωνίας, ενώ η περιοχή που δεν ανήκει σε αυτόν τον χώρο ονομάζεται 

‘εξωτερικό᾿. Έχουμε, επομένως πάντα μια εσωτερική και μια εξωτερική γωνία, οι 

οποίες συμβολίζονται με ένα τόξο: 

 

Τα είδη των γωνιών είναι η ορθή, η οξεία, η αμβλεία, η ευθεία, η πλήρης και η 

εξωτερική.  

 

2.2. Παρανοήσεις των μαθητών στην διδασκαλία της γωνίας 

Για να διερευνηθεί η εννοιολογική ανάπτυξη της αφηρημένης έννοιας της 

γωνίας έχουν γίνει πολλές μελέτες, από τις οποίες βγήκε το συμπέρασμα ότι η τυπική 

έννοια της γωνίας αναπτύσσεται μόνο αν και οι δύο πλευρές της γωνίας είναι ορατές 

(Mitchelmore & White, 2000). Οι μαθητές πολλές φορές δίνουν διαφορετικές 

απαντήσεις ανάλογα με τις ικανότητες και τις εμπειρίες που έχουν, όσον αφορά τα 

στοιχεία που συγκροτούν μια γωνία (κορυφή, ημιεπίπεδα, ημιευθείες) (Sharp, 2001). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν πολύ συχνά δυσκολίες με 

την έννοια και την μέτρηση της γωνίας κυρίως από το γεγονός ότι η έννοια της είναι 

αφηρημένη και πολύπλευρη ανάλογα με κάθε τάξη. Έτσι συχνά οι μαθητές 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες και καταλήγουν σε παρανοήσεις κατά την εκμάθηση των 

εννοιών της και την απόκτηση των αντίστοιχων δεξιοτήτων (Douglas et al, 2000). 

Επιπλέον, προβλήματα αντιμετωπίζονται στην τάξη όπου οι μαθητές 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν την ισότητα των γωνιών σε σχήματα που είναι όμοια 

(Freudenthal, 1973). Σε αυτή την περίπτωση γίνεται συχνά συσχετισμός της γωνίας 

με το μήκος των ευθειών που αποτελούν τις πλευρές της ή με την περιοχή που 

περικλείεται σε ένα τριγωνικό τμήμα του επιπέδου που ορίζεται από τις πλευρές της 

γωνίας (Clements & Battista, 1989). Συχνά οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη γωνία ως 

δύο τεμνόμενες ημιευθείες και όχι ως ένα τμήμα του επιπέδου, ενώ ο χώρος που 
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περιβάλλει το σχήμα γίνεται αντιληπτός ως κενός και περιορισμένος από τις γραμμές 

των σχημάτων.  

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, δείχνει ότι οι εμπειρίες μαθητών 

από την καθημερινή τους ζωή είναι σε θέση να επηρεάσουν τη γεωμετρική σκέψη 

τους, ανάλογα με την επιλογή πλαισίου που θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός για 

να προσεγγίσει μια μαθηματική έννοια και να λειτουργήσει ως βάση για να 

προσαρμοστεί η διδασκαλία μιας πολύπλευρης έννοιας, όπως είναι η έννοια της 

γωνίας (Fyhn, 2007). Ενδεικτική είναι η έρευνα των Devichi & Munier (2012), τα 

ευρήματα των οποίων επιβεβαιώνουν τους παραπάνω ισχυρισμούς, δίνοντας έμφαση 

στα εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σε σχέση με το μήκος 

των πλευρών τους και το επίπεδο που περικλείεται μεταξύ αυτών. Το πρόβλημα 

βασίζεται στο γεγονός στο ότι η έννοια της γωνίας διδάσκεται στην τυπική αίθουσα 

διδασκαλίας, οπότε οι μαθητές αναγνωρίζουν την έννοια της γωνίας στο επίπεδο 

(πίνακας) και όχι στον πραγματικό χώρο. Η κατάσταση έπρεπε να αντιμετωπιστεί 

στον πραγματικό χώρο με την γωνία να ορίζεται μεταξύ των δύο κατευθύνσεων στον 

χώρο, οι οποίες μάλιστα μπορούν να περιστρέφονται. Για αυτό το λόγο πολλές 

έρευνες βασίζονται σε μαθήματα που έχουν γίνει έξω από την τυπική αίθουσα 

διδασκαλίας. Ετσι ευρήματα μιας έρευνας έδειξαν (Fyhn, 2008) ότι όταν οι μαθητές 

έκαναν μάθημα στην ύπαιθρο έχοντας σαν εργαλεία μια πυξίδα και τα σκί τους για να 

κάνουν τις γραμμές στο χιόνι, αναπτύχθηκε περισσότερο η διαισθητική κατανόηση 

των μαθητών όσο αφορά την δυναμική έννοια της γωνίας. Τα περισσότερα βιβλία 

δίνουν την έννοια της γωνίας ως στατικά αντικείμενα, δηλαδή δύο πλευρές με μια 

κορυφή. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται στα σχολικά εγχειρίδια είναι ενσωματωμένος 

με καταστάσεις της καθημερινής ζωής, αλλά ο σχηματισμός μιας δυναμικής γωνίας 

που σχηματίζεται σε πολλές καταστάσεις της καθημερινής ζωής των μαθητών 

συνήθως περνάει απαρατήρητη από την πλειοψηφία των μαθητών. Για παράδειγμα, 

«περιστροφή» είναι μια έννοια που την χρησιμοποιούν συχνά οι αθλητικοί ρεπόρτερ, 

καθώς επίσης και οι γυμναστές κατά την διάρκεια ενός μαθήματος φυσικής αγωγής. 

Οι μαθητές συναντούν γωνίες με αυτόν τον δυναμικό τρόπο αρκετές φορές κατά την 

διάρκεια του σχολικού έτους ή από συγκεκριμένες εμπειρίες που μπορεί να έχουν 

μεμονωμένα, όπως για παράδειγμα οι σκέιτερ που στην ορολογία τους χρησιμοποιούν 

τα άλματα ως 3-60, που αυτό σημαίνει 360ο περιστροφή (Fyhn, 2007). Παρόλα αυτά 

όμως δεν είναι σε θέση να συσχετίσουν αυτές τις συγκεκριμένες εμπειρίες με την 

έννοια της γωνίας. Επιπρόσθετα όσο αφορά την διδασκαλία η έννοια της γωνίας είναι 
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μια έννοια πολύπλευρη, βάσει του τρόπου του οποίου ορίζεται: Μερικοί από αυτούς 

τους ορισμούς είναι: «το επίπεδο που περικλείεται μεταξύ δύο ημιευθειών με κοινή 

κορυφή», «το τμήμα του επιπέδου που περικλείεται ανάμεσα σε δύο ημιευθείες που 

τέμνονται» (οι στατικοί ορισμοί της γωνίας) «η στροφή δύο ευθειών γύρω από ένα 

σημείο» (ο δυναμικός ορισμός της γωνίας). Ο δεύτερος, μάλιστα, πολλές φορές 

παραβλέπεται από τους εκπαιδευτικούς, αφού είναι δύσκολη η αναπαράστασή του σε 

αίθουσα τυπικής διδασκαλίας. Κατά συνέπεια, οι μαθητές έχουν πρόσθετες δυσκολίες 

στην αναγνώριση γωνιών που προκύπτουν μέσα από μια διαδικασία αλλαγής 

κατεύθυνσης και στη συσχέτισή τους με συγκεκριμένες στατικές γωνίες 

(Mitchelmore, 1989).  

Οι μαθητές συσχετίζουν το άνοιγμα της γωνίας με το μήκος των ημιευθειών 

που συγκροτούν τις πλευρές της. Ακόμη, αρκετά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές όταν χρησιμοποιούν το μοιρογνωμόνιο τους για τις μετρήσεις των γωνιών 

(Magina & Hoyles, 1997). Οι μαθητές δυσκολεύονται να μετρήσουν γωνίες από 

διάφορες θέσεις. Ένα άλλο σημείο που ξεπερνούν δύσκολα και συχνά τους οδηγεί σε 

λανθασμένες απαντήσεις είναι αν στη μέτρηση της γωνίας πρέπει να κοιτούν την 

κάτω ή την πάνω αρίθμηση στο μοιρογνωμόνιο. Έτσι, πολύ δύσκολα διαβάζουν μια 

οξεία γωνία που έχει στραμμένη την κορυφή της δεξιά. Ακόμα και η τοποθέτησή του 

μοιρογνωμόνιου πάνω στο σωστό σημείο για να κάνουν τη μέτρηση παρουσιάζει 

δυσκολία. Η εξάσκηση στο τετράδιο με διάφορες γωνίες κατά τον πειραματισμό 

αποδείχτηκε αρκετά χρονοβόρα, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να μην έχει 

ολοκληρωμένη εικόνα της κατανόησης του αντικειμένου για όλους τους μαθητές του 

(Quentin, 2012). 

Η γωνία, λοιπόν, και η μέτρησή της ή η μέτρηση της στροφής είναι έννοιες 

δύσκολες στην κατανόησή τους και συνήθως όταν τα παιδιά καλούνται να 

αξιολογήσουν το μέγεθος μιας γωνίας εστιάζουν σε διάφορα άλλα στοιχεία της, όπως, 

για παράδειγμα, το μήκος των ημιευθειών (Ζαχάρος, 2007). Τα ευρήματα της έρευνας 

των Clements και Battista (1989) έδειξαν ότι οι επιδόσεις των παιδιών που 

χρησιμοποίησαν το περιβάλλον LOGO είχαν ομοιόμορφα μεγαλύτερη επίδοση από 

την ομάδα ελέγχου, όσον αφορά στις γεωμετρικές αναπαραστάσεις της γωνίας και το 

μέτρο της, καθώς και την έννοια της κυρτής και μη κυρτής γωνίας.  
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2.3. Η θεωρία των ΓΧΕ 

 

Θεμέλιο για την κατασκευή της θεωρίας των ΓΧΕ αποτέλεσε η ιδέα ότι ο 

όρος Γεωμετρία περιλαμβάνει σημασίες και μορφές εργασίας διαφορετικές μεταξύ 

τους. Για το λόγο αυτό, οι Houdement και Kuzniak (2004), εμπνεόμενοι από τη 

θεωρία του Τ. Kuhn και χρησιμοποιώντας κριτήρια επιστημολογικά, ιστορικά και 

διδακτικά, έκαναν λόγο για 3 διαφορετικά παραδείγματα Στοιχειώδους Γεωμετρίας, 

ως θεωρίας του Χώρου. 

 

Το 1
ο
 παράδειγμα ονομάστηκε Φυσική Γεωμετρία ή Γεωμετρία 1 (GI), καθώς 

πηγή της επικύρωσης είναι ο πραγματικός κόσμος (Houdement & Kuzniak, 1999, 

2004, 2006· Kuzniak, 2006, 2009, 2012). Ειδικότερα, τα επιχειρήματα έχουν ως 

σκοπό να πείσουν και μπορεί να βασίζονται στη διαίσθηση, στον πειραματισμό και 

στο συνακόλουθο συλλογισμό. Μέσα πειραματισμού αποτελούν διάφορα εργαλεία 

κατασκευής και μέτρησης, όπως ο βαθμονομημένος χάρακας, το μοιρογνωμόνιο και 

ο διαβήτης, ενώ εργαλειακά χρησιμοποιείται και η δίπλωση του υλικού αντικειμένου 

ή του σχήματος, όπως και η αποκοπή-επικόλληση. Τα σχήματα (πραγματικά 

γεωμετρικά αντικείμενα), αν και συνιστούν μια πρώτη μορφή αφαίρεσης, αποτελούν 

ακριβείς αναπαραστάσεις των υλικών αντικειμένων και χρησιμοποιούνται ως 

αντικείμενα πειραματισμού και πηγή επιχειρημάτων. Πρόκειται, έτσι, για Γεωμετρία 

με τεχνολογικό ορίζοντα, που σχετίζεται ιστορικά με πρακτικά προβλήματα 

χωρομετρίας και θα μπορούσε να θεωρηθεί μια μορφή εμπειρικής επιστήμης 

(Kuzniak & Vivier, 2010). 

 

Το 2
ο
 παράδειγμα είναι η Φυσική Αξιωματική Γεωμετρία ή Γεωμετρία 2 (GII) 

και έχει ως αρχέτυπο την κλασική Ευκλείδεια Γεωμετρία (Houdement & Kuzniak, 

2004, 2006· Kuzniak, 2009). Ονομάστηκε αξιωματική διότι πηγή της επικύρωσης 

είναι οι υποθετικο-απαγωγικοί νόμοι, στα πλαίσια ενός αξιωματικού συστήματος. 

Συνεπώς, για να είναι έγκυρες οι αποδείξεις, πρέπει να βασίζονται σε αυτό το 

σύστημα. Ταυτόχρονα, όμως, ονομάστηκε και φυσική, γιατί το αξιωματικό σύστημα 

δεν είναι αποκομμένο από την αισθητή πραγματικότητα. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα 

σχήματα έχουν γενικό χαρακτήρα και βασίζονται σε ορισμούς, αλλά οι ορισμοί αυτοί 

δεν αντιτίθενται στην πραγματικότητα. Ως προς τη λειτουργία τους, τα σχήματα 

αποτελούν στήριγμα για το συλλογισμό, ενώ η μέτρηση πάνω σε αυτά δεν είναι 
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αποδεκτή ως μορφή απόδειξης. Ως προς την κατασκευή τους, μπορεί να 

κατασκευάζονται με το χέρι και να έχουν μορφή ελεύθερου σχεδίου, αλλά σε αυτήν 

την περίπτωση είναι κωδικοποιημένα, δηλαδή συνοδεύονται από γράμματα και άλλα 

ειδικά σύμβολα (Braconne-Michoux, 2011· Kuzniak & Vivier, 2010). Τέλος, σε αυτό 

το παράδειγμα η αξιωματικοποίηση αποτελεί εξελισσόμενη εργασία με ορίζοντα τη 

μοντελοποίηση (Kuzniak, 2009). 

 

Το 3
ο
 παράδειγμα ονομάστηκε Τυπική Αξιωματική Γεωμετρία ή Γεωμετρία 3 

(GIII), λόγω της έμφασης στην τυπική λογική και στη δομή (Houdement & Kuzniak, 

2004· Kuzniak, 2012). Εδώ, η γεωμετρική εργασία αφορά λογικά προβλήματα και το 

αξιωματικό σύστημα είναι αποκομμένο από την αντιληπτή πραγματικότητα και 

πλήρες, καθώς υπάρχει η τάση για συμπλήρωση ακόμα και διαισθητικών αξιωμάτων, 

όπως αυτό της κυρτότητας. 

Η διάκριση αυτή των τριών παραδειγμάτων είχε ως σκοπό να προσδιοριστεί 

επιστημολογικά η φύση της γεωμετρικής εργασίας. Επειδή, όμως, η γεωμετρική 

εργασία είναι ταυτόχρονα και μια ανθρώπινη δραστηριότητα, υιοθετήθηκε η έννοια 

του Χώρου Εργασίας, που προέρχεται από την Αρχιτεκτονική και σημαίνει το χώρο 

που κατασκευάζεται με τέτοιον τρόπο, ώστε ο δυνητικός χρήστης του να μπορεί να 

εκτελεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εργασία του (Lautier, στο Houdement & 

Kuzniak, 2006). Γεωμετρικός Χώρος Εργασίας είναι ο χώρος που έχει οργανωθεί με 

τέτοιον τρόπο που να καθίσταται εφικτή για το χρήστη του χώρου – μαθηματικό, 

φοιτητή ή μαθητή – η επίλυση ενός γεωμετρικού προβλήματος (Kuzniak, 2012). 

Συνεπώς, τα προβλήματα αποτελούν το λόγο ύπαρξης των ΓΧΕ. 

 

Ο ΓΧΕ περιλαμβάνει 3 συστατικά: «ένα σύνολο αντικειμένων, που πιθανώς 

λαμβάνουν υλική υπόσταση σε ένα χώρο πραγματικό και τοπικό, ένα σύνολο από 

τεχνουργήματα, που αποτελούν εργαλεία και όργανα στην υπηρεσία του γεωμέτρη 

και ένα θεωρητικό σύστημα αναφοράς, πιθανώς οργανωμένο σε ένα θεωρητικό 

μοντέλο» (Kuzniak, 2006, σ. 175). Στο χώρο τοποθετούνται τα σχήματα και 

αντικείμενα, ενώ το σύστημα αναφοράς περιλαμβάνει ορισμούς και ιδιότητες. Για να 

γίνει, όμως, κατανοητός ο τρόπος που εργάζονται οι χρήστες του ΓΧΕ, 

συμπεριελήφθησαν σε αυτόν και οι 3 γνωστικές διαδικασίες που ο Duval (στο 

Kuzniak, 2006) είχε υποστηρίξει ότι εμπλέκονται στη γεωμετρική δραστηριότητα: η 

διαδικασία οπτικοποίησης, η διαδικασία κατασκευής και η διαδικασία απόδειξης, που 



17 

 

συνδέεται με την εκφορά του λόγου. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν οι 3 τρόποι 

γεωμετρικής σκέψης που είχε διακρίνει ο Gonseth (στο Houdement & Kuzniak, 

1999): η διαίσθηση, το πείραμα και η απαγωγή (déduction). Κατά τους Houdement 

και Kuzniak, το πείραμα μπορεί να είναι και νοητικό (π.χ. νοερή αποκοπή-

επικόλληση), ενώ η απαγωγή χρησιμοποιήθηκε με μια ευρύτερη σημασία, πιο κοντά 

στο συλλογισμό. 

 
Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση του ΓΧΕ (Kuzniak, 2011, σ. 15). Η λέξη déduction 

μεταφράζεται εδώ με πιο ευρεία σημασία, ως συλλογισμός. Τα βέλη δείχνουν τις αμφίδρομες σχέσεις. 

 

Σύμφωνα με τον Kuzniak (2011), τα 3 συστατικά αποτελούν το 

επιστημολογικό επίπεδο του ΓΧΕ και οι 3 γνωστικές διαδικασίες αποτελούν το 

γνωστικό επίπεδο, ενώ οι 3 τρόποι γεωμετρικής σκέψης συνδέουν τα 2 επίπεδα 

μεταξύ τους. Πιο πρόσφατα, ο Kuzniak (2012) χρησιμοποίησε τη λέξη γένεση για να 

τονίσει το δυναμικό χαρακτήρα του ΓΧΕ και, ειδικότερα, τις διαδικασίες αρχικής 

διαμόρφωσης, ανάπτυξης και μετασχηματισμού του. Έτσι, το επιστημολογικό 

επίπεδο κατασκευάζεται μέσω της επιστημολογικής γένεσης, που σχετίζεται με το 

γεωμετρικό παράδειγμα, ενώ το γνωστικό επίπεδο κατασκευάζεται μέσω της 

γνωστικής γένεσης.  

 

Επιπλέον, τα 2 επίπεδα συνδέονται μεταξύ τους με αμφίδρομες διαδικασίες. 

Έτσι, η σχηματική γένεση είναι μια σημειωτική διαδικασία, που μετασχηματίζει το 

αντικείμενο του χώρου σε γεωμετρικό αντικείμενο και αντιστρόφως (Kuzniak, 2012). 
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Παρομοίως, η λεκτική γένεση εμπλέκεται στην αξιοποίηση των ορισμών και 

ιδιοτήτων προκειμένου να παραχθεί μια έγκυρη λεκτική απόδειξη. Αντιστρόφως, η 

λεκτική γένεση συμβάλλει στον έλεγχο της συμβατότητας μιας απόδειξης με 

υπάρχοντες ορισμούς και ιδιότητες, αλλά και στη διατύπωση νέων ορισμών και 

ιδιοτήτων. Τέλος, η εργαλειακή γένεση μετασχηματίζει το τεχνούργημα σε εργαλείο 

(instrumentation) μέσα από την ανάπτυξη ή την οικειοποίηση σχημάτων δράσης και 

στα πλαίσια της διαδικασίας κατασκευής (Artigue, 2002· Kuzniak, 2012). 

Αντιστρόφως, όταν ο χρήστης του ΓΧΕ έχει στο μυαλό του το σχήμα που πρέπει να 

κατασκευάσει, η εργαλειακή γένεση εμπλέκεται στην επιλογή των κατάλληλων 

εργαλείων (Kuzniak, 2012), αλλά – θα πρόσθετα εδώ – και στην κατασκευή νέων για 

το χρήστη εργαλείων (instrumentalisation). 

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο ΓΧΕ δεν είναι ένας και μοναδικός· το 

είδος του εξαρτάται, καταρχάς, από το ποιος είναι ο κατασκευαστής και ποιος ο 

χρήστης του. Εάν, λοιπόν, πρόκειται για μια κοινότητα μαθηματικών, μέσα στην 

οποία υπάρχει συναίνεση για το επιστημολογικό παράδειγμα, τότε έχουμε το ΓΧΕ 

αναφοράς (Houdement & Kuzniak, 2006· Kuzniak, 2006). Επιπλέον, στο επίπεδο 

ενός συγκεκριμένου σχολείου ή τάξης οποιασδήποτε βαθμίδας, έχουμε τον 

κατάλληλο ΓΧΕ, που οργανώνεται από το διδάσκοντα. Ο κατάλληλος ΓΧΕ θα πρέπει 

να καθιστά εφικτή την επίλυση από τους μαθητές ενός προβλήματος ή μιας 

κατηγορίας προβλημάτων, με τρόπο έγκυρο, στα πλαίσια ενός δεδομένου 

παραδείγματος. Τέλος, όταν χρήστες είναι μαθητές, φοιτητές ή δάσκαλοι, τότε έχουμε 

τους προσωπικούς ΓΧΕ.  

 

Επιπλέον, η μορφή του ΓΧΕ εξαρτάται από το είδος και τη διατύπωση του 

προβλήματος που τίθεται. Για παράδειγμα, το πρόβλημα μπορεί να αναφέρεται σε 

υλικά αντικείμενα ή σε συνήθη σχήματα στο χαρτί ή σε σχήματα στην επιφάνεια ενός 

υπολογιστή και τα εργαλεία μπορεί να είναι τα συνήθη γεωμετρικά εργαλεία ή τα 

εικονικά εργαλεία που προσφέρει το λογισμικό (Houdement & Kuzniak, 2006). Το 

κάθε εργαλείο με τη σειρά του έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και περιορισμούς 

(Artigue, 2002). Μεταξύ αυτών είναι και οι οργανωτικοί περιορισμοί, που αφορούν 

τον τρόπο με τον οποίο το εργαλείο επηρεάζει την οργάνωση της εργασίας. 
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Ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει τη μορφή του ΓΧΕ είναι το 

γεωμετρικό παράδειγμα. Η GI δίνει έμφαση στον εμπειρικό πόλο της γεωμετρίας, 

δηλαδή στη διαίσθηση και στο πείραμα, ενώ η GIII στο θεωρητικό πόλο, που 

σχετίζεται με το συλλογισμό (Kuzniak, 2006). Η GII, πάλι, είναι μάλλον ανάμεσά 

τους, συνδυάζοντας την αντίληψη του φυσικού κόσμου και το λογικό συλλογισμό. 

