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Εισαγωγή
Η διπλωµατική αυτή εργασία έχει ως πρωταρχικό στόχο τη
διερεύνηση της επίδοσης και συµπεριφοράς των µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄
τάξης ∆ηµοτικού στη Γεωµετρία. Μέσα από µια έρευνα σε δείγµα 428
µαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, έγινε προσπάθεια να αποτυπωθεί η
"γεωµετρική σκέψη" τους, να εντοπιστούν δυνατότητες και αδυναµίες. Οι
ικανοποιητικές ή ελλειµµατικές επιδόσεις των µαθητών στην κατανόηση
και γνώση βασικών γεωµετρικών εννοιών κατέδειξαν που υπάρχουν
δυσκολίες και προβλήµατα. Ποιες θεµατικές περιοχές είναι διδακτικά
εµπεδωµένες και ποιες όχι. Καταγράφηκαν εννοιολογικές συγχύσεις και
παρανοήσεις.
Αξιοποιήθηκαν

Εξετάστηκε

η

συνεντεύξεις

σχεδιαστική
µαθητών

ευχέρεια

για

να

των

µαθητών.

σκιαγραφηθεί

το

"γεωµετρικό προφίλ τους". Επίσης επιχειρήθηκε µια σύγκριση των
επιδόσεων Ελλήνων µαθητών στη γεωµετρία µε µαθητές από τις Η.Π.Α.,
την Ιαπωνία και την Κίνα.
Πριν από την παράθεση των αποτελεσµάτων της έρευνας, στο
θεωρητικό µέρος της εργασίας αναλύεται γιατί το µάθηµα της Γεωµετρίας
είναι σηµαντικό και επιχειρείται µια καταγραφή των σηµαντικών στοιχείων
των αναλυτικών προγραµµάτων γεωµετρίας της δεκαετίας του 1980 και
του πρόσφατου προγράµµατος του 2001. Παρουσιάζονται τα Standards
2000 for Geometry του Εθνικού Συµβουλίου ∆ασκάλων Μαθηµατικών
των Η.Π.Α. Παρουσιάζεται επίσης το θεωρητικό υπόβαθρο των
γεωµετρικών σχηµάτων και η θεωρία των επιπέδων VanHiele που γίνεται
πλέον αποδεκτή σχεδόν από το σύνολο της επιστηµονικής Μαθηµατικής
κοινότητας. Περιγράφονται οι απόψεις της λεγόµενης "Ολλανδικής
σχολής" στη γεωµετρία και η συµβολή του Ινστιτούτου Frudenthal στην
εξέλιξη της διδασκαλίας της. Συγκρίνονται τα "Ρεαλιστικά Μαθηµατικά" µε
τις

κονστρουκτιβιστικές

και

στρουκτουραλιστικές
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θέσεις.

Τέλος

παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις και απόψεις για το µάθηµα της
Γεωµετρίας.
Καταβλήθηκε προσπάθεια η εργασία αυτή στο σύνολο της να είναι
χρήσιµη σε όποιον θα ‘θελε να ασχοληθεί µε τη διδακτική της Γεωµετρίας
στο ∆ηµοτικό σχολείο µέσω των συγκεντρωµένων πληροφοριών που
περιέχει και των ενδείξεων για το ποιες είναι οι δυσκολίες που
αντιµετωπίζει ο έλληνας µαθητής σήµερα.
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1ο Κεφάλαιο
Το µάθηµα της Γεωµετρίας
Είναι άραγε σηµαντικό το µάθηµα της Γεωµετρίας; Είναι απαραίτητο να
εµπεριέχεται σε ένα σύγχρονο πρόγραµµα σπουδών του ∆ηµοτικού Σχολείου;
Οι Τζανάκης και Κούρκουλος (2000), υποστηρίζουν πως µέσω της
µελέτης της Γεωµετρίας επιτυγχάνονται οι γενικοί σκοποί της διδασκαλίας των
Μαθηµατικών οι οποίοι διακρίνονται σε ελάχιστους και µέγιστους.
Ο ελάχιστος σκοπός είναι η παροχή πρακτικών γνώσεων, χρήσιµων σε
όλους στην καθηµερινή ζωή, όπως αρίθµηση, εκτέλεση πράξεων, σωστή
αντίληψη γεωµετρικών σχηµάτων και των βασικών ιδιοτήτων τους (περίµετρος,
εµβαδόν, όγκος, κ.λ.π.).
Ο µέγιστος σκοπός είναι η παροχή µαθηµατικής παιδείας, δηλαδή η
ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την επίλυση προβληµάτων, η ανάπτυξη της
δυνατότητας εκτίµησης µεγεθών, η δηµιουργία της ικανότητας σύλληψης,
διατύπωσης και εµπειρικής επαλήθευσης εικασιών, η µέριµνα για νοητική
αιτιολόγηση εικασιών, η ανάπτυξη της ικανότητας άρθρωσης και ελέγχου
συλλογισµών, η δηµιουργία της ικανότητας ορθολογικής οργάνωσης και
ακριβούς

διατύπωσης

της

σκέψης

και

η

ανάπτυξη

της

ικανότητας

µοντελοποίησης καταστάσεων. Η επίλυση προβληµάτων, η εκτίµηση µεγεθών
και η διατύπωση και εµπειρική επαλήθευση εικασιών είναι οι επιµέρους σκοποί
που υλοποιούνται στο ∆ηµοτικό Σχολείο.
Ο Τουµάσης (1994) αναφέρει πέντε βασικούς λόγους για τους οποίους
είναι αδιαµφισβήτητη η παιδαγωγική αξία του µαθήµατος της Γεωµετρίας:
1ον. Βοηθάει στην ανάπτυξη της ικανότητας αντίληψης του χώρου.
2ον. Καλλιεργεί την ικανότητα νοερής σύλληψης των µαθηµατικών.
3ον. Συνδέει άµεσα τα µαθηµατικά µε τον πραγµατικό κόσµο.
4ον. Βοηθάει στην κατανόηση άλλων αφηρηµένων µαθηµατικών ιδεών
από άλλες περιοχές των µαθηµατικών, µέσω των γεωµετρικών µοντέλων
ερµηνείας
5ον. Αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγµα ενός µαθηµατικού συστήµατος –
στην πραγµατικότητα του πιο απλού και κατανοητού για τους µαθητές.
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Σύµφωνα µε τον Λεµονίδη (2001), «οι µαθητές, στα πλαίσια της
γεωµετρίας, µελετούν το χώρο µέσα στον οποίο ζουν και προσανατολίζονται,
µετρούν, συγκρίνουν και σχηµατίζουν νοερές εικόνες της µορφής των
αντικειµένων. Μια από τις σηµαντικές πλευρές της γεωµετρικής σκέψης είναι η
νοερή απεικόνιση του χώρου που σχηµατίζεται µε τη χρήση των νοερών
αναπαραστάσεων των τρισδιάστατων και δισδιάστατων αντικειµένων και τη
θεώρησή τους από διαφορετικές προοπτικές. Οι µαθητές µαθαίνουν τα
γεωµετρικά σχήµατα, τη δοµή τους, αναλύουν τα χαρακτηριστικά και τις σχέσεις
τους. Για να διαχειριστούµε και να περιγράψουµε το φυσικό χώρο που µας
περιβάλει διαθέτουµε ως µέσον τα γεωµετρικά µοντέλα και τη συλλογιστική του
χώρου. Αυτά αποτελούν σηµαντικά εργαλεία για να λύνουµε διάφορα
προβλήµατα».
Η Κολέζα (2000) καταγράφει σαν προτεραιότητες κατά τη διδασκαλία της
γεωµετρίας στο ∆ηµοτικό σχολείο την εξερεύνηση, ονοµασία, περιγραφή,
οµαδοποίηση,

σχεδιασµό

και

(κατα)µέτρηση

συγκεκριµένων

φυσικών

αντικειµένων στο επίπεδο ή στο χώρο (κατασκευαστική όψη της γεωµετρίας).
Σύµφωνα µε την ίδια η µελέτη της Γεωµετρίας είναι απαραίτητη γιατί εµπεριέχει
τριών ειδών γνωστικές διαδικασίες:
α) διαδικασίες οπτικοποίησης για την αναπαράσταση αντικειµένων του
χώρου, την επεξήγηση µιας πρότασης, τη συστηµατική διερεύνηση µιας
σύνθετης κατάστασης, ή για µια υποκειµενική επαλήθευση και τον έλεγχο
κάποιων υποθέσεων,
β)

διαδικασίες

κατασκευής

µε

συγκεκριµένα

εργαλεία

και

υπό

συγκεκριµένες συνθήκες,
γ) διαδικασίες συλλογισµού.
Οι διαδικασίες αυτές µπορούν να εκτελεσθούν ανεξάρτητα η µια από την
άλλη αλλά ο συνδυασµός τους είναι απαραίτητος για την γεωµετρική σκέψη.
Συνδέονται
δείχνει

το

όπως
διπλανό

σχήµα1. Η συνύπαρξη
1

Κολέζα, (2000), σελ. 258.
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των

τριών

αυτών

γνωστικών

διαδικασιών

προσφέρει

µεθοδολογικά

πλεονεκτήµατα στη Γεωµετρία έναντι άλλων γνωστικών περιοχών.
Μια καταγραφή αυτών των µεθοδολογικών πλεονεκτηµάτων2 και
ανάλυση της σηµαντικής παιδευτικής αξίας της Γεωµετρίας βρίσκουµε στους
Τζανάκη και Κούρκουλο (2000):
 Είναι γνωστικό αντικείµενο στο οποίο κυριαρχεί η εποπτεία3.
 Είναι γνωστικό αντικείµενο µε εύκολη πρόσβαση σε κατασκευαστικά
προβλήµατα. Αυτά τα κατασκευαστικά προβλήµατα µπορεί να είναι
πρακτικού

ενδιαφέροντος

(πως

µπορώ

να

κατασκευάσω

ένα

µοιρογνωµόνιο;), αισθητικού περιεχοµένου (µπορώ να καλύψω ένα
δεδοµένο σχήµα µε δεδοµένου σχήµατος πολύγωνα;) και µε έµφαση
στον πειραµατισµό (πως µπορώ να φτιάξω τρίγωνο από τα µήκη των
πλευρών του;).
 Η Γεωµετρία παρέχει πρακτικά χρήσιµες γνώσεις (π.χ. υπολογισµός
εµβαδών, όγκων).
 Οι γεωµετρικές καταστάσεις αποτελούν ερµηνευτικά µοντέλα άλλων
καταστάσεων (π.χ. οι αλγεβρικές ταυτότητες µπορεί να αποδειχτούν και
γεωµετρικά).
 Η Γεωµετρία δίνει σηµαντικές ευκαιρίες για µια καλή εισαγωγή σε
πειραµατικές διαδικασίες και προβληµατικές ( π.χ. εύρεση τρόπων
κατασκευής παραλλήλου από σηµείο σε ευθεία, και σε ποικιλία
συνθηκών).
 Η Γεωµετρία είναι προνοµιακό πεδίο για µια, έστω σε πρώιµη µορφή,
ανάπτυξη

µαθηµατικού

σκέπτεσθαι,

προσφέροντας

πληθώρα

καταστάσεων οι οποίες οδηγούν:
2

«Η Γεωµετρία από µεθοδολογικής πλευράς είναι προνοµιακή επειδή µε
αφετηρία εποπτικά σαφή, αλλά συχνά και κατασκευαστικά προφανή δεδοµένα,
µπορεί να οδηγηθεί σε λογικά µη προφανή συµπεράσµατα, υποβάλλοντας έτσι
την αναγκαιότητα της εµπειρικής τους επαλήθευσης, αλλά και της λογικής τους
αιτιολόγησης» (Τζανάκης & Κούρκουλος 2000).
3

Η εποπτεία αυτή είναι εύκολα επαναλήψιµη και χρονικά οικονοµική σε σχέση
µε άλλες θεµατικές περιοχές (π.χ. ευκολότερα αναπαράγουµε ένα καλό
γεωµετρικό σχήµα από ένα πείραµα Φυσικής).
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 σε συναρπαστικές απορίες και γόνιµα ερωτήµατα (αφού ξέρω
απλό τρόπο να διχοτοµώ µε κανόνα και διαβήτη οποιαδήποτε γωνία,
µπορώ να βρω τέτοιο τρόπο και να την τριχοτοµώ;).
 στην σύλληψη και διατύπωση υποθέσεων και εικασιών (όχι
απαραίτητα ορθών) µε επαγωγικό ή αναλογικό τρόπο (π.χ. επαγωγική
διαπίστωση του πλήθους των διαγωνίων πολυγώνου σε συνάρτηση µε
τον αριθµό των πλευρών του).
 στην συνειδητοποίηση της ανάγκης και στην προσπάθεια
απαγωγικής αιτιολόγησης εικασιών και υποθέσεων (πως µπορώ να είµαι
σίγουρος πως η έκφραση που βρήκα για το πλήθος των διαγωνίων
πολυγώνου σε συνάρτηση µε τον αριθµό των πλευρών του, είναι σωστός
σε κάθε περίπτωση).
 σε εξοικείωση µε αφαιρετικές διαδικασίες (π.χ. αν και µια ευθεία
χαραγµένη στο χαρτί έχει πραγµατικές διαστάσεις, το παιδί µαθαίνει να
την σκέπτεται χωρίς πλάτος).
Η Γεωµετρία είναι τα µαθηµατικά του σχήµατος και του χώρου (Κολέζα,
2000· The Annenberg/CPB Math and Science Project, 1997-2003). Εξετάζει τις
ιδιότητες των αντικειµένων (π.χ. τις γωνίες τους και τις επιφάνειες τους) και τις
θέσεις των αντικειµένων (π.χ. που πέφτει µια σκιά, πως µετακινούµαστε
ανάµεσα τους). Πολλοί έχουν την εντύπωση πως η Γεωµετρία µόνο όταν
περνάει από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο και µόνο όταν στηρίζεται σε
αποδείξεις έχει το επίπεδο που αρµόζει σε σοβαρά, πραγµατικά Μαθηµατικά.
Οι ρίζες της γεωµετρίας όµως δεν είναι αφηρηµένες αλλά πρακτικές. Η
Γεωµετρία αναφέρεται στον αληθινό κόσµο, σε πραγµατικά αντικείµενα. Πόσο
µεγάλα είναι, εάν µοιάζουνε µεταξύ τους, πως τα αναγνωρίζουµε, πως
φαίνονται σε έναν καθρέπτη. Η Γεωµετρία είναι ένα µάθηµα βαρύνουσας
σηµασίας ακόµα και σε άτυπη µορφή (informal) γιατί4:
Κατ' αρχάς, ο κόσµος αποτελείται από σχήµατα και χώρους και η
Γεωµετρία – όπως προαναφέραµε - είναι τα µαθηµατικά τους. ∆εύτερον, η
άτυπη

Γεωµετρία

(informal

geometry)
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που

διδάσκεται

στο

∆ηµοτικό,

προετοιµάζει για την τυπική Γεωµετρία (formal geometry). Οι µαθητές δεν
κατανοούν αφηρηµένες έννοιες αν στερούνται ικανοποιητικές εµπειρίες µε
συγκεκριµένα υλικά και τις δραστηριότητες. Τρίτον, η Γεωµετρία έχει πολλές
εφαρµογές και σε άλλες θεµατικές περιοχές. Συχνά οι µαθητές µπορούν να
λύσουν προβλήµατα από άλλους τοµείς ευκολότερα όταν τα αναπαριστούν
γεωµετρικά. Τέλος, πολλοί άνθρωποι σκέφτονται καλύτερα οπτικά (οι οπτικές
εικόνες τους βοηθούν στους συλλογισµούς τους). Η Γεωµετρία µπορεί να γίνει η
‘’πόρτα’’ για την επιτυχία τους στα µαθηµατικά.
Η γεωµετρία χρησιµοποιείται σε πολλές καταστάσεις της καθηµερινής
ζωής.

Για

παράδειγµα,

η

γεωµετρική

λογική

αποτελεί

τη

βάση

της

αρχιτεκτονικής και γενικότερα της τέχνης. Με εργαλείο τη γεωµετρία διαβάζουµε
τους χάρτες και σχεδιάζουµε σχέδια. Οι µαθητές µαθαίνουν να βλέπουν τη δοµή
του

χώρου

και

τη

συµµετρία

γύρω

τους.

Οι

γεωµετρικές

έννοιες

χρησιµοποιούνται στην παρουσίαση και τη λύση προβληµάτων από άλλους
χώρους των µαθηµατικών. Η γεωµετρία συνδέεται µε την αριθµητική, την
άλγεβρα, τη στατιστική κτλ. Για παράδειγµα, όταν παρουσιάζουµε δεδοµένα,
χρησιµοποιούµε ιστογράµµατα, κυκλικά διαγράµµατα, καµπύλες κτλ. Οι
γραφικές παραστάσεις στο Καρτεσιανό επίπεδο αποτελούν το µέσον σύνδεσης
της γεωµετρίας µε την άλγεβρα. (Λεµονίδης, 2001).
Η αντίληψη και κατανόηση του χώρου είναι απαραίτητη για την ερµηνεία
και αποτίµηση του κόσµου µας (Battista, 1999). Ένας κόσµος γεµάτος µε
σχήµατα, µορφές, διαστάσεις, χώρους που εµπεριέχουν άλλους χώρους. Οι
διαισθητικές-εµπειρικές γνώσεις για δισδιάστατες και τρισδιάστατες µορφές και
τα χαρακτηριστικά τους, οι αλληλεξαρτήσεις αυτών των µορφών και τα
αποτελέσµατα αλλαγών πάνω τους, είναι σηµαντικές πτυχές της χωρικής
αίσθησης. Τα παιδιά που αναπτύσσουν µια ισχυρή αίσθηση των χωρικών
σχέσεων και που έχουν κάνει κτήµα τους τις έννοιες και τη γλώσσα της
γεωµετρίας, είναι καλύτερα προετοιµασµένα να κατακτήσουν τον κόσµο των
αριθµών και της µέτρησης, καθώς επίσης και άλλα προηγµένα µαθηµατικά
πεδία. Όταν το σχολείο αποτυγχάνει να δώσει στους µαθητές ένα ικανοποιητικό
4

The Annenberg/CPB Math and Science Project. (1997-2003). Teachers’
Lab/Shape and Space in geometry/Why Geometry is Important, (από το
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υπόβαθρο

για

τη

µέτρηση

(measurement)

και

τη

νοερή

απεικόνιση

(visualization), µόνο εκείνοι οι µαθητές που εξασκούνται έξω από το σχολείο
(µέσω του παιχνιδιού, των χόµπι, της καθηµερινής ζωής ή της εργασίας) θα
µπορέσουν να κατανοήσουν την τυπική Γεωµετρία όταν την συναντήσουν.
Υπάρχουν πέντε βασικές γεωµετρικές δεξιότητες που η έλλειψη τους
εµποδίζει σοβαρά την µάθηση της (Τουµάσης, 1994· Φιλίππου & Χρίστου,
1995):
1. Οπτικές δεξιότητες.
Η Γεωµετρία είναι καθαρά ένα οπτικό-παραστατικό µάθηµα. Οι οπτικές
πλευρές της πολλές φορές δεν γίνονται όσο πρέπει αντιληπτές. Αυτές ακριβώς
οι οπτικές πλευρές πολύ συχνά είναι εκείνες που αναδεικνύονται σε ένα
πρωταρχικής σηµασίας εργαλείο για τους γεωµετρικούς συλλογισµούς και
συµπεράσµατα.
2. Λεκτικές δεξιότητες.
Το µάθηµα της Γεωµετρίας τονίζει τη χρήση της γλώσσας περισσότερο
από κάθε άλλη περιοχή των µαθηµατικών. Και αυτό γιατί χρησιµοποιεί ένα
πολύ πλούσιο λεξιλόγιο γεµάτο ορολογίες5. Αρκετοί µαθητές έχουν σηµαντική
δυσκολία όταν καλούνται να περιγράψουν µια έννοια ή να επαναλάβουν έναν
ορισµό.
3. Σχεδιαστικές δεξιότητες.
Θα πρέπει να αποκτώνται µέσα από κατάλληλες δραστηριότητες και
µάλιστα από τα πρώτα µαθήµατα γιατί είναι απαραίτητες. Η χρήση του κανόνα
και του διαβήτη, από τα πρώτα ήδη µαθήµατα Γεωµετρίας, µε σκοπό την
κατασκευή διάφορων γεωµετρικών σχηµάτων, βοηθάει τους µαθητές να
κατανοήσουν τις ιδιότητες αυτών των σχηµάτων.
4. Λογικές δεξιότητες.
Το µάθηµα της Γεωµετρίας

βοηθάει τους µαθητές να αναλύουν ένα

συλλογισµό και να αναγνωρίζουν την εγκυρότητα ή όχι ενός επιχειρήµατος. Για

www.learner.org/teacherslab/math/geometry).
5

Η µεγάλη σηµασία της ορολογίας και του λεξιλογίου αναπτύσσεται στο
«Lindquist, M., & Clements, D. (2001). Geometry must be vital. Teaching
Children Mathematics, 7, no7, 409-415».
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να αναπτυχθούν οι λογικές δεξιότητες τους χρειάζεται να καταπιαστούν µε τη
µελέτη γεωµετρικών σχηµάτων µε ένα διαισθητικό-εµπειρικό τρόπο και κατόπιν
να µυηθούν στους κανόνες της λογικής. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας πρέπει να
αποφεύγει την αποστήθιση γεωµετρικών σχέσεων και τη µηχανική εκτέλεση
γεωµετρικών τύπων.
5. ∆εξιότητες εφαρµογής.
Η Γεωµετρία σηµαίνει κάτι περισσότερο από ‘’µέτρηση της γης’’. Οι
αρχαίοι έλληνες χρησιµοποιούσαν την λέξη ‘’µάθηµα’’ για να δηλώσουν εκείνο
που µαθαίνεται και θεωρούσαν τα ‘’µαθηµατικά’’ µια σε βάθος µελέτη των
φυσικών φαινοµένων. Κατά αναλογία η Γεωµετρία είναι µια σε βάθος µελέτη
φυσικών καταστάσεων και αντικειµένων.
Ο Usiskin (1987) θεωρεί πως το µάθηµα της Γεωµετρίας έχει τέσσερις
διαστάσεις: τη διάσταση µέτρησης-απεικόνισης (the measure-visualization
dimension), τη διάσταση του πραγµατικού κόσµου (the physical real-world
dimension), τη διάσταση της αναπαράστασης (the representation dimension) και
τη διάσταση της µαθηµατικής υποστήριξης (the mathematical-underpinnings
dimension).
α) ∆ιάσταση µέτρησης-απεικόνισης: Η Γεωµετρία ως µελέτη νοερής
απεικόνισης, σχεδίασης και κατασκευής σχηµάτων.
Κατά τις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού ζητάµε από τα παιδιά να
σχεδιάσουν κύκλους, ορθογώνια ή παράλληλες γραµµές. Αργότερα µπορούµε
να

εξετάσουµε

εικόνες

κάτω

από

διάφορους

µετασχηµατισµούς:

καθρεπτισµούς, περιστροφές, αλλαγές µεγέθους. Μερικοί ψυχολόγοι θεωρούν
ότι οι πτυχές αυτής της διάστασης της γεωµετρίας δεν επηρεάζονται από την
εµπειρία. Τα τεστ νοηµοσύνης έχουν συχνά στοιχεία αντίληψης χώρου: π.χ.
‘’λαµβάνοντας υπόψη µια ακολουθία οπτικών σχεδίων, βρείτε το επόµενο’’,
‘’πέστε µε τι µοιάζει ένας αριθµός αφού αναποδογυριστεί’’, ‘’βρείτε τον αριθµό
των κύβων που βρίσκονται πίσω από τους κύβους που φαίνονται’’. ∆εδοµένου
ότι ουσιαστικά κάθε άλλη διάσταση της νοηµοσύνης των περισσοτέρων
ανθρώπων επηρεάζεται από τη διδασκαλία και τη µελέτη, είναι αµφίβολο ότι
αυτή η διάσταση ( η νοερή απεικόνιση) είναι διαφορετική. Άρα το τι διδάσκουµε
θα έχει επιπτώσεις πιθανώς στις δυνατότητες των µαθητών για νοερές
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απεικονίσεις-οπτικοποιήσεις. Η νοερή απεικόνιση και η σχεδίαση είναι γενικά
παραµεληµένα στο µάθηµα της γεωµετρίας.
β) ∆ιάσταση του πραγµατικού κόσµου: Η Γεωµετρία ως µελέτη του
πραγµατικού, φυσικού κόσµου.
Όταν βλέπουµε την τελειότητα των εξαγώνων µιας φυσικής κυψέλης,
αναρωτιόµαστε: οι µέλισσες ξέρουν γεωµετρία; Ένας καλλιτέχνης µπορεί να
χρησιµοποιήσει γεωµετρικές ιδέες χρωµατίζοντας το γλυπτό του. Ο ξυλουργός
ίσως να έχει λίγες σχολικές γνώσεις γεωµετρίας αλλά µπορεί να κατασκευάσει
ένα σπίτι χρησιµοποιώντας τη µέτρηση και εµπειροτεχνικές µεθόδους. Οι
αστροφυσικοί για να παρουσιάσουν τη δοµή του σύµπαντος χρησιµοποιούν
περίπλοκα

γεωµετρικά

πρότυπα.