Επιπλέον, στο επίπεδο του ΓΧΕ αναφοράς, το θεωρητικό σύστημα αναφοράς της GIII 

είναι οργανωμένο σε μορφή θεωρητικού μοντέλου, που προϋπάρχει των 

αντικειμένων. Στη GII το σύστημα αναφοράς έχει και πάλι δομή θεωρητικού 

μοντέλου, αλλά αυτό αποτελεί προϊόν αφαίρεσης και μοντελοποίησης του φυσικού 

κόσμου. Αντίθετα, στη GI, αν εξαιρεθούν κάποιες παλαιότερες προσπάθειες 

συγκρότησης μιας οργανωμένης θεωρίας, το σύστημα αναφοράς συνήθως δεν είναι 

οργανωμένο ως θεωρητικό μοντέλο. 

 

Πέρα από τα παραπάνω, έγινε αποδεκτό ότι στο επίπεδο του ΓΧΕ αναφοράς 

και τα 3 παραδείγματα είναι συνεκτικά και το καθένα έχει τη δική του αξία 

(Houdement & Kuzniak, 2006· Kuzniak, 2009). Η συνοχή αυτή, όμως, μπορεί να μην 

υπάρχει όταν οι ΓΧΕ αναφοράς επιλέγονται από πολιτικούς ή ενώσεις εκπαιδευτικών 

με κριτήρια μη επιστημονικά. Από την άλλη, οι κατάλληλοι και οι προσωπικοί ΓΧΕ 

συχνά δεν είναι επαρκώς οργανωμένοι και αποτελεσματικοί και δεν έχουν τον πλούτο 

του αναφορικού ΓΧΕ. Ένα σύνηθες φαινόμενο είναι η ατροφία του θεωρητικού 

πόλου, ιδίως στα πλαίσια της GI, αλλά όχι μόνο. Για παράδειγμα, μπορεί οι 

γεωμετρικοί ορισμοί να είναι γνωστοί στους μαθητές, αλλά να μένουν μη κατανοητοί 

ή αναξιοποίητοι, όπως έδειξε ο Vinner (1991) ότι συμβαίνει σε άλλους κλάδους των 

Μαθηματικών. Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιούνται ορισμοί που απλώς 

διευκολύνουν την επικοινωνία ή εκφράζουν τη σημασία μιας λέξης για τον μαθητή 

(Balacheff, 1988). Σε αυτήν την περίπτωση, ο μαθηματικός ορισμός δε διαφέρει στην 

αντίληψη των μαθητών από τον ορισμό του λεξικού και σχετίζεται με νοερές 

αναπαραστάσεις και προηγούμενες εντυπώσεις και εμπειρίες (Vinner, 1976, 1991).  

 

Επιπλέον, οι Houdement και Kuzniak (2004) διαφώνησαν με την ιδέα της 

εξέλιξης της γεωμετρικής σκέψης υπό μορφή καθολικά ιεραρχημένων σταδίων. 

Ειδικότερα, πρότειναν για τη θεωρία των ΓΧΕ σύνθετες διαδρομές με πολλαπλά 

κριτήρια, ενώ υποστήριξαν ότι η μετάβαση μεταξύ των παραδειγμάτων αποτελεί 

αλλαγή θεωρίας, προϊόν είτε επανάστασης είτε διαλεκτικής, προοδευτικής εξέλιξης. 
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Ένα γεωμετρικό σχήμα μπορεί να έχει το λιγότερο δύο καταστάσεις […] 

αναπαράσταση των στοιχείων μιας κατασκευασμένης πραγματικότητας […] 

αναπαράσταση των ιδεατών εννοιών μιας θεωρίας. Η πρώτη κατάσταση, αυτή του 

σχήματος, είναι συχνά αμελητέα στην εκπαίδευση και, σε κάθε περίπτωση, το 

πέρασμα από τη μία κατάσταση στην άλλη αγνοείται. Έτσι, αυτό το πέρασμα, που 

ανταποκρίνεται στο σχίσμα μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην κατασκευή της αίσθησης του γεωμετρικού 

σχήματος. Η απουσία αυτού του βήματος οδηγεί, στη μία από τις κυριότερες 

δυσκολίες από τις οποίες πάσχει η διδασκαλία της γεωμετρίας στο γυμνάσιο. Μια 

μάθηση των αποδείξεων σε αντικείμενα των οποίων η αίσθηση δεν έχει 

κατασκευαστεί δεν μπορεί παρά να παράξει ένα νόημα ακατανόητο στην πλειοψηφία 

των μαθητών… (Cerquetti & al., 1997).  

Η περιγραφή της γεωμετρικής εργασίας που γίνεται από τους μαθητές σε μια 

διδασκαλία είναι ο στόχος του ΓΧΕ. Η γεωμετρική εργασία είναι στο κέντρο του 

μοντέλου και ενισχύει την αντανάκλαση στη διδασκαλία και μάθηση της γεωμετρίας. 

Σε αυτή την προσέγγιση, η κυριότερη λειτουργία των διδασκαλιών και των 

εκπαιδευτικών είναι να αναπτύξουν ένα πλούσιο περιβάλλον το οποίο θα επιτρέπει 

στους μαθητές να επιλύουν γεωμετρικά προβλήματα με έναν επαρκή τρόπο. Για τη 

σχολική γεωμετρία έχουμε τρία γεωμετρικά παραδείγματα, ονομάζονται Γεωμετρία Ι, 

ΙΙ και ΙΙΙ. Εδώ, θα σταθούμε στις Γεωμετρίες Ι και ΙΙ. Η Γεωμετρία Ι αναφέρεται σε 

ένα τομέα που έχει ως πηγή επικύρωσης τον πραγματικό και αισθητό κόσμο. Σε αυτή 

τη γεωμετρία, ένας ισχυρισμός στηρίζεται από επιχειρήματα βασισμένα στην 

εμπειρία και το συμπέρασμα. Τα πειράματα μπορούν να τεθούν πάνω στα σχήματα, ή 

επάνω στις παρατηρήσεις που γίνονται με τα ιστορικά εργαλεία-όργανα. Η ανάπτυξη 

αυτής της γεωμετρίας είχε ιστορικά ως κίνητρο τα πρακτικά προβλήματα. Το δεύτερο 

παράδειγμα της Γεωμετρίας ΙΙ, που είναι ένα αρχέτυπο της Ευκλείδειας γεωμετρίας, 

είναι κατασκευασμένη σε ένα μοντέλο που προσεγγίζει την πραγματικότητα. Μόλις 

καθοριστούν τα αξιώματα, είναι επικυρωμένα μόνο τα πειράματα που αναπτύχθηκαν 

σε αυτό το σύστημα αξιωμάτων. Αυτές οι δύο γεωμετρίες βρίσκονται σε σχέση με 

τον πραγματικό κόσμο αλλά με διαφορετικούς τρόπους. Αυτές οι δύο γεωμετρίες δεν 

έχουν τις ίδιες λειτουργίες και τους ίδιους στόχους: πρακτική και τεχνολογική για τη 

Γεωμετρία Ι, προσανατολισμένη προς τη μοντελοποίηση και την αξιωματοποίηση για 

τη Γεωμετρία ΙΙ (Kuzniak, 2015; Kuzniak & Nechache, 2012).  



21 

 

Στη GI κάποια τεχνουργήματα χρησιμοποιούνται για τις κατασκευές, για τις 

μετρήσεις και για την αναπαράσταση της διαδικασίας που είναι συνδεδεμένη με τον 

τρόπο του μετρητή (Duval, 2005). Αυτός ο τρόπος προσέγγισης είναι η ιστορική 

εισαγωγή στη γεωμετρία και περιλαμβάνει τη μέτρηση με το όργανο-εργαλείο το 

οποίο είναι κατάλληλο για τον πραγματικό χώρο και για τις αναπαραστάσεις επάνω 

στο χαρτί. Οι μαθηματικές ιδιότητες κινητοποιούνται εάν έχουν το ρόλο των 

κριτηρίων της επιλογής του τρόπου μέτρησης. Οι μετρήσεις βρίσκονται σε σχέση με 

τα τεχνουργήματα μέσω της εργαλειακής γένεσης. Όταν ο χρήστης των ΓΧΕ έχει στο 

μυαλό του το σχήμα που πρέπει να μετρήσει, η εργαλειακή γένεση εμπλέκεται στην 

επιλογή των οργάνων και των κατάλληλων λειτουργιών αλλά επίσης στης κατασκευή 

και ανακατασκευή των οργάνων (εργαλειοποίηση)(Kuzniak, 2015). Η κατασκευή των 

γεωμετρικών μεγεθών και ο αριθμητικός υπολογισμός μπορούν να θεωρηθούν στο 

γενικό πλαίσιο των ΜΧΕ ως ειδικές περιπτώσεις μιας μακρύτερης διαδικασίας 

κατασκευής που θα μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως μια ενέργεια που δημοσιοποιείται 

από τα όργανα. Σε αυτή την εργασία, θέτουμε κάποια στοιχεία που μπορούν να 

δώσουν στους μελλοντικούς Δασκάλους του δημοτικού σχολείου μια πιο σφαιρική 

οπτική της διδασκαλίας της γεωμετρίας. Αναλύσαμε τις διδακτικές ακολουθίες από 

το μοντέλο των ΓΧΕ ως ένα εργαλείο για να αποσαφηνίσουμε και να χτίσουμε μια 

διδασκαλία πιο συναφή με τη γεωμετρία. Θα δοκιμάσουμε να προσδιορίσουμε τις 

διάφορες διαστάσεις για την είσοδο στη –σχηματική, εργαλειακή, συλλογιστική- 

εργασία, επίπεδο [Σημ-Εργ], επίπεδο [Σημ-Συλ], και επίπεδο [Εργ-Συλ]. Αυτός ο 

προσδιορισμός βγάζει στο φως τη δυναμική της γεωμετρικής εργασίας και επιτρέπει 

να κάνουμε χαρακτηρισμούς των ΓΧΕ.  

 

2.3.1  Στόχος Γεωμετρικών Χώρων Εργασίας  

 

Η περιγραφή της γεωμετρικής εργασίας που έχει γίνει από τους μαθητές στο 

σχολείο είναι ο κύριος στόχος των Γεωμετρικών Χώρων Εργασίας (ΓΧΕ). Όπως 

φαίνεται και από το όνομά του, η γεωμετρική εργασία βρίσκεται στο κέντρο του 

μοντέλου και αντανακλάται στη διδασκαλία και τη μάθηση της γεωμετρίας. Σε αυτή 

την προσέγγιση, η κύρια λειτουργία των διδακτικών μεθόδων και των δασκάλων 

είναι να αναπτύξουν ένα πλούσιο περιβάλλον το οποίο θα μπορεί να κάνει τους 

μαθητές ικανούς να λύσουν γεωμετρικά προβλήματα με κατάλληλο τρόπο.  
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Για να περιγράψει την ακριβή δραστηριότητα των μαθητών, οι ΓΧΕ είναι 

οργανωμένοι σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο, το επιστημολογικό, καθορίζει a 

priori προσδοκίες για τη δραστηριότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μαθηματικής 

επιστήμης.  

Σε ότι αφορά τη γεωμετρία, τρία συστατικά σε αλληλεπίδραση είναι 

χαρακτηριστικά για τη γεωμετρική δραστηριότητα στην καθαρά μαθηματική της 

διάσταση:  

 Ένας πραγματικός και τοπικός χώρος στον οποίο ένα σύνολο αντικειμένων 

λαμβάνουν υλική υπόσταση.  

 Ένα σύνολο από τεχνουργήματα που αποτελούν εργαλεία, εικονικά όργανα ή 

λογισμικό.  

 Ένα θεωρητικό σύστημα αναφοράς βασισμένο σε ορισμούς και ιδιότητες.  

 

Η γεωμετρία που διδάσκεται δεν είναι ένα ξεκομμένο σύνολο από ιδιότητες 

και αντικείμενα περιορισμένη σε έννοιες που μπορεί να χειριστεί από επίσημα 

συστήματα. Είναι πρώτα απ’ όλα και κατά κύριο λόγο μία ανθρώπινη ενέργεια. Έτσι 

λοιπόν, είναι ουσιώδες να καταλάβουμε πώς οι κοινότητες των ατόμων, όπως επίσης 

συγκεκριμένα άτομα, χρησιμοποιούν και εσωτερικεύουν τη γεωμετρική γνώση στην 

πρακτική τους. Αυτό συνεπάγεται ένα δεύτερο επίπεδο, το γνωστικό, που 

επικεντρώνεται στο θέμα υπό την οπτική της επίλυσης προβλήματος ως γνωστικό 

υποκείμενο.  

 

Για τη γεωμετρική δραστηριότητα, αυτές οι διαδικασίες έχουν ως εξής:  

 

 Μία διαδικασία οπτικοποίησης συνδεδεμένης με την αναπαράσταση του 

χώρου και την υλική υποστήριξη.  

 Μία διαδικασία κατασκευής και λειτουργίας των χρησιμοποιούμενων οργάνων 

(χάρακες, διαβήτες κλπ.) και την σχετική γεωμετρική διαμόρφωση.  

 Μία διαδικασία παραγωγής επιχειρημάτων και αποδείξεων.  

 

  Η σημειωτική διάσταση έχει ως σημείο αναφοράς τη διαίσθηση.  

  Η εργαλειακή έχει το πείραμα.  

  Η παραγωγική τον συλλογισμό-συμπέρασμα.  
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2.3.2. Οι γενέσεις που δημιουργούνται στους ΓΧΕ  

 

Όπως είδαμε, η επιστημολογική και η γνωστική οπτική δημιουργούν τα δύο οριζόντια 

επίπεδα των ΓΧΕ και βοηθάνε στην κατανόηση της γεωμετρικής εργασίας. Είναι, 

λοιπόν, σημαντικό να στηριχθούμε στις τρεις θεμελιώδεις γενέσεις, ή αλλιώς κάθετα 

επίπεδα, που προκύπτουν από το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο: 

 

 

 

I. Μία γένεση σημειωτική βασισμένη κυρίως στην επικύρωση της σχηματικής 

αναπαράστασης, που δίνει μια αίσθηση στα αντικείμενα του ΓΧΕ και τους 

προσφέρει την υπόσταση του γεωμετρικού αντικειμένου.  

 

II. Μία εργαλειακή γένεση που επιτρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή, κατά τη 

γνωστική διαδικασία, τα τεχνουργήματα πράγμα το οποίο συμβάλει στην 

επίτευξη της γεωμετρικής εργασίας.  

 

III.  Μια γένεση συλλογισμού της απόδειξης που χρησιμοποιεί τα αξιώματα στο 

θεωρητικό πλαίσιο για να τα θέσει στην υπηρεσία της μαθηματικής απόδειξης 

Εικόνα 2 : Η δημιουργία των τριών γενέσεων του ΓΧΕ 
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και στην επικύρωση που δεν είναι αποκλειστικά εικονική, σχηματική ή 

εργαλειακή.   

 

Συνεπώς, όπως διαφαίνεται και στα παρακάτω σχήματα, δημιουργούνται τρία 

κάθετα επίπεδα. Το [Σημειωτικό-Εργαλειακό] που είναι η ανακάλυψη, το 

[Σημειωτικό-Συλλογιστικό] που είναι η μοντελοποίηση και το [Εργαλειακό-

Συλλογιστικό] που είναι η αιτιολόγηση ή επικύρωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να καθορίσουμε τη γεωμετρική εργασία στο πλαίσιο των ΓΧΕ, οι Coutat και 

Richard (2011) περιέγραψαν τις συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις στη γεωμετρική 

διαδικασία χαρακτηρίζοντας τα τρία κάθετα επίπεδα που εμφανίζονται στο 

διάγραμμα των ΓΧΕ. Αυτά τα κάθετα επίπεδα μπορούν να ενωθούν στις διάφορες 

φάσεις της γεωμετρικής εργασίας που λαμβάνουν χώρα κατά την εκτέλεση μιας 

εργασίας: ανακάλυψη και εξερεύνηση, αιτιολόγηση και συλλογισμός, παρουσίαση 

και επικοινωνία. 

 

Εικόνα 3: Τα τρία κάθετα επίπεδα του ΓΧΕ, [Σημ-Εργ], [Σημ-Συλ] και [Εργ-Συλ]. 
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2.4. Η θεωρία του Duval  για τη Γεωμετρία 

 

2.4.1 Duval 

 

Για τον Duval (1999, 2006), η δυσκολία των Μαθηματικών γενικότερα 

έγκειται στις γνωστικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις σημειωτικές 

αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται στα Μαθηματικά. Οι αναπαραστάσεις αυτές 

μπορούν να μετασχηματιστούν με δύο τρόπους: ο μετασχηματισμός εντός του ίδιου 

σημειωτικού συστήματος ορίστηκε ως επεξεργασία ή χειρισμός (processing, 

treatment), ενώ ο μετασχηματισμός σε ένα άλλο σημειωτικό σύστημα ορίστηκε ως 

μετατροπή (conversion). Στη Γεωμετρία, ειδικότερα, συνδυάζονται δύο ή και τρία 

συστήματα: το ένα αφορά τα σχήματα και τα άλλα δύο τη λεκτική και την αριθμητική 

έκφραση, αντίστοιχα.  

Όσον αφορά τα σχήματα, ο Duval (1995) χρησιμοποίησε τη λέξη κατανόηση, 

για να τονίσει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να τα δει. 

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι υπάρχουν τέσσερα είδη κατανόησης: η αντιληπτική, η 

λεκτική, η σειριακή και η λειτουργική. Για να λειτουργήσει ένα σχήμα ως 

γεωμετρικό, πρέπει να υπάρχει η αντιληπτική κατανόηση και τουλάχιστον άλλο ένα 

Εικόνα 4: Τα τρία κάθετα επίπεδα, ανακάλυψη, αιτιολόγηση και μοντελοποίηση, που 

διαμορφώνουν την γεωμετρική εργασία σε κάθε φάση.  
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από τα υπόλοιπα τρία είδη, τα οποία αποτελούν μαθηματικές μορφές κατανόησης 

(Duval, 1994). Η μαθηματική εργασία απαιτεί την αρμονική συνύπαρξη και 

αλληλεπίδραση όλων των παραπάνω ειδών κατανόησης, αλλά για να επιτευχθεί αυτό 

χρειάζεται η διδασκαλία να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη της καθεμιάς ξεχωριστά 

(Duval, 1995). 

Η αντιληπτική κατανόηση είναι αυτό που βλέπει κάποιος σε ένα σχήμα ή, 

γενικότερα, σε ένα αντικείμενο με μια πρώτη ματιά (Duval, 1994). Επιστημολογική 

της λειτουργία, επομένως, είναι η αναγνώριση και ταυτοποίηση ενός αντικειμένου 

στο επίπεδο ή στο χώρο. Η ταυτοποίηση αυτή βασίζεται στις αρχές που διέπουν την 

οργάνωση των μορφών (gestalts) και σε διαφορές μεγέθους και προσανατολισμού 

μεταξύ των επιμέρους δομικών μονάδων. Με αυτήν την κατανόηση, ένα απλό σχήμα 

γίνεται αντιληπτό ως μία ολότητα (Duval, 1998). 

Για τις μαθηματικές ιδιότητες του σχήματος, η αντιληπτική κατανόηση μπορεί 

να οδηγήσει σε διαφορετικές εκτιμήσεις: δύο ευθύγραμμα τμήματα μπορεί να 

φαίνονται ότι είναι ή ότι δεν είναι παράλληλα ή ότι είναι περίπου παράλληλα (Duval, 

1994). Το ίδιο ισχύει και για την ιδιότητα της ισότητας. Σε εξίσου αμφίσημα 

αποτελέσματα μπορεί να οδηγήσει και η μέτρηση. Επομένως, μπορεί να υπάρχει ένα 

χάσμα ανάμεσα σε αυτό που φαίνεται και σε αυτό που αναπαριστάται από το σχήμα 

(Duval, 1995). Για τις μαθηματικές ιδιότητες, λοιπόν, που αναπαριστώνται από το 

σχήμα απαιτείται μια άλλη μορφή κατανόησης: η λεκτική. Ονομάστηκε έτσι γιατί 

ορισμένες από τις μαθηματικές ιδιότητες απορρέουν από το κείμενο που συνοδεύει το 

σχήμα, ενώ άλλες προκύπτουν παραγωγικά από τις δοθείσες ιδιότητες και 

διατυπώνονται λεκτικά. Με τη λεκτική κατανόηση, ένα απλό σχήμα γίνεται 

αντιληπτό ως επιμέρους μορφές, που αναπαριστούν ευθύγραμμα τμήματα ή σημεία 

και έχουν συγκεκριμένες σχέσεις μεταξύ τους (Duval, 1998). Συνεπώς, υπάρχει 

αλλαγή διάστασης: από τα δισδιάστατα σχήματα, στις γραμμές. Επιπλέον, οι 

μαθηματικές ιδιότητες μπορεί να αναπαριστώνται στο σχήμα με τη βοήθεια ειδικών 

συμβόλων. Επιστημολογική λειτουργία της λεκτικής κατανόησης είναι η απόδειξη 

(Duval, 1994). 

Η σειριακή κατανόηση αφορά την κατασκευή ενός σχήματος ή την περιγραφή 

της κατασκευής του (Duval, 1995). Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθείται μια σειρά, 

που προκύπτει από τις ιδιότητες του σχήματος και από τους τεχνικούς περιορισμούς 

των εργαλείων. Οι περιορισμοί αυτοί είναι διαφορετικοί για κάθε εργαλείο, ενώ στην 
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περίπτωση του ελεύθερου σχεδίου απουσιάζουν εντελώς. Επιστημολογική λειτουργία 

αυτού του είδους κατανόησης είναι η κατασκευή ενός μοντέλου (Duval, 1994). 

Η λειτουργική κατανόηση περιλαμβάνει τριών ειδών τροποποιήσεις του 

σχήματος (Duval, 1994, 1995). Η μερεολογική τροποποίηση είναι η ανάλυση ενός 

σχήματος σε διάφορα μέρη και, ενδεχομένως, η σύνθεση των μερών σε ένα νέο όλο, 

δηλαδή σε σχήμα ή σχήματα διαφορετικά από το αρχικό. Η οπτική τροποποίηση είναι 

η αλλαγή του μεγέθους (σμίκρυνση, μεγέθυνση) ή η αλλοίωση του σχήματος 

(λοξότητα). Η θεσιακή τροποποίηση, τέλος, είναι η μετατόπιση του σχήματος ή η 

αλλαγή προσανατολισμού. Οι παραπάνω τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν και με 

υλικό τρόπο· μπορεί π.χ. να διπλωθεί ή να κοπεί το σχήμα και να ενωθούν τα 

επιμέρους κομμάτια σαν παζλ, προκειμένου να γίνει μια μερεολογική τροποποίηση. 

Σε κάθε περίπτωση, με τις τροποποιήσεις αυτές συντελείται επεξεργασία του 

σχήματος, δηλαδή μετασχηματισμός της αναπαράστασης εντός του ίδιου 

σημειωτικού συστήματος. Από επιστημολογικής άποψης, η λειτουργική κατανόηση 

έχει ευρετική λειτουργία, καθώς συμβάλλει στην εξεύρεση μιας λύσης στα πλαίσια 

ενός προβλήματος ή μιας απόδειξης. 

Ως προς τις μερεολογικές τροποποιήσεις, ο Duval (1998) υποστήριξε ότι 

ορισμένες μπορεί να προϋποθέτουν συγκεκριμένες γεωμετρικές γνώσεις, ενώ άλλες 

δεν απαιτούν κάποια αντίστοιχη γεωμετρική γνώση. Επιπλέον, για κάθε σχήμα είναι 

δυνατές πολλές και διαφορετικές μερεολογικές τροποποιήσεις και, επομένως, τίθεται 

το ερώτημα κατά πόσο είναι ορατή η κατάλληλη τροποποίηση για ένα δεδομένο 

πρόβλημα (Duval, 1995). Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά σε 

αυτό είναι η διπλή χρήση ενός επιμέρους σχήματος και η ανυπαρξία στο αρχικό 

σχήμα των γραμμών που διαχωρίζουν τα επιμέρους σχήματα, ιδίως αν πρέπει να 

γίνουν πολλοί διαχωρισμοί. Επιπλέον, η τροποποίηση θα μπορούσε να είναι λιγότερο 

ορατή, αν το νέο σχήμα δε βρίσκεται μέσα στο περίγραμμα του αρχικού σχήματος ή 

αν δεν είναι κυρτό ή αν τα επιμέρους σχήματα δεν είναι αντιληπτικώς 

συμπληρωματικά, δηλαδή δε συνδυάζονται για να δώσουν ένα οικείο σχήμα 

(ορθογώνιο, τετράγωνο, κύκλος). 

Πέρα από τα παραπάνω, ο Duval (1998) διέκρινε τρεις γνωστικές διαδικασίες 

που εμπλέκονται στη Γεωμετρία. Αυτές είναι η οπτικοποίηση, που αφορά την 

αναπαράσταση του χώρου, η κατασκευή και ο συλλογισμός, που είναι στενά 

συνδεδεμένος με την εκφορά του λόγου και έχει σκοπό την απόδειξη, την εξήγηση 

και την επέκταση της γνώσης. Κατά την άποψή του, ισχύει για αυτές ό,τι και για τις 
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μορφές κατανόησης του σχήματος: απαιτείται η συνέργεια και των τριών, αλλά για 

να συμβεί αυτό απαιτείται η ξεχωριστή ανάπτυξη καθεμιάς διαδικασίας μέσα από τη 

διδασκαλία. Επιπλέον, υποστήριξε πως δεν υπάρχει μεταξύ τους μια 

προδιαγεγραμμένη αναπτυξιακή πορεία, από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο, καθώς 

ακόμα και η οπτικοποίηση αφορά αφηρημένες αναπαραστάσεις. 

Πιο πρόσφατα, ο Duval (2005) έδωσε στη θεωρία του μια πιο έντονη 

επιστημολογική διάσταση. Πιο συγκεκριμένα, διέκρινε τέσσερις τρόπους θέασης ενός 

σχήματος, που αποτελούν διαφορετικές εισόδους στη γεωμετρική εργασία και τους 

οποίους αντιστοίχισε με επαγγελματικές δραστηριότητες: αυτή του βοτανολόγου, του 

χωρομέτρη, του οικοδόμου-κατασκευαστή και του εφευρέτη-πολυτεχνίτη. 

Η δουλειά του βοτανολόγου χαρακτηρίστηκε ως η πιο άμεση είσοδος στη 

Γεωμετρία. Στηρίζεται στην άμεση αντίληψη και περιλαμβάνει την αναγνώριση 

σχημάτων, κατά τον ίδιο τρόπο που ο βοτανολόγος αναγνωρίζει και κατηγοριοποιεί 

τα φύλλα των φυτών. Σε αυτήν τη δραστηριότητα, οι μαθηματικές ιδιότητες δεν 

κινητοποιούνται. Συνεπώς, σε αυτήν την εργασία αντιστοιχεί αυτό που παλιότερα 

είχε οριστεί ως αντιληπτική κατανόηση. Η δουλειά του χωρομέτρη είναι νέο στοιχείο 

για τη θεωρία και αποτελεί την ιστορική είσοδο στη Γεωμετρία. Περιλαμβάνει τη 

μέτρηση με το κατάλληλο κάθε φορά εργαλείο σε πραγματικές εκτάσεις και σε 

αναπαραστάσεις αυτών στο χαρτί. Εδώ, οι μαθηματικές ιδιότητες κινητοποιούνται 

στο βαθμό που αποτελούν κριτήρια επιλογής του τρόπου μέτρησης, ενώ πηγή 

εγκυρότητας είναι η σύγκριση αριθμητικών τιμών που προκύπτουν από μετρήσεις. Η 

δουλειά του οικοδόμου-κατασκευαστή αφορά την κατασκευή σχημάτων και αποτελεί 

την αναγκαία είσοδο στη Γεωμετρία. Και εδώ κινητοποιούνται μαθηματικές 

ιδιότητες, αλλά είναι διαφορετικές ανάλογα με τα εργαλεία. Επομένως, αντιστοιχεί 

στη σειριακή κατανόηση. Τέλος, η δουλειά του εφευρέτη αντιστοιχεί στη λειτουργική 

κατανόηση και περιλαμβάνει μετασχηματισμό σχημάτων για να λυθούν προβλήματα. 

Επιπλέον, ο τρόπος θέασης του σχήματος δεν εξαρτάται μόνο από το άτομο, 

αλλά και από τη δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες διακρίνονται με βάση το τι 

εργασία ζητούν από μαθητή (π.χ. μέτρηση) και με ποιον τρόπο. Ο τρόπος διακρίνεται 

με βάση το αν χρησιμοποιούνται γραφικές αναπαραστάσεις, δηλαδή προβολές 

οποιουδήποτε αντικειμένου σε δισδιάστατη επιφάνεια (nD/2D) ή υλικά μοντέλα στον 

τρισδιάστατο χώρο (nD/3D). Εδώ, ο παρονομαστής υποδηλώνει το χώρο στον οποίο 

βρίσκονται τα σχήματα ή τα αντικείμενα· έτσι, ένα τετράπλευρο σχεδιασμένο σε 

χαρτί συμβολίζεται ως 2D/2D, ενώ ένα χαρτί που διπλώνεται και κόβεται ως 2D/3D. 
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Κατά τον Duval (2005), οπτικοποίηση είναι και οι τέσσερις τρόποι θέασης· 

ωστόσο, η θέαση του βοτανολόγου και του χωρομέτρη συνιστούν εικονική 

οπτικοποίηση, ενώ οι άλλοι δύο τρόποι ανεικονική. Στην εικονική, τα σχήματα δεν 

μετασχηματίζονται, αλλά γίνονται αντιληπτά ως στατικά, ενώ οι ιδιότητες που δε 

σχετίζονται με το περίγραμμα, εκφεύγουν της προσοχής. Αντίθετα, στην ανεικονική 

τα σχήματα αναλύονται με ή χωρίς προσθήκη γραμμών. Έτσι, έχουμε στην 

περίπτωση του κατασκευαστή την εργαλειακή ανάλυση (déconstruction 

instrumentale) με προσθήκη βοηθητικών γραμμών και στην περίπτωση του εφευρέτη 

την ευρετική ανάλυση (décomposition heuristique) με τη βοήθεια ανα-οργανωτικών 

γραμμών. Η τελευταία συνίσταται στη μερεολογική διαίρεση ενός σχήματος σε άλλα, 

ίδιας διάστασης με το αρχικό, π.χ. δισδιάστατο σε δισδιάστατα. Η ανάλυση αυτή είναι 

αυστηρά ομοιογενής, όταν τα επιμέρους σχήματα έχουν όλα το ίδιο σχήμα με το 

αρχικό, ομοιογενής, όταν έχουν όλα ίδιο σχήμα μεταξύ τους, αλλά αυτό είναι 

διαφορετικό από το αρχικό, και ετερογενής, όταν τα επιμέρους σχήματα είναι 

διαφορετικά μεταξύ τους. Επιπλέον, η μερεολογική ανάλυση μπορεί να γίνει με το 

βλέμμα, γραφικά ή με υλικό τρόπο. 

Πέρα από τους παραπάνω τέσσερις τρόπους θέασης του σχήματος, ο Duval 

(2005) έκανε λόγο και για έναν 5
ο
 τρόπο, τον οποίο δεν αντιστοίχισε με κάποια 

επαγγελματική δραστηριότητα. Εντάσσεται, όμως, και αυτός στην ανεικονική 

οπτικοποίηση, είναι στενά συνδεδεμένος με το λόγο και συνίσταται στην ανάλυση 

διαστάσεων (déconstruction dimensionnelle), δηλαδή στην αποδόμηση ενός 

σχήματος 2D σε γραμμές (1D) και σημεία (0D). Η ανάλυση αυτή δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με υλικό τρόπο ούτε είναι εύκολο να αναπαρασταθεί γραφικά. 

Συνεπώς, αυτός ο 5
ος

 τρόπος αντιστοιχεί σε αυτό που είχε οριστεί ως λεκτική 

κατανόηση. 

 

Πίνακας 1: Συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας του Duval, όσον αφορά την οπτικοποίηση. 

Duval (1994, 

1995, 1998) 
Κατανόηση Αντιληπτική - Σειριακή Λειτουργική Λεκτική 

Duval (2005) 

Τρόπος 
θέασης 

Βοτανολόγου Χωρομέτρη 
Οικοδόμου- 

Κατασκευαστή 
Εφευρέτη- 

Πολυτεχνίτη 
5ος τρόπος 

Ανάλυση - - Εργαλειακή 
Ευρετική- 

Μερεολογική 
Διαστάσεων 

Οπτικοποίηση Εικονική Εικονική Ανεικονική Ανεικονική Ανεικονική 
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Όσον αφορά το συλλογισμό, ο Duval (1998) διέκρινε τρεις γνωστικές 

διαδικασίες σχετικές με την επίλυση προβλήματος και την απόδειξη. Η θεωρητική 

λεκτική διαδικασία βασίζεται στην απαγωγή, χρησιμοποιεί μαθηματικές προτάσεις 

και έχει συγκεκριμένη οργάνωση. Η φυσική λεκτική διαδικασία βασίζεται στον 

καθημερινό λόγο και έχει ως στόχο την περιγραφή, την εξήγηση και την 

επιχειρηματολογία. Η 3
η
 διαδικασία, που μπορεί να συνδυαστεί και με τη φυσική 

λεκτική διαδικασία, αφορά το μετασχηματισμό των σχημάτων στα πλαίσια της 

λειτουργικής κατανόησης και μπορεί να αποδοθεί καλύτερα με μια ακολουθία 

σχημάτων. Τέλος, ο Duval (1993) διευκρίνισε ότι όταν τίθεται η ερώτηση «γιατί;» 

σχετικά με γεγονότα, τότε η απάντηση αποτελεί εξήγηση, ενώ όταν η ερώτηση αυτή 

αφορά δηλώσεις («γιατί λες αυτό;»), τότε η απάντηση αποτελεί επιχείρημα. Με τη 

σειρά του, το επιχείρημα μπορεί να αποτελεί ή όχι έγκυρο συλλογισμό, ενώ η 

απόδειξη έχει διαπιστωμένη εγκυρότητα. 

 

 

2.5. Γεωμετρικά εργαλεία  

Ο ρόλος του γεωμετρικού εργαλείου κατά τη διαδικασία του πειραματισμού 

είναι σημαντικός για τη διδασκαλία της έννοιας όπως και για την επιστημολογική 

μελέτη της εργαλειακής γένεσης. Σε αυτή την παράγραφο θα ασχοληθούμε με το 

κατεξοχήν χρησιμοποιούμενο εργαλείο στην μέτρηση των γωνιών, το μοιρογνωμόνιο.  

2.5.1. Το μοιρογνωμόνιο 

Το εργαλείο που χρησιμοποιούμε και συνδέεται με την διδασκαλία της γωνίας 

στο σχολείο είναι το μοιρογνωμόνιο. 

Εικόνα 5: Μοιρογνωμόνιο 
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Αρχικά, η γεωμετρία έχει ως αντικείμενο το να δούμε αυτό που σκεφτόμαστε. 

Πρέπει πρώτα να αναπαραστήσουμε την κατάσταση. Παίρνοντας από την 

πραγματική κατάσταση τα ουσιώδη στοιχεία για την κατανόησή της, θα 

διαπιστώσουμε ένα σχήμα, έπειτα ένα σύνθετο σχήμα με ευθείες γραμμές θα 

επιτρέψει να συνδέσουμε αυτά τα ουσιώδη στοιχεία (Barbin, 2016)  

Το μοιρογνωμόνιο είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στο 

πλαίσιο χάραξης σχημάτων στα οποία δεν υπάρχει ούτε στο ελάχιστο κάποια 

αναπαράσταση πραγματικής κατάστασης. Λόγω του ότι παραμένει σε αυτό το στενό 

αριθμητικό πλαίσιο, το μοιρογνωμόνιο είναι ελάχιστα αποδεκτό στις γεωμετρικές 

αιτιολογήσεις. Επιπλέον, είναι προτιμότερο οι μαθητές να το ξεχάσουν όταν θα 

χρειαστεί να αποδείξουν. Στην περίπτωση όμως που ένας μαθητής αναρωτηθεί, 

πράγμα καθόλου σπάνιο, το γιατί οι γωνίες μετριούνται με τον ίδιο τρόπο, 

ανεξάρτητα από το μέγεθος του μοιρογνωμονίου. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση 

είναι η εξής: η σχέση του τόξου μιας γωνίας από την κορυφή ως την περιφέρεια είναι 

εξολοκλήρου η ίδια, ανεξάρτητα από την ακτίνα του κύκλου. Με αυτή την απάντηση, 

το μοιρογνωμόνιο γίνεται ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην οικοδόμηση της γνώσης-

στην-πράξη (Barbin, 2016). 

Η εργαλειακή προσέγγιση οφείλει να προάγει τη σύνδεση των εννοιών και όχι 

αποσπασματικές γνώσεις, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να φέρουμε τους μαθητές σε 

επαφή με εργαλεία των οποίων η λειτουργία, όχι μόνο δε θα έφερνε γνώση-στην-

πράξη, αλλά θα τους μπέρδευε περισσότερο (Barbin E., 2016). 

 

2.6. Ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 

Η μελέτη του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και των Σχολικών 

Εγχειριδίων, δίνει μια αρκετά καλή εικόνα για τις κατευθυντήριες γραμμές που 

ακολουθούνται από τους δασκάλους ώστε να ερευνήσουμε το κατά πόσο βοηθάνε 

στην εννοιολογική οικοδόμηση της γωνίας. 
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2.6.1. Ανασκόπηση Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του 

2003, στόχος για τα παιδιά της πρώτης τάξης του δημοτικού είναι να «εξασκούνται 

στη σχεδίαση, αναγνώριση, ονομασία και ταξινόμηση σχημάτων». Επιπλέον, το 

σύμβολο «>» και «<» αποτελεί μέρος της διδακτέας ύλης, προκειμένου να ενισχύσει 

την καλύτερη εκμάθηση όσον αφορά τη σύγκριση αριθμών. Για τα παιδιά που 

ολοκληρώνουν την Α΄ Δημοτικού προβλέπεται να γνωρίζουν βασικές έννοιες του 

τριγώνου, του τετραγώνου, του κύκλου και του ορθογωνίου και, συνεπώς, οι γνώσεις 

τους γύρω από τη γωνία, σε αυτό το επίπεδο, είναι το γεγονός ότι αυτή αποτελεί 

μέρος των παραπάνω σχημάτων .  

Προχωρώντας στην επόμενη τάξη το ΔΕΠΠΣ προβλέπει πως τα ευθύγραμμα 

τμήματα θα πρέπει να ορίζονται, να σχεδιάζονται, να μετρούνται και να συγκρίνονται 

μεταξύ τους. Άλλο ένα ζητούμενο της Β΄ Δημοτικού αποτελεί η αναγνώριση καθέτων 

και οριζοντίων ευθειών, καθώς και η σύγκριση πλευρών, των οποίων η ισότητα 

επικυρώνεται με τη χρήση του χάρακα, και ας μην ξεχνάμε πως αυτό 

πραγματοποιείται «με γνώμονα ότι γωνίες είναι ορθές». 

Σύμφωνα με τον Α΄ Κύκλο του Νέου Προγράμματος Σπουδών (2011), που 

περιλαμβάνει την Α΄ + Β΄ Δημοτικού, οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με 

μετατοπίσεις και στροφές 90, 180, 360, 45 και είναι σε θέση να προβλέψουν τι θα 

συμβεί με τις αντίστοιχες μετατοπίσεις. Εδώ επίσης, η επαφή με τη γωνία γίνεται ως 

προς τη σύγκριση με την ορθή προκειμένου να ορίσουν ποιες είναι ίσες.  

Για τη Γ΄ Δημοτικού προβλέπεται από το ΔΕΠΠΣ η προσθήκη της έννοιας της 

κορυφής και της ορθής γωνίας, και για τη Δ΄ Δημοτικού η αναγνώριση και ο 

σχεδιασμός τεμνόμενων ευθειών, είτε κάθετων μεταξύ τους είτε όχι.  

Η έννοια της γωνίας μπαίνει δυναμικά στην Ε΄ τάξη στην οποία εμπλουτίζεται 

το λεξιλόγιο τους γι’ αυτήν. Τα παιδιά πλέον χειρίζονται εργαλεία μέτρησης 

(χάρακας, μοιρογνωμόνιο, ορθή γωνία) αλλά και μονάδες μέτρησης (1/2 και ¼ της 

ορθής) για την επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον, σχεδιάζουν και συγκρίνουν μεταξύ 

τους γωνίες, γνωρίζοντας τώρα τα είδη των γωνιών (ορθή, οξεία, αμβλεία). 

Με την ολοκλήρωση του Δημοτικού το ΔΕΠΠΣ προβλέπει πως τα παιδιά θα 

πρέπει «Να συγκρίνουν γωνίες με διάφορους τρόπους, με ολική αντίληψη, με 

εναπόθεση, με διαφανές χαρτί, με δίπλωση και με μοιρογνωμόνιο».  
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2.6.2. Γεωμετρικοί Χώροι Εργασίας και Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 

 Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα η γεωμετρική εργασία επικεντρώνεται και 

δομείται γύρω από τη μελέτη ορισμένων συγκεκριμένων γεωμετρικών αντικειμένων 

και στις σχέσεις μεταξύ αυτών των αντικειμένων. Επίσης, σχετίζεται με την περιοχή 

Μέγεθος-Μέτρηση. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε την προσεκτική και με 

ακρίβεια χρήση σχεδιαστικών εργαλείων που παραμένει ένας από τους στόχους της 

γεωμετρικής εργασίας ο οποίος προσανατολίζεται στην κατασκευή χειραπτικών 

αντικειμένων (Γεωμετρία 1). Αυτό μας οδηγεί στο να θεωρήσουμε την προσέγγιση 

της εργασίας ως μέρος του αναλυτικού για την Γεωμετρία. 

 Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η γεωμετρική προσέγγιση θεωρείται, σε 

γενικές γραμμές, μια προσαρμογή που σχετίζεται με τα εργαλεία (εργαλειακή 

προσέγγιση) και ελεγχόμενη με τα χέρια και τα μάτια (απτική-οπτική προσέγγιση). 

 Σημειώνουμε ως αρχή ότι η γεωμετρική οντότητα -σημείο, τεχνούργημα, 

ιδιότητα- οργανώνεται και λειτουργεί τις τρεις εισαγωγές στις διαστάσεις -

σημειωτική, εργαλειακή, συλλογιστική-. 

 Με γνώμονα τον τελικό στόχο να αναπτύξουμε την πλήρη γεωμετρική 

κατανόηση, προϋπόθεση είναι η αναγνώριση των σημαντικών γεωμετρικών εννοιών 

του Αναλυτικού Προγράμματος και στη συνέχεια η ανάλυση της εργασίας που 

σχετίζεται με αυτές τις έννοιες υπό το πρίσμα που θέτουν οι διαστάσεις των ΓΧΕ.  

 

 

2.7. Σχολικά Εγχειρίδια 

 

Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού δεν εμφανίζεται η έννοια της γωνίας, μονάχα τα 

παιδιά έρχονται σε επαφή με τα γεωμετρικά σχήματα. 

Στην Β΄ τάξη, στην Ενότητα 9 (κεφάλαιο 51 με τίτλο «Αναγνωρίζω τις 

κάθετες ευθείες»), συναντάμε για πρώτη φορά την έννοια της γωνίας. Συγκεκριμένα, 

σε αυτό το επίπεδο η γωνία προκύπτει από το σχεδιασμό δύο κάθετων μεταξύ τους 

ευθειών. Η γωνία αυτή ονομάζεται ορθή και ελέγχεται η ‘ορθότητά’ της με τη χρήση 

του γνώμονα. Σε αυτό το σημείο του σχολικού βιβλίου ζητείται από τα παιδιά να 

κατασκευάσουν, πάνω σε ένα πλέγμα, ένα τετράγωνο και έπειτα με τη βοήθεια του 

γνώμονα και του χάρακα να ελέγξουν αν αυτό έχει ορθές γωνίες, καθώς και να 

καταγράψουν τον αριθμό αυτών των γωνιών που θα ταυτοποιήσουν.  Στην επόμενη 
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άσκηση ζητείται από τους μαθητές να εντοπίσουν ευθείες και κάθετες ευθείες 

χρησιμοποιώντας το χάρακα και το γνώμονα. Επομένως, συμπεραίνουμε πως εδώ 

κριτήριο για την καθετότητα δύο ευθειών είναι ο σχηματισμός ή όχι ορθής γωνίας, η 

οποία ελέγχεται αποκλειστικά μέσω του γνώμονα. Στην τελευταία άσκηση τα παιδιά 

καλούνται, με τη χρήση του χάρακα και του γνώμονα να σχεδιάσουν 2 κάθετες 

μεταξύ τους ευθείες. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το σχολικό εγχειρίδιο στο 

τέλος του μαθήματος είναι το εξής: «Δύο ευθείες που σχηματίζουν μια ορθή γωνία 

είναι κάθετες. Το τετράγωνο και το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχουν 4 ορθές 

γωνίες».  

Στην Γ΄ Δημοτικού δεν εμφανίζεται κάποια εξελικτική πορεία της έννοιας της 

γωνίας. Σύμφωνα με την Ενότητα 3, (κεφάλαιο 16, «Χαράξεις με διαβήτη και 

χάρακα. Ορθές γωνίες») ζητείται από τα παιδιά να μάθουν πως «Για να ελέγξουμε αν 

μια γωνία είναι ορθή, και αν δύο ευθείες είναι κάθετες μεταξύ τους, χρησιμοποιούμε 

το γνώμονα». 

Στην Δ΄ Δημοτικού τα κεφάλαια της Γεωμετρίας ασχολούνται μεταξύ άλλων 

με τις παράλληλες, τις τεμνόμενες και τις ευθείες που είναι κάθετες μεταξύ τους. Το  

συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει και μας αφορά εδώ είναι πως «Δύο τεμνόμενες 

ευθείες που σχηματίζουν 4 ορθές γωνίες είναι κάθετες μεταξύ τους».  