Στα

περισσότερα

σχολικά

εγχειρίδια

γεωµετρίας η άµεση σχέση της γεωµετρίας µε το φυσικό κόσµο αγνοείται ή δεν
αποκαλύπτεται επαρκώς και αυτό είναι ένα µεγάλο διδακτικό πρόβληµα που
πρέπει να αντιµετωπιστεί.
γ) ∆ιάσταση της αναπαράστασης: Η Γεωµετρία ως εργαλείο για την
αναπαράσταση µαθηµατικών ή άλλων εννοιών των οποίων προέλευση
δεν είναι οπτική ή φυσική.
Οι γεωµετρικές αναπαραστάσεις µη γεωµετρικών ιδεών είναι γνωστές. Η
γραµµή αριθµών εικονίζει πραγµατικούς αριθµούς. Ο κύκλος και άλλα γραφικά
παρουσιάζουν πληροφορίες αριθµητικής φύσεως. Η µεγαλοφυΐα

του

Καρτέσιου και του Fermat ήταν να απεικονίσουν ζευγάρια αριθµών ως σηµεία
και λύσεις εξισώσεων χρησιµοποιώντας γραµµές και καµπύλες ως µεταβλητές
Μερικές φορές η γεωµετρία φυσικών αντικειµένων χρησιµοποιείται για την
κατανόηση µαθηµατικών εννοιών. Οι ράβδοι του Cuisenaire βοηθούν στην
απεικόνιση της πρόσθεσης και αφαίρεσης. Τα γραφικά των υπολογιστών
ενισχύουν τη δύναµη της γεωµετρίας να αναπαριστά ιδέες από την αριθµητική
και την άλγεβρα. Η σπουδαιότητα της διάστασης της αναπαράστασης
αναγνωρίζεται όλο και πιο πολύ και πρέπει να γίνουν αλλαγές στην διδασκαλία
της γεωµετρίας για να αυξηθεί η αξιοποίηση της.
ε) ∆ιάσταση της µαθηµατικής υποστήριξης: Η Γεωµετρία ως παράδειγµα
µαθηµατικού συστήµατος
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Ιστορικά, η γεωµετρία ήταν ο πρώτος κλάδος των µαθηµατικών που
οργανώνεται λογικά. Στην πραγµατικότητα, µέχρι τους πρόσφατους αιώνες,
ήταν ο µόνος κλάδος των µαθηµατικών που ήταν τόσο πολύ οργανωµένος.
Αυτό είχε επιπτώσεις στα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών. Από όλους τους
κλάδους των µαθηµατικών µόνο στη γεωµετρία η αιτιολόγηση, τα λογικά
συµπεράσµατα, η αφαίρεση και οι αποδείξεις, είναι τόσο σηµαντικά ως σκοποί.
Οι λογικοί συλλογισµοί και η αφαίρεση µπορούν να αρχίσουν να διδάσκονται
και

στην

πρωτοβάθµια

εκπαίδευση.

Ακόµη

και

πολύ

µικρά

παιδιά

καταλαβαίνουν µερικές πτυχές της έµµεσης απόδειξης. Ένα παιδί µπορεί να
κατανοήσει ότι εάν µια σφαίρα είναι πίσω από το Α, Β, ή το Γ και δεν είναι πίσω
από Α ή το Γ, τότε πρέπει να είναι πίσω από το Β. Οι άµεσες αποδείξεις είναι
περισσότερο δύσκολες αλλά τα παιδιά µπορούν να προχωρούν σε λογικά
συµπεράσµατα. Σηµαντικό είναι να τους προσφέρονται εµπειρίες και ευκαιρίες
για την εξαγωγή τους.
Πολλοί ερευνητές (DeGuire, 1987· Lawson, & Chinnappan, 2000·
Milauskas, 1987) αναδεικνύουν µια πολύ σηµαντική συνεισφορά του µαθήµατος
της γεωµετρίας στην γνωστική ανάπτυξη των παιδιών µέσω των ευκαιριών που
δίνει για επίλυση προβληµάτων (problem solving). Προσφέρει και το πλαίσιο
επίλυσης διαφόρων προβληµάτων και την εκµάθηση στρατηγικών για επίλυση
προβληµάτων σε άλλες θεµατικές περιοχές. Η διδασκαλία της µπορεί να γίνει
µια πλούσια πηγή δραστηριοτήτων για επίλυση µε επαγωγικό και παραγωγικό
τρόπο έτσι ώστε να ενισχύεται η λογική, η δηµιουργική σκέψη και η κριτική
‘’µατιά’’ των µαθητών.
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2ο Κεφάλαιο
Προγράµµατα Σπουδών Γεωµετρίας στην Ελλάδα

Η γεωµετρία δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται αποµονωµένη από τους
άλλους µαθηµατικούς κλάδους όταν συζητάµε για προγράµµατα σπουδών.
Εποµένως η ανανέωση των υπαρχόντων προγραµµάτων σπουδών γεωµετρίας
είναι ένας πολύ σύνθετος στόχος. Πρέπει να συνεκτιµηθούν οι ακόλουθες
πλευρές-διαστάσεις ενός τέτοιου προγράµµατος (Hansen, 1998):
 Η επιστηµολογική διάσταση (η συνεχώς µεταβαλλόµενη εικόνα των
µαθηµατικών και της µαθηµατικής δραστηριότητας).
 Η παιδαγωγική διάσταση (η υπάρχουσα γνώση για τη διαδικασία
µάθησης και την λειτουργία της διδασκαλίας).
 Η τεχνολογική διάσταση (αλλαγές στις διευκολύνσεις που παρέχει η
τεχνολογία για να "κάνουµε" και να µαθαίνουµε µαθηµατικά).
 Η πολιτική διάσταση (αλλαγές στα γενικότερα κοινωνικά ζητήµατα και
προβλήµατα).
Οι στόχοι που ένα πρόγραµµα σπουδών γεωµετρίας πρέπει να έχει, είναι
σύµφωνα µε τον Hansen (1998), οι εξής:
1ον. Να δηµιουργεί γνώσεις για το χώρο και τα επίπεδα.
Οι γνώσεις για το χώρο και τα επίπεδα περιλαµβάνουν την εξερεύνηση
και την ανακάλυψη των κύριων ιδιοτήτων των βασικών γεωµετρικών σχηµάτων
µε όλα τα πιθανά εργαλεία. Σε ένα προηγµένο επίπεδο πρέπει να ενθαρρύνεται
η µελέτη νέων τύπων καµπυλών και επιφανειών µε την βοήθεια του
υπολογιστή. Έννοιες όπως η συµµετρία, η γραµµικότητα, η κυρτότητα, η
συνεκτικότητα και η συνοχή πρέπει να µελετηθούν µε έµφαση στην απλότητα
την εµβάθυνση.
2ον. Να προετοιµάζει τους µαθητές για εφαρµογές της γεωµετρίας.
Οι εφαρµογές της γεωµετρίας είναι άφθονες. Η παρουσίαση των
εφαρµογών πρέπει να κάνει µια κατάλληλη διάκριση µεταξύ αυτών που
χρησιµοποιούνται

µέσα

σε

άλλα

µαθηµατικά

χρησιµοποιούνται σε µη µαθηµατικές "περιοχές".
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πεδία

και

αυτών

που

3ον. Να παρουσιάζει τα σηµαντικά επιτεύγµατα κατά την εξέλιξη της
γεωµετρίας.
Μέσα σ’ αυτά περιλαµβάνονται τα θεωρήµατα του Θαλή και του
Πυθαγόρα, τα στοιχεία του Ευκλείδη, η ιδέα της αναλυτικής γεωµετρίας, κ.τ.λ.
4ον. Να αναπτύσσει δεξιότητες και ικανότητες στους µαθητές.
Η δυνατότητα διαφορετικής προσέγγισης για την επίλυση γεωµετρικών
προβληµάτων, η ικανότητα διατύπωσης λογικών υποθέσεων για γεωµετρικές
λύσεις, η ικανότητα γρήγορων εκτιµήσεων αριθµητικών αποτελεσµάτων κατά
προσέγγιση, η ικανότητα χρήσης γεωµετρικών µοντέλων για την επίλυση
συγκεκριµένων

προβληµάτων,

η

δυνατότητα

"ερµηνείας"

γεωµετρικών

καταστάσεων. Επιπλέον η ανάπτυξη της οπτικής κατανόησης και αναγνώρισης,
η υποκίνηση της δηµιουργικής σκέψης. Η χρήση των υπολογιστών µπορεί να
αποδειχθεί αρκετά χρήσιµη στα παραπάνω. Η απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων
από τους µαθητές δεν είναι καθόλου εύκολος στόχος.
5ον. Να ισχυροποιεί την επαγωγική και παραγωγική σκέψη.
Αφορά δραστηριότητες όπως η εύρεση των "καλών" στρατηγικών για τη
λύση προβληµάτων, η διατύπωση γενικεύσεων των συµπερασµάτων που
ξεκινούν από µεµονωµένες περιπτώσεις, το ψάξιµο για διαφορετικές αποδείξεις
διάφορων ισχυρισµών, η αναζήτηση µιας ενιαίας, συνεπούς οργάνωσης της
θεωρίας.
Ο Τριανταφυλλίδης (2001), παραθέτοντας το συµπέρασµα του Usiskin6,
θεωρεί πως οι γεωµετρικές έννοιες διδάσκονται αποσπασµατικά, ενώ η ίδια η
γεωµετρία ως γνωστικό αντικείµενο φαντάζει να έχει απορροφηθεί από το
κυρίαρχο υπόδειγµα που διέπει τη διδασκαλία των µαθηµατικών στο ∆ηµοτικό
σχολείο, το οποίο δεν είναι άλλο από αυτό της αριθµητικής. Η Τζεκάκη (2001)
υποστηρίζει πως ένα σύγχρονο πρόγραµµα σπουδών µπορεί να προέλθει µόνο
µέσα από την έρευνα στη διδακτική της γεωµετρίας. Η έρευνα επιτρέπει την

6

«Ουσιαστικά δεν υπάρχει αναλυτικό πρόγραµµα για τη Γεωµετρία στο
∆ηµοτικό σχολείο». Η διαπίστωση αυτή αναπτύσσεται στο "Usiskin, Z. (1987).
Resolving the continuing dilemmas in school geometry. In M. M. Lindquist, A.
P. Shulte (eds.), Learning and Teaching Geometry, K-12, (pp. 17-32), 1987
Yearbook, Reston: N.C.T.M.".
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µαθηµατικά ορθή παρουσίαση των γεωµετρικών εννοιών σε οποιοδήποτε
επίπεδο, δηλαδή τον διδακτικό µετασχηµατισµό τους που τις µετατρέπει σε
διδάξιµη γνώση και την αποφυγή ανάπτυξης λανθασµένων αντιλήψεων από
τους µαθητές στην προσέγγιση της γεωµετρίας. Η έρευνα µόνο µπορεί να δώσει
απαντήσεις:
α) στην οργάνωση των αναλυτικών προγραµµάτων µε τρόπο ώστε να δοµείται
σταδιακά η γεωµετρική γνώση σύµφωνα µε τις εµπειρίες και το επίπεδο των
µαθητών,
β) στη συγγραφή διδακτικών βιβλίων όπου παρουσιάζονται οι γεωµετρικές
γνώσεις µε τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι λανθασµένες αντιλήψεις και η
δηµιουργία διδακτικών εµποδίων στην ανάπτυξη της γεωµετρικής γνώσης, και
γ) στην επεξεργασία διδακτικών προσεγγίσεων που επιτρέπουν την ανάπτυξη
των κατάλληλων γεωµετρικών εµπειριών µε τρόπο ώστε να οδηγούνται οι
µαθητές στην επιδιωκόµενη, από το αναλυτικό πρόγραµµα, γεωµετρική γνώση.
Μεγάλη σηµασία αποδίδεται από πολλούς ερευνητές στη γεωµετρική
κατασκευή και τη γεωµετρική σχεδίαση ως άξονες ενός σύγχρονου Αναλυτικού
Προγράµµατος (Λεµονίδης, 2002). Ένα Αναλυτικό Πρόγραµµα Γεωµετρίας, στο
σύνολο της εκπαίδευσης, µπορεί να συνοψιστεί στους ακόλουθους άξονες
(Τζεκάκη, 2001):
1. Σταδιακή µετάβαση από το πραγµατικό αντικείµενο στο γεωµετρικό
αντικείµενο.
2. Κατασκευαστική προσέγγιση των γεωµετρικών αντικειµένων.
3. Μελέτη των ιδιοτήτων και των µετασχηµατισµών.
4. Μαθηµατική θεµελίωση και γεωµετρική απόδειξη.
Οι Οικονόµου και Τζεκάκη (1993), αναδεικνύοντας την κατασκευαστική
διάσταση ενός προγράµµατος σπουδών γεωµετρίας παρουσίασαν7 την

7

Από το "Οικονόµου, Π., & Τζεκάκη, Μ. (1993). Σχέδιο Α.Π. για τα
Μαθηµατικά, Γενικές Αρχές για τη Γεωµετρία. Πρακτικά 10ου Συνεδρίου Ε.Μ.Ε.,
Καλαµάτα: έκδοση της Ε.Μ.Ε.", όπως εµφανίζεται στο "Τζεκάκη, Μ. (2001). Η
σηµασία της έρευνας στη διδακτική της γεωµετρίας στην εκπαίδευση και
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Στο Α. Αρβανιτογεώργος, Β. Παπαντωνίου &
∆. Ποτάρη (επιµ.), Ερευνητικές προσεγγίσεις στη διδακτική της γεωµετρίας –
21

παρακάτω πρόταση:
 Οι µαθητές ξεκινούν από τις µικρότερες ηλικίες (Νηπιαγωγείο, Α' και Β'
∆ηµοτικού) τις κατασκευές γεωµετρικών αντικειµένων µε διάφορα υλικά:
 Κατασκευάζουν γεωµετρικά αντικείµενα µε ή χωρίς υλικά στηρίγµατα,
στο γεωπίνα κα µε λαστιχάκια, σε χαρτόνια (τετραγωνισµένα ή µη), µε
σπίρτα ή άλλα ξυλάκια κ.τ.λ.
 Κατασκευάζουν γεωµετρικά αντικείµενα µε πιο σύνθετους τρόπους,
συνθέτουν έτοιµα σχήµατα για να δηµιουργήσουν ένα νέο, κάνουν
επικαλύψεις προσχεδιασµένων σχηµατισµών, βάφουν.


Οι

µαθητές

προχωρούν

σε

αναπαραστάσεων) των γεωµετρικών

κατασκευές
αντικειµένων

σχεδίων
µε

τα

(σχεδιαστικών
βασικά

όργανα

(ξεκινώντας τα στοιχειώδη στην Γ ' και ∆' ∆ηµοτικού και συνεχίζοντας σε πιο
σύνθετες σχεδιάσεις σε µεγαλύτερες τάξεις):
 Σχεδιάζουν µε το χάρακα, τον κανόνα και αργότερα µε το διαβήτη τα
βασικά γεωµετρικά σχήµατα, µαθαίνουν τεχνικές γι' αυτή τη σχεδιαστική
δραστηριότητα, όπως να ενώνουν σηµεία, να σχεδιάζουν παράλληλες
και κάθετες, να σχεδιάζουν κύκλους, να βρίσκουν µέσα κ.τ.λ.
 Στις µεγαλύτερες τάξεις του ∆ηµοτικού και στις πρώτες τάξεις του Γυµνασίου
προχωρούν σε γεωµετρικές σχεδιάσεις, από τις πιο απλές στις πιο σύνθετες:
 Κατασκευάζουν γεωµετρικά σχέδια µε αριθµητικά δεδοµένα, για να
εξοικειωθούν µε την ανάλυση των σχηµάτων και τη δηµιουργία
στοιχειωδών κατασκευών.
 Κατασκευάζουν γεωµετρικά σχέδια µε αριθµητικά δεδοµένα και µε
γεωµετρικές σχέσεις για να εξοικειωθούν µε τη σύνθεση των στοιχείων
ενός σχήµατος και τον εντοπισµό των µεταξύ τους σχέσεων.
 Κατασκευάζουν γεωµετρικά σχέδια µε στοιχεία δεδοµένα (µη
αριθµητικά), όπως µε µεταφορές τµηµάτων ή γωνιών και µε γεωµετρικές
σχέσεις για να εξοικειωθούν µε τη σύνθεση των στοιχείων ενός σχήµατος
στη βάση συγκεκριµένων σχέσεων.

Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωµετρίας, (σελ. 132-133). Αθήνα:
Εκδόσεις Πατάκη".
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 Σχεδιάζουν µε βάση µια λεκτική περιγραφή που παρουσιάζει µια
κατασκευή ως διαδοχή στοιχειωδών κατασκευών για να αποσαφηνίσουν
τα στοιχεία και τις σχέσεις που συνθέτουν ένα σχήµα και να εξοικειωθούν
µε το γεωµετρικό λόγο.
 Αντίστροφα, περιγράφουν λεκτικά, µε αντίστοιχο τρόπο, µια σχεδίαση
ή µια κατασκευή για τον ίδιο λόγο.
 Τέλος, αντιµετωπίζουν προβλήµατα γεωµετρικών κατασκευών, µε
σαφείς περιορισµούς στη χρήση συγκεκριµένων οργάνων.
Η οικοδόµηση ενός προγράµµατος σπουδών γεωµετρίας πρέπει να
λαµβάνει υπόψη τη διάκριση µεταξύ του επιδιωκόµενου προγράµµατος
(intended curriculum) και του εφαρµόσιµου προγράµµατος (implemented
curriculum). Στο ερώτηµα ποιος είναι ο πλέον κατάλληλος να προτείνει νέα
προγράµµατα, ο Hansen (1998), υποστηρίζει πως το κίνηµα των Μοντέρνων
Μαθηµατικών8 έδειξε πως οι µαθηµατικοί δεν µπορούν µόνοι τους να κάνουν
κάτι τέτοιο. Το µοντέλο top-down αποδείχτηκε λανθασµένο9. Οι δάσκαλοι
επίσης δεν µπορούν µόνοι τους να το κάνουν αφού δεν ξέρουν αρκετά
µαθηµατικά και ως εκ τούτου το µοντέλο bottom-up φαίνεται προβληµατικό. Η
σωστή προσέγγιση πρέπει να είναι µαθηµατικοί και δάσκαλοι που εργάζονται
µαζί, συνεργαζόµενοι στενά. Και οι δύο οµάδες έχουν πολλά να µάθουν η µια
από την άλλη. Είναι όµως δύσκολο να επισηµανθούν υποδειγµατικές
περιπτώσεις, όπου ένα τέτοιο πρότυπο συνεργασίας έχει λειτουργήσει
(Hansen, 1998).

8

Σχετικά στο "Λεµονίδης, Χ. (1999). Περίπατος στη Μάθηση της Στοιχειώδους
Αριθµητικής. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, σελ. 22-23", στο "Καψάλης, Α., &
Λεµονίδης, Χ. (1999). Σύγχρονες τάσεις της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών.
Μακεδνόν, 6, σελ. 95-115" και στο "Βαϊνάς, Κ. (1997). Ανάλυση της διδακτικής
των Μαθηµατικών στην Ελλάδα. Αθήνα: Γρηγόρης, σελ.73-109".

9

Για τα µοντέλα top-down και bottom-up, δες στο 7ο κεφάλαιο του θεωρητικού
1ου µέρους της εργασίας.
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2.1

Τα διδακτικά εγχειρίδια µαθηµατικών

Μετά τις εκπαιδευτικές αλλαγές του 1982, παύει ο διαχωρισµός
αριθµητικής και γεωµετρίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο, σε ότι αφορά το αναλυτικό
πρόγραµµα

(Α.Π.).

Στα

διδακτικά

εγχειρίδια

ενότητες

αριθµητικής

και

γεωµετρίας διαδέχονται η µια την άλλη σε µια γραµµική παρουσίαση, όπου
οµοειδείς ενότητες (π.χ. γεωµετρίας) µπορεί να απέχουν χρονικά µεταξύ τους
αρκετούς µήνες στην διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους.
Η καταγραφή των γεωµετρικών ενοτήτων στα σχολικά εγχειρίδια των
Μαθηµατικών µας φανερώνει την ποσοστιαία εµφάνιση της γεωµετρίας στη
διδακτέα ύλη των έξι τάξεων του ∆ηµοτικού σχολείου:
Α΄
Β΄
Γ΄
∆΄
Ε΄
ΣΤ΄
∆ηµοτικο ∆ηµοτικο ∆ηµοτικο ∆ηµοτικο ∆ηµοτικο ∆ηµοτικο
ύ
ύ
ύ
ύ
ύ
ύ

4,1%

5,8%

9,4%

12,6%

35,4%

28,7%

Συνολικά, και στις 6 τάξεις, η γεωµετρία καταλαµβάνει το 16% της
διδακτέας ύλης. Ο παραπάνω πίνακας είναι µια πρώτη ένδειξη ότι η γεωµετρία
είναι αρκετά υποβαθµισµένη - µε εξαίρεση την Ε΄ τάξη - στα σχολικά εγχειρίδια
και κατ' επέκταση και στην διδασκαλία, αν µάλιστα ληφθεί υπόψη ότι σηµαντικό
µέρος της στις Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις θα πρέπει να διδαχθεί στο τέλος του σχολικού
έτους, µε ό,τι περιορισµούς συνεπάγεται τούτο.
Σε ανάλογα συµπεράσµατα καταλήγουν και οι Κούρκουλος, Τζανάκης
και Θεολογγίτου (2000) για τη διδακτέα ύλη των τεσσάρων τελευταίων τάξεων
του ∆ηµοτικού. Υποστηρίζουν πως µια λεπτοµερής εξέταση των εγχειριδίων
δείχνει καθαρά ότι η παρουσίαση της γεωµετρίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο είναι
υποταγµένη σε µια "αριθµητική λογική", υπό την έννοια ότι η γεωµετρία
εµφανίζεται περισσότερο ως ένα πεδίο εφαρµογής αριθµητικών εννοιών και

24

τεχνικών, παρά ως µία αυτοτελής γνωστική περιοχή µε δικά της µεθοδολογικά
χαρακτηριστικά και παιδευτικές αξίες.

2.2

Το πρόγραµµα σπουδών γεωµετρίας της δεκαετίας του ’80 και το
πρόγραµµα σπουδών του 2001

Παρακάτω

παρουσιάζουµε

κατά

τάξη

το

πρόγραµµα

σπουδών

γεωµετρίας της δεκαετίας του ’80 και το νέο πρόγραµµα του 200110. Η Ελλάδα
έχει µια πολιτισµική παράδοση στην Ευκλείδεια γεωµετρία, και για το λόγο αυτό
η διδασκαλία της γεωµετρίας ακολούθησε έναν ιδιαίτερο και διαφορετικό από
άλλες χώρες προσανατολισµό (Τζεκάκη, 2001).
Για το νέο πρόγραµµα δεν έχουµε συγκεκριµένες ενδείξεις µια και δεν
έχουν γραφτεί νέα εγχειρίδια που να βασίζονται σ’ αυτό. Η Τζεκάκη (2001)
θεωρεί πως όσον αφορά την κατεύθυνση κατανόησης της γεωµετρικής
κατασκευής, δεν έχει ένα σαφή άξονα στοχευόµενης ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα
η γεωµετρική αυτή δραστηριότητα να εµπλέκεται µε άλλες δραστηριότητες
(µετρικές ή απλά σχεδιαστικές), και µε τον τρόπο αυτό να µην µπορεί να
αποδώσει τα οφέλη στην ανάπτυξη των γεωµετρικών γνώσεων των µαθητών.
Ο Λάππας (2001) αναφέρει πως για πρώτη φορά καταγράφονται σαφώς και
γίνονται

προσιτές

στην

εκπαιδευτική

κοινότητα

και

σε

όλους

τους

ενδιαφεροµένους, γενικές αρχές σχεδιασµού που δείχνουν τουλάχιστον ότι
υπάρχει µια άποψη για τον τρόπο παροχής της γνώσης, ενώ διαγράφεται
σαφώς η στοχοθεσία, πέραν της καταγραφής της ύλης. Τα νέα στοιχεία που
ανιχνεύονται είναι η εισαγωγή δραστηριοτήτων (που η χωρίς οριοθέτηση
εφαρµογή τους αναµένεται να έχει άµεσες επιπτώσεις σε διδάσκοντες και
10

Τα προγράµµατα της δεκαετίας του ’80 είναι:
Α΄ τάξη: Προεδρικό ∆ιάταγµα 538/1982, Φ.Ε.Κ. 107 Α΄
Β΄ τάξη: Προεδρικό ∆ιάταγµα 538/1982, Φ.Ε.Κ. 107 Α΄

Γ΄ τάξη: Προεδρικό ∆ιάταγµα 449/1983, Φ.Ε.Κ. 168 Α΄
∆΄ τάξη: Προεδρικό ∆ιάταγµα 528/1984, Φ.Ε.Κ. 185 Α.
Ε΄ τάξη: Προεδρικό ∆ιάταγµα 528/1984, Φ.Ε.Κ. 185 Α΄
ΣΤ΄ τάξη: Προεδρικό ∆ιάταγµα 398/1985, Φ.Ε.Κ. 140 Α΄.
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διδασκόµενους), καθώς και η δειλή αποδοχή της συµµετοχής των νέων
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Επίσης η γεωµετρία για πρώτη
φορά εξετάζεται σε πανελλήνιο επίπεδο για όλους τους µαθητές και υπάρχει
τουλάχιστον η πρόθεση η παρουσία της να επεκταθεί (Λάππας, 2001).

2.3

Τα προγράµµατα σπουδών γεωµετρίας της Α΄ τάξης
Και τα δύο προγράµµατα (του 1982 και του 2001)11 έχουν ως

πρωταρχικό στόχο την διάκριση στερών γεωµετρικών σωµάτων και επίπεδων
γεωµετρικών σχηµάτων. Βλέπουµε όµως µια σαφή σύνδεση του προγράµµατος
του 2001 (Π.2001) µε την καθηµερινή ζωή και τις εµπειρίες των µαθητών. Το
πρόγραµµα του 1982 (Π.1982), εισάγει τις έννοιες της καµπύλης (ανοιχτής και
κλειστής) καθώς και την έννοια της ευθείας και τεθλασµένης. Στο Π.2001
συναντάµε

µόνο

την

έννοια

του

ευθυγράµµου

τµήµατος

µέσα

από

δραστηριότητες χάραξης. Τέτοιες δραστηριότητες απουσιάζουν από το Π.1982,
όπως απουσιάζει επίσης ο προσανατολισµός στο χώρο και η προσέγγιση της
συµµετρίας ως προς τον άξονα. Το Π.1982 στοχεύει στην εξοικείωση των
µαθητών µε τη σύγκριση µηκών (κατανόηση της έννοιας "διάσταση" σαν
ιδιότητα των γεωµετρικών σχηµάτων), ενώ το Π.2001 ρίχνει το βάρος στην
ταξινόµηση σχηµάτων ως προς τη µορφή, τον αριθµό των πλευρών και γωνιών.
Τέλος το Π.2001 εισάγει "σύγχρονες" δραστηριότητες που συναντάµε σε πολλές
έρευνες, όπως το τάγκραµ, το πλακόστρωτο και τα γεωµετρικά µοτίβα. Το
Π.2001 δίνει 8 διδακτικές ώρες σε "καθαρά" γεωµετρικές έννοιες αλλά
προβλέπονται και διδακτικές ώρες για δραστηριότητες µετρικής γεωµετρίας
(µετρήσεις µεγεθών). Στο Π.1982 έχουµε 6 ώρες για βασικές γεωµετρικές
έννοιες αλλά και εδώ σε ξεχωριστές δραστηριότητες µέτρησης12 αναδεικνύονται
γεωµετρικά στοιχεία.

Το πρόγραµµα του 2001 για όλες τις τάξεις υπάρχει στα Φ.Ε.Κ. 1366 & 1374 τ.
Β΄/18-10-2001.
11
∆ες στο "Παράρτηµα" της εργασίας, σελίδα 168.
12
Σύµφωνα µε τους Κούρκουλο, Τζανάκη και Θεολογγίτου (2000), στις δύο
πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού δεν έχουµε σαφή διαχωρισµό των διαφορετικών
θεµατικών ενοτήτων στα Μαθηµατικά.
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ΤΑΞΗ Α΄
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Π.1982
Π.2001
∆ιάκριση στερών γεωµ. σωµάτων
∆ιάκριση
σχηµάτων

επίπεδων

∆ιάκριση στερών γεωµ. σωµάτων

γεωµ. ∆ιάκριση
σχηµάτων

επίπεδων

γεωµ.

Καµπύλες κλειστές & ανοιχτές
Ευθείες, τεθλασµένες γραµµές
Σύγκριση µηκών γεωµ. σχηµάτων
(έννοια "διάσταση")
Χάραξη ευθύγραµµων τµηµάτων
Ταξινόµηση σχηµάτων
Προσανατολισµός στο χώρο
Συµµετρία ως προς άξονα
Γεωµετρικά µοτίβα
Τάγκραµ
Πλακόστρωτο

2.4

Τα προγράµµατα σπουδών γεωµετρίας της Β΄ τάξης

Στο Π.1982 έχουµε διάκριση του τετραγώνου, ορθογωνίου, τριγώνου και
κύκλου από τα χαρακτηριστικά τους, όπως επίσης και του κύβου και
ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Οι διδακτικές ώρες που προβλέπονται είναι 8.
Στο Π.2001 αν και προβλέπονται λιγότερες ώρες (5), εκτός από τους
παραπάνω στόχους συναντάµε και αναγνώριση παράλληλων ή κάθετων
ευθειών, χάραξη ευθειών και σχηµάτων, αναπαραγωγή σχηµάτων,
παρατήρηση άξονα συµµετρίας, ενώ έµφαση δίνεται στη χρήση γνώµονα και
χάρακα13.

13

∆ες στο "Παράρτηµα" της εργασίας, σελίδα 169.
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ΤΑΞΗ Β΄
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Π.1982
Β΄ τάξη
Π.2001
∆ιάκριση τετραγώνου, ορθογωνίου ∆ιάκριση τετραγώνου, ορθογωνίου
παραλληλογράµµου,
τριγώνου, παραλληλογράµµου,
τριγώνου,
κύκλου,
κύβου,
ορθογωνίου κύκλου,
κύβου,
ορθογωνίου
παραλληλεπιπέδου
παραλληλεπιπέδου
Αναγνώριση
παράλληλων
και
κάθετων ευθειών
Χάραξη ευθειών & σχηµάτων
Άξονας συµµετρίας
Χρήση γνώµονα & χάρακα
Τάγκραµ, πλακόστρωτα, πάζλ

2.5

Τα προγράµµατα σπουδών γεωµετρίας της Γ΄ τάξης

Στο Π.1983 σε 6 διδακτικές ώρες γίνεται ανασκόπηση των εννοιών που
παρουσιάστηκαν
στη
Β΄
τάξη
(κύκλος,
τετράγωνο,
ορθογώνιο
παραλληλόγραµµο, τρίγωνο, κύβος) και εισαγωγή των εννοιών "ρόµβος",
"πολύπλευρα", "περίµετρος γεωµετρικών σχηµάτων", "περιφέρεια κύκλου",
"γωνία". Το Π.2001 δεν προχωράει τόσο πολύ σε άλλες έννοιες αλλά µάλλον
εµβαθύνει σε έννοιες που έχουν παρουσιαστεί στην προηγούµενη τάξη.
Συναντάµε χαράξεις µε χρησιµοποίηση οργάνων, χάραξη κάθετων ευθειών,
κατασκευή συµµετρικών σχηµάτων. Μέσα από τις χαράξεις και κατασκευές
κατανοούνται οι έννοιες "έδρα", "κορυφή", "ακµή", "γωνία", "ορθή γωνία". Οι
διδακτικές ώρες που προβλέπονται είναι 7. Ο προσανατολισµός στη χάραξη και
οι δραστηριότητες µε τάγκραµ και πλακόστρωτα παραµένουν βασικά
χαρακτηριστικά του Π.200114.
ΤΑΞΗ Γ΄
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Π.1983
Π.2001
Ανασκόπηση
τετραγώνου,
ορθογωνίου παραλληλογράµµου,
τριγώνου, κύκλου, κύβου
Ρόµβος
Πολύπλευρα
Περίµετρος
σχηµάτων
14

γεωµετρικών

∆ες στο "Παράρτηµα" της εργασίας, σελίδα 170.
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ΤΑΞΗ Γ΄
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Π.1983
Π.2001
Περιφέρεια κύκλου
Γωνίες

Γωνίες

Ορθές γωνίες

Ορθές γωνίες
Έδρα, κορυφή, ακµή
Χαράξεις
κάθετων
ευθειών,
κατασκευή συµµετρικών σχηµάτων
Αναπτύγµατα
γεωµετρικών
στερεών
Τάγκραµ, πλακόστρωτα, µωσαϊκά,
πάζλ

2.6

Τα προγράµµατα σπουδών γεωµετρίας της ∆΄ τάξης

Για την ∆΄ τάξη το Π.1984 προχωρεί σε συστηµατικότερη παρουσίαση
εννοιών µε τις οποίες τα παιδιά ήρθαν σε επαφή στις προηγούµενες τάξεις. Νέα
στοιχεία είναι η ανάγνωση σχεδίων µε κλίµακα και τα είδη γωνιών (ορθή, οξεία,
αµβλεία). Στο Π.2001 δίνεται έµφαση στη σχεδίαση σχηµάτων, κατασκευές
συµµετρίας και αναπαραγωγή αναπτυγµάτων γεωµετρικών στερεών. Τονίζονται
επίσης η χάραξη παράλληλων και κάθετων ευθειών και η εκµάθηση της
γεωµετρικής ορολογίας15. Έχουµε εµβάθυνση σε έννοιες που παρουσιάστηκαν
στις προηγούµενες τάξεις. Οι διδακτικές ώρες που προβλέπονται είναι 8. Στο
Π.1984 δεν αναφέρεται αριθµός ωρών. Είναι πάντως ορατή η τάση πιο
γρήγορου "βηµατισµού" από το Π.2001 (οι έννοιες εισάγονται νωρίτερα). Έτσι
το Π.1984 κάνει αναφορά σε εµπειρική προσέγγιση του όγκου ενώ το Π.2001
στην διαισθητική κατανόηση του εµβαδού16.
ΤΑΞΗ ∆΄
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Π.1984
Π.2001
Συστηµατικότερη
παρουσίαση Συστηµατικότερη
παρουσίαση
εννοιών προηγούµενων τάξεων
εννοιών προηγούµενων τάξεων
Ανάγνωση σχεδίων µε κλίµακα
Είδη γωνιών
15

∆ες στο "Παράρτηµα" της εργασίας, σελίδα 171.

16

Το εµβαδόν εξετάζεται στο Π.1984 στη θεµατική ενότητα των µετρήσεων
(µέτρηση επιφανείας).
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ΤΑΞΗ ∆΄
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Π.1984
Π.2001
Όγκος
Σχεδίαση και χάραξη ευθειών &
σχηµάτων
Εκµάθηση γεωµετρικής ορολογίας
Εµβαδόν

2.7

Τα προγράµµατα σπουδών γεωµετρίας της Ε΄ τάξης

Για το Π.2001 νέες θεµατικές περιοχές είναι ο υπολογισµός και σύγκριση
εµβαδών, τα προβλήµατα περιµέτρων, ο υπολογισµός του µήκους του κύκλου,
η διάκριση γωνιών, τα είδη τριγώνων, η χάραξη υψών ενός τριγώνου, η
σχεδίαση µεγεθύνσεων και σµικρύνσεων. Προβλέπονται 5 ώρες. Στο Π.1984
έχουµε επίσης προβλήµατα περιµέτρων, διάκριση τριγώνων και γωνιών.
Αναφέρονται (στο Π.1984) τα στοιχεία και τα είδη τετραπλεύρων, τα στοιχεία
του κύκλου, ενώ για πρώτη φορά17 βλέπουµε µια θεµατική ενότητα που έχει
παρουσιαστεί πιο νωρίς στο Π.2001 (ευθείες τεµνόµενες και παράλληλες). Η
έννοια του όγκου18 παρουσιάζεται πιο συστηµατικά απ’ ότι στη ∆΄ τάξη.
ΤΑΞΗ Ε΄
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Π.1984
Π.2001
Ευθείες
τεµνόµενες
και
παράλληλες
∆ιάκριση γωνιών

∆ιάκριση γωνιών

Στοιχεία και είδη τριγώνων

Στοιχεία και είδη τριγώνων

Προβλήµατα περιµέτρων

Προβλήµατα περιµέτρων

Υπολογισµός εµβαδών

Υπολογισµός εµβαδών

Μήκος κύκλου

Μήκος κύκλου

Στοιχεία και είδη τετραπλεύρων
Όγκος

17

∆ες στο "Παράρτηµα" της εργασίας, σελίδες 172-174.

18

Στο Π.2001 δεν έχουµε ακόµα συστηµατική παρουσίαση της έννοιας "όγκος".

30

ΤΑΞΗ Ε΄
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Π.1984
Π.2001
Σχεδίαση
µεγεθύνσεων
σµικρύνσεων

2.8

και

Τα προγράµµατα σπουδών γεωµετρίας της ΣΤ΄ τάξης
Στο Π.2001 έχουµε εµβάθυνση σε προβλήµατα εµβαδών και εισαγωγή

για πρώτη φορά προβληµάτων όγκου. Επαναλαµβάνονται όπως στην Ε΄ τάξη
δραστηριότητες χάραξης, κατασκευής γωνιών, µεγεθύνσεων, σµικρύνσεων και
συµµετρίας. Το Π.1985 αναδεικνύει ως κεντρικό θέµα την κατασκευή
γεωµετρικών στερεών και τη µέτρηση γωνιών19.

ΤΑΞΗ ΣΤ΄
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Π.1985
Π.2001
Κατασκευή γεωµετρικών στερεών
Μέτρηση γωνιών
Προβλήµατα εµβαδών
Προβλήµατα όγκου
Χαράξεις,
µεγεθύνσεις,
σµικρύνσεις, συµµετρία

19

∆ες στο "Παράρτηµα" της εργασίας, σελίδα 175.
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3ο Κεφάλαιο
Πρότυπα 2000 για τη Γεωµετρία
(2000 NCTM Standards for Geometry20)
Τα ‘’2000 NCTM Standards for Geometry’’ είναι ένα πλαίσιο αρχών και
στόχων για τη διδασκαλία της γεωµετρίας στο σχολείο, που εκπονήθηκε το
2000 από το National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) δηλαδή το
Εθνικό Συµβούλιο ∆ασκάλων Μαθηµατικών των Ηνωµένων Πολιτειών. Είναι
ουσιαστικά

ένα

µέρος,

ένα

κοµµάτι,

ενός

διευρυµένου

αναλυτικού

προγράµµατος σπουδών για τα µαθηµατικά, που σύµφωνα µε την οµάδα
ανάπτυξης και συγγραφής του, φιλοδοξεί να γίνει πηγή µεθόδων για την
κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών. Είναι ένας οδηγός που απευθύνεται σε
όσους λαµβάνουν αποφάσεις που έχουν επιπτώσεις στην διδασκαλία των
µαθηµατικών.
Τα

‘’2000

NCTM

Standards

for

Geometry’’

εξετάζουν

θέµατα

εκπαιδευτικών στόχων και πολιτικών. Για αυτούς τους εκπαιδευτικούς στόχους
δεν υπάρχει καµία απλή και αποδεκτή από όλους απάντηση. Αντιπροσωπεύει
τις απόψεις µιας οµάδας συγγραφέων που κλήθηκαν από µια εθνική
επαγγελµατική οργάνωση δασκάλων µαθηµατικών να συγκροτήσουν ένα
κείµενο προσδοκιών από την εκπαίδευση των µαθητών στα Μαθηµατικά, και
ειδικότερα στη Γεωµετρία. Αυτό που κάνει το κείµενο αυτό σηµαντικό είναι ότι
ενσωµατώνει όλα τα ευρήµατα των πρόσφατων ερευνών για τη διδασκαλία των
Μαθηµατικών, λαµβάνει υπόψη τις θέσεις σηµαντικών επιστηµονικών ενώσεων
και κοινοτήτων και η διαδικασία παραγωγής του ήταν ανοικτή σε όλους όσους
επαγγελµατικά ασχολούνται µε τα Μαθηµατικά. Γι’ αυτό παρουσιάζουµε
µεταφρασµένα τα κυριότερα σηµεία που αφορούν τη σχολική γεωµετρία από το
Νηπιαγωγείο ως τη Β΄ (∆ευτέρα) Γυµνασίου.
Σύµφωνα µε τα ‘’2000 NCTM Standards for Geometry’’ τα εκπαιδευτικά
προγράµµατα από το Νηπιαγωγείο µέχρι και το Γυµνάσιο πρέπει να επιτρέπουν
την εµπλοκή όλων των µαθητών στο να:
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 αναλύουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες δισδιάστατων και
τρισδιάστατων

γεωµετρικών µορφών

και

να

αναπτύσσουν

µαθηµατικά

επιχειρήµατα για τις γεωµετρικές σχέσεις
 καθορίζουν τις θέσεις αντικειµένων και γεωµετρικών σχηµάτων και να
περιγράφουν τις χωρικές σχέσεις (spatial relationships), χρησιµοποιώντας την
αναλυτική γεωµετρία21 (coordinate geometry) και άλλα αντιπροσωπευτικά
συστήµατα
 εφαρµόζουν µετασχηµατισµούς και να χρησιµοποιούν τη συµµετρία
για να αναλύουν µαθηµατικές καταστάσεις
 χρησιµοποιούν τη νοερή απεικόνιση (visualization), την χωροταξική
λογική (spatial reasoning) και γεωµετρικά µοντέλα για να λύνουν προβλήµατα
Μέσω της µελέτης της γεωµετρίας, οι µαθητές πρέπει να µάθουν για τις
γεωµετρικές µορφές και δοµές και πώς να αναλύουν τα χαρακτηριστικά τους και
τις σχέσεις τους. Χωροταξικές νοερές απεικονίσεις – νοητικές αναπαραστάσεις
δισδιάστατων και τρισδιάστατων αντικείµενων – και αντίληψη ενός αντικειµένου
από διαφορετικές οπτικές γωνίες είναι µια σηµαντική πτυχή της γεωµετρικής
σκέψης. Η γεωµετρία είναι ένας φυσικός χώρος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων
λογικής (reasoning) και αιτιολόγησης (justification) των µαθητών. Τα γεωµετρικά
µοντέλα (geometric modeling) και η χωροταξική λογική (spatial reasoning),
προσφέρουν ερµηνείες και περιγραφές του φυσικού περιβάλλοντος και
µπορούν να είναι σηµαντικά εργαλεία στην επίλυση προβληµάτων.
Οι γεωµετρικές ιδέες είναι χρήσιµες στην αναπαράσταση και την επίλυση
προβληµάτων σε άλλους τοµείς των µαθηµατικών και σε πραγµατικές
καταστάσεις ‘’ζωής’’, γι’ αυτό η γεωµετρία πρέπει να ενσωµατώνεται όπου είναι
δυνατόν µε άλλες θεµατικές περιοχές. Οι γεωµετρικές αναπαραστάσεις
µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να κατανοήσουν το εµβαδόν και τα
κλάσµατα, τα ιστογράµµατα τα καρτεσιανά σχεδιαγράµµατα και οι γραφικές
παραστάσεις µπορούν να χρησιµεύσουν για να συνδέσουν τη γεωµετρία µε την
άλγεβρα. Η χωροταξική λογική (spatial reasoning) είναι χρήσιµη στη
χρησιµοποίηση (διάβασµα) χαρτών, στο σχεδίασµα διαδροµών, στη δηµιουργία
20

Για µια αναλυτική µελέτη των ‘’2000 NCTM Standards’’ µπορεί κάποιος να
επισκεφτεί την ∆ιαδικτυακή τοποθεσία www.standards.nctm.org.
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τέχνης. Οι µαθητές µπορούν να µάθουν να βλέπουν τη δοµή και τη συµµετρία
γύρω τους. Χρησιµοποιώντας συγκεκριµένα πρότυπα, σχέδια, και δυναµικό
λογισµικό γεωµετρίας µπορούν να κατανοήσουν ενεργά τις γεωµετρικές έννοιες.
Με δραστηριότητες καλά σχεδιασµένες, κατάλληλα εργαλεία και υποστήριξη
των δασκάλων, οι µαθητές µπορούν να κάνουν υποθέσεις για τη γεωµετρία και
να τις διερευνήσουν, µπορούν να µάθουν να συλλογίζονται προσεκτικά για τις
γεωµετρικές έννοιες από τα πρώτα χρόνια της σχολικής εκπαίδευσης. Η
γεωµετρία είναι κάτι πολύ περισσότερο από ορισµούς, είναι περιγραφή
σχέσεων, είναι σκέψη που βασίζεται στη λογική. Η άποψη για σταδιακή
κατανόηση της γεωµετρίας από σχολική τάξη σε σχολική τάξη, για το πέρασµα
από την άτυπη στην τυπική σκέψη, είναι σύµφωνη µε τις µελέτες θεωρητικών
και ερευνητών (Burger, & Shaughnessy, 1986· Fuys, Geddes, & Tischler, 1988·
Senk, 1989· Vαn Hiele, 1986).
Η γεωµετρία έχει θεωρηθεί από καιρό ως το κοµµάτι του προγράµµατος
σπουδών των µαθηµατικών στο σχολείο, όπου οι µαθητές µαθαίνουν να
σκέπτονται λογικά και γνωρίζουν την αξιωµατική δοµή των µαθηµατικών. Τα
2000

Standards

for

Geometry

επικεντρώνονται

στην

ανάπτυξη

µιας

προσεκτικής λογικής και αποδεικτικής σκέψης, χρησιµοποιώντας ορισµούς και
διαπιστωµένα στοιχεία. Η τεχνολογία έχει επίσης έναν σηµαντικό ρόλο στη
διδασκαλία και την εκµάθηση της γεωµετρίας. Εργαλεία όπως το δυναµικό
λογισµικό

γεωµετρίας22

επιτρέπουν

στους

µαθητές

να

έχουν

µια

αλληλεπιδραστική εµπειρία µε µια µεγάλη ποικιλία δισδιάστατων µορφών.
Χρησιµοποιώντας την τεχνολογία, οι µαθητές µπορούν να παραγάγουν πολλά
παραδείγµατα για να εξερευνήσουν υποθέσεις αλλά είναι σηµαντικό να
κατανοήσουν ότι η παραγωγή πολλών παραδειγµάτων ενός ιδιαίτερου
φαινοµένου δεν αποτελεί µια απόδειξη. Η νοερή απεικόνιση και η χωροταξική
λογική (spatial reasoning) βελτιώνονται επίσης από την αλληλεπίδραση µε τη
‘’δυναµική κίνηση οµοιωµάτων’’ (animation) των υπολογιστών (Clements et αl.,
1997· Yates, 1988).

21
22

Καθορισµός σηµείων πάνω σε Καρτεσιανές συντεταγµένες.
Παραδείγµατος χάρη το Geometer’s Sketchpad και το Cabri Geometry.
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3.1

Η ανάλυση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων δισδιάστατων και
τρισδιάστατων γεωµετρικών µορφών και η ανάπτυξη µαθηµατικών
επιχειρηµάτων για τις γεωµετρικές σχέσεις

Οι νέοι µαθητές έχουν µια φυσική τάση να παρατηρούν και να
περιγράφουν ποικίλες µορφές και σχήµατα, ενώ αρχίζουν να αντιλαµβάνονται
τις ιδιότητές τους. Η αναγνώριση των σχηµάτων είναι σηµαντική, αλλά πρέπει
να εστιάζουµε στις ιδιότητες και τις σχέσεις τους. Παραδείγµατος χάρη τα παιδιά
από το νηπιαγωγείο µέχρι την Β΄ (∆ευτέρα) τάξη, µπορούν να παρατηρήσουν
ότι τα ορθογώνια βολεύουν στην επένδυση επιφανειών (tiling), επειδή έχουν
τέσσερις ορθές γωνίες. Σε αυτές τις ηλικίες µπορούν να µάθουν για τις
γεωµετρικές µορφές χρησιµοποιώντας αντικείµενα που βλέπουν, κρατούν και
χειρίζονται. Αργότερα, η µελέτη των ιδιοτήτων των γεωµετρικών µορφών και
των ιδιοτήτων τους γίνεται περισσότερο αφαιρετική. Σε µεγαλύτερες τάξεις, οι
µαθητές µπορούν να µάθουν να εστιάζουν και να συζητούν τα συστατικά των
µορφών, όπως οι πλευρές και οι γωνίες, και τις ιδιότητες που έχουν οι
κατηγορίες (οµάδες) των µορφών. Παραδείγµατος χάρη, χρησιµοποιώντας
αντικείµενα ή δυναµικό γεωµετρικό λογισµικό για να πειραµατιστούν µε ποικίλα
ορθογώνια, οι µαθητές στις τάξεις Γ΄ (Τρίτη) µέχρι Ε΄ (Πέµπτη) πρέπει να είναι
σε θέση να υποθέσουν ότι τα ορθογώνια έχουν πάντα ίσες διαγώνιες που
διχοτοµούν η µια την άλλη.
Κατά τις µεγαλύτερες τάξεις οι µαθητές πρέπει να µάθουν καθώς
µελετούν θέµατα όπως η οµοιότητα (similarity) και η ταύτιση (congruence), να
χρησιµοποιούν τον παραγωγικό συλλογισµό και τις τυπικές τεχνικές απόδειξης
για να επιλύουν προβλήµατα και να αποδεικνύουν υποθέσεις. Σε όλες τις τάξεις
πρέπει να µάθουν να διατυπώνουν πειστικές εξηγήσεις για τις υποθέσεις που
κάνουν και τις λύσεις που δίνουν. Τελικά, πρέπει να είναι σε θέση να
περιγράψουν, να αναπαραστήσουν και να διερευνήσουν τις γεωµετρικές
σχέσεις µέσα σε ένα γεωµετρικό σύστηµα, να τις διατυπώσουν και να τις
αιτιολογήσουν κατά λογική σειρά. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να
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καταλάβουν το ρόλο των ορισµών, των αξιωµάτων και των θεωρηµάτων, και να
δοµήσουν δικές τους αποδείξεις.