Στην Ε΄ Δημοτικού στην Ενότητα 7 (κεφάλαιο 38, «Είδη γωνιών»), οι 

μαθητές γνωρίζουν πέρα από τις ορθές, και τις οξείες και τις αμβλείες γωνίες. Σε αυτό 

το σημείο του σχολικού εγχειριδίου μελετάται μεταξύ άλλων και η σχέση του 

μεγέθους των πλευρών στο ‘άνοιγμα’ της γωνίας. Ας δούμε παρακάτω μια σχετική 

άσκηση: 

 

 

Εικόνα 6: Άσκηση από το σχολικό εγχειρίδιο της Ε’ δημοτικού 
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Έπειτα παραθέτουμε τον πίνακα με τους ορισμούς των τριών γωνιών που 

απασχολούν το συγκεκριμένο κεφάλαιο, όπως αναφέρονται στο σχολικό εγχειρίδιο: 

 

 

 

 

Το αμέσως επόμενο κεφάλαιο αυτής της ενότητας ασχολείται με τη μέτρηση 

των γωνιών. Εδώ τα παιδιά ξεκινούν να πραγματοποιούν μετρήσεις και να 

ανακαλύπτουν τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προκύψει η 

μέτρηση. Προτείνεται, λοιπόν, η χρήση διαφανούς χαρτιού και το μοιρογνωμόνιο. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τον πίνακα για να ελέγξουμε τα δεδομένα που παρέχονται 

σε αυτή τη φάση: 

 

  

Εικόνα 7: Πίνακας γωνιών από το σχολικό εγχειρίδιο της Ε’ δημοτικού. 

Εικόνα 8: Πίνακας γωνιών και μέτρησής τους από το εγχειρίδιο της Ε’ δημοτικού. 
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Επιπλέον, εμπλουτίζονται οι γνώσεις της χρήσης του μοιρογνωμονίου, προσφέροντας 

γραπτώς αναλυτικές οδηγίες για τον σωστό χειρισμό του, και έτσι  ενισχύεται η 

χρήση του. 

Προχωρώντας τώρα στην ΣΤ΄ Δημοτικού συναντάμε την Ενότητα 6 

(κεφάλαιο 57), την οποία θα απασχολεί η σύγκριση και η μέτρηση γωνιών. Όσον 

αφορά τη σύγκριση, αυτή αρχικά προτείνεται οι μαθητές να ενεργήσουν διαισθητικά, 

δίχως δηλαδή τη χρήση κάποιου εργαλείου μέτρησης.  Στη συνέχεια ζητείται να 

πραγματοποιηθεί η σύγκριση με τη βοήθεια του διάφανου χαρτιού.  Επιπλέον, τα 

παιδιά καλούνται να αναφέρουν και άλλους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 

ανακαλύψουν ποια από τις συγκρινόμενες γωνίες είναι η μεγαλύτερη. Σε αυτό το 

επίπεδο επιδιώκεται να διερευνηθεί η αντίληψη των παιδιών κατά πόσο το μήκος των 

πλευρών μιας γωνίας αποτελεί ένα στοιχείο που επηρεάζει το μέγεθος της γωνίας. 

Ο επόμενος πίνακας αναφέρει τη χρήση των δύο προτεινόμενων τρόπων 

επεξεργασίας γωνιών:  

 

 

 

 

Στη συνέχεια του σχολικού εγχειριδίου ζητείται από τους μαθητές να 

συγκρίνουν τρεις γωνίες μεταξύ τους αλλά επίσης και με την ορθή γωνία, 

προκειμένου να αναγνωρίσουν το είδος τους και έπειτα τους ζητείται να τις 

τοποθετήσουν κατά φθίνουσα σειρά. Οι μαθητές καλούνται ακόμη να ανακαλύψουν 

τις ακριβείς μοίρες δοσμένης γωνίας με τη βοήθεια του μοιρογνωμονίου. Οι γνώσεις 

των μαθητών της τελευταίας τάξης του δημοτικού ολοκληρώνονται με το κεφάλαιο 

Εικόνα 9: Θεωρία για την σύγκριση και μέτρηση γωνιών στο εγχειρίδιο της Στ’ δημοτικού. 
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58, του οποίου ο στόχος είναι η εξάσκηση στη σχεδίαση γωνιών με τη χρήση του 

μοιρογνωμονίου.  

 

3. Ερευνητική ανασκόπηση 

Η έρευνα του Tanguay (2016), η οποία αποτέλεσε ερέθισμα για την παρούσα 

εργασία, πραγματοποιήθηκε στον Καναδά, σε 16 μαθητές της 6
ης

 τάξης (11-12 ετών). 

Πρόκειται για μία ποιοτική έρευνα σε σχολείο με ακαδημαϊκά δυνατούς μαθητές, η 

οποία έλαβε χώρα 1 μήνα πριν το τέλος του σχολικού έτους. Το ερωτηματολόγιο 

περιείχε 14 ερωτήσεις όπου οι ερωτήσεις είχαν ως εξής: 

Από την 1
η
 έως την 3

η
 αφορούσαν τον ορισμό που αυθόρμητα δίνουν οι 

μαθητές στη «γωνία» και στην ικανότητά τους να αναγνωρίζουν το μέγεθος, όπως 

επίσης να λαμβάνεται υπόψη και το γεωμετρικό σχήμα. 

Από την 4
η
 έως την 6

η
 αναφέρονται στο μαθηματικό λεξιλόγιο που σχετίζεται 

με την γωνία και τις αναμείξεις του με το καθημερινό λεξιλόγιο. 

Η 7
η
 και 8

η
 σχετίζονται με τις εξωτερικές γωνίες λόγω του ότι δημιουργείται 

πρόβλημα συνοχής μεταξύ του ορισμού της γωνίας ως ένα σχήμα και στο γεγονός ότι 

δύο μικρότερου μήκους πλευρές θα φέρουν μία διαφορετική μέτρηση. 

Οι 9
η
, 13

η
 και 14

η
 αναφέρονται στη σύγκριση γωνιών, και έτσι σχετίζονται με 

τη φύση του μεγέθους ως σημείο αναφοράς στη μέτρηση γωνιών. 

Οι 11
η
 και 12

η
 είναι αυτές στις οποίες προσπαθούν να αξιολογήσουν την 

έκταση στην οποία μια γωνία μπορεί να συλληφθεί ως μια απεριόριστη περιοχή του 

επιπέδου. 

Ενώ η ερώτηση 10 σχετίζεται με το πολύγωνο των 360 πλευρών. 

Να αναφερθεί ότι κάποιες από τις παραπάνω ερωτήσεις εφαρμόστηκαν και 

στο ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας, όπως αυτές της σύγκρισης των γωνιών. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Tanguay, που περιγράφηκε παραπάνω, 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η εννοιοποίηση της γωνίας στο τέλος του δημοτικού 

σχολείου, καθώς και η σχηματική γένεση της γωνίας, ολοκληρώνονται ανεπιτυχώς 
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διότι οικοδομείται «σε θολά γεωμετρικά νοήματα, από ισχυρά εικονικές 

αναπαραστάσεις μιας ασαφούς θεωρητικής κατάστασης. Συνεπώς, η μέτρηση είναι 

που επιβάλλει τον εαυτό της και εμποδίζει τη διαδικασία του ξεκαθαρίσματος, με το 

οποίο η μέτρηση και τα μετρημένα αντικείμενα θα ήταν επαρκώς συσχετισμένα και 

συντεταγμένα, σύμφωνα με τον Duval (1995)». Ως αποτέλεσμα παρατηρείται 

σύγχυση. 

Σύμφωνα με τον Arzanello (2006), οι λέξεις κορυφή, πλευρές, επίπεδη 

περιοχή, δεν συμπεριλαμβάνονται στο καθημερινό λεξιλόγιο. Στην ουσία υπάρχει 

χάσμα μεταξύ της καθημερινής εμπειρίας περί γωνίας, των πρωτοτυπικών σχημάτων 

δηλαδή, και της μαθηματικής, αφαιρετικής έννοιας. Δεν υπάρχει μέτρηση, οι 

αμβλείες και οξείες γωνίες ορίζονται σύμφωνα με το αν το άνοιγμα είναι μικρότερο ή 

μεγαλύτερο από αυτό της ορθής γωνίας. Από την άλλη οι ορθές και οι ευθείες γωνίες 

ορίζονται ως ανεξάρτητες από τις μονάδες μέτρησης, η ορθή γωνία ως «σχηματισμός 

μιας τετράγωνης γωνίας», η ευθεία γωνία ως «σχηματισμός μιας ευθείας γραμμής», 

συνεπώς απόλυτα καθημερινές λέξεις και ιδέες. Η συγκρότηση όλου αυτού του 

κατακερματισμένων στοιχείων προτείνει τη σύσταση ενός σημειωτικού συνόλου 

σχετικά με τη γωνία (Arzarello, 2006). 

 

4. Πρακτικό μέρος 

 

4.1.  Στόχος και ερευνητικά ερωτήματα 

 

 Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την οικοδόμηση της 

έννοιας της γωνίας κατά της πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να αναλύσει τα 

αποτελέσματα σύμφωνα με τη θεωρία των ΜΧΕ. 

Συνεπώς τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι: α) Οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται την γωνία εννοιολογικά ή διαδικαστικά; β) Είναι σε θέση να 

προσδιορίσουν και να αναπαραστήσουν τα διάφορα είδη της;  
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4.2. Ερευνητικό δείγμα 

Έχοντας κατά νου τις γνώσεις που αποκόμισαν οι μαθητές ολοκληρώνοντας 

και την τελευταία σχολική χρονιά του δημοτικού, στόχος της συγκεκριμένης 

εργασίας είναι η διερεύνηση αυτών των γνώσεων. Επιδιώκουμε δηλαδή τη σύγκριση 

μεταξύ των αποτελεσμάτων και των παρεχόμενων γνώσεων. Μέσω του 

ερωτηματολογίου που δόθηκε σε παιδιά ΣΤ΄ Δημοτικού θα ανακαλύψουμε 

πρωτίστως την εικόνα που έχουν για την έννοια της γωνίας, τα είδη της, και έπειτα 

για τη σύγκριση και υπολογισμό των γωνιών.  Οι παρακάτω 6 ερωτήσεις τέθηκαν σε 

32 μαθητές της τελευταίας τάξης του δημοτικού (Στ’), σε δύο διαφορετικά σχολεία 

της Θεσσαλονίκης, που ωστόσο και τα δύο συνεργαζόμενα σχολεία ανήκουν σε 

δυτικές περιοχές της πόλης και συγκεκριμένα στη Σταυρούπολη και στους 

Αμπελόκηπους, με σχετικά αδύναμους ακαδημαϊκά μαθητές. Αξίζει να αναφέρουμε 

πως το ερωτηματολόγιο δόθηκε περίπου έναν μήνα πριν από τη λήξη του 

ακαδημαϊκού έτους. Οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν και στις 6 ερωτήσεις 

ατομικά. Οι πρώτες δύο ερωτήσεις αφορούσαν την αυθόρμητη πρόταση ορισμών. 

Επιπλέον, να αναφέρουμε πως οι δύο δασκάλες που ανέλαβαν την όλη διαδικασία 

επέτρεπαν, προαιρετικά, τη χρήση χάρακα και μοιρογνωμονίου.  

 

5.  Το ερωτηματολόγιο 

Το εργαλείο μας είναι ένα ερωτηματολόγιο με 6 ερωτήσεις. Οι δύο πρώτες 

ονομάζονται «ερωτήσεις» γιατί ζητάμε ορισμούς. Οι υπόλοιπες 4 ονομάζονται 

«δραστηριότητες» γιατί σχετίζονται με αναπαραστάσεις. 

 

5.1.  Ανάλυση ερωτημάτων και δραστηριοτήτων 

Η ερώτηση 1, η ερώτηση 2 και οι δραστηριότητες 1 και 4 είναι κοινές με το 

ερωτηματολόγιο της έρευνας του Tanguay (2016). Η δραστηριότητα 2 είναι 

προτεινόμενη από το πρόγραμμα σπουδών του Καναδά για τις δύο τελευταίες τάξεις 

του δημοτικού. Η δραστηριότητα 3 δημιουργήθηκε για να ανιχνεύσει πιθανές 

παρανοήσεις των μαθητών που σχετίζονται με τα πρωτοτυπικά σχήματα της γωνίας 

από την καθημερινότητα καθώς και παρανοήσεις οι οποίες εμπλέκουν το μήκος των 

προσκείμενων πλευρών στο μέγεθος της γωνίας. 

Αναλυτικά: 
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Ο στόχος αυτής της ερώτησης είναι να διερευνήσουμε την αυθόρμητη απάντηση για 

την έννοια της γωνίας που έχει σχηματιστεί στο μυαλό των παιδιών, καθώς και την 

επιρροή του καθημερινού λεξιλογίου. Δεδομένου ότι γωνία είναι το άνοιγμα μεταξύ 

δύο πλευρών που ενώνονται σε μία κορυφή και μετριέται σε μοίρες, αναμένουμε οι 

απαντήσεις να περιλαμβάνουν τουλάχιστον την λέξη κλειδί «άνοιγμα». 

 

 

 

Στην ερώτηση 2 ζητείται από τα παιδιά να δώσουν έναν ορισμό για κάθε είδος γωνίας 

καθώς και για τις μοίρες. Σε αυτή τη φάση εξετάζουμε το κατά πόσο είναι σε θέση να 

ορίσουν τα διάφορα είδη γωνιών, ωστόσο σε επόμενες δραστηριότητες του 

ερωτηματολογίου θα εξακριβωθεί αν αυτές οι απαντήσεις ήταν αποστήθιση ή 

πραγματική εννοιολογική κατανόηση. Αναμένουμε να απαντήσουν σωστά, 

τουλάχιστον στους ορισμούς της οξείας, αμβλείας και ορθής. 
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Η δραστηριότητα 1 έχει στόχο να φέρει στην επιφάνεια την παρανόηση των μαθητών 

ότι το μήκος των προσκείμενων πλευρών την γωνίας επηρεάζει το μέγεθος της 

γωνίας. Αναμένουμε, λοιπόν, ακόμα και στο τέλος του δημοτικού σχολείου, αρκετοί 

μαθητές να παραμένουν σε αυτή την παρανόηση. 

Σε αυτή τη δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να ζωγραφίσουν τρία παιδιά τα 

οποία σχηματίζουν με τα χέρια τους τις ανάλογες γωνίες. Είναι σημαντικό να 

εξετάσουμε το αν μπορούν να αναπαραστήσουν στην πραγματικότητα τα ανοίγματα 

της οξείας, της αμβλείας και της ορθής γωνίας. Αυτή η δραστηριότητα μας βοηθάει 

να διαλευκάνουμε το αν έχουν κατανοήσει τα είδη των γωνιών ή απλά αποστηθίζουν 

μηχανικά τους ορισμούς. Οι αναπαραστάσεις με το ίδιο τους το σώμα βρίσκονται στη 
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βάση της εμπειρικής κατανόησης ώστε σε επόμενο επίπεδο, μέσω της μαθηματικής 

αφαιρετικής σκέψης, να αφαιρεθούν τα περιττά στοιχεία της αναπαράστασης και να 

μείνει το καθαρά γεωμετρικό σχήμα. Έτσι μεταφερόμαστε από τον σημειωτικό άξονα 

στο επίπεδο [Σημ-Εργ] έχοντας το σώμα ως εργαλείο. Περιμένουμε να έρθουν στην 

επιφάνεια περιπτώσεις μαθητών, που ενώ στις προηγούμενες ερωτήσεις έδωσαν 

ορισμό, δεν κατάφεραν να την αναπαραστήσουν και το αντίστροφο. Επιπλέον, 

αναμένουμε να έρθουν στην επιφάνεια αδυναμίες σχεδιασμού που οφείλονται στον 

στερεοτυπικό προσανατολισμό των γωνιών κατά την διδασκαλία. 

 

 

Σε αυτή τη δραστηριότητα περιμένουμε από τους μαθητές να προσπαθήσουν να 

αιτιολογήσουν το γιατί η μία γωνία είναι μεγαλύτερη από την άλλη, αναμένοντας με 

μεγάλο ενδιαφέρον τις απαντήσεις τους. Με αυτό τον τρόπο ίσως καταφέρουμε να 

φέρουμε στην επιφάνεια την έννοια της γωνίας ως «άνοιγμα». Επιπλέον, σε 

περίπτωση που κάποια παιδιά ισχυριστούν πως είναι ίσες ή μεγαλύτερη η οξεία, 

ανιχνεύουμε ισχυρά εγκατεστημένες παρανοήσεις εμπλοκής των προσκείμενων 

πλευρών στο μέγεθος της γωνίας. 
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Ενώ στην προηγούμενη δραστηριότητα είχαμε δύο άνισες γωνίες με ίσα όμως τα 

μήκη των προσκείμενων πλευρών, σε αυτή εμφανίζουμε στους μαθητές δύο ίσες 

γωνίες με τη μία να έχει μικρότερες προσκείμενες πλευρές από την άλλη. Σε αυτό το 

σημείο θα γίνει κατανοητό πλήρως το κατά πόσο έχει γίνει αντιληπτή η γωνία ως 

«άνοιγμα». Φυσικά, αναμένουμε και την απάντηση «δεν μπορώ να γνωρίζω με 

σιγουριά αν δεν τις μετρήσω, όμως φαίνονται ίσες», καθότι η χρήση μοιρογνωμονίου 

κατά τη διάρκεια του τεστ ήταν προαιρετική.  

 

5.2.  Ανάλυση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου 

Με μια πρώτη εικόνα, αναφορικά με τις απαντήσεις, σε κάθε μία από αυτές 

υπήρχαν μαθητές που δεν έγραψαν κάτι. Δεν εντοπίστηκε, δηλαδή, κάποια ερώτηση 

που να απαντήθηκε και από τους 32 συμμετέχοντες. Με αποκορύφωμα την πλήρη 

γωνία, για την οποία 15 μαθητές δεν έγραψαν κάποιον ορισμό. 

 

Ερώτηση 1 

Η πρώτη ερώτηση, η οποία ζητά την εξήγηση του τι είναι γωνία, δεν απαντήθηκε από 

7 μαθητές. Σε 11 απαντήσεις η γωνία ορίζεται ως δύο γραμμές που ενώνονται σε ένα 

σημείο, με ιδιαίτερο τονισμό στις δύο αυτές γραμμές, για 3 μαθητές είναι η μία 

κάθετη και η άλλη οριζόντια. Αυτό μας οδηγεί σε δύο συμπεράσματα. Από τη μία 

μεριά, όταν οι μαθητές σκέφτονται τη γωνία, το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο 

νου είναι μάλλον οι δύο πλευρές της, παρά το άνοιγμα που αυτές σχηματίζουν. Αυτό 

φαίνεται καθαρά και από μια συγκεκριμένη απάντηση, του μαθητή Κ, σύμφωνα με 

την οποία η γωνία ορίζεται ως μια «γραμμή». Από την άλλη, η δεύτερη παρανόηση 

που προκύπτει είναι πως, για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του δημοτικού, η 

γωνία έχει συχνά τη μια πλευρά της κάθετη στο επίπεδο και την άλλη οριζόντια σε 

αυτό. Αυτή η αντίληψη, λοιπόν, ευλόγως μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως, σε αυτήν 

την ηλικία, όταν ασχολούνται γενικά με τη γωνία σκέφτονται αυθόρμητα την ορθή 

γωνία. Συνεπώς, η ορθή γωνία λειτουργεί ως πρότυπη στο μυαλό τους. Επιπλέον, η 

ορθή γωνία όχι μόνο εμφανίζεται ως πρότυπο όλων των γωνιών αλλά και αυτή 
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συναντάται κατά βάση στη συγκεκριμένη θέση, δηλαδή κάθετα και οριζόντια στο 

επίπεδο. Αν δηλαδή τη συναντήσουν πιο “πλαγιασμένη” πιθανά να μην την 

αναγνωρίσουν ως ορθή. Το παραπάνω συμπέρασμα ενισχύεται, όπως θα δούμε στη 

συνέχεια, και από ορισμένες απαντήσεις στην ερώτηση 4. Εκεί παρατηρούμε πως 

κάποιες αμβλείες και οξείες γωνίες και οι περισσότερες ορθές γωνίες σχεδιάστηκαν 

με βάση την προαναφερθείσα στερεοτυπική αντίληψη και είχαν, όπως ήταν 

αναμενόμενο, την μία τους πλευρά κολλημένη συνήθως στο οριζόντιο επίπεδο. 

Τελικά, δύο προτάσεις ορισμού δίνουν χώρο στην ταξινόμηση ορθή-οξεία-αμβλεία: 

μαθητής Α “Η γωνία μπορεί να είναι είτε αμβλεία, είτε οξεία, είτε ορθή”. Αξίζει να 

αναφέρουμε έναν ορισμό μαθητή που συμπεριλαμβάνει σχεδόν όλα τα παραπάνω: 

μαθητής Γ “Η γωνία είναι 2 ευθύγραμμα τμήματα που ανάλογα με τις μοίρες της 

κάθε γωνίας ονομάζονται οξείες, αμβλείες και ορθές”. Ακόμη ας έχουμε κατά νου 

πως κανένας δεν αναφέρεται στη γωνία ως μια περιοχή του επιπέδου. 

Πιο αναλυτικά, η πρώτη ερώτηση ζητούσε από τους μαθητές να εξηγήσουν με δικά 

τους λόγια τι είναι μια γωνία. Η πιο συνηθισμένη απάντηση, 15 μαθητές, ήταν πως 

γωνία είναι «το σημείο στο οποίο ενώνονται δύο γραμμές», καθώς επίσης για 10 

παιδιά, οι γραμμές ονομάζονται «πλευρές» και αποτελούν μέρος κάποιου σχήματος. 

12 μαθητές, προκειμένου να δώσουν απάντηση, εστίασαν στο σημείο ένωσης ως 

χαρακτηριστικό της γωνίας, ενώ άλλοι 9, στις δύο γραμμές που εντέλει ενώνονται. 

Ωστόσο, φαίνεται πως δυσκολεύονται σε αυτό το ηλικιακό στάδιο να δώσουν 

γραπτώς έναν ορισμό και αυτό το επιβεβαιώνει η παρακάτω ενδεικτική  απάντηση 

του μαθητή Τ «είναι όταν δύο γραμμές ενώνονται με αυτόν τον τρόπο ˄ ». Επίσης, η 

δυσκολία στη γραπτή έκφραση πιστοποιείται και από μια άλλη απάντηση του μαθητή 

Α « Η γωνία μπορεί να είναι είτε αμβλεία είτε οξεία είτε ορθή γωνία». Αυτές οι δυο 

απαντήσεις μας δίνουν την εντύπωση πως τα παιδιά έχουν μία ιδέα της γωνίας στο 

μυαλό τους, μπορούν να τη σχεδιάσουν και να δώσουν ένα παράδειγμα αυτής, 

ωστόσο αδυνατούν να δώσουν γλωσσικά έναν ορισμό. 

Σύμφωνα με 2 απαντήσεις, γωνία είναι μια γραμμή ή μια ευθεία και πιο 

συγκεκριμένα, ο μαθητής Υ «γωνία είναι ένα σχήμα που κάνει η ευθεία και ενώνει τις 

δυο γραμμές και κάνουν γωνία». 
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Φαίνεται από 5 απαντήσεις πως στο μυαλό των παιδιών υπάρχει πρωτοτυπικά η ορθή 

γωνία, όταν αναφέρονται γενικά στη γωνία, και έτσι λοιπόν οι δυο πλευρές 

εμφανίζονται στις απαντήσεις ως κάθετες μεταξύ τους ή η μία κάθετη και η άλλη 

οριζόντια ή ακόμη τις ονομάζουν πλάτος και μήκος/ύψος. 