3.2

Ο καθορισµός των θέσεων αντικειµένων και γεωµετρικών σχηµάτων και η
περιγραφή

των

χωρικών

σχέσεων

(spatial

relationships),

χρησιµοποιώντας την αναλυτική γεωµετρία (coordinate geometry) και
άλλα αντιπροσωπευτικά συστήµατα

Στην αρχή τα µικρά παιδιά µαθαίνουν τις έννοιες της σχετικής θέσης,
όπως πάνω από, πίσω από, κοντά, και µεταξύ. Αργότερα µπορούν να
χρησιµοποιούν τα ορθογώνια πλέγµατα (τετραγωνισµένο – millimetre – χαρτί)
για να εντοπίσουν τα αντικείµενα και για να µετρήσουν την απόσταση µεταξύ
των σηµείων, σύµφωνα µε τις κάθετες ή οριζόντιες γραµµές. H εµπειρία µε
ορθογώνια επίπεδα πλέγµατα και συντεταγµένες είναι
χρήσιµη γιατί µπορούν να
επίλυση

µιας

µεγάλης

χρησιµοποιηθούν στην

σειράς

προβληµάτων

στη

γεωµετρία και άλγεβρα. Παραδείγµατος χάρη στις
µεγάλες τάξεις του ∆ηµοτικού τα ορθογώνια επίπεδα
πλέγµατα και οι συντεταγµένες µπορούν να είναι χρήσιµα εργαλεία στην
ανακάλυψη και ανάλυση των ιδιοτήτων των σχηµάτων. Η εύρεση των
αποστάσεων µεταξύ σηµείων σε ένα επίπεδο και η χρησιµοποίηση κλίµακας
στους χάρτες είναι σηµαντικές δραστηριότητες. Τα γεωµετρικά σχήµατα - όπως
οι ευθείες - µπορούν να αναπαρασταθούν αναλυτικά, εγκαθιστώντας κατά
συνέπεια µια θεµελιώδη σύνδεση µεταξύ της άλγεβρας και της γεωµετρίας.
Οι µαθητές πρέπει να αποκτήσουν εµπειρία στη χρησιµοποίηση
ποικίλων οπτικών αναπαραστάσεων για να αναλύουν προβλήµατα. Στις τάξεις
του ∆ηµοτικού, παραδείγµατος χάρη, η πράξη πρόσθεσης ακεραίων αριθµών
µπορεί να καταδειχθεί στη γραµµή αριθµών. Στις τάξεις Γ΄ (Τρίτη) ως Ε΄
(Πέµπτη) τα ορθογώνια πλέγµατα και οι κατανοµές επιφανειών σε ορθογώνια
(σειρές

και

στήλες),

µπορεί

να

βοηθήσουν

στην

κατανόηση

του

πολλαπλασιασµού. Αργότερα, περισσότερο σύνθετα προβλήµατα µπορούν να
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εξεταστούν. Παραδείγµατος χάρη, στην προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η
απόσταση ενός ασθενοφόρου για να φτάσει σε ένα νέο νοσοκοµείο από
οποιαδήποτε τοποθεσία µιας πόλης, οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν
τις µετρήσεις µήκους των οδών. Στο Γυµνάσιο, οι µαθητές µπορούν να κληθούν
να βρουν την κοντύτερη αεροπορική διαδροµή µεταξύ δύο πόλεων και να
συγκρίνουν τα αποτελέσµατα που βρήκαν χρησιµοποιώντας έναν χάρτη, µε τα
αποτελέσµατα που βρήκαν χρησιµοποιώντας µια υδρόγειο σφαίρα.

3.3

Η εφαρµογή µετασχηµατισµών και η χρησιµοποίηση της συµµετρίας για
την ανάλυση µαθηµατικών καταστάσεων

Τα µικρά παιδιά έρχονται στο σχολείο µε διαισθητική γνώση (intuition) για
το πώς οι γεωµετρικές µορφές µπορούν να κινηθούν. Μπορούν να ερευνήσουν
κινήσεις όπως η µετατόπιση, η αναστροφή και η αντιστροφή µε τη
χρησιµοποίηση καθρεφτών, χαρτιών που διπλώνουν και διαφανών χαρτιών
αντιγραφής. Αργότερα, η γνώση τους για τους µετασχηµατισµούς πρέπει να
γίνει πιο συστηµατική. Στις τάξεις Γ΄ (Τρίτη) ως Ε΄ (Πέµπτη) οι µαθητές µπορούν
να ερευνήσουν τα αποτελέσµατα των µετασχηµατισµών και να αρχίσουν να
τους περιγράφουν µε µαθηµατικούς όρους. Χρησιµοποιώντας δυναµικό
λογισµικό γεωµετρίας, µπορούν να αρχίσουν να µαθαίνουν τα χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα που απαιτούνται για να
προσδιορίσουν έναν µετασχηµατισµό.
Παραδείγµατος
χάρη,
για
να
µετασχηµατίσουν
ένα
γεωµετρικό
σχήµα χρησιµοποιώντας περιστροφή,
πρέπει να καθορίσουν το κέντρο της
περιστροφής, την κατεύθυνση της
περιστροφής, και τη γωνία της
περιστροφής, όπως φαίνεται στο
παραπάνω σχήµα23. Επίσης η µελέτη
της συµµετρίας διευρύνει το γνωστικό
πεδίο στα µαθηµατικά, την τέχνη και
την αισθητική.

23

Τα σχήµατα και σχέδια του κεφαλαίου αυτού είναι µεταποιηµένα σχήµατα και
σχέδια µε το Photoshop, από το www.standards.nctm.org.
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3.4

Η

χρησιµοποίηση

της

νοερής

απεικόνισης

(visualization),

της

χωροταξικής λογικής (spatial reasoning) και γεωµετρικών µοντέλων για
την επίλυση προβληµάτων
Στις πρώτες τάξεις του σχολείου οι µαθητές πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες
νοερής απεικόνισης µέσω της εµπειρίας µε ποικίλα γεωµετρικά αντικείµενα και
µέσω της χρήσης της τεχνολογίας που επιτρέπει τη µετατόπιση, τη σµίκρυνση
και την παραµόρφωση δισδιάστατων και τρισδιάστατων αντικειµένων.
Αργότερα, πρέπει να αποκτήσουν άνεση στην ανάλυση και σχεδίαση
αντικειµένων από διάφορες οπτικές γωνίες, στον υπολογισµό των συστατικών
µερών τους και στην περιγραφή των χαρακτηριστικών τους που δεν µπορούν
να δουν αλλά µπορούν να συναγάγουν. Οι µαθητές πρέπει να µάθουν – και σε
πραγµατικές συνθήκες και νοερά - να αλλάζουν τη θέση, τον προσανατολισµό
και το µέγεθος των γεωµετρικών αντικειµένων µε συστηµατικό τρόπο,
δεδοµένου ότι αρχίζουν να κατανοούν όρους όπως ταύτιση (congruence),
οµοιότητα (similarity) και µετασχηµατισµός (transformation).
Μια πτυχή της χωροταξικής απεικόνισης αφορά την κίνηση µεταξύ
δισδιάστατων και τρισδιάστατων µορφών και η αναπαράσταση τους. Οι µαθητές
του ∆ηµοτικού µπορούν µετατρέπουν όψεις τρισδιάστατων αντικειµένων σε
δισδιάστατα σχέδια πάνω σε χαρτί, ως πρώτο βήµα για να προβλέπουν εάν
τέτοια δισδιάστατα σχέδια ταιριάζουν µε ορισµένα γεωµετρικά στερεά. Στις
µεγαλύτερες τάξεις πρέπει
να

είναι

σε

αντιλαµβάνονται

θέση

να

και

να

δηµιουργούν τις όψεις των
αντικειµένων από πλάγια ή από πάνω. Αυτή η ικανότητα µπορεί να αναπτυχθεί
όταν τους ζητάµε να ‘’χτίσουν’’ µε κύβους ένα κτίριο δίνοντας τους µόνο την
πλάγια και τη µπροστινή όψη του (δες το παραπάνω σχήµα). Στις τάξεις Γ΄
(Τρίτη) ως Ε΄ (Πέµπτη) οι µαθητές µπορούν να καθορίσουν εάν είναι δυνατό να
χτιστούν περισσότερα από ένα κτίρια που να ικανοποιούν και τους δύο όρους
(τις δύο όψεις). Στην ΣΤ΄ (Έκτη) τάξη οι µαθητές µπορούν να κληθούν να βρουν
τον ελάχιστο αριθµό κύβων που απαιτούνται για να χτιστεί το κτίριο.

3.5

2000 NCTM Standards for Geometry: από το Νηπιαγωγείο ως και τη Β΄
(∆ευτέρα) ∆ηµοτικού
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Τα
εκπαιδευτικά ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ
προγράµµατα από το
Νηπιαγωγείο µέχρι το Από το Νηπιαγωγείο µέχρι τη Β’ (∆ευτέρα) τάξη
Γυµνάσιο πρέπει να όλοι οι µαθητές πρέπει…
καθιστούν ικανούς όλους
τους µαθητές…
να

αναλύουν

τα • Να αναγνωρίζουν, ονοµάζουν, ‘’χτίζουν’’,
σχεδιάζουν,
συγκρίνουν
και
ταξινοµούν
χαρακτηριστικά και τις
δισδιάστατες και τρισδιάστατες µορφές-σχήµατα.
ιδιότητες δισδιάστατων
και
τρισδιάστατων • Να περιγράφουν τις ιδιότητες και τα µέρη
δισδιάστατων και τρισδιάστατων µορφώνγεωµετρικών
µορφών
σχηµάτων.
και να αναπτύσσουν
• Να ερευνούν και να προβλέπουν τα
µαθηµατικά επιχειρήµατα
αποτελέσµατα που προκύπτουν όταν ενώνουν ή
χωρίζουν δισδιάστατες και τρισδιάστατες
για
τις
γεωµετρικές
µορφές-σχήµατα.
σχέσεις
Παραδείγµατα
τριγώνων

Παραδείγµατα
µη
τριγώνων
∆ύο τρίγωνα
µπορούν να συνδυαστούν
για σχηµατίσουν διάφορα σχήµατα
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να καθορίζουν τις θέσεις
αντικειµένων

και

γεωµετρικών σχηµάτων • Να περιγράφουν, ονοµάζουν και κατανοούν τις
σχετικές θέσεις των σωµάτων στον χώρο .
και να περιγράφουν τις
χωρικές σχέσεις (spatial • Να περιγράφουν, ονοµάζουν και κατανοούν την
κατεύθυνση και την απόσταση στον χώρο και να
relationships),
εφαρµόζουν τις ιδέες τους για την κατεύθυνση
και την απόσταση
χρησιµοποιώντας
την
αναλυτική

γεωµετρία

(coordinate

geometry)

• Να βρίσκουν και ονοµάζουν θέσεις µε απλές
σχέσεις όπως "κοντά σε", καθώς και σε
συστήµατα συντεταγµένων όπως οι χάρτες.
άλλα

και
αντιπροσωπευτικά
συστήµατα

να

εφαρµόζουν

µετασχηµατισµούς
χρησιµοποιούν
συµµετρία
αναλύουν

αναγνωρίζουν
και
να
εφαρµόζουν
και • Να
µετατοπίσεις, περιστροφές και αντιστροφές.
τη

για

να • Να αναγνωρίζουν και να δηµιουργούν σχήµατα
που έχουν συµµετρία.
µαθηµατικές

καταστάσεις
Τρεις διαφορετικοί τρόποι να ενώσουµε πέντε
τετράγωνα ακουµπώντας η µια πλευρά του
καθενός σε τουλάχιστον µια πλευρά κάποιου
άλλου
Περιστροφική
και
Γραµµική
συµµετρία
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να

χρησιµοποιούν

τη • Να
δηµιουργούν
νοητικές
εικόνες
των
γεωµετρικών µορφών χρησιµοποιώντας την
νοερή
απεικόνιση
χωρική µνήµη και την χωροταξική απεικόνιση.
(visualization),
την
χωροταξική
λογική • Να αναγνωρίζουν και να αναπαριστούν τις
γεωµετρικές
µορφές
από
διαφορετικές
(spatial reasoning) και
προοπτικές.
γεωµετρικά µοντέλα για
να λύνουν προβλήµατα

• Να σχετίζουν γεωµετρικές έννοιες µε τους
αριθµούς και τη µέτρηση.
• Να αναγνωρίζουν γεωµετρικές µορφές και δοµές
στο περιβάλλον και να καθορίζουν τη θέση τους.
Παιδιά
σχηµατίζουν µε σχοινί
ένα τρίγωνο,
αναπαριστώντας
γεωµετρικές µορφές

Το κόψιµο χαρτιού
µπορεί να ενισχύσει
την νοερή απεικόνιση
και χωροταξική λογική

Οι µαθητές προσπαθούν να αναπαράγουν αυτό το σχέδιο
το οποίο βλέπουν για λίγο

Οι γεωµετρικές γνώσεις και οι γνώσεις χώρου που τα παιδιά ήδη έχουν
καθώς έρχονται στο σχολείο, πρέπει να επεκταθούν από εξερευνήσεις και
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συζητήσεις µέσα στην τάξη για τις µορφές-σχήµατα. Οι µαθητές πρέπει να
χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις γεωµετρικών εννοιών για να γίνουν ικανότεροι
στην περιγραφή, στην αναπαράσταση και στον χειρισµό του περιβάλλοντός
τους. Πρέπει να µάθουν να αναπαριστούν δισδιάστατες και τρισδιάστατες
µορφές µέσω των σχεδίων, των κατασκευών µε κύβους και των λέξεων. Πρέπει
να ερευνούν τις µορφές διασπώντας τες σε επιµέρους κοµµάτια και
δηµιουργώντας µε αυτά νέες. Η γνώσεις τους για την κατεύθυνση και τη θέση
των αντικειµένων πρέπει να βελτιωθεί µέσω της χρήσης της προφορικής
γλώσσας, έτσι ώστε να εντοπίζουν αντικείµενα όταν τους δίνεται µια πορεία µε
πολλαπλές κατευθύνσεις.
Η γεωµετρία προσφέρει στους µαθητές µια πτυχή της µαθηµατικής
σκέψης που είναι διαφορετική από τον κόσµο των αριθµών, αλλά συνδέεται µ’
αυτόν. Καθώς οι µαθητές γίνονται οικείοι µε τη µορφή-σχήµα, µε τις δοµές, τις
θέσεις, τους µετασχηµατισµούς και καθώς αναπτύσσουν την χωροταξική
λογική, θέτουν τα θεµέλια για την κατανόηση όχι µόνο του χώρου που τους
περιβάλλει αλλά και άλλων θεµατικών περιοχών στα µαθηµατικά και την τέχνη,
την επιστήµη και τις κοινωνικές σπουδές. Οι ικανότητες µερικών µαθητών µε τις
γεωµετρικές και χωροταξικές έννοιες υπερβαίνουν τις ικανότητες που έχουν µε
τους αριθµούς. Η ύπαρξη γεωµετρικών ικανοτήτων καλλιεργεί την αγάπη για τα
µαθηµατικά και παρέχει ένα πλαίσιο ανάπτυξης του αριθµού, καθώς και άλλων
µαθηµατικών εννοιών (Razel, & Eylon, 1991).

3.6

2000 NCΤM Standards for Geometry: από την Γ΄ (Τρίτη) ∆ηµοτικού ως
και την Ε΄ (Πέµπτη) ∆ηµοτικού

Τα
εκπαιδευτικά
προγράµµατα από το
Νηπιαγωγείο µέχρι το
Γυµνάσιο
πρέπει
να
καθιστούν ικανούς όλους
τους µαθητές…
να

αναλύουν

χαρακτηριστικά

και

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ
Από την Γ΄ (Τρίτη) τάξη ∆ηµοτικού µέχρι και την
Ε΄ (Πέµπτη) τάξη ∆ηµοτικού όλοι οι µαθητές
πρέπει…

τα • Να αναγνωρίζουν, συγκρίνουν και αναλύουν τις
ιδιότητες δισδιάστατων και τρισδιάστατων
τις
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χαρακτηριστικά
ιδιότητες
και

και

τις

δισδιάστατων
τρισδιάστατων

ιδιότητες δισδιάστατων και τρισδιάστατων
µορφών-σχηµάτων και να αναπτύξουν το
λεξιλόγιο τους (ορολογία) για να τις
περιγράφουν.

γεωµετρικών µορφών και

• Να ταξινοµούν δισδιάστατες και τρισδιάστατες
µορφές-σχήµατα σύµφωνα µε τις ιδιότητές τους
και να αναπτύξουν ορισµούς των διαφόρων
µαθηµατικά επιχειρήµατα
κατηγοριών τους όπως τρίγωνα και
για
τις
γεωµετρικές
πυραµίδες.
να

αναπτύσσουν

σχέσεις

• Να ερευνούν, περιγράφουν και εξηγούν τα
αποτελέσµατα
της
υποδιαίρεσης,
του
συνδυασµού και του µετασχηµατισµού των
µορφών-σχηµάτων.
• Να ερευνούν την ταύτιση και την οµοιότητα.
• Να κάνουν και να εξετάζουν υποθέσεις για τις
γεωµετρικές ιδιότητες και τις γεωµετρικές
σχέσεις
και
να
αναπτύσσουν
λογικά
επιχειρήµατα
για
να
υποστηρίζουν
τα
συµπεράσµατα τους.
Παραδείγµατα ορθογωνίων
(αναγνώριση δισδιάστατων µορφών)

Η

σχέση

µεταξύ

πλάγιου

και

ορθογώνιου παραλληλόγραµµου µε ίσες
βάσεις και ίσα ύψη (ίσα εµβαδά)
(µετασχηµατισµός σχηµάτων)
Ορθά τρίγωνα µε δύο πλευρές ίσες
(φαινόµενο οµοιότητας)

να καθορίζουν τις θέσεις
αντικειµένων

και

σχηµάτων • Να περιγράφουν τη θέση και τη µετακίνηση
χρησιµοποιώντας την κοινή γλώσσα και το
και να περιγράφουν τις
γεωµετρικών
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και να περιγράφουν τις • Να χρησιµοποιούν συστήµατα συντεταγµένων
(coordinate systems) για να καθορίσουν θέσεις
χωρικές σχέσεις (spatial
και για να περιγράφουν πορείες κίνησης (paths).
relationships),
χρησιµοποιώντας
την • Να βρίσκουν την απόσταση µεταξύ σηµείων
σύµφωνα µε τις οριζόντιες και κάθετες γραµµές
αναλυτική
γεωµετρία
ενός συστήµατος συντεταγµένων.
(coordinate

geometry)

και

άλλα

αντιπροσωπευτικά
συστήµατα
Χάρτης καθορισµού θέσεων
και περιγραφής
πορείας-διαδροµής

να

εφαρµόζουν • Να προβλέπουν και να περιγράφουν τα
αποτελέσµατα της µετατόπισης, περιστροφής
µετασχηµατισµούς
και
και αντιστροφής δισδιάστατων µορφών.
χρησιµοποιούν
τη
συµµετρία
για
να • Να περιγράφουν µια κίνηση ή µια σειρά
κινήσεων που θα δείξουν ότι δύο µορφέςαναλύουν
µαθηµατικές
σχήµατα είναι όµοια.
καταστάσεις

• Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τη
αξονική και την κεντρική συµµετρία σε
δισδιάστατες και τρισδιάστατες µορφές και
σχέδια.
Σχέδιο µε
κεντρική συµµετρία
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να

χρησιµοποιούν

νοερή

τη • Να δηµιουργούν και να σχεδιάζουν γεωµετρικά
αντικείµενα.
απεικόνιση

(visualization),

την • Να δηµιουργούν και να περιγράφουν νοητικές
εικόνες αντικειµένων, σχεδίων (patterns) και
χωροταξική
λογική
πορειών κίνησης.
(spatial reasoning) και
γεωµετρικά µοντέλα για • Να αναγνωρίζουν και να δηµιουργούν ένα
τρισδιάστατο αντικείµενο από τις δισδιάστατες
να λύνουν προβλήµατα
αναπαραστάσεις του.
• Να αναγνωρίζουν και να σχεδιάζουν µια
δισδιάστατη αναπαράσταση ενός τρισδιάστατου
αντικειµένου.
• Να χρησιµοποιούν γεωµετρικά µοντέλα για να
λύνουν προβλήµατα σε άλλους τοµείς των
µαθηµατικών, όπως οι αριθµοί και η µέτρηση.
• Να αναγνωρίζουν γεωµετρικές έννοιες και
σχέσεις και να τις εφαρµόζουν σε άλλα
µαθήµατα και σε προβλήµατα που προκύπτουν
στην τάξη ή στην καθηµερινή ζωή.
Αναγνώριση
τρισδιάστατου

αντικειµένου

από

δισδιάστατη αναπαράσταση του

Όψεις
τρισδιάστατου
αντικειµένου

Οι ικανότητες συλλογισµού που οι µαθητές αναπτύσσουν στις τάξεις Γ΄
(Τρίτη) – Ε΄ (Πέµπτη) τους επιτρέπουν να διερευνήσουν γεωµετρικά
προβλήµατα αυξηµένης πολυπλοκότητας και να µελετήσουν τις γεωµετρικές
ιδιότητες. Καθώς περνούν από την Γ΄ (Τρίτη) τάξη στην ∆΄ (Τετάρτη) και στην Ε΄
(Πέµπτη), πρέπει να αναπτύξουν σαφήνεια και ακρίβεια στην περιγραφή των
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ιδιοτήτων των γεωµετρικών αντικειµένων και έπειτα ικανότητα ταξινόµησης τους
- µε βάση αυτές τις ιδιότητες - σε κατηγορίες, όπως τα ορθογώνια, τα τρίγωνα,
οι πυραµίδες, ή τα πρίσµατα. Μπορούν να αναπτύξουν γνώσεις για το πώς οι
γεωµετρικές µορφές σχετίζονται µεταξύ τους και αρχίζουν να αρθρώνουν
γεωµετρικά επιχειρήµατα για τις ιδιότητες τους. Πρέπει επίσης να ερευνήσουν
την κίνηση, τη θέση και τον προσανατολισµό µε τη δηµιουργία - παραδείγµατος
χάρη - πορειών σε ένα πλέγµα συντεταγµένων, ή τον προσδιορισµό µιας σειράς
περιστροφών και αντιστροφών για να καταδείξουν ότι δύο σχήµατα είναι ίσα και
όµοια (congruent). Καθώς οι µαθητές ερευνούν τις γεωµετρικές ιδιότητες και
σχέσεις, η εργασία τους µπορεί να συνδεθεί στενά µε άλλα µαθηµατικά θέµατα,
όπως µε τη µέτρηση και τους αριθµούς.
Η µελέτη της γεωµετρίας στις αναπτύσσουν στις τάξεις Γ΄ (Τρίτη) – Ε΄
(Πέµπτη) απαιτεί σκέψη και πράξη. Καθώς οι µαθητές ταξινοµούν, δοµούν,
σχεδιάζουν, διαµορφώνουν, επισηµαίνουν, µετρούν και κατασκευάζουν, η
ικανότητά τους να απεικονίζουν νοερά γεωµετρικές σχέσεις θα αναπτυχθεί.
Συγχρόνως µαθαίνουν να συλλογίζονται, να εξετάζουν και να αιτιολογούν
υποθέσεις για αυτές τις σχέσεις. Αυτή η διερεύνηση των γεωµετρικών σχέσεων,
απαιτεί την πρόσβαση σε ποικίλα εργαλεία, όπως το χαρτί για σχεδίαση
γραφικών παραστάσεων, οι χάρακες, σχέδια µε τετραγωνάκια, οι γεωµετρικοί
πίνακες (geoboards), τα γεωµετρικά στερεά και ενισχύεται πολύ από
ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως το δυναµικό λογισµικό γεωµετρίας.

3.7

2000 NCΤM Standards for Geometry: από την ΣΤ΄ (Έκτη) ∆ηµοτικού ως
και την Β΄ (∆ευτέρα) Γυµνασίου

Τα
εκπαιδευτικά
προγράµµατα από το
Νηπιαγωγείο µέχρι το
Γυµνάσιο
πρέπει
να
καθιστούν ικανούς όλους
τους µαθητές…
να

αναλύουν

χαρακτηριστικά

και

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ
Από την ΣΤ΄ (Έκτη) τάξη ∆ηµοτικού µέχρι τη Β΄
(∆ευτέρα) τάξη Γυµνασίου όλοι οι µαθητές
πρέπει…

τα • Να περιγράφουν ακριβώς, να ταξινοµούν και να
κατανοούν τις σχέσεις µεταξύ δισδιάστατων και
τις

46

χαρακτηριστικά
ιδιότητες
και

και

τις

δισδιάστατων

κατανοούν τις σχέσεις µεταξύ δισδιάστατων και
τρισδιάστατων αντικειµένων χρησιµοποιώντας
τις ιδιότητες που τα προσδιορίζουν.

τρισδιάστατων

γεωµετρικών µορφών και • Να κατανοούν τις σχέσεις µεταξύ των γωνιών,
του µήκους των πλευρών, των περιµέτρων, των
να
αναπτύσσουν
εµβαδών
και
των
όγκων
παρόµοιων
αντικειµένων.
µαθηµατικά επιχειρήµατα
για

τις

σχέσεις

γεωµετρικές • Να δηµιουργούν και να είναι σε θέση να κρίνουν
επαγωγικά και παραγωγικά επιχειρήµατα
σχετικά µε γεωµετρικές έννοιες και σχέσεις,
όπως η ταύτιση, η οµοιότητα και η Πυθαγόρεια
σχέση (Pythagorean relationship).
∆ιάγραµµα που δείχνει
τη σχέση
διαφόρων τύπων παραλληλογράµµων

Σχεδίαση διαγωνίων των
παραλληλογράµµων για διερεύνηση
Παρατηρήσεις
µαθητών

Χαρταετός
φτιαγµένος από
επικαλυπτόµενα τρίγωνα
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να καθορίζουν τις θέσεις
αντικειµένων

και

γεωµετρικών

σχηµάτων

και να περιγράφουν τις • Να χρησιµοποιούν την αναλυτική γεωµετρία για
να αναπαριστούν και να εξετάζουν τις ιδιότητες
χωρικές σχέσεις (spatial
των γεωµετρικών µορφών.
relationships),
• Να χρησιµοποιούν την αναλυτική γεωµετρία για
χρησιµοποιώντας
την
να εξετάζουν ειδικές γεωµετρικές µορφές, όπως
αναλυτική
γεωµετρία
τα κανονικά πολύγωνα και τα πολύγωνα µε
ζεύγη παράλληλων ή κάθετων πλευρών.
(coordinate
geometry)
και

άλλα

αντιπροσωπευτικά
συστήµατα
Ρόµβος
σχεδιασµένος
σε ένα σύστηµα συντεταγµένων

να

εφαρµόζουν • Να περιγράφουν τα µεγέθη, τις θέσεις και τους
προσανατολισµούς των γεωµετρικών µορφών
µετασχηµατισµούς
και
κάτω από τους άτυπους µετασχηµατισµούς
χρησιµοποιούν
τη
όπως η µετατόπιση, η περιστροφή, η
αντιστροφή και η αυξοµείωση του µεγέθους
συµµετρία
για
να
τους.
αναλύουν
µαθηµατικές
• Να εξετάζουν την ταύτιση (ίσα και όµοια), την
καταστάσεις
οµοιότητα και την αξονική ή κεντρική συµµετρία
των
αντικειµένων
χρησιµοποιώντας
µετασχηµατισµούς.
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Τρία ζεύγη
ίσων και όµοιων (congruent)
γεωµετρικών σχηµάτων

να

χρησιµοποιούν

τη • Να σχεδιάζουν γεωµετρικά αντικείµενα µε
συγκεκριµένες ιδιότητες όπως τα µήκη των
νοερή
απεικόνιση
πλευρών ή τα ανοίγµατα των γωνιών.
(visualization),
την
χρησιµοποιούν
δισδιάστατες
χωροταξική
λογική • Να
αναπαραστάσεις τρισδιάστατων αντικειµένων
(spatial reasoning) και
για να απεικονίζουν και να λύνουν προβλήµατα
που περιλαµβάνουν εµβαδόν επιφανείας ή
γεωµετρικά µοντέλα για
όγκο.
να λύνουν προβλήµατα
• Να χρησιµοποιούν οπτικά εργαλεία όπως τα
δίκτυα και οι χάρτες για να αναπαριστούν και να
λύνουν προβλήµατα.
• Να χρησιµοποιούν γεωµετρικά µοντέλα για να
αναπαριστούν και να εξηγούν αριθµητικές και
αλγεβρικές σχέσεις.
• Να
αναγνωρίζουν
και
να
εφαρµόζουν
γεωµετρικές έννοιες και σχέσεις σε θεµατικές
περιοχές εκτός των σχολικών µαθηµατικών,
όπως η τέχνη, η επιστήµη, και η καθηµερινή
ζωή.
Βρες µια διαδροµή που να αρχίζει και να καταλήγει
στο ίδιο µέρος και περνάει από όλα τα τετράγωνα
σηµεία µόνο µία φορά
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Γεωµετρική
απεικόνιση
αλγεβρικής
σχέσης

Οι µαθητές σ’ αυτές τις τάξεις έχουν άτυπες (informal) γνώσεις για τα
σηµεία, τις ευθείες, τα επίπεδα και γνωρίζουν µια ποικιλία δισδιάστατων και
τρισδιάστατων γεωµετρικών µορφών. Έχουν εµπειρίες στην απεικόνιση και τον
σχεδιασµό των ευθειών, των γωνιών, των τριγώνων και άλλων πολυγώνων.
Έχουν διαισθητικές (intuitive) γνώσεις για τις γεωµετρικές µορφές που
δοµήθηκαν µέσα από χρόνια αλληλεπίδρασης µε τα αντικείµενα, στην
καθηµερινή ζωή τους.
Στα προγράµµατα σπουδών γεωµετρίας αυτών των τάξεων οι µαθητές
ερευνούν τις γεωµετρικές σχέσεις µε το σχεδιασµό, τη µέτρηση, την απεικόνιση,
τη σύγκριση, το µετασχηµατισµό, και την ταξινόµηση των γεωµετρικών
αντικειµένων. Η γεωµετρία παρέχει ένα πλούσιο πλαίσιο για την ανάπτυξη της
µαθηµατικής λογικής (mathematical reasoning), συµπεριλαµβανοµένων των
επαγωγικών και παραγωγικών συλλογισµών, µε τη δηµιουργία και επιβεβαίωση
υποθέσεων, µε την ταξινόµηση και τον ορισµό των γεωµετρικών αντικειµένων.
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4ο Κεφάλαιο
Τα γεωµετρικά σχήµατα
Η διερεύνηση του χώρου που περιβάλλει το παιδί προϋποθέτει την
παρατήρηση των αντικειµένων αυτού του χώρου και την οµαδοποίηση τους µε
βάση τα µορφικά τους χαρακτηριστικά. Η οµαδοποίηση και ταξινόµηση των
µορφικών αυτών χαρακτηριστικών είναι σηµαντική για την λειτουργία του
παιδιού µέσα στο περιβάλλον. Ακολουθεί η αναγνώριση των µετρικών σχέσεων
και των άλλων ιδιοτήτων των αντικειµένων. Τα γεωµετρικά σχήµατα, επίπεδα
και στερεά, αποτελούν έννοιες που οµαδοποιούν τα αντικείµενα µε βάση τη
µορφή τους (Τζεκάκη, 1998, σελ. 82-83). Για την Κολέζα (2000, σελ.261), το
γεωµετρικό σχήµα είναι µια νοητική κατασκευή η οποία χειραγωγείται από ένα
µαθηµατικό συλλογισµό. Ενώ ο όρος γεωµετρικό σχέδιο αναφέρεται στις
σχεδιαστικές αναπαραστάσεις των γεωµετρικών σχηµάτων, ο όρος γεωµετρικό
σχήµα αναφέρεται στο ίδιο το γεωµετρικό αντικείµενο που περιγράφεται από τη
γεωµετρική θεωρία (Τζεκάκη, 2001, σελ. 31). Το γεωµετρικό σχήµα είναι µια
εξωτερική και εικονική αντιπροσώπευση µιας γεωµετρικής έννοιας ή µιας
γεωµετρικής κατάστασης (Mesquita, 1998 · Parzysz, 1988).
Η εκµάθηση βασικών γεωµετρικών εννοιών βασίζεται στα γεωµετρικά
σχήµατα. Χρησιµοποιούνται ως απαραίτητα εργαλεία για την θεµελίωση τους.
Οι λειτουργίες τους είναι δύο ειδών:
«Πρώτον, απεικονίζουν τις καταστάσεις τις οποίες µελετούµε. Πράγµατι
ένα σχήµα µας δίνει µια εικονική αναπαράσταση µιας γεωµετρικής κατάστασης
η οποία είναι πιο σύντοµη και πιο εύκολη να κατανοηθεί από µια
αναπαράσταση µε γλωσσική εκφώνηση. Σε ένα σχήµα δηλαδή απεικονίζονται
όλες οι σχέσεις ενός αντικειµένου µε τα άλλα αντικείµενα.
∆εύτερο, τα σχήµατα λειτουργούν υποβοηθητικά στην αντίληψη κατά τη
διάρκεια µιας έρευνας κάνοντας να φαίνονται πάνω σ’ ένα ορατό αντικείµενο οι
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σχέσεις ή οι υποθέσεις σχέσεων οι οποίες δεν είναι προφανείς σε µια
προφορική ή γραπτή εκφώνηση24».
Τα γεωµετρικά σχήµατα σύµφωνα µε τον Duval (1988α, 1988β)25 είναι
σηµειωτικά

συστήµατα

που

χρησιµοποιούνται

για

να

παρουσιάσουν

πληροφορίες ή για να αντικειµενοποιήσουν µια αναπαράσταση. Στη γεωµετρία
χρησιµοποιούνται τρία σηµειωτικά συστήµατα ή ‘’καταγραφείς’’ (ο όρος που
χρησιµοποιεί ο Duval είναι ‘’register’’): η φυσική γλώσσα, η συµβολική γλώσσα
και ο ‘’σχηµατικός καταγραφέας’’ (figurative register) που έχει άµεση σχέση µε
την

οπτική

αντίληψη.

Η

σχηµατική

αναπαράσταση

των

γεωµετρικών

αντικειµένων βοηθάει την ανάπτυξη της γεωµετρικής σκέψης. Η χρησιµότητα
τους πηγάζει από το γεγονός πως βοηθούν τον άνθρωπο να συλλάβει και
κατανοήσει τις σχέσεις µεταξύ των γεωµετρικών αντικειµένων. Όπως
αναφέρουν οι Frenkel (1978)26 και Lemonidis (1997) τα σχήµατα καθιστούν
δυνατή την ταυτόχρονη παρουσίαση πολλών σχέσεων κάτι που δεν είναι
δυνατόν µε τον γραπτό και προφορικό λόγο που η σχέση τους µε το χρόνο
είναι γραµµική. Το ‘’αδύνατο’’ σηµείο τους όµως σύµφωνα µε τον Frenkel είναι
πως µπορεί κάποιος να µην είναι ικανός να διακρίνει µεταξύ ‘’αυτού’’ που
δίνεται (π.χ. µια υπόθεση) και ‘’αυτού’’ που ζητείται ως συµπέρασµα. Μπορεί
δηλαδή οι σχέσεις να παρουσιάζονται τόσο φανερές και ευδιάκριτες που να
παρεµποδίζουν

την

ανάπτυξη

της

γεωµετρικής

λογικής

(geometrical

reasoning).
Ο

Fischbein

(1993) καταγράφει τις ιδιότητες των γεωµετρικών

σχηµάτων:

24

Lemonidis, C. (1997). A few remarks regarding the teaching of geometry, through a
theoretical analysis of the geometrical figure. Nonlinear Analysis, Theory, Methods &
Applications, vol. 30, no 4, pp. 2087-2095 (Proc. 2nd World Congress of Nonlinear
Analysis).
25

Από το «Mesquita, A.L. (1998). On Conceptual Obstacles Linked with External
Representation in Geometry. Journal of Mathematical Behavior, 17 (2), 183-195».

26

Όπως παραπάνω.

52

Α. Είναι σχηµατικές έννοιες (figural concepts)27 και όχι ‘’νοερές εικόνες’’
(mental images). Και αυτό γιατί η έννοια (concept) εκφράζει µια ιδέα, κάτι
γενικό, µια ιδεατή αντιπροσώπευση ενός συνόλου αντικειµένων που βασίζεται
στα κοινά χαρακτηριστικά τους. Αντίθετα η ‘’νοερή εικόνα’’ είναι αισθητηριακή
αντιπροσώπευση (sensorial representation)

ενός αντικειµένου ή ενός

φαινοµένου. Για παράδειγµα όταν εξετάζουµε ένα τρίγωνο και αναφερόµαστε
σε κορυφές, πλευρές, σηµεία, ευθύγραµµα τµήµατα ή στο ίδιο το τρίγωνο,
ουσιαστικά µιλάµε για εννοιολογικές οντότητες. Κανείς µαθηµατικός δεν
αναφέρεται σ΄ αυτά σαν να είναι υλικά αντικείµενα ή απλώς σχέδια. Κάθε υλικό
αντικείµενο – στερεό ή σχέδιο - είναι υλικοποιηµένο µοντέλο (materialized
model)

µιας

νοητικής οντότητας (mental entity)

που

χρησιµοποιεί

ο

µαθηµατικός.
Β. Τα γεωµετρικά σχήµατα είναι απολύτως τέλεια. Η απόλυτη τελειότητα
(absolute perfection) των γεωµετρικών οντοτήτων – για παράδειγµα της
ευθείας, του κύκλου, του τετραγώνου, του κύβου, κ. ά. – µόνο εννοιολογικά θα
µπορούσε να υπάρξει.
Γ. Οι γεωµετρικά σχήµατα δεν έχουν υλική υπόσταση. Τα σηµεία (είναι
µηδενικής διάστασης), οι γραµµές (είναι µονοδιάστατες), τα επίπεδα (είναι
δισδιάστατα) δεν υπάρχουν στην πραγµατικότητα. Τα πραγµατικά αντικείµενα
είναι τριών διαστάσεων. Αλλά ακόµη και η σφαίρα ή ο κύβος δεν υπάρχουν
στην πραγµατικότητα. Μπορεί να είναι τριών διαστάσεων αλλά είναι νοητικές
κατασκευές που δεν υπάρχουν στη φύση. Στο ερώτηµα λοιπόν «έχουν τα
γεωµετρικά σχήµατα µια αυθύπαρκτη υλική υπόσταση ή είναι αφηρηµένα
ιδεατά κατασκευάσµατα;» (Lemonidis, 1997), η απάντηση δεν µπορεί παρά να
είναι πως έχουµε αφηρηµένες νοητικές κατασκευές που ίσως να έχουν σαν
αφετηρία σύλληψης τους την φύση και τα πραγµατικά αντικείµενα αλλά δεν
είναι υπαρκτές υλικές οντότητες.
∆. Όπως κάθε έννοια, έτσι και τα γεωµετρικά σχήµατα είναι γενικές
αντιπροσωπεύσεις και όχι αντίγραφα ενός και µόνου ιδιαίτερου αντικειµένου.
Όταν σχεδιάζουµε ένα συγκεκριµένο τρίγωνο σε ένα φύλλο χαρτί, µε σκοπό να
εξετάσουµε τις ιδιότητες του, δεν αναφερόµαστε µόνο στο ιδιαίτερο αυτό σχέδιο
27

Τον όρο όπως αναφέρει ο Lemonidis (1997) έχει εισάγει ο Efraim Fischbein.
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αλλά στο σχήµα που αντιπροσωπεύει, το οποίο µπορεί να είναι το σχήµα ενός
άπειρου αριθµού αντικειµένων. Το σχέδιο δηλαδή που κάναµε στο χαρτί
ανταποκρίνεται, αναφέρεται σε µια καθολική και γενική (universal) κατηγορία
σχηµάτων. Ένα γεωµετρικό σχήµα αντιπροσωπεύει απεριόριστα αντικείµενα
και µια γενική οµάδα σχηµάτων µε παρόµοιες ιδιότητες.
Ε. Οι ιδιότητες των γεωµετρικών σχηµάτων προέρχονται από τους
ορισµούς ενός αξιωµατικού συστήµατος. Έτσι το ορθογώνιο καθορίζεται από
τον ορισµό του ως ένα παραλληλόγραµµο µε τουλάχιστον µια ορθή γωνία και
έτσι να οδηγηθούµε και στις άλλες ιδιότητες του (π.χ. στην ισότητα των γωνιών
του). Παροµοίως το τετράγωνο δεν είναι µια εικόνα ή ένα σχέδιο πάνω σε ένα
χαρτί αλλά ένα σχήµα που προσδιορίζεται από τον ορισµό του: τετράγωνο είναι
ένα ορθογώνιο µε ίσες πλευρές. Ξεκινώντας από αυτό µπορούµε να
ανακαλύψουµε άλλες ιδιότητες του όπως την ισότητα των γωνιών του, το ότι οι
γωνίες του είναι ορθές, την ισότητα των διαγωνίων του κ.ά.
Οι παραπάνω πέντε ιδιότητες των γεωµετρικών σχηµάτων - το ιδεατό, η
τελειότητα, το αφηρηµένο, η γενικότητα, ο αξιωµατικός ορισµός τους –
πηγάζουν από τον εννοιολογικό χαρακτήρα που έχουν, δηλαδή από το ότι είναι
έννοιες, νοητικές παραγωγές, πνευµατικές οντότητες. ∆εν είναι όµως µόνο
έννοιες. Ταυτόχρονα είναι και οπτικές εικόνες. Γι’ αυτό και έχουν την ιδιότητα να
αποδίδουν τη νοητική αναπαράσταση του χώρου (Fischbein, 1993, σελ. 143).
Όταν θέλουµε να λύσουµε ένα πρόβληµα για το πόση απόσταση διήνυσε ένα
όχηµα ξέροντας την ακτίνα της ρόδας του, τον αριθµό περιστροφών ανά λεπτό
και τον χρόνο µετακίνησης του, οι υπολογισµοί µας γίνονται έχοντας στο µυαλό
µας ένα αφηρηµένο µοντέλο της ρόδας που δεν είναι ούτε απλώς µια εικόνα,
ούτε απλώς µια έννοια. Οι έννοιες δεν γυρίζουν, ούτε µετακινούνται, ενώ οι
εικόνες (στην συγκεκριµένη περίπτωση η εικόνα µιας ρόδας αυτοκίνητου), δεν
αποδίδουν την τελειότητα και γενικότητα που υποθέτουµε πως υφίσταται όταν
κάνουµε τους υπολογισµούς µας. Αυτή η διπλή υπόσταση των γεωµετρικών
σχηµάτων, δηλαδή αφηρηµένες έννοιες και οπτικές εικόνες είναι πολύ
σηµαντική γιατί προσφέρει την αφετηρία προσέγγισης της διδακτικής της
γεωµετρίας (Lemonidis, 1997, σελ. 2089).
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Όταν φανταζόµαστε έναν κύκλο είναι µάλλον ένα σχέδιο κύκλου που
περιλαµβάνει ακόµη και το χρώµα της γραµµής του και όχι έναν ιδεατό, τέλειο
κύκλο. Όµως ο µαθηµατικός κύκλος – ένα προϊόν της µαθηµατικής λογικής –
δεν έχει χρώµα, υλική υπόσταση, µάζα. Συνεπώς είναι ιδεατά τέλειος. Έχει τις
ιδιότητες µιας έννοιας αλλά αναπαριστά και ιδιότητες του χώρου.
Η παραδοσιακή γεωµετρία η οποία κωδικοποιήθηκε από τον Ευκλείδη
πριν από δύο χιλιετίες, είχε ως βάση της αυτό που µπορούν τα µάτια να δουν.
Ο χώρος (space) και τα σχήµατα (shapes) παρέχουν το πλαίσιο µέσα στο
οποίο ο µαθητής µπορεί να αρχίσει να αποκτά µαθηµατική σκέψη. Αν το
πραγµατικό περιβάλλον είναι η αρχή και η βάση αυτής της σκέψης, η ανάπτυξη
της απαιτεί µια πιο γενική και αφηρηµένη θεώρηση των πραγµάτων. Αλλά
ακόµη και στα πιο αφηρηµένα στάδια έχουµε να ‘’αναµετρηθούµε’’ µε σχήµατα
και κάποιου είδους χώρο. Μπορεί τα µάτια µας να µη µπορούν να δουν τις
οπτικές αναπαραστάσεις τους (δεν υφίσταται κάποιο αντίστοιχο φυσικό οπτικό
ερέθισµα), αλλά υπάρχουν οι αναπαραστάσεις µέσω των ‘’νοητικών µατιών’’
µας (minds’ eyes). Κατασκευάζουµε δηλαδή στο µυαλό µας την θεωρητική τους
αναπαράσταση (Hershkowitz, Parzysz, & Van Dormolen, 1996). Υπάρχει
σαφώς σύνδεση της γεωµετρίας και της πραγµατικότητας. Όµως όπως µας
θυµίζουν οι Mariotti και Fischbein (1997), η γεωµετρία δεν είναι – δεν µπορεί να
είναι – µια εµπειρική επιστήµη.
Οι ρίζες της όµως είναι στην εµπειρία. Και απ’ αυτή φυσικά θα ξεκινήσει
το µεγάλο ταξίδι της µύησης των µαθητών στον κόσµο της γεωµετρικής
σκέψης. Η διάσηµη φράση του Hilbert ‘’αντί να µιλάµε για σηµεία, ευθείες
γραµµές και επίπεδα ας µιλήσουµε για τραπέζια, καρέκλες και ποτήρια
µπύρας’’

µας

αλληλεπίδραση

επαναφέρει
µε

στο

πραγµατικά

πρωταρχικό
γεωµετρικά

γεωµετρικό

σχήµατα

µέσα

βήµα,
στο

την
χώρο

(Θωµαΐδης, 1996 · Mariotti, & Fischbein, 1997). Η επαφή µε πραγµατικά
γεωµετρικά σχήµατα προωθεί την κατανόηση του οπτικού κόσµου που
βρίσκεται γύρω µας (αυτά που µπορούµε να δούµε), την περιγραφή του, την
κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση οπτικών πληροφοριών που ρέουν εν
αφθονία σ’ αυτόν τον κόσµο. Και το πιο σηµαντικό είναι πως προσφέρει την
κατανόηση των αλλαγών αυτών των σχηµάτων, την ερµηνεία και αιτιολόγηση
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αυτών. Ο Senechal (1990)28 εκτιµά πως η ενασχόληση µαθητών µε πραγµατικά
γεωµετρικά σχήµατα έχει τρεις κυρίως σκοπούς: α) η ανακάλυψη οµοιοτήτων
και διαφορών µεταξύ των σχηµάτων, β) η ανάλυση των στοιχείων που τα
συνθέτουν και γ) η αναγνώριση σχηµάτων µε διαφορετική αναπαράσταση. Με
βάση αυτούς τους σκοπούς προτείνει µια ακολουθία διδακτικών ενοτήτων σε
όλες τις σχολικές τάξεις οι οποίες σχετίζονται µε τα γεωµετρικά σχήµατα και θα
στοχεύουν στην αναγνώριση και ταξινόµηση τους, στην ανάλυση τους και στην
αναπαράσταση και οπτικοποίηση τους. Οι Hershkowitz, Parzysz και Van
Dormolen (1996), προσθέτουν στα παραπάνω µια σειρά στόχων µε δυναµική
διάσταση όπως: η θέση των γεωµετρικών σχηµάτων σχετικά µε άλλα
γεωµετρικά σχήµατα, η θέση τους σχετικά µε τον παρατηρητή και τα πράγµατα
που ένας παρατηρητής αντιλαµβάνεται καθώς και η διαδικασία αλλαγής και
µετατροπής τους.
Ο διδακτικός στόχος της αναγνώρισης και ταξινόµησης των γεωµετρικών
σχηµάτων πολλές φορές προσκρούει στο ‘’φαινόµενο του προτύπου’’. Το
φαινόµενο αυτό είναι απόρροια των οπτικο-αντιληπτικών περιορισµών που
επηρεάζουν τις δυνατότητες αναγνώρισης και σύγκρισης (Hasegawa, 1997).
Σύµφωνα µε τους Hershkowitz, Ben-Chaim, Lappan, Mithelmore και Vinner
(1990), κάθε γεωµετρική έννοια έχει ένα ή περισσότερα πρότυπα παραδείγµατα
τα οποία δηµιουργούνται πρώτα και εντάσσονται στα γνωστικά σχήµατα των
µαθητών.