Ο μαθητής ΙΓ, προκειμένου να δώσει επιπλέον στοιχεία ως προς το τι είναι γωνία 

αναφέρει επιπλέον «…και χαράζονται με τρία είδη οργάνων…». Για 3 άλλους 

μαθητές η γωνία παρουσιάζεται ή ακόμη συγχέεται με μικρό ή μισό τρίγωνο. 

Λαμβάνοντας υπόψη μια άλλη ομαδοποιημένη κατηγορία απαντήσεων 

αντιλαμβανόμαστε πως τα παιδιά όρισαν την γωνία ανακαλώντας στη μνήμη τους την 

έννοια και τα χαρακτηριστικά της γωνίας με μια πιο καθημερινή χροιά. Έτσι λοιπόν, 

για 2 μαθητές, τον Δ και Φ, γωνία είναι «…η προεξοχή ενός σχήματος», για τον Ψ 

είναι «….η άκρη ενός πράγματος που μοιάζει με μύτη», για τον μαθητή ΙΗ «…μια 

μύτη ενός σχήματος όπου γέρνει προς μια κατεύθυνση και έχει σχέση με τις μοίρες», 

και τέλος για τον ΙΔ «…είναι στα πλάγια του τετραγώνου και σε άλλα σχήματα που 

δημιουργούν γωνία». 

 

Ερώτηση 2 

Η δεύτερη ερώτηση ζητούσε τον ορισμό της ορθής, της ευθείας, της οξείας, 

της αμβλείας, της πλήρους γωνίας και της μοίρας. Σε αυτήν την ομάδα ερωτήσεων 13 

κατάφεραν να απαντήσουν σε όλα τα σκέλη, 17 σε κάποια από αυτά και 2 σε κανένα. 

Ας ξεκινήσουμε με την ορθή γωνία. Φαίνεται πως η συγκεκριμένη γωνία είναι 

η πιο κατανοητή από όλες τις άλλες, καθώς 29 μαθητές έδωσαν κάποια απάντηση από 

τους οποίους οι 28 την αντιλαμβάνονται ως αυτή που έχει 90º ή «γέρνει 90˚». 

Ωστόσο μόνο από μία πρόταση, του μαθητή Ε, χρησιμοποιείται η λέξη «άνοιγμα».  

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ τη μοναδική απάντηση, του μαθητή Ρ, που δεν 

περιλαμβάνει τις μοίρες ως κριτήριο, αλλά την καθετότητα των δυο πλευρών και 

ορίζει τη ζητούμενη γωνία ως «μία οριζόντια και μία κάθετη γραμμή». Για έναν άλλο 

μαθητή, τον Ε, τόσο η καθετότητα, όσο και οι μοίρες αποτελούν κύρια στοιχεία που 

ξεχωρίζουν μια ορθή γωνία από οποιαδήποτε άλλη «ένα κάθετο και ένα οριζόντιο 
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τμήμα που συναντιούνται σε ένα σημείο και το άνοιγμά της είναι 90˚». Τα 

συμπεράσματά μας από αυτές τις τελευταίες προτάσεις είναι τα ίδια με τον γενικό 

ορισμό της γωνίας που δίνουν οι μαθητές σε σχέση με το πρότυπο της ορθής, που τη 

θέλει να έχει τις πλευρές της κολλημένες στο οριζόντιο και κάθετο επίπεδο. 

Σύμφωνα με την επόμενη απάντηση αντιλαμβανόμαστε πως στο μυαλό ενός 

μαθητή η οριζόντια ευθεία γραμμή, δηλαδή η ευθεία γωνία, είναι το «ολόκληρο», 

ίσως και το τέλειο, με αποτέλεσμα η ορθή γωνία να θεωρείται το μισό αυτής, κι έτσι 

έχουμε την εξής απάντηση του μαθητή Ψ: «η ορθή γωνία είναι αυτή που είναι στη 

μέση 90˚». 

Όσον αφορά την ευθεία γωνία 7 μαθητές δεν πρότειναν κάποιον ορισμό. Η 

πλειοψηφία όσων έδωσαν απάντηση, συγκεκριμένα 18 μαθητές, ορίζει την ευθεία ως 

τη γωνία που έχει 180º. Από αυτούς, 10 μαθητές έδωσαν έναν λεκτικό ορισμό «είναι 

αυτή που έχει 180˚», και 8 μαθητές έγραψαν απλώς τις μοίρες που χρειάζονται για να 

χαρακτηριστεί μια γωνία ως ευθεία «180˚». Δύο μαθητές, ο Ρ και ο Κ, την όρισαν ως 

“μια γραμμή”. Για 3 μαθητές, μια τέτοια γωνία έχει δεν είναι 180
ο
 αλλά  0º για τον Π, 

120º για τον Σ και 80
ο
 για τον ΙΖ. 

Αναφορικά με την απάντηση του μαθητή Π, όπου η ευθεία γωνία είναι αυτή 

που έχει 0˚, φαίνεται πως προκύπτουν δύο πιθανά σενάρια. Ίσως το παιδί 

αντιλαμβάνεται νοερά πως πρόκειται στην ουσία για μια ευθεία γραμμή και έτσι δεν 

μεταφράζει αυτήν τη γραμμή ως άνοιγμα και έτσι απουσιάζει η ιδέα της γωνίας. Από 

την άλλη, ίσως η απάντηση 0˚ οφείλεται στη μη κατανόηση των μοιρών και της 

σωστής χρήσης του μοιρογνωμονίου και αντί να κοιτάζει το 180˚ κοιτάζει και 

σημειώνει το 0˚. 

Προχωρώντας στην οξεία γωνία, ας έχουμε κατά νου πως μονάχα 3 μαθητές 

δεν κατάφεραν να δώσουν μια απάντηση. Επιπλέον, 9 μαθητές ορίζουν την οξεία 

γωνία ως αυτή που είναι μικρότερη από 90º. Σύμφωνα με 4 μαθητές, οι ΙΕ, Ο, Β και 

Λ,  η συγκεκριμένη γωνία είναι: «>90º». Αυτή η απάντηση δημιουργεί μια σύγχυση, 

διότι οι συγκεκριμένοι μαθητές έδωσαν σωστές προτάσεις για τους προηγούμενους 

ορισμούς. Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως δεν έχουν κατανοήσει πλήρως το 

σύμβολο μικρότερο-μεγαλύτερο «>,˂», ή πως ίσως έχουν μπερδέψει την οξεία με την 

αμβλεία. Από 9 μαθητές προκύπτουν οι εξής απαντήσεις: 3 μαθητές, ο Σ, ο Ξ και ο Υ 
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είπαν «90º», 1 μαθητής, ο Α είπε «60º», 3 μαθητές, ο Ω, ο Χ και ο Μ είπαν «80º», 2 

μαθητές, ο ΙΓ και ο ΙΖ είπαν «50º». Οι 2 μαθητές, οι Φ και Ζ, που απάντησαν πως η 

οξεία γωνία είναι 90º ή «από 90º και κάτω», όρισαν και την ορθή γωνία ως αυτή που 

έχει 90º. Πιθανόν για αυτούς να είναι δυσδιάκριτα τα όρια και συμπεριλαμβάνουν και 

στα δύο είδη γωνιών τις ίδιες μοίρες. Αλλά μπορεί ωστόσο να τους διαφεύγει το 

γεγονός ότι με το “από” που χρησιμοποιούν (από 90º και κάτω) τυπικά εννοούν πως 

συμπεριλαμβάνουν και τον καταγεγραμμένο αριθμό. Ίσως θεωρούν πως οι δυο 

φράσεις «από 90º και κάτω» και «λιγότερο από 90º» έχει την ίδια έννοια. Το πιο 

σίγουρο είναι πως στην πράξη δεν αντιλαμβάνονται τη γωνία 90º ως οξεία.  

Αξίζει να αναφέρουμε 2 ιδιαίτερες απαντήσεις: του μαθητή Ψ «Η οξεία γωνία 

είναι αυτή που είναι πιο κλειστή από τη μέση 170º» και του μαθητή ΙΑ «Η οξεία 

γωνία είναι αυτή που είναι μικρότερη από την ορθή». Από την πρώτη πρόταση 

αντιλαμβανόμαστε πως υπάρχει σύγχυση στο μυαλό του μαθητή, και συμπεραίνουμε 

πως αυτή προκύπτει από τη μηχανική χρήση του μοιρογνωμονίου. Επομένως, οι 

μαθητές μαθαίνουν διαδικαστικά να αναγνωρίζουν τις γωνίες, και τις ορίζουν με 

βάση τις μοίρες. Έτσι, στην περίπτωση που καλούνται να εντοπίσουν μια γωνία με τη 

χρήση του μοιρογνωμονίου δίνουν παράλογες απαντήσεις.  Αυτό συμβαίνει διότι 

αναζητούν τα στοιχεία της γωνίας κοιτάζοντας  αντίστροφα τις ενδείξεις του 

μοιρογνωμονίου από αυτό που θα έπρεπε. Έτσι, καταλήγει να δίνει ένα παράδειγμα 

από την απέναντι μεριά. Η δεύτερη πρόταση είναι και η μόνη που δεν αναφέρει τις 

μοίρες ως κριτήριο αλλά τη συγκρίνει με την ορθή γωνία. Για τους μαθητές που 

έδωσαν τις υπόλοιπες απαντήσεις: 60º, 80º, 50º θεωρούμε πως είναι ικανοί να 

αναγνωρίσουν και να σχηματίσουν μια οξεία γωνία, αλλά ωστόσο, δυσκολεύονται να 

δώσουν έναν ορισμό με δικά τους λόγια. 

Τέλος, έχουμε και την απάντηση του μαθητή Π, ο οποίος αναφέρει ότι η οξεία 

γωνία είναι αυτή που έχει 91
ο
 και κάτω. 

Ας συνεχίσουμε με την αμβλεία γωνία. Σε αυτήν την ερώτηση δεν απάντησαν 

6 μαθητές. Εδώ παρατηρούμε πως απάντησαν σύμφωνα με την ίδια περίπου λογική 

που ακολούθησαν και με την οξεία γωνία. Για παράδειγμα, και τώρα, 4 μαθητές, ο ΙΕ, 

ο Ο, ο Β και ο Λ, χρησιμοποιούν το αντίθετο από το κατάλληλο σύμβολο γράφοντας: 

«<90º». Θεωρούμε πως στο μυαλό τους είναι αντιστραμμένες οι έννοιες των 

συμβόλων μεγαλύτερο-μικρότερο και πως ίσως στην πραγματικότητα γνωρίζουν 
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όντως ποια είναι η οξεία και ποια είναι η αμβλεία, και πως πιθανά θα απαντούσαν 

σωστά αν αντί για σύμβολα έδιναν έναν ορισμό με δικά τους λόγια.  

Επιπλέον, αν εξετάσουμε την απάντηση του μαθητή Ψ «Η αμβλεία γωνία 

είναι αυτή που είναι πιο ανοιχτή από τη μέση 80º» καταλήγουμε και πάλι στο 

συμπέρασμα πως γίνεται μηχανική χρήση του μοιρογνωμονίου και για ακόμη μια 

φορά αναζητά την απάντηση αντίστροφα πάνω στις αριθμητικές ενδείξεις του 

οργάνου.  

Κάποιες άλλες απαντήσεις ήταν οι εξής: 4 μαθητές, Μ, Χ, Ω και Α «180º», 2 

μαθητές, Σ και Ξ «90º», όπως και για την ορθή και την οξεία, ο μαθητής ΙΔ «360º» 

και ο ΙΓ «80º». Ο μαθητής Ζ που προηγουμένως έγραψε πως: “Η οξεία γωνία είναι 

από 90º και κάτω” τώρα γράφει πως: «Η αμβλεία γωνία είναι από 90º και πάνω» και 

επομένως καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα με πριν. Ίσως δηλαδή να δυσκολεύεται 

να προτείνει λεκτικά έναν ορισμό για την αμβλεία γωνία και να μη συνειδητοποιεί τις 

λέξεις που χρησιμοποιεί και όντως να εννοεί τις μοίρες που βρίσκονται ανάμεσα στις 

90˚ και στις 180˚.  

Επιπλέον, εδώ, οι 8 μαθητές ορίζουν την αμβλεία ως τη γωνία που είναι πιο 

μεγάλη από 90º (μη συμπεριλαμβανομένων των 90º), ενώ 2 από αυτούς, ο μαθητής Η 

και ο μαθητής Ι, κάνουν πιο συγκεκριμένη την απάντησή τους, προσθέτοντας πως 

είναι και μικρότερη από 180º. Σύμφωνα με την πρόταση του ΙΑ, πάλι συγκρίνεται η 

ζητούμενη γωνία με την ορθή προκειμένου να την ορίσει. Ο μαθητής Π, και σε αυτή 

την περίπτωση, παρουσιάζει μία σύγχυση της έννοιας στο μυαλό του, δηλώνοντας ότι 

η αμβλεία γωνία είναι 89
ο
 και πάνω. 

Περνώντας στην πλήρη γωνία παρατηρούμε πως αυτή δημιούργησε τη 

μεγαλύτερη δυσκολία, καθώς 14 μαθητές δεν κατάφεραν να προτείνουν έναν ορισμό 

για αυτήν. Σύμφωνα με το 1/3 του συνόλου των συμμετεχόντων μαθητών, 10 μαθητές 

δηλαδή, μια πλήρης γωνία έχει 360º. Από αυτούς οι 7 μαθητές, ο Η, ΙΔ, Σ, ΙΕ, Ο, Β 

και Λ, αναφέρονται μόνο αριθμητικά και οι άλλοι 3 μαθητές, ο Γ, Δ και Ε λεκτικά. 

Για άλλους 4 μαθητές, τους Π, ΙΖ, ΙΓ και ΙΒ έχει 180º, ενώ για τον Υ έχει 340º. Μόνο 

ένας μαθητής, ο ΙΑ, συμπεριέλαβε την έννοια του κύκλου στον ορισμό του: «Πλήρης 

γωνία είναι ένας σχηματισμένος κύκλος». Από τις απαντήσεις αυτής της ερώτησης 

αλλά και των προηγούμενων, προκύπτει το συμπέρασμα πως τα παιδιά συχνότερα 
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απαντούν ανακαλώντας στη μνήμη τους μηχανικά κάποια δεδομένα ή και 

«αποστηθίζοντας» φράσεις, παρά κατανοώντας ουσιαστικά. 

Το τελευταίο σκέλος της δεύτερης ερώτησης ζητούσε από τα παιδιά να 

προτείνουν έναν ορισμό για την μοίρα. Φαίνεται πως και η μοίρα προκάλεσε αρκετή 

δυσκολία, καθώς και αυτή δεν ορίστηκε από 8 μαθητές. Για 12 παιδιά, η μοίρα 

ορίζεται ως «η μονάδα μέτρησης των γωνιών». Για 5 μαθητές, η 1º ισούται με 60 

λεπτά. Άλλες δύο απαντήσεις ήταν οι εξής: ο ΙΓ έγραψε απλά το σύμβολο της μοίρας 

«º» και ο Κ θέλησε να δώσει ένα παράδειγμα γράφοντας «π.χ.1º». Από αυτές τις δύο 

τελευταίες προτάσεις αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια παιδιά δυσκολεύονται να 

εξηγήσουν με δικά τους λόγια τι είναι η μοίρα, συνεπώς, είτε γράφουν απλώς το 

σύμβολό της είτε δίνουν ένα παράδειγμα. 

Ο μαθητής ΙΑ δίνει ως απάντηση ότι μοίρα είναι η «κλίση» της γωνίας. Ο 

Μαθητής Ι αντιλαμβάνεται την μοίρα ως ένα «ποσό» που δείχνει το άνοιγμα της 

γωνίας, ενώ ο μαθητής ΙΗ την περιγράφει ως κάτι το οποίο μας δείχνει πόσο «γέρνει» 

μία γωνία. 

 

  Δραστηριότητα 1 

Η συγκεκριμένη ερώτηση ψάχνει να βρει αν οι μαθητές είναι ικανοί να 

αντιληφθούν τις γωνίες ως (απεριόριστες) περιοχές στο επίπεδο. Ζητάει από τα παιδιά 

να εξηγήσουν αν οι γωνίες ΕΔΖ και ΓΔΗ είναι η ίδια γωνία. Οι απαντήσεις μπορούν 

εύκολα να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες. Σύμφωνα με την πρώτη, λοιπόν, οι δύο 

προς μελέτη γωνίες δεν είναι ίδιες, καθώς βρίσκουν την ΕΔΖ μεγαλύτερη. 

Αντιλαμβανόμαστε εδώ πως κριτήριο για τη σύγκριση των δύο ζητούμενων γωνιών 

είναι το μήκος των πλευρών κάθε μιας από αυτές. Έτσι βρίσκουν πως η πλευρά ΔΕ 

και η πλευρά ΔΖ είναι μεγαλύτερες από τις πλευρές ΔΓ και ΔΗ. Επομένως, δηλώνουν 

πως η γωνία με τις μεγαλύτερου μήκους πλευρές είναι και η μεγαλύτερη. Τέτοια 

απάντηση έδωσαν 2 μαθητές, ο Υ και ο ΙΖ.  

Σύμφωνα με τη δεύτερη κατηγορία, όταν καλούνται να συγκρίνουν τις δύο 

γωνίες καταλήγουν πως πρόκειται για την ίδια γωνία. Ωστόσο, 4 μαθητές, ο Ι, ο Κ, ο 
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Ξ και ο ΙΘ, δεν εξήγησαν την απάντησή τους και έγραψαν μόνο «ναι έχει». Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι αντιλαμβάνονται πως πρόκειται για την ίδια γωνία, όμως δεν είναι σε 

θέση να εξηγήσουν με δικά τους λόγια γιατί οδηγήθηκαν σε αυτό το συμπέρασμα.  

Οι περισσότεροι έδωσαν και αιτιολόγηση στην απάντησή τους λέγοντας πως 

το μέγεθος των πλευρών δεν επηρεάζει εφόσον το άνοιγμά τους είναι το ίδιο. Με 

βάση αυτόν τον ισχυρισμό απάντησαν 17 μαθητές. Ο μαθητής Ε και ο μαθητής Π 

ισχυρίζονται, λοιπόν, πως «…το άνοιγμα της γωνίας είναι ίδιο» καθώς επίσης οι 

μαθητές Η, Ο, Β και Λ ότι «…στη γωνία ΔΓΗ εκτίνονται οι γραμμές σχηματίζοντας 

τη γωνία ΕΔΖ». Αντιλαμβάνονται επομένως, πως το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ΙΒ, 

η «…η ΕΔΖ έχει απλά μεγαλύτερες γραμμές» δεν επηρεάζει το μέγεθος της προς 

εξέταση γωνίας. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του παραπάνω συμπεράσματος 

είναι ο εξής ισχυρισμός του μαθητή Γ: «δεν έχει σχέση το μέγεθος του σχήματος όταν 

μετράμε γωνίες», όπως επίσης και του μαθητή Ρ πως «όσο μεγάλες κι αν είναι οι δύο 

γραμμές η γωνία που φτιάχνουν είναι η ίδια». 

Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουμε εδώ πως 6 μαθητές, παρόλο που γράφουν οτι 

είναι η ίδια γωνία, η αιτιολόγησή τους διαφέρει από την παραπάνω. Ο μαθητής Μ 

παρατηρεί πως «…δεν έχουν το ίδιο μέγεθος οι πλευρές», όμως από την άλλη 

αδυνατούν να εντοπίσουν ή απλώς να δηλώσουν τι παραμένει ίδιο και τι 

διαφοροποιείται. Έτσι συναντάμε απαντήσεις όπως του μαθητής ΙΓ, που είναι του 

τύπου: «είναι σχεδόν η ίδια γωνία». Από τη στιγμή που  «…μοιράζονται την ίδια 

γωνία», μαθητής ΙΕ, δεν εμφανίζονται καθόλου οι πλευρές και το μέγεθός τους ως 

παράγοντας που να εξυπηρετεί στη διαμόρφωση των απαντήσεών τους.  

Για τους μαθητές Α και ΙΗ, είναι ίδιες επειδή είναι και οι δύο οξείες, ενώ 

επιπλέον μετρήθηκαν και είναι και οι δύο ίδιες μοίρες. Αυτό μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως είτε κινήθηκαν χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το μοιρογνωμόνιο 

και δίχως να παρατηρήσουν τα χαρακτηριστικά, πιθανόν για να είναι περισσότερο 

σίγουροι, είτε πως αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει κάτι ίδιο αλλά και κάτι διαφορετικό. 

Επομένως, εξακολουθεί να προκαλείται σύγχυση στο μυαλό τους σχετικά με το 

άνοιγμα της γωνίας και τις πλευρές της και ακόμα στο ποιο από τα δύο αυτά στοιχεία 

επηρεάζει στη σύγκριση των γωνιών.  
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Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, αυτή των 8 παιδιών, πιο συγκεκριμένα του 

Τ, ΙΔ, Φ, Ω, Χ, Σ, Ζ και Ν, που δεν κατάφεραν να δώσουν απάντηση. Παρόλα αυτά 

είναι ξεκάθαρο πως δεν παρατηρήθηκε από κανέναν μαθητή ότι στη συγκεκριμένη 

ερώτηση πρόκειται πράγματι για την ίδια περιοχή στο επίπεδο. Ακόμη τα 

αποτελέσματα μας φανερώνουν το γεγονός ότι οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι σε 

αυτήν την ηλικία με τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο η κορυφή είναι το δεύτερο 

γράμμα στην έννοια ΧΥΖ. Έτσι, απουσιάζει παντελώς η έννοια της κοινής κορυφής 

και η σχέση της με τις προς σύγκριση γωνίες ως αιτιολόγηση στις απαντήσεις των 

μαθητών.  

Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι οι μαθητές Η, Λ, Β και Ο, κάνουν λάθος 

στην ονομασία των γωνιών καθώς δεν τοποθετούνε το γράμμα της κορυφής στη 

μέση. Για παράδειγμα μια γωνία με κορυφή τη Δ, ονομάζεται από τους μαθητές ΔΓΗ. 

 

Δραστηριότητα 2 

Ο Θανάσης και η Μυρτώ βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη θέση στην αυλή 

του σχολείου. Ζητείται από τους μαθητές να σχεδιάσουν τον Χριστόφορο, την 

Αναστασία και τον Λεωνίδα έχοντας τεντωμένα τα χέρια τους προς τα δυο παιδιά-

ορόσημα. Η πληροφορίες που δίνονται για τον σχεδιασμό είναι οι εξής: τα χέρια του 

Χριστόφορου σχηματίζουν μια οξεία γωνία, τα χέρια της Αναστασίας μια αμβλεία 

γωνία και τα χέρια του Λεωνίδα μια ορθή γωνία.  

Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η εμβάθυνση της ιδέας της γωνίας 

και η κατηγοριοποίηση ορθή-οξεία-αμβλεία με την προαγωγή μιας γένεσης στο 

επίπεδο [Σημ-Εργ], οδηγώντας σε ένα σημειωτικό σύνολο το οποίο αποδέχεται τις 

χειρονομίες και τελικά, σκίτσα ζωγραφισμένα από τους μαθητές. Τα εργαλεία είναι 

αυτά με τα οποία τα σκίτσα ζωγραφίζονται, αλλά επίσης και τα σώματα των 

μαθητών, αν η συνθήκη αναπαρίσταται σωματικά. Κάποιος ίσως σκεφτεί ότι η 

οπτικοποίηση θα αναλάβει τα ηνία, αλλά ίσως υπάρχει μια μορφή κινητικής 

σημείωσης, με την τοποθέτηση των χεριών. 