Τα

πρότυπα

παραδείγµατα

παρουσιάζουν

όλα

τα

κρίσιµα

χαρακτηριστικά της έννοιας και εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν
ισχυρά οπτικά σηµεία. Για παράδειγµα πρότυπα παραδείγµατα είναι το
ορθογώνιο τρίγωνο σε όρθια θέση και το εσωτερικό ύψος ενός τριγώνου. Το
πρότυπο είναι η βάση για πρότυπη κρίση. Για κάθε έννοια οι µαθητές
χρησιµοποιούν το παράδειγµα του προτύπου ως µοντέλου για να εκφέρουν την
κρίση τους σε άλλες περιστάσεις. Αυτό το είδος κρίσης ονοµάστηκε από τον

28

Από το «Hershkowitz, R., Parzysz, B., & Van Dormolen, J. (1996). Space and
shape. In A. J. Bishop et al (eds.), International Handbook of Mathematics
Education, ( Part 1 - pp. 161-204). Netherlands: Kluwer Academic Publisher,
σελ. 162».
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Fischbein (1987)29, ‘’η παραδειγµατική φύση της διαισθητικής κρίσης’’.
Σύµφωνα µε τους Vinner και Hershkowitz (1983)30 υπάρχουν δύο τύποι κρίσης
βασισµένης σε πρότυπα:
«Τύπος 1. Το πρότυπο παράδειγµα χρησιµοποιείται ως πλαίσιο
αναφοράς και η οπτική κρίση εφαρµόζεται σε άλλες περιπτώσεις. Π.χ στην
κατασκευή του ύψους ενός δεδοµένου τριγώνου, οι µαθητές αποτυγχάνουν να
σχεδιάσουν ύψη που αντιτίθενται στη δική τους πρότυπη εικόνα31 ενός
εσωτερικού ύψους και σχεδιάζουν εσωτερικά τµήµατα που δεν είναι ύψη.
Τύπος 2. Το πρότυπο παράδειγµα χρησιµοποιήθηκε ως πλαίσιο
αναφοράς αλλά ο µαθητής βασίζει την κρίση του στις ιδιότητες που
κατέχει το πρότυπο παράδειγµα και προσπαθεί να τις εφαρµόσει σε άλλα
παραδείγµατα εννοιών. Όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται, ο µαθητής δεν
αποδέχεται το γεωµετρικό σχήµα ως ένα παράδειγµα της έννοιας. Π.χ
συναντά κανείς τον συλλογισµό πως κανένα σχήµα εκτός του
τετραγώνου δεν είναι τετράπλευρο αφού µπορεί να έχουν τις πλευρές
τους ίσες αλλά δεν έχουν τις γωνίες τους ίσες».
Ο Lemonidis (1997), για τα γεωµετρικά σχήµατα που αναγνωρίζονται
από τους µαθητές ως πιο καλοί αντιπρόσωποι γεωµετρικών εννοιών από
άλλα αντίστοιχα, υιοθετεί τον όρο ‘’πρωτοτυπικά ή τυπικά παραδείγµατα’’
(prototype or typical examples).
«Η δηµιουργία των τυπικών παραδειγµάτων και η υπερίσχυση τους
έναντι των άλλων µη τυπικών κατά τη µάθηση και συγκρότηση εννοιών
είναι σ’ ένα βαθµό φυσιολογική, γιατί αυτά είναι τα πρώτα πιο
χαρακτηριστικά

παραδείγµατα

που

χρησιµοποιούνται

για

να

29

Από το «Hershkowitz, R., Ben-Chaim, D., Lappan, C., Mithelmore, M., &
Vinner, S. (1990). Ψυχολογικές όψεις της µάθησης της γεωµετρίας. In P.
Nester, J. Kilpatrick (eds.), Mathematics and Cognition, Cambridge: Cambridge
Univ. Press / (µετ.) Ερευνητική ∆ιάσταση της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών, 1,
(1996), σελ. 112».

30

Όπως παραπάνω.

31

Σε έρευνα που συµµετείχαν 94 µαθητές ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού, µόνο το 8.5%
µπορούσαν να σχεδιάσουν τα ύψη αµβλυγωνίου τριγώνου (Κούρκουλος,
Τζανάκης, Θεολογγίτου, 2000).
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αναπαραστήσουν την έννοια και έτσι αποτελούν σηµεία αναφοράς για
την κατανόηση. Εξαρτάται βέβαια από την διδασκαλία, δηλαδή το
πλήθος

και

την

ποικιλία

των

γεωµετρικών

σχηµάτων

που

χρησιµοποιούµε για να εισάγουµε κάποια έννοια. Η υπερίσχυση όµως
ων τυπικών παραδειγµάτων και η ταύτιση τους µε την εικόνα της έννοιας
(concept image) δηµιουργεί πολλά εµπόδια στους µαθητές» (Lemonidis,
1997).

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Έτσι οι µαθητές αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν το σχήµα στην Εικόνα
1 ως ορθογώνιο τρίγωνο επειδή έχουν ως τυπικό παράδειγµα το σχήµα
της Εικόνας 2.
Για να βελτιωθεί η ανάπτυξη των γεωµετρικών εννοιών και να ξεπεραστεί
η έλλειψη πληρότητας πρέπει να αναπτύξουν οι µαθητές αναλυτική ικανότητα
και να βασίζουν την κρίση τους σε βασικά χαρακτηριστικά (ορισµούς). Οι
εσφαλµένες εκτιµήσεις µε αυτόν τον τρόπο ελαττώνονται32. Για το πώς
µπορούµε να αποφύγουµε την διαµόρφωση µιας οπτικά περιορισµένης
γεωµετρικής έννοιας, έχουµε πληθώρα προτάσεων. Στο ένα άκρο βρίσκεται η
απάντηση που πηγάζει από τις λεγόµενες ρωσικές µελέτες33, που επιρρίπτουν
την ευθύνη στην περιορισµένη οπτική εµπειρία που προσφέρουµε στους
µαθητές κατά τη διδασκαλία. Υποστηρίζεται δηλαδή, πως ο εµπλουτισµός της
οπτικής εµπειρίας τελικά υπερπηδά τους οπτικούς περιορισµούς. Στο άλλο
άκρο έχουµε την άποψη πως η ευθύνη πρέπει να αναζητηθεί στα όρια της
αντίληψης µας. ∆ηλαδή εγγενείς ‘’οπτικοί περιορισµοί’’ καθορίζουν την
32

Ας µην ξεχνάµε πως σύµφωνα µε τη σχολή της Γενεύης (Πιεζετιανοί), η
αντιληπτική δραστηριότητα της αναγνώρισης δύο σχηµάτων ως οµοίων
(µετάθεση) εκλαµβάνεται ως µία από τις πλέον θεµελιώδεις ιδιότητες της
αντίληψης.
Η
οµοιότητα
υποβοηθά
την
αντίληψη,
επεξεργασία,
κατηγοριοποίηση και οργάνωση του γύρω κόσµου µας (Τριανταφυλλίδης,
1999).
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ανάπτυξη των γεωµετρικών εννοιών, ανεξάρτητα από το πλήθος των
παραδειγµάτων που συναντάει ο µαθητής. Αυτό βέβαια σηµαίνει πως πάντα θα
υπάρχουν περιορισµοί στη διαµόρφωση των γνωστικών σχηµάτων των
µαθητών. Η απάντηση βρίσκεται µεταξύ των δύο άκρων, ωστόσο είναι
προφανές πως πρέπει να εξασφαλίζουµε ένα µαθησιακό περιβάλλον όσο
δυνατόν πλουσιότερο (Hershkowitz, Ben-Chaim, Lappan, Mithelmore, & Vinner,
1990).
Τα παιδιά καθώς µεγαλώνουν προσλαµβάνουν τα γεωµετρικά σχήµατα
διαφορετικά. Σε ένα πρώτο στάδιο αντιλαµβάνονται και διακρίνουν τα σχήµατα
αλλά δεν µπορούν να αναγνωρίσουν και να ξεχωρίσουν ένα σχήµα µεταξύ
άλλων (Clements & Sarama, 2000). Συχνά σχεδιάζουν την ίδια ακανόνιστη
καµπύλη όταν αντιγράφουν κύκλους, τετράγωνα ή τρίγωνα. Το στάδιο αυτό
ονοµάζεται προαναγνωριστικό (prerecognition). Σε ένα επόµενο ‘’οπτικό’’
στάδιο (visual level), τα παιδιά αναγνωρίζουν τα σχήµατα σύµφωνα µε την
εµφάνιση τους. Για παράδειγµα µπορούν να πουν πως το σχήµα είναι
ορθογώνιο γιατί µοιάζει µε πόρτα. Ακολουθεί το περιγραφικό (descriptive)
στάδιο όπου τα σχήµατα αναγνωρίζονται από τις ιδιότητες τους. Σ’ αυτό το
στάδιο το παιδί µπορεί να σκεφτεί το ορθογώνιο ως ένα σχήµα που έχει δύο
ζεύγη ίσων πλευρών και ορθές γωνίες. Το σηµαντικό είναι πως επειδή η
πρόοδος των παιδιών εξαρτάται από την εκπαίδευση τους, µπορούν να
φτάσουν στο τελικό στάδιο από τις τελευταίες τάξεις του ∆ηµοτικού µέχρι τις
τελευταίες τάξεις του Λυκείου…(Clements & Sarama, 2000).
Τα παιδιά στα επίπεδα αυτά προσλαµβάνουν τα σχήµατα µε διαφορετικό
τρόπο και ερµηνεύουν λέξεις-όρους όπως ‘’τετράγωνο’’ ανόµοια, αποδίδοντας
σ’ αυτές διαφορετική σηµασία. Στο προαναγνωριστικό στάδιο, ‘’τετράγωνο’’
µπορεί να σηµαίνει απλώς ένα πρωτότυπο, σε οριζόντια θέση σχήµα. Στο
οπτικό στάδιο, ‘’τετράγωνα’’ µπορεί να είναι ένα πλήθος σχηµάτων που
µοιάζουν µε ‘’τέλειο κουτί’’ ανεξάρτητα από το βαθµό περιστροφής τους γύρω
από ένα κάθετο άξονα – δηλαδή αναγνωρίζονται από οποιαδήποτε οπτική
γωνία. Στο περιγραφικό στάδιο, ‘’τετράγωνο’’ είναι ένα κλειστό σχήµα µε ίσες
πλευρές και ορθές γωνίες. Αλλά ακόµη και εδώ το ‘’τετράγωνο’’ µπορεί να µη
33

Π.χ. Zykova, 1969.
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συνδέεται µε ένα σύνολο ορθογωνίων. Τα στάδια αυτά βοηθούν το δάσκαλο να
καταλάβει τι αντιλαµβάνονται οι µαθητές από τα σχήµατα. Μας υπενθυµίζουν
πως πρέπει να αναρωτιόµαστε ‘’τι βλέπουν’’ οι µαθητές όταν έχουν µπροστά
τους ένα γεωµετρικό σχήµα (Clements & Sarama, 2000).
Ο Lemonidis (1997), υποστηρίζει πως για να αρθούν οι περιορισµοί στην
γεωµετρική σκέψη των παιδιών πρέπει στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού να
χειρίζονται πολλά γεωµετρικά σχήµατα µε διαφορετικούς προσανατολισµούς,
µεγέθη και µορφές34 ενώ σε µεγαλύτερες τάξεις πρέπει µε διάφορα σωστά και
λανθασµένα παραδείγµατα να κατασκευάζεται η έννοια και να ανακαλύπτονται
τα χαρακτηριστικά της, ή να δίνεται ο ορισµός της και να αναγνωρίζονται
αντίστοιχα παραδείγµατα.
Στα παραπάνω συµφωνούν και οι απόψεις των Clements και Sarama
(2000), που παραθέτουν πιο αναλυτικά µια σειρά συµβουλών για τη διδασκαλία
γεωµετρικών σχηµάτων στο ∆ηµοτικό:


∆ιαφοροποιείστε το µέγεθος, το υλικό και το χρώµα των παραδειγµάτων

σας. Για τα ορθογώνια και τα τρίγωνα, µεταβάλλετε τον προσανατολισµό και τις
διαστάσεις τους. Ειδικά για τα τρίγωνα προβάλλετε όλους τους τύπους –
ιδιαίτερα τα σκαληνά και τα αµβλυγώνια.


Συγκρίνετε σωστά και λανθασµένα παραδείγµατα έτσι ώστε να επικεντρωθεί

η προσοχή των παιδιών στα βασικά χαρακτηριστικά τους.


Ενθαρρύνετε τα παιδιά να αλλάζουν τα σχήµατα δυναµικά.



‘’Χτίστε’’ πάνω σ’ αυτά που ήδη τα παιδιά γνωρίζουν προκαλώντας

συζητήσεις. Μη κάνετε ερωτήσεις που απευθύνονται µόνο στη µνήµη και είναι
κλειστού τύπου.


Αποφύγετε τις παρανοήσεις και µη µπερδεύετε τα παιδιά. Για παράδειγµα

λέτε σε ένα παιδί να σας δείξει ένα ορθογώνιο και όταν επιλέγει ένα τετράγωνο
αντιδράτε

λέγοντας:

‘’σου

είπα

ορθογώνιο,

όχι

τετράγωνο.

Άλλες

καταγεγραµµένες ‘’δηλώσεις’’ δασκάλων που δηµιουργούν σύγχυση είναι πως
‘’δύο τρίγωνα όταν τα βάζουµε δίπλα το ένα στο άλλο κάνουν πάντα ένα

34

Ευεργετικά αποτελέσµατα µπορεί να έχει η χρήση υπολογιστή (Battista,
2002 · Marrades, & Gutierrez, 2000 · Moyer, Bolyard, & Spikell, 2002).
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τετράγωνο’’, ‘’όταν κόβουµε ένα τετράγωνο σε δύο ίσα κοµµάτια, παίρνουµε
δύο τρίγωνα’’, κ.τ.λ.


Ζητάτε ταξινοµήσεις των σχηµάτων και εξήγηση-αιτιολόγηση γιατί ένα σχήµα

ανήκει σε µια συγκεκριµένη οµάδα.


Χρησιµοποιείστε – αν είναι δυνατόν – υπολογιστές για µια δυναµική

προσέγγιση και χειρισµό των γεωµετρικών σχηµάτων.
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5ο Κεφάλαιο
Επίπεδα Van Hiele
Το µοντέλο Van Hiele για τη γεωµετρική σκέψη (Crowley, 1987·
Hershkowitz, Ben-Chaim, Lappan, Mithelmore & Vinner, 1990· Κολέζα, 2000,
σ.269-279), προέρχεται από τις διδακτορικές διατριβές της Dina van Hiele Geldof35 και του άντρα της Pierre van Hiele36 οι οποίες ολοκληρώθηκαν σχεδόν
ταυτόχρονα στο πανεπιστήµιο της Ουτρέχτης (Utrecht). H Dina van Hiele
δυστυχώς πέθανε σύντοµα µετά την αναγόρευση της σε διδάκτορα37 και έτσι
ήταν ο Pierre van Hiele που βελτίωσε, τροποποίησε και ανέπτυξε παραπέρα το
θεωρητικό αυτό µοντέλο. Οι εργασίες και τα συµπεράσµατα τους άργησαν να
προσελκύσουν το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας µε
εξαίρεση τη Σοβιετική Ένωση που αναθεώρησε το αναλυτικό πρόγραµµα της
γεωµετρίας από τη δεκαετία του 1960, προσαρµόζοντας το στο µοντέλο Van
Hiele. Μόλις το 1976 στην Βόρεια Αµερική ο IzaaK Wirszup άρχισε να µιλάει και
να γράφει γι’ αυτούς ενώ ταυτόχρονα στην Ευρώπη ο καθηγητής τους στην
Ουτρέχτη Hans Freudenthal µε το βιβλίο του Mathematics as an Educational
Task (1973), κάνει γνωστή τη δουλειά τους. Το ενδιαφέρον για το µοντέλο τους
αυξάνεται και το 1984 µεταφράζονται στα Αγγλικά οι κυριότερες εργασίες τους
από τους Geddes, Fuys και Tischler (Crowley, 1987).
Πως µπορούµε να εξηγήσουµε το ότι κάποιοι µαθητές αναγνωρίζουν το
τετράγωνο αλλά δεν µπορούν δώσουν τον ορισµό του, όταν άλλοι δεν
κατανοούν πως το τετράγωνο είναι ένα ορθογώνιο ή όταν διαµαρτύρονται γιατί
35

Το διδακτορικό της Dina van Hiele – Geldof έχει τίτλο ‘’Η διδακτική της
γεωµετρίας στην πρώτη τάξη του Γυµνασίου’’ (The didactic of geometry in the
lowest class of secondary school) και δηµοσιεύτηκε το 1957.
36

Τα διδακτορικό του Pierre van Hiele έχει τίτλο ‘’Το πρόβληµα της ενόρασης σε
σχέση µε την ενόραση των µαθητών στο µάθηµα της γεωµετρίας’’ (The problem
of insight in connection with school children’s insight into the subject matter of
geometry) και δηµοσιεύτηκε το 1957.
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έχουν να αποδείξουν κάτι που ήδη ‘’γνωρίζουν’’; Σύµφωνα µε τους Van Hiele
τέτοιες περιπτώσεις αντανακλούν το επίπεδο ωριµότητας της γεωµετρικής
σκέψης των µαθητών. Το θεωρητικό τους µοντέλο βασίζεται σε πέντε επίπεδα
ανάπτυξης της γεωµετρικής σκέψης. Τα επίπεδα αυτά είναι το ‘’επίπεδο
οπτικοποίησης’’, το ‘’επίπεδο ανάλυσης’’, το ‘’επίπεδο άτυπης παραγωγής’’, το
‘’επίπεδο τυπικής παραγωγής’’ και το ‘’επίπεδο αυστηρότητας’’ και περιγράφουν
χαρακτηριστικά της διαδικασίας σκέψης. Το µοντέλο υποστηρίζει πως ο
µαθητής ξεκινάει από το αρχικό ή βασικό επίπεδο της ‘’οπτικοποίησης’’ - όπου ο
χώρος απλά παρατηρείται και οι ιδιότητες των σχηµάτων δεν αναγνωρίζονται
σαφώς - και περνώντας κάθε επίπεδο µε τη σειρά που αναφέρθηκε παραπάνω,
ενδέχεται να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ‘’αυστηρότητας’’ - όπου έχουµε
παραγωγή αφηρηµένων συλλογισµών και πλήρεις αποδείξεις (Κολέζα, 1997,
σ.270). Λίγοι όµως µαθητές καταφέρνουν να προσεγγίσουν αυτό το τελευταίο
επίπεδο.

5.1

Επίπεδο Ο (βασικό επίπεδο)38: Οπτικοποίηση39 (Visualization)
Ο µαθητής αναγνωρίζει τις γεωµετρικές έννοιες µε όρους της φυσικής

τους εµφάνισης. Τα σχήµατα αναγνωρίζονται από το περίγραµµα τους ως
ενιαίο σύνολο, όχι από τις ιδιότητες τους. Σε αυτό το αρχικό στάδιο, οι µαθητές
γνωρίζουν το χώρο µόνο ως κάτι που υπάρχει γύρω από αυτούς. Οι
γεωµετρικές έννοιες κατανοούνται ως συνολικές οντότητες που δεν έχουν
37

Το τελευταίο άρθρο της δηµοσιεύτηκε το 1958 µε τίτλο ’’∆ιδακτική της
γεωµετρίας ως διαδικασία µάθησης για ενήλικες’’ (Didactics of geometry as
learning process for adults).
38
Στη βιβλιογραφία βρίσκουµε διαφορετική αρίθµηση των πέντε επιπέδων.
Άλλοι ερευνητές ξεκινούν από το 0 και άλλοι από το 1. Επειδή οι ίδιοι οι Van
Hiele ξεκινούσαν µε το 0 και κατέληγαν στο 4 υιοθετούµε την ίδια αρίθµηση.
Σηµασία βέβαια έχει το τι αντιπροσωπεύει το κάθε επίπεδο και όχι η
απαρίθµηση του.
39

Αναγνώριση µέσω οπτικών εικόνων (ο µαθητής σκέπτεται µέσω αυτών). Οι
Lemonidis (1997) και Κολέζα (2000) χρησιµοποιούν και τον όρο ‘’επίπεδο
αναγνώρισης’’ (Recognition level).
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χαρακτηριστικά ή ιδιότητες. Τα γεωµετρικά σχήµατα, παραδείγµατος χάρη,
αναγνωρίζονται από τη µορφή τους συνολικά (Gestalt αναγνώριση σχηµάτων),
δηλαδή από τη φυσική εµφάνισή τους, όχι από τα µέρη ή τις ιδιότητές τους. Ο
µαθητής σ’ αυτό το επίπεδο µπορεί να κατακτήσει κάποιο γεωµετρικό λεξιλόγιο,
µπορεί να αναγνωρίσει συγκεκριµένα σχήµατα40, και όταν του δοθεί ένα σχήµα
µπορεί να το αναπαραγάγει. Παραδείγµατος χάρη, αν του δείξουµε τα σχήµατα
στην εικόνα 1 θα µπορεί να αναγνωρίσει πως είναι τετράγωνα ή ορθογώνια
γιατί είναι παρόµοια µε τα σχήµατα που έχει ήδη µάθει ως τετράγωνα και
ορθογώνια. Επιπλέον, θα µπορούσε να τα αντιγράψει. Σε αυτή όµως τη φάση,
ο µαθητής δεν θα αναγνώριζε ότι τα σχήµατα αυτά έχουν ορθές γωνίες, ή ότι οι
απέναντι πλευρές τους είναι παράλληλες (Crowley, 1987· Hershkowitz, BenChaim, Lappan, Mithelmore & Vinner, 1990· Κολέζα, 2000· Τουµάσης, 1994).

Εικόνα 1

5.2

Επίπεδο 1: Ανάλυση (Analysis)41
Στο επίπεδο 1, αρχίζει µια ανάλυση των γεωµετρικών εννοιών. Τα
σχήµατα πλέον µπορούν να αναλυθούν. Παραδείγµατος χάρη, µέσω της
παρατήρησης και του πειραµατισµού οι µαθητές αρχίζουν να διακρίνουν
τα

χαρακτηριστικά-ιδιότητες

των

σχηµάτων.

Κατόπιν

αυτές

οι

αναδυόµενες ιδιότητες τους χρησιµοποιούνται για την κατηγοριοποίηση

40

Για την περιγραφή τους χρησιµοποιείται ένα οπτικό πρότυπο: ‘’είναι
ορθογώνιο γιατί… µοιάζει µε πόρτα’’.
41

Οι Lemonidis (1997) και Κολέζα (2000) χρησιµοποιούν και τον όρο
‘’περιγραφικό επίπεδο’’ (Descriptive level).
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των σχηµάτων42. Συνειδητοποιείται το ότι τα γεωµετρικά σχήµατα έχουν
µέρη ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζονται από αυτά τα µέρη. Εάν δώσουµε
στους µαθητές ένα πλέγµα παραλληλογράµµων όπως αυτό στην εικόνα
2, µπορούν χρωµατίζοντας τις ίσες γωνίες να κατανοήσουν ότι οι
απέναντι πλευρές των παραλληλογράµµων είναι ίσες. Αφού έρθουν σε
επαφή µε διάφορα τέτοια παραδείγµατα, οι µαθητές θα µπορούσαν να
κάνουν

γενικεύσεις για

την

κατηγορία

των

παραλληλογράµµων.

Εντούτοις οι σχέσεις µεταξύ των χαρακτηριστικών-ιδιοτήτων δεν
µπορούν ακόµα να εξηγηθούν από τους µαθητές σε αυτό το επίπεδο.
∆εν εντοπίζεται η αλληλοσυσχέτιση µεταξύ των γεωµετρικών σχηµάτων
και οι ορισµοί δεν είναι ακόµα κατανοητοί (Crowley, 1987· Hershkowitz,
Ben-Chaim, Lappan, Mithelmore & Vinner, 1990· Κολέζα, 2000·
Τουµάσης, 1994).