52 

 

Εδώ οι απαντήσεις είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν, καθώς σχεδόν κάθε 

μαθητής επεξεργάστηκε και απάντησε, έχοντας κατά νου διαφορετικά δεδομένα. 

Οφείλουμε να ξεκινήσουμε έχοντας ως δεδομένο το γεγονός ότι κανείς δεν 

τοποθέτησε τα τρία παιδιά με βάση τα παιδιά-ορόσημα, αλλά σκόρπια, ακόμη και 

τυχαία πάνω στο χαρτί. Φαίνεται πως πρωταρχικό τους μέλημα ήταν να σχηματίσουν 

το άνοιγμα των χεριών σύμφωνα με τις οδηγίες της εκφώνησης, άσχετα αν τελικά το 

κατάφεραν ή όχι. Έτσι, λοιπόν, 21 μαθητές δεν δοκίμασαν καν να τοποθετήσουν και 

τα τρία σκίτσα με τέτοιον τρόπο που τα χέρια τους να δείχνουν στα παιδιά-ορόσημα, 

τη Μυρτώ και τον Θανάση. Ακόμη και τα παιδιά που επιχείρησαν να λάβουν υπόψη 

τους και αυτό το ζητούμενο, όπως ο Δ, ο Γ και ο Ρ, φαίνεται πως αντιμετώπισαν 

μεγάλη δυσκολία και αναγκάστηκαν να σβήσουν τα αρχικά (και συχνά πιο κοντά στο 

αληθές) σκίτσα τους, στη προσπάθειά τους να προσαρμόσουν τα χέρια ώστε να 

δείχνουν και προς τη ζητούμενη κατεύθυνση. Χαρακτηριστικά, λοιπόν, σε 12 

μαθητές δημιουργήθηκε η εντύπωση πως τα τρία προς σχεδίαση παιδιά θα έπρεπε να 

πιάνονται χέρι-χέρι και να βρίσκονται όλα στην ίδια ευθεία. Ένας μαθητής μονάχα, ο 

Ρ, κατάφερε να τοποθετήσει στη σωστή απόσταση τα δύο από τα τρία παιδιά, ενώ το 

τρίτο (τα χέρια του οποίου σχηματίζουν οξεία γωνία) τοποθετήθηκε σε διαφορετική 

θέση. 

Επίσης σε 6 μαθητές, παρατηρήθηκε δυσκολία στην αναπαράσταση αυτών 

των γωνιών, καθώς συχνά, κυρίως η ορθή σχεδιάστηκε ως ευθεία γωνία. Αυτοί ήταν 

οι μαθητές ΙΗ, Π, Χ, Θ, Ω και Μ. Φαίνεται από τις απαντήσεις των μαθητών πως ο 

σχεδιασμός της οξείας και της αμβλείας γωνίας δεν δυσκόλεψε σε αυτή τη 

δραστηριότητα και πως μάλλον είναι αρκετά ξεκάθαρες στο μυαλό τους. 

Σε αυτή τη δραστηριότητα, 11 από τις απαντήσεις των παιδιών δεν είμαστε σε 

θέση να τις επεξεργαστούμε και να τις λάβουμε υπόψη. Αυτό συμβαίνει διότι 

σχεδίασαν μεν τα σκίτσα των τριών παιδιών και το άνοιγμα των χεριών  τους, 

ωστόσο δεν έδωσαν ονόματα στα σκίτσα με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε ποια 

γωνία σχηματίζει ποιο παιδί.  

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δραστηριότητας μας οδηγούν στη 

σκέψη πως ίσως η διατύπωση δυσκόλεψε τις απαντήσεις των παιδιών. Πιθανά 

περισσότερες εξηγήσεις στην εκφώνηση ή διαφορετικό λεξιλόγιο να βοηθούσε τα 

παιδιά να καταλάβουν ότι εξίσου σημαντικό με την σωστή αναπαράσταση των τριών 
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γωνιών ήταν και η κατεύθυνση των χεριών προς τα σκίτσα-ορόσημα. Ίσως επίσης, 

ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας ήταν ο περιορισμός της απάντησης σε ένα 

φύλλο χαρτί, και ίσως ακόμη το γεγονός ότι έπρεπε να σβήνουν και να σχεδιάζουν 

από την αρχή τα σκίτσα τους όταν ανακάλυπταν πως δεν ανταποκρίνονται στα 

στοιχεία της εκφώνησης, να τους απέτρεψε να προσπαθήσουν περισσότερο. 

Επιπλέον, συμπεραίνουμε πως αν παρόμοια δραστηριότητα γινόταν σε πραγματικό 

χώρο (προαύλιο χώρο σχολείου) με την φυσική συμμετοχή των παιδιών τα 

αποτελέσματα θα διαφοροποιούνταν κατά πολύ, καθώς οι ίδιοι οι μαθητές, γρήγορα 

θα ανατροφοδοτούνταν από τις δικές τους κινήσεις και θα ήταν σε θέση να 

προσπαθήσουν ξανά και να πειραματιστούν περισσότερο σε λιγότερο χρόνο. 

 

 Δραστηριότητα 3 

Και αυτή η ερώτηση εστιάζει στη σύγκριση γωνιών. Αυτή τη φορά όμως οι 

μαθητές καλούνται να δώσουν εξήγηση ποια από τις δύο γωνίες είναι η μικρότερη και 

ποια η μεγαλύτερη, δίχως τη χρήση κάποιου εργαλείου μέτρησης. Πρέπει, δηλαδή, να 

λειτουργήσουν διαισθητικά. Σχεδιάσαμε έτσι τις δύο προς σύγκριση γωνίες ώστε η 

οξεία να “τεντώνεται” λίγο περισσότερο από την αμβλεία γωνία για να δούμε αν στο 

μυαλό των παιδιών 6ης δημοτικού μεγαλύτερη γωνία είναι αυτή που έχει πιο μακριές 

τις δυο γραμμές της.  

Ωστόσο, 6 παιδιά, οι ΙΔ, ΙΓ, ΙΒ, Σ, Ψ και ΙΖ, έπεσαν σε αυτήν την παγίδα και 

έλαβαν υπόψη τους αποκλειστικά το μήκος των πλευρών προκειμένου να δώσουν 

απάντηση. Για αυτούς, λοιπόν, η αριστερή γωνία, η οξεία, θεωρήθηκε ως η 

μεγαλύτερη. Αυτός ο ισχυρισμός οδήγησε στο συμπέρασμα πως «…άμα η α) 

τεντωθεί θα γίνει μεγαλύτερη», σύμφωνα με τον μαθητή ΙΖ. Η παραπάνω δήλωση 

φανερώνει πως στο μυαλό ορισμένων παιδιών το μήκος των πλευρών εξακολουθεί να 

επηρεάζει το μέγεθος μιας γωνίας. 

Σύμφωνα με την απάντηση του μαθητή ΙΒ, συμπεραίνουμε πως τελειώνοντας 

το δημοτικό τα παιδιά κουβαλούν ακόμη μια δυσκολία να αναγνωρίσουν ποια γωνία 

είναι αμβλεία και ποια είναι οξεία. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής 
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της σύγχυσης, όπου η αμβλεία αναγνωρίζεται ως η μικρότερη από τις συγκρινόμενες 

γωνίες: «..γιατί είναι αμβλεία άρα και με λιγότερες μοίρες». 

Όσον αφορά 23 μαθητές, αναγνώρισαν τη μία γωνία, την αριστερή, ως οξεία 

και την χαρακτήρισαν ως τη μικρότερη και την άλλη, τη δεξιά, την αναγνώρισαν ως 

αμβλεία και έτσι την χαρακτήρισαν ως τη μεγαλύτερη. Ωστόσο, ο μαθητής Κ, δεν 

έδωσε σαφή απάντηση καθώς έγραψε πως: «Η α) είναι μικρότερη και η β) είναι 

μικρότερη», δυσκολεύοντας έτσι την αξιολόγηση της. Με βάση κάποιες απαντήσεις 

συμπεραίνουμε πως δυσκολεύτηκαν να τις διατυπώσουν με δικά τους λόγια εξαιτίας 

της εκφώνησης που ζητούσε να πουν ποια είναι η μικρότερη και ποια η μεγαλύτερη 

ανάμεσα σε δύο μόνο γωνίες (αν η μια είναι η μικρότερη τότε αυτή που μένει είναι η 

μεγαλύτερη).  

Για την αιτιολόγηση της απάντησής τους, 15 μαθητές προτίμησαν τους 

ορισμούς «οξεία» και «αμβλεία» παρά πρακτικούς χαρακτηρισμούς όπως «άνοιγμα» 

ή «κλίνει». 

Όσοι από τους μαθητές αιτιολόγησαν την απάντησή τους ισχυρίστηκαν πως η 

μια είναι οξεία, άρα και μικρότερη από την άλλη που δήλωσαν πως είναι αμβλεία. 

Επιπλέον, αξίζει να σταθούμε σε δύο απαντήσεις τις οποίες μπορούμε εν μέρει να 

λάβουμε ως σωστές. Ένας μαθητής βρήκε την οξεία γωνία ως τη μικρότερη και την 

αμβλεία ως τη μεγαλύτερη, όμως για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται πως 

έκανε χρήση του μοιρογνωμονίου, μιας και καταγράφει τις μοίρες που μέτρησε σε 

κάθε μια από της δύο γωνίες. Αυτός είναι ο μαθητής Δ. Μπορεί το αποτέλεσμά του 

να είναι σωστό, εντούτοις δεν λειτούργησε συγκρίνοντας τις δύο γωνίες διαισθητικά, 

όπως ήταν το ζητούμενο. Ένας άλλος πάλι μαθητής αντιλαμβάνεται πως μια οξεία 

γωνία είναι πιο μικρή από μια αμβλεία κι έτσι χαρακτηρίζει την αριστερή ως τη 

μικρότερη γωνία και τη δεξιά ως τη μεγαλύτερη. Αυτός είναι ο μαθητής Ω. Παρόλα 

αυτά η αιτιολόγησή του μας βάζει σε επιπλέον σκέψεις καθότι απάντησε ότι «… το 

πρώτο σχήμα είναι πιο μικρό από το δεύτερο».  

Ο μαθητής Γ αναγνωρίζει την οξεία γωνία ως την μικρότερη γιατί έχει 

λιγότερες μοίρες και την αμβλεία ως την μεγαλύτερη γιατί έχει περισσότερες μοίρες. 



55 

 

Άλλοι 3 μαθητές, ο ΙΘ, ο Ρ και ο ΙΗ, αναφέρουν απλώς ότι η α) είναι η 

μικρότερη γωνίας δίχως να την χαρακτηρίζουν οξεία ή να αιτιολογούν την απάντησή 

τους. Σε αυτούς μπορεί να προστεθεί και ο μαθητής Φ, ο οποίος απλά υποδεικνύει 

την σωστή απάντησή του. 

Τέλος, ο μαθητής Τ, δικαιολογεί την απάντησή του με το σκεπτικό ότι στην 

οξεία γωνία οι γραμμές είναι πιο «κλειστά» σε σχέση με την αμβλεία. 

 

Δραστηριότητα 4 

Σε αυτή την δραστηριότητα για ακόμη μια φορά απαιτείται η σύγκριση 

γωνιών. Τα παιδιά καλούνται να συγκρίνουν ένα ζεύγος γωνιών και να εξηγήσουν αν 

η μια είναι μικρότερη από την άλλη. Πρόκειται ουσιαστικά για την ίδια γωνία (από 

άποψη μεγέθους-μοιρών), μόνο που, όπως επισημαίνει και ο μαθητής Ψ, «…η μία 

είναι σε σμίκρυνση». Οι απαντήσεις εδώ μπορούν εύκολα να κατηγοριοποιηθούν σε 

δυο ομάδες.  

Σύμφωνα με την πρώτη ομάδα, 24 παιδιά, βρίσκουν τις δυο προς μελέτη 

γωνίες ίσες-ίδιες με τη λογική πως το μήκος των πλευρών δεν επηρεάζει το μέγεθος. 

Μάλιστα είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο μαθητής Θ το επιβεβαιώνει με γραπτή 

απόδειξη, προεκτείνοντας τις πλευρές της μιας γωνίας, έτσι που να είναι ίδιες σε 

μήκος με αυτές τις άλλης γωνίας, με αποτέλεσμα να μην διαφοροποιείται το τελικό 

μέγεθος. 4 μαθητές δεν αιτιολόγησαν την απάντησή τους και έγραψαν απλώς πως 

«και οι δυο είναι ίδιες». Αυτοί οι μαθητές είναι οι ΙΓ, Σ, Κ και Ν. Επιπλέον, 5 

μαθητές έδωσαν τις απαντήσεις τους έχοντας πραγματοποιήσει μετρήσεις με το 

μοιρογνωμόνιο και έτσι έχουν ως αποκλειστικό κριτήριο τις μοίρες. Αυτοί είναι οι 

μαθητές Π, Ξ, Μ, Ρ και Ι. Ακόμη, οι μαθητές Α και ΙΑ, έγραψαν πως είναι και οι δύο 

οξείες και άρα ίδιες. Αυτό το τελευταίο στοιχείο μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως στο 

μυαλό των παιδιών, ίσως, οι γωνίες που ανήκουν στο ίδιο είδος είναι και ίσες σε 

μέγεθος, δηλαδή όλες οι οξείες είναι ίδιες, το ίδιο και οι αμβλείες. Ή πιθανά να 

γνωρίζουν πως δυο γωνίες, παρόλο που βρίσκονται στο ίδιο είδος, μπορεί να έχουν 

διαφορετικό μέγεθος ανοίγματος, ωστόσο να απαντούν πως είναι ίσες, δίχως να 

χρησιμοποιήσουν κάποιο εργαλείο μέτρησης. 
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Μια μεγάλη μερίδα μαθητών, 11 παιδιά, μας αποκαλύπτει πως έχουν 

αντιληφθεί τους παράγοντες που επηρεάζουν ή που αντίστοιχα δεν επηρεάζουν τη 

σύγκριση μεταξύ δύο γωνιών. Αυτό το αποδεικνύουν τα επιχειρήματα που 

παραθέτουν όταν ισχυρίζονται πως πρόκειται για την ίδια γωνία. Ο μαθητής Θ, όπως 

προαναφέρθηκε, είχε την ιδέα να προεκτείνει τις πλευρές στη δεύτερη γωνία για χάρη 

τις αιτιολόγησης. Κάποιοι αντιλαμβάνονται πως εκ πρώτης όψεως εμφανίζουν κάτι 

διαφορετικό, οι πλευρές της μιας γωνίας, σύμφωνα με τον Β, «…έχουν μεγαλύτερο 

μήκος…», ο μαθητής Ε «…το ένα σχήμα είναι μικρότερο από το άλλο…», ωστόσο, 

«…το μήκος δεν επηρεάζει το άνοιγμα των γωνιών…», ή επίσης ο μαθητής Γ 

δηλώνει ότι «…δεν παίζει ρόλο το μέγεθος του σχήματος στις μοίρες». Αξιοσημείωτη 

είναι η απάντηση του μαθητή Ψ, όπως προείπαμε, όπου σύμφωνα με αυτόν «οι γωνίες 

είναι ίσες απλά η μία είναι σε σμίκρυνση». 

Σύμφωνα με τη δεύτερη ομάδα, 3 μαθητές, ο Υ, Τ και ΙΖ, ισχυρίζονται πως οι 

δυο συγκρινόμενες γωνίες δεν είναι ίδιες αλλά αναγνωρίζουν αυτήν με τις κοντύτερες 

γραμμές ως την πιο μικρή. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δίνουν κάποια ιδιαίτερη 

αιτιολόγηση, προκειμένου να στηρίξουν την απάντησή τους. 

Βλέπουμε στην απάντηση του Τ πως «η πρώτη γωνία είναι η μεγαλύτερη και η  

μικρότερη η δεύτερη» διότι η πρώτη «… έχει τις γραμμές της πιο ανοιχτά». Έτσι η 

γωνία με τις μεγαλύτερες σε μήκος πλευρές θεωρήθηκε και η μεγαλύτερη από τις 

δύο. 

 Τέλος, για μία ακόμη φορά παρατηρούμε ότι συγχέονται, ή δεν είναι 

ξεκάθαρο στο μυαλό τους, οι αμβλείες και οι οξείες. Σε αυτό το συμπέρασμα 

οδηγούμαστε από τις απαντήσεις του μαθητή Ο και του μαθητή Λ, οι οποίοι 

δηλώνουν ότι οι γωνίες είναι ίσες γιατί είναι αμβλείες.  

 

5.3.  Ενδεικτικά παραδείγματα απαντήσεων 

 

Αξίζει να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα μαθητών και απαντήσεων που 

δόθηκαν ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα και αμεσότερα τις αντιλήψεις τους για τη 

γωνία. 
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Στην πρώτη ερώτηση, η οποία ζητούσε να δοθεί ορισμός της γωνίας, ο  

μαθητής Φ αναφέρει ότι «γωνία είναι η προεξοχή ενός σχήματος». Άλλες απαντήσεις 

έχουν ως εξής: μαθητής Ε «μία γωνία είναι ένα κάθετο κι ένα οριζόντιο τμήμα που 

συναντιούνται σε ένα σημείο», μαθητής Ζ «δύο γραμμές που συναντιούνται», 

μαθητής Η «είναι το σημείο στο οποίο ενώνονται δύο γραμμές», μαθητής Β «είναι το 

σημείο που ενώνονται δύο κάθετες πλευρές ενός σχήματος», μαθητής ΙΔ «γωνία είναι 

στα πλάγια του τετραγώνου και σε άλλα σχήματα», μαθητής Θ «γωνία είναι ένα 

μικρό τρίγωνο», μαθητής Η «είναι το σημείο που ενώνονται οι δύο γραμμές ενός 

σχήματος», μαθητής ΙΒ «είναι το ύψος και το πλάτος και ενώνονται», μαθητής ΙΗ 

«είναι μια μύτη ενός σχήματος όπου γέρνει προς μια κατεύθυνση και έχει σχέση με 

τις μοίρες», μαθητής Ψ «γωνία είναι η άκρη ενός πράγματος που μοιάζει με μύτη». 

Παρατηρούμε ότι πολλοί μαθητές έχουν ταυτίσει τη γωνία με τα γεωμετρικά σχήματα 

και δυσκολεύονται να την αντιληφθούν αυτόνομα ως έννοια. Επιπλέον είναι ιδιαίτερα 

ισχυρά τα εμπειρικά παραδείγματα της γωνίας από την καθημερινή ζωή καθιστώντας 

την προεξοχή και μύτη. 

Στην δεύτερη ερώτηση ζητούνταν ορισμοί για την ορθή, οξεία, αμβλεία, 

πλήρη και ευθεία γωνία, καθώς και για την μοίρα. 

 Απαντήσεις για την ορθή γωνία: μαθητής Ψ «ορθή γωνία είναι αυτή που είναι 

στη μέση 90
ο
», μαθητής Ρ «μια κάθετη και μια οριζόντια γραμμή», μαθητής Ε «ένα 

κάθετο και ένα οριζόντιο τμήμα που συναντιούνται σε ένα σημείο και το άνοιγμά της 

είναι 90
ο
» ενώ οι περισσότεροι απαντούν αποκλειστικά με τις μοίρες. Εδώ, με 

εξαίρεση κάποια στερεοτυπικά παραδείγματα περί οριζόντιου και κάθετου, 

διαφαίνεται κατανόηση στις μοίρες ωστόσο μόνο ο μαθητής Ε αναφέρει τη γωνία ως 

«άνοιγμα». 

Απαντήσεις για την οξεία και την αμβλεία γωνία: μαθητής ΙΒ «οξεία είναι η 

γωνία η οποία οι μοίρες της είναι κάτω από 90
ο
 και αμβλεία οι μοίρες της είναι πάνω 

από 90
ο
», μαθητής Ε «οξεία είναι η γωνία που το άνοιγμά της είναι μικρότερο από 

90
ο
 και αμβλεία αυτή που το άνοιγμά της είναι μεγαλύτερο από 90

ο
», μαθητής Η 

«οξεία γωνία είναι 1
ο
 - 89

ο
 και αμβλεία 91

ο
 – 179

ο
», μαθητής Β «οξεία >90

ο
 και 

αμβλεία <90
ο
», μαθητής ΙΑ «οξεία είναι αυτή που είναι μικρότερη από την ορθή και 

αμβλεία είναι αυτή που είναι μεγαλύτερη από την ορθή». Να σημειώσουμε ότι είχαμε 

4 παιδιά που δεν απάντησαν καθόλου, ούτε για την οξεία ούτε για την αμβλεία, και 
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άλλοι 7 που έφερναν παραδείγματα όπως του μαθητή Α «οξεία είναι μία γωνία που 

έχει 60
ο
 ενώ αμβλεία είναι μια γωνία που έχει 180

ο
». Κάποια παιδιά φαίνεται να 

μπερδεύουν την οξεία με την αμβλεία. Παρόλα αυτά παρατηρούμε πως τους είναι πιο 

εύκολο σε αυτή την ερώτηση να αναφέρουν την γωνία ως «άνοιγμα», λόγω του ότι 

έχει να κάνει με μέτρηση και μοίρες, παρά να δώσουν έναν ορισμό γενικά για την 

γωνία. Επιπλέον σε απαντήσεις του τύπου «οξεία είναι η γωνία που γέρνει 89
ο
 και 

κάτω ενώ αμβλεία είναι η γωνία όπου γέρνει 91
ο
 και πάνω» όπως του μαθητή ΙΗ, 

βλέπουμε παρανοήσεις που σχετίζονται με την εννοιολογική μετάβαση από τους 

φυσικούς αριθμούς στους ρητούς. 

Απαντήσεις για την ευθεία και την πλήρη γωνία: μαθητής Ο «ευθεία είναι η 

γωνία με 180
ο
», μαθητής Σ «ευθεία είναι 120

ο
», μαθητής Ρ «ευθεία γωνία είναι μια 

γραμμή», μαθητής Π «ευθεία γωνία είναι αυτή που έχει 0 μοίρες», μαθητής Κ 

«ευθεία γωνία είναι μια ίσια γραμμή», μαθητής Ε «είναι μια γωνία που το άνοιγμά 

της είναι 180
ο
». Όσον αφορά την πλήρη γωνία έχουμε 10 μαθητές που γράφουν ότι 

είναι «360
ο
», τον μαθητή ΙΑ που μας λέει ότι «είναι ένας σχηματισμένος κύκλος», 

ενώ 4 παιδιά, ο ΙΒ, ΙΖ, ΙΓ και Π, απάντησαν ότι είναι 180
ο
. Να σημειώσουμε ότι σε 

αυτές τις γωνίες είχαμε πιο λίγους μαθητές που απάντησαν κάτι. Δηλαδή, 16 μαθητές 

δεν έδωσαν καμία απάντηση. 