Εικόνα 2

5.3

Επίπεδο 2: Μη τυπική παραγωγή (Informal Deduction)43

Οι µαθητές µπορούν να κατατάσσουν µε λογικό τρόπο σχήµατα και
σχέσεις, αλλά δεν ενεργούν στα πλαίσια ενός µαθηµατικού συστήµατος.
Μπορούν να παρακολουθήσουν την απλή επαγωγή, αλλά µια πλήρη απόδειξη
δεν είναι κατανοητή. Σε αυτό το επίπεδο οι µαθητές κατανοούν τις
42

Αν οι µαθητές π.χ. ερωτηθούν γιατί ένα σχήµα είναι ορθογώνιο, παραθέτουν
µια σειρά από ιδιότητες του: ‘’οι απέναντι πλευρές είναι παράλληλες, οι
απέναντι γωνίες είναι ίσες, κ.τ.λ.’’
43

Χρησιµοποιούνται και οι όροι ‘’θεωρητικό επίπεδο’’ (Theoretical level),
‘’επίπεδο διάταξης’’ (Order level) και ‘’σχεσιακό επίπεδο’’ (Relational level) –
(Κολέζα, 2000).
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αλληλεξαρτήσεις των ιδιοτήτων και µέσα στα σχήµατα (π.χ., σε ένα
τετράπλευρο αν οι απέναντι πλευρές είναι παράλληλες αυτό συνεπάγεται πως
οι απέναντι γωνίες είναι ίσες), και µεταξύ των σχηµάτων (ένα τετράγωνο είναι
ένα ορθογώνιο επειδή έχει όλες τις ιδιότητες ενός ορθογωνίου). Κατά συνέπεια
µπορούν να συναγάγουν τις ιδιότητες ενός γεωµετρικού σχήµατος και να
αναγνωρίσουν τις κατηγορίες των σχηµάτων44. Οι ορισµοί αποκτούν σηµασία.
Άτυπα επιχειρήµατα µπορούν και να κατανοηθούν και να δοθούν. Ο µαθητής σε
αυτό το επίπεδο εντούτοις, δεν κατανοεί τη σηµασία του αφαιρετικού
συλλογισµού συνολικά ή το ρόλο των αξιωµάτων. Αποτελέσµατα που
επιτεύχθηκαν εµπειρικά χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε αφαιρετικούς
συλλογισµούς. Επίσηµες αποδείξεις µπορούν να κατανοηθούν αλλά οι µαθητές
δεν αντιλαµβάνονται πώς η λογική ακολουθία θα µπορούσε να αλλαχθεί, ούτε
µπορούν να κατασκευάσουν µια απόδειξη που έχει αφετηρία διαφορετικές ή
πρωτόγνωρες

προϋποθέσεις

(Crowley,

1987·

Hershkowitz,

Ben-Chaim,

Lappan, Mithelmore & Vinner, 1990· Κολέζα, 2000· Τουµάσης, 1994).

5.4

Επίπεδο 3: Τυπική παραγωγή (Formal Deduction)45

Οι µαθητές αντιλαµβάνονται την σηµασία της παραγωγικής διαδικασίας
και των αποδείξεων ως µέσαο ανάπτυξης της θεωρίας της Γεωµετρίας. Σε αυτό
το επίπεδο γίνεται κατανοητή η σηµασία του αφαιρετικού συλλογισµού ως
τρόπου θεµελίωσης της γεωµετρικής θεωρίας µέσα σε ένα αξιωµατικό σύστηµα.
Κατανοούνται η αλληλεξάρτηση και ο ρόλος µη καθορισµένων όρων,
αξιωµάτων, υποθέσεων, ορισµών, θεωρηµάτων και αποδείξεων. Σε αυτό το
επίπεδο κάποιος µπορεί να κατασκευάσει και όχι µόνο να αποµνηµονεύσει
44

Μπορούν π.χ. να επιλέξουν από την πλήρη λίστα των ιδιοτήτων του
ορθογωνίου τις ικανές συνθήκες για τον προσδιορισµό του και είναι ικανοί να
αναγνωρίσουν τάξεις εγκλεισµού: ‘’τα τετράγωνα είναι ορθογώνια’’.
45

Χρησιµοποιούνται και οι όροι ‘’επίπεδο τυπικής λογικής’’ (Formal logic level)
και ‘’επίπεδο αφαίρεσης’’ (Abstraction level – (Κολέζα, 2000).
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αποδείξεις. Η δυνατότητα ανάπτυξης µιας απόδειξης µε περισσότερους από
έναν τρόπους κατακτείται. Η αλληλεπίδραση των αναγκαίων και ικανοποιητικών
προϋποθέσεων γίνεται κατανοητή. ∆ιάκριση µεταξύ µιας δήλωσης και του
αντιστρόφου της µπορεί να γίνει (Crowley, 1987· Hershkowitz, Ben-Chaim,
Lappan, Mithelmore & Vinner, 1990· Κολέζα, 2000· Τουµάσης, 1994).

5.5

Επίπεδο 4: Αυστηρό (Rigor)

Σε αυτή τη φάση o µαθητευόµενος µπορεί να αντιληφθεί ποικίλα
αξιωµατικά συστήµατα, δηλαδή, η µη-ευκλείδεια γεωµετρία µπορεί να µελετηθεί
και τα διαφορετικά συστήµατα µπορούν να συγκριθούν. Η γεωµετρία θεωρείται
σε ένα αφαιρετικό επίπεδο.
Αυτό το τελευταίο επίπεδο είναι το λιγότερο αναπτυγµένο στις αρχικές
εργασίες των Van Hiele και δεν έχει τύχει ιδιαίτερης προσοχής από τους
ερευνητές. Ο Ρ. Μ. Van Hiele έχει αναγνωρίσει ότι τον ενδιέφεραν ιδιαίτερα τα
πρώτα τρία επίπεδα. ∆εδοµένου ότι η πλειοψηφία των µαθηµάτων γεωµετρίας
στα πανεπιστήµια φτάνουν στο επίπεδο 3 (τυπική παραγωγή), δεν είναι
παράξενο ότι οι περισσότερες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στα χαµηλότερα
επίπεδα. Ίσως καθώς το µοντέλο των Van Hiele επεκτείνεται και σε άλλες
επιστηµονικές περιοχές (εφαρµόζεται στα οικονοµικά και τη χηµεία στην
Ολλανδία), αυτό το τελευταίο επίπεδο τύχει περισσότερης προσοχής (Crowley,
1987· Hershkowitz, Ben-Chaim, Lappan, Mithelmore & Vinner, 1990· Κολέζα,
2000· Τουµάσης, 1994).

5.6

∆ραστηριότητες κατάλληλες για τα τρία πρώτα επίπεδα

Παρουσιάζουµε

κάποιες

δραστηριότητες

και

ερωτήµατα

που

προσφέρουν ‘’γεωµετρική εµπειρία’’ και αναλογούν στα τρία πρώτα επίπεδα
Van Hiele (0, 1 & 2), στα οποία µπορούν να φτάσουν τα παιδιά του ∆ηµοτικού
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Σχολείου (Geddes, Fuys, & Tischler, 1985· Τουµάσης, 1994· Hoffer, 1981·
Berger & Shaughnessy, 1986):
5.6.1

Επίπεδο Ο : Οπτικοποίηση

1. Παρέχουµε

στους

µαθητές

ευκαιρίες

να

χειριστούν,

να

χρωµατίσουν, να διπλώσουν και να κατασκευάσουν γεωµετρικά
σχέδια.

2. Παρέχουµε στους µαθητές ευκαιρίες να αναγνωρίσουν ένα σχήµα
ή µια γεωµετρική σχέση:
 σε ένα απλό σχέδιο
 από ένα σύνολο σχηµάτων ή σχεδίων

 από µια ποικιλία σχηµάτων µε διαφορετικό ‘’προσανατολισµό’’



χρησιµοποιώντας

φυσικά

αντικείµενα

αντικείµενα από το σπίτι, φωτογραφίες, κ.τ.λ.
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της

τάξης,

φυσικά

Φωτογραφία γραµµών τρένου
 µέσα σε άλλα σχήµατα
Παράλληλες γραµµές
σε ένα τραπέζιο

ορθές γωνίες, τρίγωνα,
παράλληλες ευθείες
γραµµές, ορθογώνια, κ.τ.λ.

3. Παρέχουµε

στους

µαθητές

ευκαιρίες

να

δηµιουργήσουν

γεωµετρικά σχήµατα:
 αντιγράφοντας πάνω σε χαρτί µε σηµεία ή πάνω σε
τετραγωνισµένο χαρτί
 σχεδιάζοντας
 κατασκευάζοντας τα µε αυτοκόλλητα, µε άχυρα, µε σπίρτα και
µε άλλα υλικά.

4. Παρέχουµε στους µαθητές ευκαιρίες να περιγράψουν γεωµετρικά
σχήµατα χρησιµοποιώντας είτε την κατάλληλη ορολογία, είτε
χρησιµοποιώντας δικούς τους όρους:
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 ο κύβος ‘’µοιάζει µε ένα οικοδοµικό τετράγωνο ή µε ένα κουτί’’
5. Παρέχουµε

στους

µαθητές

ευκαιρίες

να

εργαστούν

µε

προβλήµατα που επιλύονται διευθετώντας γεωµετρικά σχήµατα,
µετρώντας και υπολογίζοντας:
 να βρουν το εµβαδόν του επάνω µέρους ενός κουτιού
χρησιµοποιώντας µικρά τετράγωνα (να υπολογίσουν πόσα τέτοια
χωράνε στην επιφάνεια που θέλουµε να µετρήσουµε)
 να κατασκευάσουν ένα ορθογώνιο χρησιµοποιώντας δύο
τρίγωνα
 να κατασκευάσουν ένα τρίγωνο χρησιµοποιώντας δύο τρίγωνα

6. Ερωτήµατα που µπορούµε να θέσουµε σε µαθητές του επιπέδου
0:
 στο ορθογώνιο ΑΒΓ∆
α) πως ονοµάζονται τα ευθύγραµµα
τµήµατα ΑΓ και Β∆;
β) ποια γωνία βρίσκεται απέναντι της
γωνίας ΑΒΓ;
γ) ποιες πλευρές είναι προσκείµενες στη ΒΓ;
5.6.2

1.

Επίπεδο 1 : Ανάλυση

Παρέχουµε ευκαιρίες στους µαθητές να µετρήσουν, χρωµατίσουν,

αναδιπλώσουν, κόψουν, πλάσουν, γεµίσουν µια επιφάνεια, µε σκοπό να
αναγνωρίσουν τις ιδιότητες των σχηµάτων και άλλες γεωµετρικές
σχέσεις:
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 δίπλωσε ένα χαρταετό πάνω σε µια διαγώνιο του και εξέτασε
αν ταιριάζουν τα δύο µέρη

2. Παρέχουµε ευκαιρίες στους µαθητές να περιγράψουν ένα σύνολο
γεωµετρικών σχηµάτων αναφέροντας τις ιδιότητες τους:
 χωρίς να χρησιµοποιήσεις µια εικόνα, πως θα µπορούσες να
περιγράψεις ένα γεωµετρικό σχήµα σε κάποιον που δεν το έχει δει
ποτέ;
 δίνουµε κάρτες που αναγράφουν ιδιότητες και ζητάµε από τους
µαθητές να τις τοποθετήσουν κάτω από τα γεωµετρικά σχήµατα
που παρουσιάζουν αυτές τις ιδιότητες
Τετράγωνο
4 πλευρές
Οι πλευρές είναι ίσες
ι απέναντι πλευρές είναι παράλληλες
4 ορθές γωνίες
ι διαγώνιες είναι ίσες
4 γραµµές συµµετρίας
3. Παρέχουµε ευκαιρίες στους µαθητές να συγκρίνουν γεωµετρικά
σχήµατα µε βάση τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες τους:
 γράψε σε τις οµοιότητες του τετραγώνου και του ρόµβου σε τι
διαφέρουν ως προς τις γωνίες τους, σε τι διαφέρουν ως προς τις
πλευρές τους;
4. Παρέχουµε ευκαιρίες στους µαθητές να ταξινοµήσουν γεωµετρικά
σχήµατα µε βάση τα χαρακτηριστικά τους:
 να ταξινοµήσετε κοµµένα τετράπλευρα µε βάση τον αριθµό των
παράλληλων πλευρών τους
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 να ταξινοµήσετε κοµµένα τετράπλευρα µε βάση τον αριθµό των
ορθών γωνιών τους

5. Παρέχουµε ευκαιρίες στους µαθητές να αναγνωρίσουν και να
σχεδιάσουν ένα γεωµετρικό σχήµα µέσα από µια προφορική ή
γραπτή περιγραφή των ιδιοτήτων του:
 ο δάσκαλος ή κάποιος µαθητής περιγράφει ένα γεωµετρικό
σχήµα προφορικά και ρωτά για σχήµατα µε αυτές τις ιδιότητες
 οι µαθητές παίζουν το παιχνίδι ‘’πιο είναι το όνοµα µου’’:
αποκαλύπτονται

ιδιότητες

µπορέσουν

προσδιορίσουν

να

µία,

µία,

µέχρι

επακριβώς

οι

µαθητές

ποιο

είναι

να
το

γεωµετρικό σχήµα – αυτό µπορεί να γίνει µε το γραφοσκόπιο
(overhead projector)
‘’4 πλευρές’’ , ‘’όλες οι πλευρές ίσες’’ 
6. Παρέχουµε ευκαιρίες στους µαθητές να αναγνωρίσουν ένα
γεωµετρικό σχήµα από οπτικές ενδείξεις:
 βαθµιαία αποκαλύπτουµε ένα σχήµα ζητώντας από τους
µαθητές να αναγνωρίσουν σε κάθε στάδιο το πιθανό όνοµα του
σχήµατος
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7. Παρέχουµε ευκαιρίες στους µαθητές να εξάγουν εµπειρικά –
µελετώντας πολλά παραδείγµατα – κανόνες και γενικεύσεις:
 χωρίζοντας πολλά ορθογώνια σε µικρά τετράγωνα και
µετρώντας

τα,

οι

µαθητές µπορούν να
συµπεράνουν πως ο
τύπος ‘’α Χ β’’ είναι ο
σύντοµος δρόµος για
να βρουν από πόσα τέτοια τετράγωνα αποτελούντα τα ορθογώνια
(α είναι ο αριθµός των τετραγώνων κατά µήκος και β ο αριθµός
τετραγώνων κατά πλάτος)
8. Παρέχουµε ευκαιρίες στους µαθητές να αναγνωρίσουν ιδιότητες
που

µπορούν

να

χαρακτηρίσουν

διαφορετικές

κατηγορίες

γεωµετρικών σχηµάτων:
 ‘’οι ίσες αντίθετες πλευρές είναι ιδιότητα των…;’’
 εξετάστε την σχέση µεταξύ διαγωνίων
και

σχηµάτων

χρησιµοποιώντας

δύο

λεπτές λουρίδες από χαρτόνι (όταν οι
λουρίδες διχοτοµούν η µία την άλλη και
συναντώνται σε ορθή γωνία, σχηµατίζουν
ένα τετράγωνο – όταν δεν συναντώνται σε ορθή γωνία
σχηµατίζουν πλάγιο παραλληλόγραµµο)
9. Παρέχουµε ευκαιρίες στους µαθητές να ανακαλύψουν ιδιότητες σε
άγνωστες κατηγορίες γεωµετρικών σχηµάτων:
 από παραδείγµατα και ‘’µη παραδείγµατα’’ τραπεζίων,
προσδιορίζουµε τις ιδιότητες του τραπεζίου.
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10. Παρέχουµε ευκαιρίες στους µαθητές να έρθουν σε επαφή και να
χρησιµοποιήσουν κατάλληλο λεξιλόγιο (ορολογία) και γεωµετρικά
σύµβολα.
11. Παρέχουµε ευκαιρίες στους µαθητές να λύσουν γεωµετρικά
προβλήµατα που απαιτούν γνώση ιδιοτήτων των γεωµετρικών
σχηµάτων,

γνώση

γεωµετρικών

σχέσεων

και

οξυδερκείς

προσεγγίσεις:
 χωρίς να µετρήσετε, βρείτε το άθροισµα των γωνιών ενός
επταγώνου (οξυδερκείς µαθητές θα δουν πως το επτάγωνο
αποτελείται από τρίγωνα των οποίων οι ιδιότητες είναι γνωστές)

12. Ερωτήµατα που µπορούµε να θέσουµε σε µαθητές του επιπέδου
1:
 πόσους διαφορετικούς άξονες συµµετρίας έχει ένα ορθογώνιο
παραλληλόγραµµο;
 ποιες ιδιότητες ξέρεις για ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο;


πως

µπορείς

να

κατασκευάσεις

ένα

ορθογώνιο

παραλληλόγραµµο όταν γνωρίζεις τη µια πλευρά του και τη
διαγώνιο του;
 το εµβαδόν ενός ορθογωνίου µπορεί να βρεθεί εάν γνωρίζεις
την περίµετρο του;
 εάν δύο ορθογώνια έχουν ίσες περιµέτρους, είναι τα εµβαδά
τους ίσα;
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5.6.3

1.

Επίπεδο 2 : Μη τυπική παραγωγή

Παρέχουµε ευκαιρίες στους µαθητές να µελετήσουν σχέσεις που
κατανοήθηκαν κατά το προηγούµενο επίπεδο (επίπεδο 1), κάνοντας
συγκρίσεις:
 χρησιµοποιούµε κάρτες που αναγράφουν ιδιότητες
ορθογώνιο παραλληλόγραµµο

ετράγωνο

4 πλευρές

4 πλευρές

απέναντι πλευρές παράλληλες

απέναντι πλευρές παράλληλες

διαγώνιες ίσες

διαγώνιες ίσες

4 ορθές γωνίες

4 ορθές γωνίες

απέναντι πλευρές ίσες

όλες

οι πλευρές ίσες


στον

υπολογιστή

µεταβάλλουµε

ένα

τετράπλευρο σε τραπέζιο, το τραπέζιο σε
παραλληλόγραµµο, το παραλληλόγραµµο σε
ορθογώνιο . . . , ρωτώντας τους τι αλλάζει

2.

Παρέχουµε ευκαιρίες στους µαθητές να προσδιορίσουν ένα µίνιµουµ
σύνολο ιδιοτήτων που περιγράφουν ένα γεωµετρικό σχήµα:
 οι µαθητές συναγωνίζονται και ελέγχουν ο ένας τον άλλο σ’
αυτό
 ρωτάµε τους µαθητές πως θα µπορούσαν να περιγράψουν ένα
γεωµετρικό σχήµα σε κάποιον· µπορεί η περιγραφή να γίνει πιο
λακωνικά;

3.

Παρέχουµε

ευκαιρίες

στους

µαθητές

χρησιµοποιούν ορισµούς:
 τετράγωνο είναι . . .
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να

αναπτύξουν

και

να

4.

Παρέχουµε ευκαιρίες στους µαθητές να παρακολουθήσουν άτυπους
συλλογισµούς.
5.

Παρέχουµε ευκαιρίες στους µαθητές να παράγουν άτυπους

συλλογισµούς (χρησιµοποιούµε διαγράµµατα και σχήµατα από χαρτόνι):
 χαρτογράφηση ‘’καταγωγής’’: χρησιµοποιούµε κάρτες και βέλη
για να δείξουµε την
προέλευση

και

‘’οικογενειακό

το

δέντρο’’

µιας ιδέας, µιας έννοιας
– για παράδειγµα ‘’η
εξωτερική γωνία ενός
τριγώνου είναι ίση µε το
άθροισµα των απέναντι
εσωτερικών γωνιών’’
6.

Παρέχουµε

ευκαιρίες

στους

µαθητές

να

καταλήξουν

σε

συµπερασµατικούς συλλογισµούς – αν χρειαστεί τους δίνουµε κάποια
‘’βήµατα’’ που τους διαφεύγουν:
 Το Ο είναι το κέντρο του κύκλου γιατί
α) ΑΟ = ΒΟ
β) γωνία ΟΑΒ = γωνία ΟΒΑ
γ) τρίγωνο ΑΟΕ = τρίγωνο ΒΟΕ
δ) ΑΕ = ΕΒ

7. Ζητούµε από τους µαθητές να δώσουν περισσότερες από µία
εξηγήσεις, να επιχειρήσουν περισσότερες από µία προσεγγίσεις:
 ορίστε ένα παραλληλόγραµµο µε δύο τρόπους (π.χ. ‘’4
πλευρές, απέναντι πλευρές παράλληλες’’ ή ‘’4 πλευρές, απέναντι
πλευρές ίσες’’)
8.

Παρέχουµε ευκαιρίες στους µαθητές να εργαστούν µαζί και να

συζητήσουν γεωµετρικούς ‘’κανόνες’’ και το αντίστροφο τους:
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 γράψτε το αντίστροφο του ‘’κανόνα’’ «εάν µία ευθεία τέµνει δύο
παράλληλες ευθείες, τότε, οι εσωτερικές γωνίες από την ίδια
πλευρά της ευθείας αυτής έχουν άθροισµα 180 µοίρες» - ποιο
διάγραµµα αντανακλά αυτή την αντιστροφή;

 διατυπώστε το αντίστροφο της παρακάτω πρότασης και
συζητήστε την εγκυρότητα του: ‘’εάν βρέχει, φοράω µπότες’’

9.

Παρέχουµε ευκαιρίες στους µαθητές να επιλύσουν προβλήµατα

όπου οι ιδιότητες των γεωµετρικών σχηµάτων και οι γεωµετρικές σχέσεις
είναι σηµαντικές:
 για να κατασκευάσουµε την διχοτόµο ενός ευθύγραµµου
τµήµατος, κάνουµε δύο τόξα κύκλων - που έχουν κέντρο τους τα
σηµεία που αρχίζει και τελειώνει το
ευθύγραµµο τµήµα - µε το ίδιο άνοιγµα
του διαβήτη· εξηγείστε γιατί η ευθεία
που περνά από τα δύο σηµεία όπου
τέµνονται τα τόξα, είναι η κάθετος
διχοτόµος του ευθύγραµµου τµήµατος
(χρησιµοποιείστε τις ιδιότητες του ρόµβου)
10. Ερωτήµατα που µπορούµε να θέσουµε σε µαθητές του επιπέδου 2:
 ποιος είναι ο ορισµός της λέξης ορθογώνιο;
 κάθε ορθογώνιο είναι ένα τετράγωνο;
 κάθε τετράγωνο είναι ορθογώνιο;
 εάν οι διαγώνιες ενός παραλληλογράµµου είναι ίσες, τότε το
σχήµα αυτό είναι ορθογώνιο;
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5.7

∆ιδασκαλία της γεωµετρίας και ‘’µοντέλο’’ Van Hiele

Οι ίδιοι οι Van Hiele προσδιόρισαν µερικά γενικά χαρακτηριστικά του
µοντέλου τους που είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τους εκπαιδευτικούς γιατί
παρέχουν έναν χρήσιµο οδηγό για την οργάνωση της διδασκαλίας της
γεωµετρίας (Crowley, 1987· Τουµάσης, 1994).
 ∆ιαδοχικότητα (Sequential)
Όπως συµβαίνει µε τις περισσότερες αναπτυξιακές θεωρίες, o µαθητής
πρέπει να προχωρήσει µέσω των επιπέδων, ξεκινώντας από τα κατώτερα προς
τα ανώτερα. Για να λειτουργήσει ικανοποιητικά σε ένα επίπεδο ένας µαθητής,
πρέπει να έχει αποκτήσει τις ικανότητες και στρατηγικές που χαρακτηρίζουν τα
προηγούµενα επίπεδα.
 Πρόοδος (Advancement)
Η πρόοδος (ή η έλλειψη αυτής) από επίπεδο σε επίπεδο, εξαρτάται
περισσότερο από το περιεχόµενο και τις µεθόδους διδασκαλίας παρά από την
ηλικία. Καµιά µέθοδος διδασκαλίας όµως, δεν θα επιτρέψει στο µαθητή να
παρακάµψει ένα επίπεδο. Κάποιες µέθοδοι ή προσεγγίσεις επιταχύνουν την
πρόοδο, ενώ κάποιες άλλες την επιβραδύνουν ή εµποδίζουν την κίνηση µεταξύ
των επιπέδων. Ο Van Hiele σηµειώνει ότι «είναι δυνατό να διδάξουµε ένα ικανό
άτοµο πάνω από το πραγµατικό του επίπεδο, όπως ένας µπορεί να
εκπαιδεύσει νεαρά άτοµα στην αριθµητική των κλασµάτων, χωρίς να τους πει τι
είναι τα κλάσµατα» (Crowley, 1987). Σ' αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που
πραγµατικά συµβαίνει είναι ότι το διδακτικό αντικείµενο έχει διδαχθεί σε ένα
χαµηλότερο επίπεδο, χωρίς να έχει επέλθει πραγµατική κατανόηση46.
 Τo πραγµατικό και το εξωγενές (Intrinsic and extrinsic)
Tα ενυπάρχοντα γεωµετρικά αντικείµενα (πραγµατικό) σε ένα επίπεδο,
γίνονται αντικείµενα µελέτης (εξωγενές), στο επόµενο επίπεδο. Για παράδειγµα,
στο επίπεδο 0 µόνο η µορφή ενός σχήµατος γίνεται αντιληπτή. Το σχήµα,
βέβαια, καθορίζεται από τις ιδιότητές του, αλλά αυτό γίνεται κατανοητό στο
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επίπεδο 1, όπου το σχήµα αναλύεται και ανακαλύπτονται τα συστατικά και οι
ιδιότητές του.
 Γλωσσικά σύµβολα (Linguistics)
Κάθε επίπεδο έχει τα δικά του γλωσσικά σύµβολα και τα δικά του συστήµατα συσχετίσεων που συνδέουν αυτά τα σύµβολα (Geddes, Fuys, & Tischler,
1985). Έτσι, µια σχέση η οποία είναι σωστή σε ένα επίπεδο, µπορεί να
τροποποιηθεί σε ένα άλλο επίπεδο. Για παράδειγµα, ένα σχήµα µπορεί να έχει
περισσότερα του ενός ονόµατα (ένα τετράγωνο είναι επίσης ορθογώνιο και
παραλληλόγραµµο). Ένας µαθητής, στο επίπεδο 1 δεν αντιλαµβάνεται αυτό το
είδος της σχέσης µεταξύ τους. Αυτή όµως η σχέση και η ορολογία που
χρησιµοποιείται είναι σηµαντικές στο επίπεδο 2.
 Αναντιστοιχία (Mismatch)
Εάν ο µαθητής βρίσκεται σε κάποιο επίπεδο γεωµετρικής σκέψης και η
διδασκαλία γίνεται σ' ένα διαφορετικό επίπεδο, τότε η επιθυµητή µάθηση και
πρόοδος είναι αδύνατο να επέλθουν. Ειδικότερα, εάν ο δάσκαλος, τα διδακτικά
υλικά, το περιεχόµενο, η ορολογία, κ.λ.π. βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο
από το επίπεδο του µαθητή, ο µαθητής δεν θα είναι σε θέση να
παρακολουθήσει τη διδασκαλία και τους συλλογισµούς που αναπτύσσονται σ’
αυτήν.