Απαντήσεις για τις μοίρες: μαθητής Γ «Η μοίρα είναι η μονάδα μέτρησης 

γωνιών και μας βοηθάει να καταλάβουμε αν η γωνία είναι ορθή, οξεία ή αμβλεία», 

μαθητής Δ «η μονάδα μέτρησης του ανοίγματος μιας γωνίας», οι μαθητές Β, Η, Ο, ΙΕ 

και Λ «η μοίρα είναι 60 λεπτά», μαθητής ΙΒ «είναι ο μόνος τρόπος μέτρησης των 

γωνιών», μαθητής ΙΑ «μοίρα ονομάζεται η κλήση της γωνίας», μαθητής ΙΗ «το πόσο 

γέρνει μία γωνία». Είναι εμφανές ότι η μοίρα αναγνωρίζεται ως μονάδα μέτρησης 

των γωνιών και σε αυτό οφείλεται η μεγαλύτερη ευκολία στο να χαρακτηρίσουν την 

γωνία ως άνοιγμα. Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε μεγάλο αριθμό μαθητών, 10, 

που δεν απάντησαν. 

Στη δραστηριότητα 1, στην οποία έχουμε δύο σχήματα με κοινή γωνία όπου 

τα παιδιά είχαν να απαντήσουν στο ερώτημα αν η γωνία είναι η ίδια παρότι αλλάζουν 

τα μήκη των πλευρών του σχήματος, οι απαντήσεις είχαν ως εξής: μαθητής Ψ «ναι 

είναι η ίδια γωνία γιατί είναι οι ίδιες γραμμές», μαθητής ΙΗ «ναι γιατί η γωνία είναι 

οξεία», μαθητής Υ «όχι, η ΕΔΖ είναι πιο μεγάλη», μαθητής ΙΖ «Δεν είναι η ίδια 
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γωνία γιατί η ΕΔΖ είναι μεγαλύτερη», μαθητής ΙΓ «Σωστά γιατί είναι σχεδόν η ίδια 

γωνία», μαθητής ΙΑ «είναι ίδιες γιατί η κλίση τους είναι ίδια και ίσες μεταξύ τους», 

μαθητής Ρ «έχει δίκιο επειδή όσο μεγάλες κι αν είναι οι δύο γραμμές η γωνία που 

φτιάχνουν είναι ίδιες», μαθητής Π «έχει δίκιο διότι το άνοιγμα της γωνίας είναι ίδιο», 

μαθητής Β «έχει γιατί στην γωνία ΔΓΗ εκτείνονται οι γραμμές», μαθητής Μ «Ναι 

είναι ίδια γωνία παρόλο που δεν έχουν ίδιο μέγεθος», μαθητής Η «έχει γιατί στη 

γωνία ΔΓΗ εκτείνονται οι γραμμές σχηματίζοντας την γωνία ΕΔΖ», μαθητής ΙΒ 

«είναι ίδια γιατί η ΕΔΖ έχει απλά μεγαλύτερες γραμμές», μαθητής ΙΕ «ναι γιατί είναι 

δύο τρίγωνα τα οποία μοιράζονται την ίδια γωνία», μαθητής Θ «η γωνία είναι ίδια αν 

προσθέσουμε και άλλη μία γραμμή για να ενωθούν», μαθητής Ε «είναι η ίδια γωνία 

γιατί το άνοιγμα των δύο τριγώνων είναι ίδιο», μαθητής Δ «ναι καθώς στο σχήμα 

ΕΔΖ δεν σχηματίζει κάποια άλλη γωνία», μαθητής Γ «ναι είναι διότι δεν έχει σχέση 

το μέγεθος του σχήματος όταν μετράμε γωνίες». Πολύ καλή προσπάθεια από μέρους 

των μαθητών να αιτιολογήσουν γιατί η γωνία είναι ίδια, παρότι υπήρξε, σε 2 

περιπτώσεις, και η αντίθετη άποψη ότι δεν είναι ίδια. Τα παιδιά σε γενικές γραμμές 

κατάλαβαν ότι είναι η ίδια γωνία όμως ήταν αρκετά δύσκολο γι αυτούς να το 

αιτιολογήσουν. Εμφανίστηκαν, επιπλέον, 3 περιπτώσεις παιδιών που έδωσαν 

καταφατική απάντηση χωρίς ωστόσο να την αιτιολογήσουν. 

Απαντήσεις δραστηριότητας 2, όπου έπρεπε να σχεδιάσουν τρία παιδιά που 

σχηματίζουν με τα χέρια τους μία ορθή, μία οξεία και μία αμβλεία γωνία:  

Ο μαθητής ΙΘ: 



60 

 

 

 

Ο μαθητής ΙΗ: 

 

 

Εικόνα 10: Σχέδιο μαθητή ΙΘ για την δραστηριότητα 2 

Εικόνα 11: Σχέδιο μαθητή ΙΗ για την δραστηριότητα 2 
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Ο μαθητής ΙΖ: 

 

 

Ο μαθητής Ι: 

 

 

Ο μαθητής ΙΑ: 

Εικόνα 12: Σχέδιο μαθητή ΙΖ για την δραστηριότητα 2 

Εικόνα 13: Σχέδιο μαθητή Ι για την δραστηριότητα 2 
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Ο μαθητής ΙΒ: 

 

 

 

 

Εικόνα 14: Σχέδιο μαθητή ΙΑ για την δραστηριότητα 2 

Εικόνα 15: Σχέδιο μαθητή ΙΒ για την δραστηριότητα 2 
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Ο μαθητής ΙΕ: 

 

 

Ο μαθητής ΙΔ: 

 

 

 Στην 3
η
 δραστηριότητα, όπου έχουμε μία οξεία και μία αμβλεία γωνία με 

προσκείμενες πλευρές σχεδόν ίσου μήκους, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: μαθητής Γ 

Εικόνα 16: Σχέδιο μαθητή ΙΕ για την δραστηριότητα 2 

Εικόνα 17: Σχέδιο μαθητή ΙΔ για την δραστηριότητα 2 
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«η οξεία είναι μικρότερη γιατί έχει λιγότερες μοίρες και η αμβλεία είναι μεγαλύτερη 

γιατί έχει περισσότερες μοίρες», μαθητής Ε «η μικρότερη είναι η πρώτη εφόσον είναι 

οξεία, άρα μεγαλύτερη είναι η αμβλεία», μαθητής Θ «οι γωνίες είναι ίδιες γιατί 

έχοντας το κέντρο γνωρίζουμε ότι είναι ίσες», μαθητής Β «μικρότερη = οξεία, 

μεγαλύτερη = αμβλεία», μαθητής Σ «η οξεία είναι μεγαλύτερη γιατί από το 0 κλείνει 

πιο πολύ ενώ η αμβλεία από το 0 κλείνει πιο λίγο», μαθητής Τ «η <α> είναι 

μικρότερη επειδή οι γραμμές είναι πιο κλειστά σε σχέση με το <β>», μαθητής Ψ «η 

οξεία είναι μεγαλύτερη γιατί έχουμε μάθει ότι αυτές οι οποίες είναι πιο κοντά άμα τις 

μετρήσουμε βγάζουν μεγαλύτερο αριθμό», μαθητής ΙΔ «η οξεία είναι μικρότερη και 

η αμβλεία μεγαλύτερη, μπορεί όμως να είναι και ίδιες», μαθητής ΙΖ «η αμβλεία είναι 

μικρότερη γιατί η οξεία αν τεντωθεί θα γίνει μεγαλύτερη». Παρότι η πλειοψηφία των 

μαθητών απάντησε ότι η οξεία είναι μικρότερη στηρίζοντάς το αποκλειστικά στις 

μοίρες χωρίς να αναφερθεί η λέξη άνοιγμα, δεν μπορούμε να παραλείψουμε τις 

παρανοήσεις που ήρθαν στην επιφάνεια. Αντιλαμβανόμαστε ότι πολλοί μαθητές, ίσως 

παρακινούμενοι από τις εμπειρικές τους εικόνες περί γωνίας, θεώρησαν ότι η οξεία 

είναι μεγαλύτερη γιατί είναι πιο αιχμηρή. Έλαβαν, δηλαδή, υπόψη τις εξωτερικές 

τους γωνίες. Ένας μαθητής θεωρεί ότι είναι ίδιες γιατί η κορυφή τους, το κέντρο τους 

αυτολεξεί, είναι ίδιο, ενώ ένας άλλος δηλώνει χωρίς να αιτιολογεί ότι η οξεία αν 

τεντωθεί θα γίνει μεγαλύτερη από την αμβλεία. Η αμφιβολία είναι εμφανής και σε 

ένα άλλο παιδί που ενώ απαντάει σωστά σπεύδει να προσθέσει ότι μπορεί να είναι 

και ίσες, μάλλον λόγω ισότητας των προσκείμενων πλευρών τους. Επιπλέον, 

παρατηρήσαμε και πάλι ένα αρκετά συχνό λάθος των μαθητών το οποίο οφείλεται 

στη μέτρηση των γωνιών με το μοιρογνωμόνιο. Όταν το μοιρογνωμόνιο ξεκινάει την 

αρίθμησή του από αμφότερες τις πλευρές, οι μαθητές δεν ξέρουν ποιον αριθμό από 

τους δύο να κοιτάξουν. Έτσι μπορεί να ισχυριστούν ότι μέτρησαν μία οξεία γωνία και 

την βρήκαν 120
ο
 και μία αμβλεία 40

ο
. Σε αυτό το φαινόμενο βασίζεται και η 

απάντηση του μαθητή ΙΒ που μας γράφει ότι οι αμβλείες όταν τελικά τις μετράμε 

είναι μικρότερες. 

 Απαντήσεις δραστηριότητας 4 με τις δύο ίσες γωνίες αλλά διαφορετικού 

μήκους προσκείμενες πλευρές: μαθητής ΙΖ «η πρώτη γωνία είναι μεγαλύτερη και η 

δεύτερη μικρότερη», μαθητής ΙΕ «είναι το ίδιο τρίγωνο απλώς οι πλευρές του ενός 

είναι πιο μακριές από του άλλου», μαθητής ΙΔ «όχι είναι ίδιες, το μέγεθός τους όμως 

ναι», μαθητής ΙΓ «και οι δύο είναι ίδιες», μαθητής ΙΒ «το ένα έχει απλά μεγαλύτερες 
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γραμμές αλλά οι μοίρες είναι ίδιες», μαθητής ΙΑ «είναι ίδιες γιατί και οι δύο 

σχηματίζουν οξεία γωνία», μαθητής Ψ «οι γωνίες είναι ίσες απλά η μία είναι σε 

σμίκρυνση», ο μαθητής Υ «τα τρίγωνα είναι ίδια, η μικρότερη γωνία είναι η 

δεύτερη», μαθητής Τ «το πρώτο είναι μεγαλύτερο από το δεύτερο επειδή έχει τις 

γραμμές πιο ανοιχτά», ο μαθητής Ρ «είναι ίδιες γιατί άμα τις μετρήσεις έχουν και οι 

δύο ίδιες μοίρες», ο μαθητής Ο «όχι γιατί και οι δύο είναι αμβλείες», ο μαθητής Ξ 

«στις μοίρες είναι ίδιες», ο μαθητής Α «είναι ίδιες επειδή και οι δύο είναι περίπου 

160
ο
 μοίρες δηλαδή οξείες γωνίες», ο μαθητής Β «οι γωνίες είναι ίσες απλά στην 

πρώτη εικόνα έχει μεγαλύτερο μήκος», ο μαθητής Θ «το σχήμα αν το συνεχίσουμε θα 

δούμε ότι δεν υπάρχει δεύτερη γωνία οπότε είναι ίσες», ο μαθητής Η «η πρώτη γωνία 

είναι ίδια με την δεύτερη απλώς επεκτείνονται οι γραμμές της», ο μαθητής Ζ «είναι 

ίσες απλά η πρώτη είναι πιο μακριά», ο μαθητής Ε «παρόλο που το ένα σχήμα είναι 

μικρότερο από το άλλο έχουν το ίδιο άνοιγμα, αφού το μήκος δεν επηρεάζει το 

άνοιγμα των γωνιών», ο μαθητής Γ «είναι ίσες διότι δεν παίζει ρόλο το μέγεθος του 

σχήματος στις μοίρες». Αρχικά να πούμε ότι τα περισσότερα παιδιά, 24 από τους 32, 

απάντησαν ότι οι γωνίες είναι ίσες και επιχείρησαν ο καθένας με τον δικό του τρόπο 

να το αιτιολογήσει. Ωστόσο υπήρξαν 3 περιπτώσεις, οι μαθητές ΙΖ, Υ και Τ, με την 

παρανόηση ότι όσο μεγαλύτερες οι προσκείμενες πλευρές τόσο μεγαλύτερη η γωνία. 

Και σε αυτή την δραστηριότητα είχαμε 5 παιδιά που φοβήθηκαν να δώσουν κάποια 

απάντηση πιθανόν λόγο ανασφάλειας και χαμηλής αυτοπεποίθησης. Παρατηρείται 

και πάλι το φαινόμενο να μπερδεύουν τους ορισμούς των γωνιών καθότι ο μαθητής Ο 

και ο μαθητής Λ δήλωσαν ότι οι γωνίες είναι αμβλείες παρότι είναι οξείες. Όπως 

στην προηγούμενη δραστηριότητα έτσι και σε αυτή, διαπιστώθηκε η παρανόηση που 

δημιουργείται κατά τη διδασκαλία της μέτρησης των γωνιών ώστε οξείες γωνίες να 

τις βγάζουν μεγαλύτερες από 90
ο
 και αμβλείες μικρότερες των 90

ο
. Ο μαθητής Α 

απάντησε καθαρά ότι «οι γωνίες είναι οξείες και περίπου 160
ο
». Προφανώς ξεκινάνε 

την αρίθμηση των γωνιών από την αντίστροφη πλευρά του μοιρογνωμονίου χωρίς να 

αντιλαμβάνονται ότι το άνοιγμα της γωνίας ξεκινάει από την άλλη πλευρά του 

εργαλείου. Να σημειώσουμε τέλος, ότι 3 μαθητές, οι Ν, Σ και Κ, αναφέρουν πως 

πρόκειται για ίδιες γωνίες, όμως δεν αιτιολογούν την απάντησή τους. 
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5.4. Ενδεικτικά παραδείγματα μαθητών 

Σε αυτή την παράγραφο θα σχολιάσουμε 4 περιπτώσεις μαθητών όπου 

εξετάζοντας συνολικά όλες τις απαντήσεις τους και συνδυάζοντάς τες, εμφάνισαν ο 

καθένας για διαφορετικό λόγο, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

Ο μαθητής Ε ήταν συνολικά αρκετά δυνατός. Οι απαντήσεις του ήταν πλήρεις 

και κατάφερε λεκτικά να γίνει κατανοητός σε όλες τις ερωτήσεις. Φαίνεται από όλη 

την εικόνα του γραπτού του ότι αναγνωρίζει την γωνία ως άνοιγμα, ενώ σε γενικές 

γραμμές, οι απαντήσεις προσεγγίζουν την ορθότητα.  

Παρόλα αυτά εμφανίζει μια αρκετά στερεοτυπική αντίληψη περί γωνίας, 

πράγμα το οποίο φαίνεται στους ορισμούς που δίνει. Δηλώνει για την γωνία ότι είναι 

«ένα κάθετο και ένα οριζόντιο τμήμα που συναντιούνται σε ένα σημείο», και για την 

ορθή ότι είναι πάλι «ένα κάθετο και ένα οριζόντιο τμήμα που ενώνονται». Αυτό 

διακρίνεται, επίσης, και στην δραστηριότητα 2, όπου αναπαριστά τις γωνίες με την 

μία προσκείμενη πλευρά να είναι πάντα οριζόντια.  

 

 

Ωστόσο, στις υπόλοιπες δραστηριότητες δείχνει να έχει αντιληφθεί με κάθε 

τρόπο ότι δεν σχετίζεται το μέγεθος μιας γωνίας από τα μήκη των πλευρών της. Στην 

δραστηριότητα 1 δηλώνει ορθά ότι πρόκειται για «την ίδια γωνία» και το αιτιολογεί 

προσθέτοντας ότι «το άνοιγμα είναι ίδιο». Στη δραστηριότητα 3 γίνεται αντιληπτό ότι 

έχει κατανοήσει πως οποιαδήποτε οξεία είναι μικρότερη από οποιαδήποτε αμβλεία. 

Επιπλέον, στην δραστηριότητα 4 δηλώνει και πάλι πως «παρόλο που το σχήμα είναι 

Εικόνα 18: Σχέδιο μαθητή Ε για την δραστηριότητα 2 
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μικρότερο από το άλλο έχουν το ίδιο άνοιγμα, αφού το μήκος δεν επηρεάζει το 

άνοιγμα των γωνιών». 

Παρατηρούμε ότι από την πλευρά του μαθητή καταβάλλονται προσπάθειες να 

γίνει κατανοητή η έννοια της γωνίας, όμως τα στερεοτυπικά παραδείγματα με τον 

ίδιο προσανατολισμό σχημάτων κατά τη διδασκαλία δεν βοηθούν, δημιουργώντας 

παρανοήσεις στους μαθητές. 

Ο μαθητής Ρ είναι η περίπτωση μαθητή ο οποίος δεν τα καταφέρνει με το 

λεκτικό κομμάτι, καθότι στις ερωτήσεις των ορισμών δεν έδωσε απαντήσεις ή όταν 

το έκανε ήταν ανεπαρκής, ωστόσο στις δραστηριότητες φάνηκε να έχει ικανοποιητική 

αντίληψη της γωνίας. 

Στην δραστηριότητα 1 απαντάει σωστά λέγοντας «όσο μεγάλες κι αν είναι οι 

δυο γραμμές η γωνία που φτιάχνουν είναι ίδιες». Στην δραστηριότητα 3, χωρίς να 

αιτιολογεί, απαντάει και πάλι σωστά, ενώ στη δραστηριότητα 4 απαντάει επίσης 

σωστά και για να δικαιολογήσει την απάντησή του παραθέτει μέτρηση που εκτέλεσε. 

Αξιοσημείωτο είναι το σκίτσο του στην δραστηριότητα 2, που μας δείχνει 

μεγάλη ευκολία στο να αναπαραστήσει τις γωνίες με σωστό προσανατολισμό χωρίς 

να εμφανίζονται στερεοτυπικές αγκυλώσεις όπως στον προηγούμενο μαθητή. 
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Σε αυτόν τον μαθητή διακρίνουμε μία πρακτική κατανόηση η οποία δεν 

μπορεί να στηριχτεί λεκτικά. 

Ο μαθητής ΙΖ έχει απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις λανθασμένα, εκτός από 

την ορθή γωνία, η οποία καθώς φαίνεται είναι η μόνη που έχει καταλάβει. 

Στην πρώτη ερώτηση γίνεται αντιληπτό ότι έχει στο μυαλό του την γωνία ως 

ένα σχήμα διότι απαντάει πως «είναι μια γραμμή που ενώνεται με μία άλλη και 

σχηματίζει μισό τρίγωνο». Στην ερώτηση 2 δεν δίνει κανέναν ορισμό παρά μόνο 

κάποια παραδείγματα εκ των οποίων τα περισσότερα λάθος. Την ορθή την ορίζει ως 

90
ο
 ενώ την ευθεία και την πλήρη γωνία ως 80

ο
 και 180

ο
 αντίστοιχα.  

Στην δραστηριότητα 1 ισχυρίζεται πως η γωνία με τις μεγαλύτερες πλευρές 

είναι μεγαλύτερη πράγμα αναμενόμενο εφόσον θεωρεί ότι γωνία είναι ένα σχήμα. 

Στην δραστηριότητα 2 εκτός από την ορθή έχει σχεδιάσει 2 αμβλείες με διαφορετικό 

προσανατολισμό εκ των οποίων τη μία ίσως θεωρεί ως οξεία. 

Εικόνα 19: Σχέδιο μαθητή Ρ για την δραστηριότητα 2 
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Στην δραστηριότητα 4 για μία ακόμη φορά δηλώνει ότι η γωνία με τις 

μικρότερες πλευρές είναι η μικρότερη και με τις πιο επιμήκεις είναι μεγαλύτερη. 

Ενδιαφέρον εμφανίζει η απάντηση στην δραστηριότητα 3, όπου απαντάει πως 

η οξεία είναι μεγαλύτερη και η αμβλεία είναι μικρότερη γιατί «άμα η οξεία τεντωθεί 

θα γίνει μεγαλύτερη». 

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο μαθητής ΙΓ ο οποίος αδυνατεί να 

δώσει ορισμούς στα ήδη των γωνιών παρά μόνο δηλώνει για την γωνία πως είναι 

«δύο γραμμές η μία κάθετη και η άλλη οριζόντια». 

Από τις υπόλοιπες δραστηριότητες, οι μόνες που απαντάει σωστά είναι η 

τελευταία όπου δηλώνει πως είναι «και οι δύο ίδιες» όπως επίσης και στη 

δραστηριότητα 3 που ωστόσο δεν την αιτιολογεί.  

Αδυνατεί στην δραστηριότητα 2 να αναπαραστήσει τα τρία είδη γωνιών διότι 

σχεδίασε τρεις ορθές, εκ των οποίων οι δύο πανομοιότυπες.  

 

 
Εικόνα 21: Σχέδιο μαθητή ΙΓ για την δραστηριότητα 2 

Εικόνα 20: Σχέδιο μαθητή ΙΖ για την δραστηριότητα 2 
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Τέλος, στη δραστηριότητα 1 με την κοινή γωνία, απάντησε σωστά όμως στην 

αιτιολογία του δεν ήταν σίγουρος, δηλώνοντας ότι «είναι σχεδόν η ίδια γωνία». 

 

 

6. Ανάλυση αποτελεσμάτων με βάση τη θεωρία του ΓΧΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Εδώ θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας υπό το πρίσμα 

του ΓΧΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος. Η 

εργασία γύρω από την τριάδα [Γωνία, Μοιρογνωμόνιο, Άνοιγμα] περιγράφεται ως 

εξής: 

 

 

Εικόνα 22: Σχηματική αναπαράσταση του ΓΧΕ, με τα δύο οριζόντια επίπεδα, 

γνωστικό και επιστημολογικό, καθώς και τα τρία κάθετα στάδια της διαίσθησης, του 

πειραματισμού και του συλλογισμού. 
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Διαστάσεις της 

γεωμετρικής 

εργασίας. 

Επίσημο 

Αναλυτικό 

 

Σημειωτική 

 

Εργαλειακή 

 

Συλλογιστική 

 

Γεωμετρική έννοια 

 

Η γωνία ως 

δισδιάστατος 

σχηματισμός. 

Το μοιρογνωμόνιο 

ως εργαλείο 

μέτρησης και ως 

γνώση-στην-πράξη 

(με το ίδιο 

μοιρογνωμόνιο 

μετράμε γωνίες με 

διαφορετικού 

μεγέθους πλευρές). 

Η γωνία είναι το 

άνοιγμα που 

σχηματίζουν δύο 

ευθείες, ημιευθείες 

ή ευθύγραμμα 

τμήματα που 

ενώνονται σε μία 

κορυφή. 

 

 

6.1. ΓΧΕ αναφοράς 

 

Σε αυτή την ενότητα θα περιγραφούν τα βήματα τα οποία οφείλει να 

ακολουθεί μία διδασκαλία προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη η εργασία με βάση 

την θεωρία του ΓΧΕ. 

Για την πλήρη εννοιολογική κατανόηση της γωνίας η όλη εργασία πρέπει να 

ξεκινάει με τη σημειωτική γένεση (Εικόνα 23). Να υπάρχει στο γνωστικό επίπεδο η 

οπτικοποίηση η οποία στο επιστημολογικό επίπεδο αντιστοιχεί σε χώρο πραγματικό 

και τοπικό. Μιλάμε, δηλαδή, για ένα αρχικό σχήμα σε έναν πραγματικό τόπο και 

χώρο. Είναι η διαισθητική εμπειρία πάνω στην οποία θα έρθει να «πατήσει» ο 

πειραματισμός ώστε να γίνει κατανοητή από τον άνθρωπο. 
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Αυτό δημιουργείται στους μαθητές ερχόμενοι σε επαφή με πραγματικές καταστάσεις 

γωνιών διαφόρων ειδών.  

Έπειτα ακολουθεί η εργαλειακή γένεση μέσω του πειραματισμού με διάφορα 

όργανα όπου στο γνωστικό επίπεδο έχουμε την κατασκευή της γωνίας από την οποία 

πλέον έχουν αφαιρεθεί τα περιττά στοιχεία και τείνει να γίνει ένα καθαρό μαθηματικό 

γεωμετρικό σχήμα, επίπεδο [Σημ-Εργ] (Εικόνα 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 23: Στην Σημειωτική γένεση το σημείο αναφοράς στο γνωστικό επίπεδο είναι η 

οπτικοποίηση, ενώ στο επιστημολογικό επίπεδο ο τοπικός και πραγματικός χώρος. 

Εικόνα 24: Κατά την Εργαλειακή γένεση, κυρίαρχο στο επιστημολογικό επίπεδο είναι 

το τεχνούργημα και στο γνωστικό επίπεδο η κατασκευή. 

Οπτικοποίηση 

Χώρος 

πραγματικός 

& τοπικός 

Σημειωτική γένεση 

Κατασκευή 

Τεχνούργημα 

Εργαλειακή γένεση 

Επίπεδο 

[Σημ-Εργ] 

Ανακάλυψη 



73 

 

 Στο τέλος καταλήγουμε στη συλλογιστική γένεση όπου έχουμε 

θεωρητικοποιήσει το όλο σχήμα και μπορούμε να συλλογιστούμε πάνω σε αυτό 

βγάζοντας συμπεράσματα και αποδεικνύοντας βασιζόμενοι σε ένα θεωρητικό 

σύστημα κανόνων, επίπεδο [Εργ-Συλ] (Εικόνα 25). Εδώ, πλέον, το αρχικό σχήμα, 

περνώντας από τη διαδικασία του πειραματισμού, και έχοντας υποστεί την 

επεξεργασία της μαθηματικής, αφαιρετικής σκέψης, είναι ένα θεωρητικό 

δημιούργημα πάνω στο οποίο συλλογιζόμαστε και καταλήγουμε σε συμπεράσματα 

που ισχύουν και για άλλα παρόμοια δημιουργήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ο μαθητής είναι σε θέση να πηγαίνει 

αυτόματα από τη διαίσθηση στο συλλογισμό, από το σημειωτικό επίπεδο δηλαδή στο 

συλλογιστικό,  και αντίστροφα, επίπεδο [Σημ-Συλ] (Εικόνα 26). Είναι συνεπώς σε 

θέση από ένα θεωρητικό σύστημα αναφοράς να οπτικοποιήσει ένα σχήμα και 

αντιστρόφως από ένα πραγματικό σχήμα να εξάγει θεωρητικά συμπεράσματα και να 

αποδείξει, χωρίς να μεσολαβήσει η πειραματική διαδικασία. Σε αυτή τη φάση το 

εργαλείο θεωρείται δευτερεύον και παρακάμπτεται. Είναι εμφανές, σε γνωστικό 

επίπεδο, όταν κάποιοι μαθητές έβγαλαν συμπεράσματα και τεκμηρίωσαν τις 

απαντήσεις τους στις ασκήσεις του τεστ χωρίς την χρήση του μοιρογνωμονίου, ενώ 

άλλοι θεωρούσαν απαραίτητη τη χρήση του εργαλείου προκειμένου να απαντήσουν. 

Εικόνα 25: Η Συλλογιστική γένεση πραγματώνεται στο γνωστικό επίπεδο ως 

απόδειξη και στο επιστημολογικό επίπεδο ως θεωρητικό σύστημα αναφοράς. 

Απόδειξη 

Θεωρητικό 
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Επιπλέον, μπορεί να λάβει χώρα και η διαδικασία της εργαλειοποίησης 

δημιουργώντας νέα εργαλεία και ανατροφοδοτώντας τις άλλες δύο γενέσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, όταν η ανατροφοδότηση που έχει πάρει κάποιος από την προηγούμενη 

εμπειρία τον οδηγήσει στο να δημιουργήσει, εξελικτικά, ένα νέο εργαλείο μέσω του 

πειραματισμού, τότε το νέο εργαλείο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μία καινούρια 

σημειωτική ή συλλογιστική γένεση. Σε αυτή την περίπτωση ο ΓΧΕ παρουσιάζει την 

παρακάτω εικόνα (Εικόνα 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26: Στο κάθετο επίπεδο της μοντελοποίησης, μία Σημειωτική γένεση 

μπορεί να οδηγήσει απευθείας στη Συλλογιστική γένεση και το αντίστροφο. 

Εικόνα 27: Η διαδικασία της εργαλειοποίησης σύμφωνα με τον ΓΧΕ, εμφανίζει μία εικόνα 

αφετηρίας από την Εργαλειακή γένεση, καταλήγοντας στην Συλλογιστική ή στην Σημειωτική γένεση. 

Διαίσθηση Συλλογισμός 
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6.2. ΓΧΕ μαθητών 

Αυτό που αντιλαμβανόμαστε με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι 

οι ΓΧΕ των μαθητών απέχουν αρκετά από τους ΓΧΕ αναφοράς. 

Αρχικά, είναι εμφανές ότι οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το θεωρητικό 

πλαίσιο (Εικόνα 28), από το οποίο επιχείρησαν να κατευθυνθούν στο σχήμα και στο 

εργαλείο, επίπεδα [Σημ-Συλ] και [Εργ-Συλ].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να δημιουργηθεί, δηλαδή, η συλλογιστική γένεση και έπειτα η σημειωτική 

(Εικόνα 29) και η εργαλειακή (Εικόνα 30). Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε στους μαθητές 

το θεωρητικό πλαίσιο έτοιμο, χωρίς να είναι αποτέλεσμα πειραματισμού και δικής 

τους οικοδόμησης. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε από την ικανότητα των μαθητών να 

απαντήσουν σωστά στους ορισμούς για τα είδη των γωνιών, όμως να μην είναι σε 

θέση να τις κατασκευάσουν ορθά. Υπάρχει, συνεπώς, ένα θεωρητικό πλαίσιο το 

οποίο δεν μπορεί να στηριχθεί πουθενά και τείνει να θυμίζει απλή αποστήθιση 

κανόνων. Σε αυτό οφείλονται και οι διαφόρων ειδών παρανοήσεις που εμφάνισαν οι 

μαθητές. 

 

Εικόνα 28: Η εργασία των μαθητών προσπαθεί να ξεκινήσει από την Συλλογιστική 

γένεση. Αυτό όμως αντίκειται στη γνωστική και επιστημολογική ροή των πραγμάτων. 

Συλλογιστική γένεση 

Θεωρητικό 
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Από την μία, λοιπόν, φαίνεται να μην υπάρχει σύνδεση του θεωρητικού 

πλαισίου με το προϋπάρχον Σημειωτικό επίπεδο των μαθητών (Εικόνα 29), στο οποίο 

έρχεται να προστεθεί το μοιρογνωμόνιο ως ένα αποκλειστικά όργανο μέτρησης, ενώ 

θα μπορούσε να λειτουργήσει ως γνώση-στην-πράξη και να εξαλείψει τις 

παρανοήσεις περί μεγέθους της γωνίας και μήκους των προσκείμενων πλευρών. Με 

αυτό τον τρόπο, φαίνεται πως οι μαθητές προσπάθησαν να κινηθούν από το 

Συλλογιστικό επίπεδο προς την κατασκευή, αντί το αντίστροφο (Εικόνα 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29: Επιχειρείται μία μετακίνηση από το Συλλογιστικό επίπεδο στο επίπεδο [Σημ-Συλ]. 

Να είναι, δηλαδή, σε θέση να μοντελοποιήσουν χωρίς πρώτα να έχουν πειραματιστεί. 

Εικόνα 30: Παράλληλα, όταν μετά τη διδασκαλία της θεωρίας εμφανίζεται η μέτρηση με το 

μοιρογνωμόνιο, επιχειρείται η μετακίνηση από το Συλλογιστικό επίπεδο στο Εργαλειακό. 
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Στην πραγματικότητα, όμως, δεν έχουμε επιτυχή Εργαλειακή και Σημειωτική 

γένεση αφού τους παρουσιάστηκαν έτοιμα χωρίς να γίνει οικοδόμηση έννοιας από το 

ίδιο το παιδί. Αυτό όμως αντίκειται στα στάδια της οικοδόμησης της γεωμετρικής 

γνώσης και αντίληψης σύμφωνα με τον Duval, όπου η διαίσθηση και ο 

πειραματισμός προϋπάρχουν της απόδειξης και της εξαγωγής θεωρητικών 

συμπερασμάτων. 

Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι πολλοί μαθητές είχαν αρχικά στο μυαλό 

τους ένα ισχυρό σχήμα από το οποίο οδηγήθηκαν απευθείας στο θεωρητικό πλαίσιο 

χωρίς να προηγηθεί ο πειραματισμός. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μία κατεύθυνση 

από τη Σημειωτική γένεση απευθείας στη Συλλογιστική, επίπεδο [Σημ-Συλ], 

παρακάμπτοντας εντελώς την εργαλειακή γένεση (Εικόνα 31). Εδώ οφείλονται και τα 

λάθη κατά τη μέτρηση των γωνιών με το μοιρογνωμόνιο διότι οι μαθητές δεν 

πειραματίστηκαν επαρκώς με αποτέλεσμα μία, για παράδειγμα, εμφανώς αμβλεία 

γωνία να την βγάζουν 40
ο
. Δεν μπορεί να στηριχτεί ένα θεωρητικό σύστημα αν 

πρώτα δεν έχει έρθει ο μαθητής σε πρακτική επαφή μέσω του εμπειρικού 

πειραματισμού με διάφορες περιπτώσεις γωνίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 31: Οι παρανοήσεις και τα λάθη κατά την μέτρηση οφείλονται στην μετάβαση από το Σημειωτικό 

επίπεδο απευθείας στο Συλλογιστικό, χωρίς να προηγηθεί εργαλειακός πειραματισμός-κατασκευή 
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Σε αυτό το σημείο κάποιοι μαθητές φαίνεται να παρέμειναν αποκλειστικά 

στην απόπειρα δημιουργίας ενός θεωρητικού πλαισίου χωρίς να το καταφέρουν, ενώ 

σε κάποιους άλλους παρατηρούμε μία συλλογιστική γένεση χωρίς ωστόσο να έχει 

προηγηθεί ο πειραματισμός και το εργαλείο ως γνώση-στην-πράξη, με ότι αυτό 

συνεπάγεται στη δημιουργία παρανοήσεων σχετικά με την έννοια της γωνίας και την 

κατανόησή της (Εικόνα 32). Πιο απλά, παρατηρούμε στις απαντήσεις των μαθητών 

ότι κάποιοι έχουν αποστηθίσει την θεωρία χωρίς όμως να είναι σε θέση να 

κατασκευάσουν ή να αιτιολογήσουν, ενώ άλλοι καταφέρνουν να δώσουν αιτιολόγηση 

όμως στην πράξη έχουν αρκετές στερεοτυπικές παρανοήσεις λόγω προηγούμενης 

έλλειψης πειραματισμού. Σε αυτό ίσως οφείλεται και η αδυναμία των μαθητών να 

σχεδιάσουν τις γωνίες, στην δραστηριότητα 2, χωρίς να έχει κάποια πλευρά οριζόντιο 

ή κάθετο προσανατολισμό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξίζει, τέλος να σημειώσουμε ότι πολλές δραστηριότητες των σχολικών 

εγχειριδίων και των εκπαιδευτικών επιχειρούν να ξεκινήσουν από το επίπεδο του 

πειραματισμού, της Εργαλειακής δηλαδή γένεσης, ώστε από εκεί να κατευθυνθούν 

Εικόνα 32: Παρατηρούμε ότι η εργασία κινείται στο επίπεδο [Σημ-Συλ], 

παραλείποντας τα άλλα δύο ή θεωρώντας τα δευτερεύουσας σημασίας.  

Σημειωτική γένεση 
Συλλογιστική γένεση 

Επίπεδο 

[Σημ-Συλ] 
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στην οπτικοποίηση, την σημειωτική γένεση, και να καταλήξουν στο θεωρητικό 

πλαίσιο. Να κινηθεί, δηλαδή, στα επίπεδα [Σημ-Εργ] και [Σημ-Συλ] (Εικόνα 33). 

Αυτός ο δρόμος, όμως, αγνοεί τις ήδη υπάρχουσες εικόνες των μαθητών για τη γωνία 

και τους αντιμετωπίζει ως «λευκά χαρτιά» πάνω στα οποία εμείς μπορούμε να 

γράψουμε από το μηδέν τις δικές μας έννοιες, ενώ επιπλέον αγνοεί το επίπεδο [Εργ-

Συλ] διότι το θεωρητικό πλαίσιο δεν βασίζεται στον πειραματισμό του ίδιου του 

παιδιού. Σε αυτή την περίπτωση οι ΓΧΕ εμφανίζουν την παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Συμπεράσματα-Συζήτηση 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έρχονται να επιβεβαιώσουν τα 

συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα του Tanguay (2016) στον Καναδά, όπου 

διαπιστώνεται ότι ο τρόπος που διδάσκεται η έννοια της γωνίας στο δημοτικό σχολείο 

είναι συγκεχυμένος και παρουσιάζει διαφορετικά νοήματα. Η γωνία εμφανίζεται κατά 

Εικόνα 33: Η εικόνα του ΓΧΕ όταν ξεκινάει από την Εργαλειακή γένεση κατευθυνόμενο προς την Σημειωτική 

και έπειτα κινούμενο στο επίπεδο [Σημ-Συλ]. Στα πλαίσια του να δοθεί έμφαση στον πειραματισμό, τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τάση προς την κατασκευή. Όμως ο μαθητής έχει κάποιες ιδέες στο μυαλό 

του για την γωνία πριν ξεκινήσει το σχολείο. Αυτό διαπιστώνεται από απαντήσεις των μαθητών οι οποίοι είχαν 

στο μυαλό τους την εξωτερική γωνία και όχι την εσωτερική, δηλώνοντας π.χ. ότι μία οξεία είναι μεγαλύτερη 

από μία αμβλεία γιατί είναι πιο «αιχμηρή». Οφείλουμε να το λάβουμε υπόψη αλλιώς ο πειραματισμός δεν 

πετυχαίνει τον σκοπό του. 
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κύριο λόγο ως γεωμετρικό σχήμα στο οποίο αργότερα απλά προστίθεται η μέτρηση. 

Φυσικά, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο μέγεθος και την ιδέα του ανοίγματος. 

Διαπιστώνεται και σε αυτή την έρευνα ότι υπάρχει μια κοινή αντίληψη της γωνίας ως 

ένα μέγεθος κάπως μυστηριώδες, του οποίου η σύνδεση με οποιοδήποτε άλλο 

γεωμετρικό σχήμα δεν είναι ξεκάθαρη. 

 Υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι γωνία «είναι κάτι» και αυτό το «κάτι 

μετριέται σε μοίρες». Δίνεται έμφαση, πρωτίστως, στο ότι η γωνία υφίσταται την 

κατηγοριοποίηση του να είναι οξεία, αμβλεία ή ορθή. Στην Ελλάδα, κατά την 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεν γίνεται καμία αναφορά περί εσωτερικής και 

εξωτερικής γωνίας. 

 Σε γενικές γραμμές συμπεραίνουμε ότι είναι πιο εύκολο για τους μαθητές να 

αναγνωρίσουν μια γωνία και να την ονομάσουν από το να την αναπαραστήσουν. 

Επιπλέον γίνεται κατανοητό πως είναι ιδιαίτερα δύσκολη η πρόταση ενός ορισμού 

για μια αφηρημένη και πολύπλοκη έννοια όπως η γωνία ενώ εντείνεται η δυσκολία 

όταν αυτή η πρόταση πρέπει να δοθεί γραπτώς. 

Λαμβάνεται, φυσικά, υπόψη το γεγονός ότι οι αρχικές έννοιες των παιδιών 

είναι σχηματικές και επηρεάζονται από τις πρωτοτυπικές τους εικόνες για την γωνία, 

όπου πρωτοτυπικά ονομάζονται τα αρχικά σχήματα που έχουν δημιουργηθεί από την 

εμπειρία τους. Τα άτομα διατηρούν τις πρωτοτυπικές τους εικόνες ακόμα κι αν έχουν 

αναπτυχθεί μεταγενέστερα σχήματα (Τζεκάκη, 2017). 

Τα μαθηματικά αντικείμενα, συνήθως, τίθενται απευθείας από τους 

δασκάλους χωρίς να είναι αποτέλεσμα διεργασίας και πειραματισμού των μαθητών. 

Αυτό καθιστά την μάθηση και την κατανόηση των εννοιών δυσκολότερη, εφόσον τα 

παιδιά δεν καταλήγουν με δική τους προσπάθεια σε μια έννοια αλλά αυτή ορίζεται 

ήδη από τον εκπαιδευτικό. 

Παρατηρούμε ότι συχνά οι απαντήσεις των μαθητών είναι δυσνόητες και 

φανερώνουν μια νοητική και εννοιολογική σύγχυση, γεγονός που γεννά υποψίες ότι 

το θεωρητικό πλαίσιο δεν σχηματίστηκε αυθόρμητα από τα ίδια τα παιδιά. Δεν 

δόθηκε, δηλαδή, η ευκαιρία να ορίσουν μόνα τους μια έννοια με λεξιλόγιο που να 

κατανοούν απόλυτα αλλά αντίθετα ενθαρρύνεται, ακόμη και επιβάλλεται σε πολλές 
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περιπτώσεις, η αποστήθιση των ορισμών που δίνει το βιβλίο ή και ο εκπαιδευτικός 

αυτολεξεί.  

Εξακολουθούμε να παρατηρούμε ταύτιση της γωνίας με την κορυφή της 

γωνίας. Επιπλέον, μεγάλο ποσοστό έχει μπερδέψει τις οξείες με τις αμβλείες, 

θεωρώντας πως οι μικρότερες των 90 μοιρών είναι αμβλείες και οι μεγαλύτερες των 

90 είναι οξείες. 

Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι μεγάλη μερίδα των 

μαθητών είχε μία αρκετά ικανοποιητική αντίληψη για την έννοια της γωνίας. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι έδειξαν μεγάλο ζήλο και ενδιαφέρον για τη 

δραστηριότητα 2 που ήταν ζωγραφική, αναδεικνύοντας ακόμη μια φορά την 

προτίμηση των παιδιών στις εμπειρικές αναπαραστάσεις σε σχέση με το μαθηματικό 

αφαιρετικό σχήμα. 

Διαπιστώθηκε από την έρευνα ότι η ελλιπής εργαλειακή γένεση είναι από τα 

μεγαλύτερα προβλήματα και ανιχνεύθηκε με τους εξής δύο τρόπους: Α) το 

μοιρογνωμόνιο δεν αποτέλεσε κατά τη διδασκαλία γνώση-στην-πράξη, εφόσον 

πολλοί μαθητές απάντησαν ότι οι ίδιες γωνίες με διαφορετικά μήκη προσκείμενων 

πλευρών είναι άνισες. Θα μπορούσαν κάλλιστα οι μαθητές να αναρωτηθούν γιατί 

μετράμε διαφορετικού μεγέθους γωνίες με το ίδιο μοιρογνωμόνιο. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι το εργαλείο δεν αξιοποιήθηκε όπως θα μπορούσε ώστε να 

παράξει ουσιαστική γνώση. Β) Μαθητές οι οποίοι στην θεωρία απάντησαν ότι οξείες 

γωνίες είναι αυτές που έχουν λιγότερες από 90
ο
, δήλωναν σε επόμενη δραστηριότητα 

ότι μία εμφανώς αμβλεία γωνία είναι 30
ο
. Τα λάθη, λοιπόν, και οι εσφαλμένες 

εκτιμήσεις μετρήσεων δείχνουν ότι τα παιδιά δεν πειραματίστηκαν επαρκώς με τα 

εργαλεία και συνεπώς αδυνατούν να στηρίξουν ένα θεωρητικό πλαίσιο για τη γωνία. 

 

7.1. Περιορισμοί έρευνας 

Κατά την διάρκεια της παρούσας ερευνητικής εργασίας έγινε κατανοητό ότι 

θα μπορούσε να έχει εμπλουτιστεί το ερωτηματολόγιο με περισσότερες 

δραστηριότητες οι οποίες θα κάλυπταν μεγαλύτερο εύρος παρανοήσεων όπως η 

μέτρηση της γωνίας και η χρήση του μοιρογνωμονίου. 
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Επιπλέον, θεωρείται προτιμότερο η έρευνα να είχε διεξαχθεί στο ξεκίνημα της 

σχολικής χρονιάς της Α’ Γυμνασίου. Αυτό, διότι στα τέλη της σχολικής χρονιάς οι 

μαθητές έχουν συσσωρεύσει αρκετή κόπωση η οποία μπορεί να μεταφραστεί σε 

απροθυμία να λάβουν μέρος, με αποτέλεσμα την ελλιπή συγκέντρωση και προσοχή 

στα ερωτήματα, αλλά και τον μειωμένο αριθμό μαθητών στο ερευνητικό δείγμα. 

Επιπρόσθετοι λόγοι περιορισμού της έρευνας μπορούν να χαρακτηριστούν 

αφενός η χρονική στενότητα σε μία διδακτική ώρα και αφετέρου η φυσική απουσία 

του ερευνητή από την τάξη κατά τη διάρκεια επίλυσης του τεστ. 

 

7.2. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Μία πρόταση για μελλοντική έρευνα μπορεί να είναι η διερεύνηση της 

εννοιολογικής κατανόησης της γωνίας στους μαθητές μέσα από φυσικές 

δραστηριότητες και ομαδικές κιναισθητικές ασκήσεις. Για παράδειγμα, η 

δραστηριότητα 2 του ερωτηματολογίου θα μπορούσε κάλλιστα να λάβει χώρα στην 

αυλή του σχολείου ή στο γυμναστήριο. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να μελετηθούν 

πρακτικά οι αντιλήψεις των μαθητών για την γωνία, γιατί στον γραπτό λόγο 

περιορίζεται από λεκτικούς παράγοντες. 

Τέλος, θα μπορούσε να διενεργηθεί μία έρευνα με διδακτική παρέμβαση. Σε 

αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ένα pre-τεστ το οποίο θα ελέγχει τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις από το σχολείο. Θα ακολουθεί μία πρότυπη διδακτική παρέμβαση και μετά 

από αυτή θα γίνει το μετά-τεστ ώστε να μελετηθούν τα νέα αποτελέσματα. 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον η ανάλυση των αποτελεσμάτων της παραπάνω ερευνητικής 

πρότασης υπό το πρίσμα του ΓΧΕ, ώστε να δούμε την εικόνα που εμφανίζει πριν και 

μετά την παρέμβαση. 
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