5.8

Φάσεις της µάθησης
Οι Van Hiele ισχυρίζονται ότι η πρόοδος από επίπεδο σε επίπεδο

εξαρτάται περισσότερο από τη διδασκαλία που λαµβάνει κάποιος, παρά από
την ηλικία του. Έτσι, η µέθοδος και η οργάνωση της διδασκαλίας, καθώς επίσης
και το περιεχόµενο και τα υλικά που χρησιµοποιούνται έχουν µεγάλη
παιδαγωγική αξία. Οι Van Hiele στην προσπάθειά τους να µελετήσουν αυτά τα
ζητήµατα, πρότειναν 5 διαδοχικές φάσεις της µάθησης και της διδασκαλίας:
αναζήτηση,

κατευθυνόµενος

προσανατολισµός,

ανάλυση,

ελεύθερος

προσανατολισµός και ολοκλήρωση. Ισχυρίζονται ότι η διδασκαλία, η οποία
46

Παραδείγµατος χάρη είναι σχετικά εύκολη η αποµνηµόνευση ενός τύπου µε
τον οποίο βρίσκουµε ένα εµβαδόν, ή της γεωµετρικής σχέσης ‘’το τετράγωνο
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αναπτύσσεται σύµφωνα µε αυτές τις διαδοχικές φάσεις, προωθεί την απόκτηση
ενός κάποιου επιπέδου (Crowley, 1987· Τουµάσης, 1994). Παρακάτω
παρουσιάζονται παραδείγµατα των πέντε αυτών διαδοχικών φάσεων για τη
διδασκαλία του ρόµβου στο 2ο επίπεδο:
 Φάση 1: Αναζήτηση – πληροφορία (Inquiry – Information)
Σ' αυτή την αρχική φάση, ο δάσκαλος και οι µαθητές ασχολούνται µε
δραστηριότητες γύρω από τα αντικείµενα της διδασκαλίας γι' αυτό το επίπεδο.
Γίνονται παρατηρήσεις, απευθύνονται ερωτήσεις και εισάγεται ειδική ορολογία
κατάλληλη για το επίπεδο αυτό. Για παράδειγµα, ο δάσκαλος ρωτάει τους
µαθητές, «Τι είναι ο ρόµβος; Ένα τετράγωνο; Ένα παραλληλόγραµµο;
Μοιάζουν µεταξύ τους; Σε τι διαφέρουν; Μπορείς να σκεφτείς ένα τετράγωνο το
οποίο να είναι και ρόµβος; Θα µπορούσε ένας ρόµβος να είναι και τετράγωνο;».
Ο σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι διπλός: α) Ο δάσκαλος των
µαθηµατικών µαθαίνει ποια είναι η προηγούµενη γνώση των µαθητών γύρω απ'
αυτό το θέµα και β) οι µαθητές µαθαίνουν ποια κατεύθυνση θα πάρει η επόµενη
µελέτη τους.
 Φάση 2: Κατευθυνόµενος προσανατολισµός (Directed Orientation)
Οι µαθητές εξερευνούν το αντικείµενο της διδασκαλίας µέσα από υλικά,
τα οποία ο δάσκαλος έχει επιλέξει και ταξινοµήσει. Αυτές οι δραστηριότητες θα
πρέπει να αποκαλύπτουν βαθµιαία στους µαθητές τα δοµικά χαρακτηριστικά
αυτού του επιπέδου. Έτσι, τα περισσότερα από τα υλικά αυτά θα είναι µικρές
εργασίες, οι οποίες θα έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτύξουν
συγκεκριµένες δεξιότητες. Για παράδειγµα, ο δάσκαλος θα µπορούσε να
ζητήσει από τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν ένα τετραγωνισµένο χαρτί για
να κατασκευάσουν ένα ρόµβο µε ίσες διαγώνιους. Στη συνέχεια, να
κατασκευάσουν έναν άλλο µεγαλύτερο και έναν άλλο µικρότερο. Μια άλλη
δραστηριότητα θα ήταν να κατασκευάσουν επίσης ένα ρόµβο µε τέσσερις ορθές
γωνίες, έπειτα µε τρεις ορθές γωνίες, δύο ορθές γωνίες, µία ορθή γωνία.
 Φάση 3: Επεξήγηση (Explication)
Στηριζόµενοι στις συγκεκριµένες εµπειρίες τους, οι µαθητές εκφράζουν
και ανταλλάσσουν απόψεις γύρω από τις δοµές που έχουν παρατηρήσει. Ο
είναι ένα ορθογώνιο’’.
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ρόλος του δασκάλου σ' αυτή τη φάση είναι µικρός - βοηθά τους µαθητές στη
χρησιµοποίηση συγκεκριµένης και κατάλληλης γλώσσας. Σ' αυτή τη φάση το
σύστηµα των συσχετίσεων του επιπέδου αυτού γίνεται φανερό. Συνεχίζοντας µε
το παράδειγµα του ρόµβου, οι µαθητές θα πρέπει να συζητήσουν µεταξύ τους
και µε το δάσκαλο ποια σχήµατα και ιδιότητες αναδύονται από τις παραπάνω
δραστηριότητες.
 Φάση 4: Ελεύθερος προσανατολισµός (Free Orientation)
Ο µαθητής ασχολείται µε πιο σύνθετες εργασίες, εργασίες µε πολλά
βήµατα, εργασίες οι οποίες µπορεί να πραγµατοποιηθούν µε πολλούς τρόπους.
Συνηθίζει στο να βρίσκει το δικό του τρόπο στην ανάλυση αυτών των εργασιών.
Για παράδειγµα, οι µαθητές θα µπορούσαν να φέρουν σε πέρας µια
δραστηριότητα, όπως η ακόλουθη: «∆ίπλωσε ένα κοµµάτι χαρτιού στη µέση,
έπειτα στη µέση ξανά, όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα α.

Προσπάθησε, στη συνέχεια, να φανταστείς τι σχήµα θα πάρει εάν κόψεις τη
γωνία του διπλωµένου χαρτιού (σχήµα β). ∆ικαιολόγησε την απάντηση σου
πριν το κόψεις. Τι σχήµατα θα δηµιουργηθούν εάν κόψεις υπό γωνία 30ο, 45ο;».
 Φάση 5: Ενοποίηση (Integration)
Οι µαθητές συνοψίζουν ό,τι έχουν µάθει, µε σκοπό να σχηµατίσουν µια
γενική άποψη του νέου πλέγµατος των αντικειµένων και των σχέσεων. Ο
δάσκαλος µπορεί να βοηθήσει σ' αυτή τη σύνθεση, επιχειρώντας σφαιρικές
επισκοπήσεις αυτού που οι µαθητές µαθαίνουν κάθε φορά. Για παράδειγµα, οι
ιδιότητες του ρόµβου θα συνοψιστούν για να συνειδητοποιηθούν καλύτερα από
τους µαθητές. Καθώς θα πλησιάζει το τέλος της πέµπτης φάσης, οι µαθητές θα
έχουν αποκτήσει ένα νέο επίπεδο σκέψης. Η νέα ποιοτικά σκέψη αντικαθιστά
την παλιά και οι µαθητές είναι έτοιµοι να επαναλάβουν τις ίδιες φάσεις της
µάθησης στο επόµενο επίπεδο.
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5.9

∆ΕΞΙΟΤΗΤ
ΕΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ

ΛΕΚΤΙΚΕΣ

47

Βασικές ικανότητες στη Γεωµετρία σύµφωνα µε το µοντέλο Van Hiele47

ΕΠΙΠΕ∆Ο 0

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3

ΕΠΙΠΕ∆Ο 4

ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΤΥΠΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΥΠΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΥΣΤΗΡΟ

Αναγνωρίζει
διάφορα
σχήµατα
από
µια
εικόνα.
Αναγνωρίζει
µια
πληροφορία
που δίνεται
µε
ένα
σχήµα.

Μπορεί να
διακρίνει τις
ιδιότητες
ενός
σχήµατος.
Εντοπίζει
ένα σχήµα
σαν µέρος
ενός
πιο
σύνθετου
σχήµατος.

Αναγνωρίζει
σχέσεις
µεταξύ
διαφόρων
ειδών
σχηµάτων.
Αναγνωρίζει
κοινές
ιδιότητες
διαφόρων
ειδών
σχηµάτων.

Χρησιµοποιεί
πληροφορία
σχετική µε
ένα σχήµα
για
να
συµπεράνει
νέα
στοιχεία.

Αναγνωρίζει
εσφαλµένες
παραδοχές
σε
ένα
πρόβληµα
που
χρησιµοποιήθηκαν
σχήµατα.
Συλλαµβάνει σχέσεις
σχηµάτων
σε διάφορα
επαγωγικά
συστήµατα.

Συσχετίζει
το σχήµα µε
τη
σωστή
ονοµασία.
Ερµηνεύει
προτάσεις
που
περιγράφουν
σχήµατα.
Καταλαβαίνει από την
περιγραφή
για
ποιο
σχήµα
πρόκειται.

Περιγράφει
µε
άνεση
διάφορες
ιδιότητες
ενός
σχήµατος.

Μπορεί να
δίνει
τον
ορισµό
εννοιών
άνετα
και
συνειδητά.
∆ιατυπώνει
προτάσεις
που
δείχνουν τις
σχέσεις
µεταξύ των
σχηµάτων.

Κατανοεί τις
διαφορές
µεταξύ
ορισµών
αξιωµάτων
και
θεωρηµάτων.
∆ιακρίνει τις
υποθέσεις
από
τα
συµπεράσµατα στην
εκφώνηση
ενός
προβλήµατος.

∆ιατυπώνει
προεκτάσεις
γνωστών
αποτελεσµάτων.
Περιγράφει
διάφορα
επαγωγικά
συστήµατα.

Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, (1999).
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∆ΕΞΙΟΤΗΤ
ΕΣ

ΕΠΙΠΕ∆Ο 0

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3

ΕΠΙΠΕ∆Ο 4

ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΤΥΠΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΥΠΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΥΣΤΗΡΟ

Κατασκευάζει µε άνεση
σχήµατα και
µπορεί να
ονοµάζει τα
διάφορα
µέρη τους.

Μεταφράζει
προφορική
πληροφορία
σε εικόνα.
Χρησιµοποιεί
τις
ιδιότητες
ενός
σχήµατος
για
να
κατασκευάσει
το
σχήµα.

∆εδοµένων
κάποιων
σχηµάτων,
µπορεί να
κατασκευάζει
άλλα
σχήµατα
που
σχετίζονται
µε
τα
αρχικά.

Αναγνωρίζει
πότε
και
πώς
να
χρησιµοποιήσει
βοηθητικά
στοιχεία σε
ένα σχήµα.
Από
δοσµένη
πληροφορία
συµπεραίνει
πώς
να
κατασκευάσει
ένα
συγκεκριµένο σχήµα.

Αντιλαµβάνεται
τα
όρια και τις
δυνατότητες
διαφόρων
οργάνων
µέτρησης.
Αναπαριστά
σχηµατικά
έννοιες
διαφόρων
επαγωγικών
συστηµάτων.

Συνειδητοποιεί
ότι
υπάρχουν
διαφορές
και
οµοιότητες
ανάµεσα
στα
σχήµατα.
Κατανοεί τη
διατήρηση
του
σχήµατος
σε διάφορες
θέσεις.

Κατανοεί ότι
τα σχήµατα
µπορούν να
οµαδοποιηθούν
σε
διάφορες
κατηγορίες.
Συνειδητοποιεί ότι οι
ιδιότητες
χρησιµεύουν για να
ξεχωρίζουν
τα σχήµατα.

Κατανοεί τα
πλεονεκτήµατα ενός
καλού
ορισµού.
Χρησιµοποιεί
τις
ιδιότητες
των
σχηµάτων,
για
να
συµπεράνει
αν
µια
οµάδα
σχηµάτων
εµπεριέχεται
σε µια άλλη
οµάδα.

Χρησιµοποιεί
κανόνες της
λογικής για
να
κατασκευάσει
αποδείξεις.
Μπορεί να
διατυπώνει
συµπεράσµατα από
δοσµένη
πληροφορία
..

Αντιλαµβάνεται
τα
όρια και τις
δυνατότητες
αξιωµάτων
και
προτάσεων.
Γνωρίζει
πότε
ένα
σύστηµα
αξιωµάτων
είναι
ανεξάρτητο.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ
Σ

ΛΟΓΙΚΕΣ
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∆ΕΞΙΟΤΗΤ
ΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΠΙΠΕ∆Ο 0

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3

ΕΠΙΠΕ∆Ο 4

ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΤΥΠΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΥΠΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΥΣΤΗΡΟ

Αναγνωρίζει
γεωµετρικά
σχήµατα σε
αντικείµενα
της
πραγµατικής ζωής.

Αναγνωρίζει
τις
γεωµετρικές
ιδιότητες
φυσικών
αντικειµένων.
Αναπαριστά
φυσικά
φαινόµενα
µε σχέδιο ή
µε
τη
βοήθεια
µοντέλου.

Κατανοεί
την έννοια
του
µαθηµατικού
µοντέλου
που
αναπαριστά
σχέσεις
µεταξύ
αντικειµένων
του
πραγµατικού χώρου.

Είναι
σε
θέση
να
συµπεραίνει
ιδιότητες
αντικειµένων από µια
πληροφορία
και να λύνει
προβλήµατα
που
παρουσιάζουν
σχέσεις
µεταξύ
αντικειµένων.

Χρησιµοποιεί
µαθηµατικά
µοντέλα για
να
αναπαραστήσει
αφηρηµένα
συστήµατα.
Αναπτύσσει
µαθηµατικά
µοντέλα για
φυσικά και
κοινωνικά
φαινόµενα.
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6ο Κεφάλαιο
"Ρεαλιστικά Μαθηµατικά", "Κονστρουκτιβισµός" και Γεωµετρία
6.1

Τι είναι τα ‘’Ρεαλιστικά Μαθηµατικά’’;

Η έκφραση ‘’Ρεαλιστικά Μαθηµατικά’’ υποδηλώνει αφ’ ενός τη σύνδεση
αυτών των Μαθηµατικών µε την πραγµατικότητα, αφ’ ετέρου ότι οι διδακτικοί
στόχοι που θέτονται δεν υπερβαίνουν τις δυνατότητες των δασκάλων και
µαθητών (Streefland, 2000). Τα θεµέλια των ‘’Ρεαλιστικών Μαθηµατικών’’
τέθηκαν από τον Η. Freudenthal και τους συνεργάτες του στα πλαίσια του
IOWO (Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη της Μαθηµατικής Εκπαίδευσης), που
αποτελεί τον πρόγονο του σηµερινού ‘’Ινστιτούτου Freudenthal’’. Το Ινστιτούτο
περιελάµβανε δύο τµήµατα που βρίσκονταν σε συνεχή συνεργασία. Το
Wiskobas (υπεύθυνο για τη µαθηµατική εκπαίδευση στις ηλικίες 2-12) και το
Wiskivon (υπεύθυνο για τη µαθηµατική εκπαίδευση στις ηλικίες 12-16). Το
Wiskobas από το 1971 ως το 1980 υλοποίησε ένα ερευνητικό πρόγραµµα που
είχε στόχο την βελτίωση της διδασκαλίας των µαθηµατικών στο ∆ηµοτικό
Σχολείο. Η οµάδα του Wiskobas σε θεωρητικό επίπεδο στηρίχθηκε κυρίως στο
µαθησιακό κύκλο του Lewin, στη θεωρία επιπέδων των Van Hiele και στη
διδακτική φαινοµενολογία του Feudenthal. Κεντρική έννοια των ‘’Ρεαλιστικών
Μαθηµατικών’’ αποτελεί η έννοια της ‘’προοδευτικής µαθηµατικοποίησης’’
(Κολέζα, 2000).
 O µαθησιακός κύκλος του K. Lewin
Πρόκειται για έναν κύκλο
µε

εναλλαγή

των

τεσσάρων

βασικών φάσεων (σύµφωνα µε
τον

Lewin)

της

µαθησιακής

διαδικασίας: της συγκεκριµένης
εµπειρίας (concrete experience),
της

αναστοχαστικής

παρατήρησης (reflective observation), της αφαίρεσης και τυποποίησης (abstract
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conceptualization) και του ενεργού πειραµατισµού (active experimentation). O
κύκλος του Lewin ουσιαστικά εικονίζει την µάθηση (δες το παραπάνω σχήµα48)
σαν µια «διαδικασία κατά την οποία η γνώση σχηµατίζεται µέσα από το
µετασχηµατισµό της εµπειρίας49».
 Θεωρία επιπέδων των Van Hiele50
 ∆ιδακτική φαινοµενολογία του Freudenthal
Ο Freudenthal αντιµετωπίζει τις µαθηµατικές έννοιες και δοµές ως
«εργαλεία» οργάνωσης των (πραγµατικών) φαινοµένων. Κατά τη διδασκαλία, ο
µαθητής µαθαίνει να χειρίζεται αυτά τα «εργαλεία» στα πλαίσια ενός
αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος. Η ποικιλία και ο πλούτος των φαινοµένων
επιτρέπουν την αντιµετώπιση µιας µαθηµατικής έννοιας ή δοµής από διάφορες
οπτικές γωνίες. Απέναντι, δηλαδή, στις «τεχνητές» µεταµφιέσεις των εννοιών
που

προτείνει

η

στρουκτουραλιστική

προσέγγιση51,

ο

Freudenthal

αντιπαραθέτει µια «διδακτική φαινοµενολογία» την οποία περιγράφει ως εξής
(Κολέζα, 2000): «...Αυτό που µπορεί να κάνει η διδακτική φαινοµενολογία είναι
να προετοιµάσει την αντίθετη προσέγγιση: αντί να παρουσιάσει στο µαθητή
οργανωµένα φαινόµενα, µε στόχο την ανακάλυψη των κοινών δοµών, να
ξεκινήσει από εκείνα τα φαινόµενα που ζητούν οργάνωση και έχοντας αυτά ως
αφετηρία, να διδάξει το µαθητή πώς να χειρίζεται τα εργαλεία οργάνωσης...
(δηλαδή τις µαθησιακές έννοιες και δοµές). Σε µια διδακτική φαινοµενολογία
π.χ. του µήκους, του αριθµού κλπ., τα φαινόµενα που οργανώνονται από το
µήκος, τον αριθµό κλπ. πρέπει να αναδειχθούν όσο περισσότερο γίνεται. Στη
διδασκαλία, αντί να ξεκινήσει κάποιος από την παρουσίαση µιας έννοιας και να
48

Από το L. Streefland (edit.), Ρεαλιστικά Μαθηµατικά στην Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση. Αθήνα: Leader Books, (εισαγωγή).

49

Είναι ο γνωστός ορισµός του Kolb (1980) – από το L. Streefland (edit.),
Ρεαλιστικά Μαθηµατικά στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Αθήνα: Leader Books,
(εισαγωγή).
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∆ες το κεφάλαιο 5 της εργασίας.
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Σύµφωνα µε αυτήν, η κατανόηση της µαθηµατικής δοµής είναι προϋπόθεση
της µάθησης των µαθηµατικών εννοιών. Ανάλυση του όρου δίνεται από τους
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αναζητήσει στη συνέχεια υλικό που συγκεκριµενοποιεί αυτή την έννοια, πρέπει
να αναζητήσει πρώτα τα φαινόµενα που αναγκάζουν το µαθητή να συγκροτήσει
το νοητό αντικείµενο που µαθηµατικοποιείται από τη συγκεκριµένη έννοια. . .»
Επιγραµµατικά, το διδακτικό συµπέρασµα της ρεαλιστικής προσέγγισης
του Freudenthal είναι: να φέρουµε τους µαθητές σε επαφή µε εκείνα τα
φαινόµενα, για τα οποία οι µαθηµατικές έννοιες και δοµές αποτελούν τα
οργανωτικά εργαλεία, µε στόχο να διαµορφώσουν µόνοι τους αυτά τα εργαλεία
σε µια διαδικασία επανα-ανακάλυψης και να µάθουν να τα χειρίζονται και να τα
χρησιµοποιούν στα πλαίσια ευρύτερων µαθησιακών/διδακτικών στόχων. ∆εν
προτείνει συγκεκριµένα επίπεδα στη µαθησιακή διαδικασία, αλλά µια ελαστική
σταδιακή πρόοδο σε µικρο-επίπεδα όχι απαραίτητα σαφώς διακριτά. Η
διδακτική αυτή θεωρία του Freudenthal βρίσκει στήριγµα στις ψυχολογικές
θεωρίες των Lawler, Bauersfeld και Lesh52.
Σύµφωνα µε τους Wubbels, Korthagen και Βroekman (1997), ο Freudenthal
εισηγείται και υπερασπίζεται µια µαθηµατική εκπαίδευση όπου οι µαθητές
κατασκευάζουν µόνοι τους τις µαθηµατικές γνώσεις τους προσδίδοντας νόηµα
σε προβλήµατα που έχουν ως πλαίσιο τους τον πραγµατικό κόσµο (real world
context). Οι µαθητές καλούνται να αναπτύξουν στρατηγικές επίλυσης για τέτοια
προβλήµατα και να συζητήσουν γι’ αυτές µε άλλους µαθητές (Gravemeijer, &
Doorman, 1999· Cooper, & Harries, 2002· Verschaffel, & De Corte 1997). Η
εύρεση των λύσεων σε προβλήµατα του "πραγµατικού κόσµου" δεν είναι το
τέλος του µαθήµατος σε αυτήν την προσέγγιση ( Οι δάσκαλοι πρέπει να
βοηθούν τα παιδιά για να αναπτύξουν τις άτυπες στρατηγικές τους (informal
strategies) σε πιο επίσηµες προσεγγίσεις (formal αpproaches) που µπορούν
έπειτα να χρησιµοποιήσουν σε άλλες καταστάσεις. Τα "ρεαλιστικά µαθηµατικά"
δεν ξεκινούν από αφηρηµένες έννοιες και αρχές µε σκοπό να µάθουν οι
µαθητές να τις εφαρµόζουν σε συγκεκριµένες καταστάσεις. Η διάσηµη φράση
του Freudenthal «πρέπει να µετατοπιστούµε από τα Μαθηµατικά που είναι ένα
δηµιουργηµένο διδακτικό αντικείµενο (δηµιουργηµένο από άλλους, κυρίως
Κολέζα (2000, σελ.14), Καψάλης & Λεµονίδης (1999, σελ.103), Treffers (2000,
σελ. 26-31),
52
Εκτενή αναφορά γίνεται στο «L. Streefland (edit.), Ρεαλιστικά Μαθηµατικά
στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Αθήνα: Leader Books, σελ. x, xi, xii).
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µαθηµατικούς), στα Μαθηµατικά ως διδακτικό αντικείµενο που πρέπει να
δηµιουργηθεί»,

συνοψίζει

τη

διαφορά

στις

προσεγγίσεις.

Οι

µαθητές

ξαναεφευρίσκουν τις µαθηµατικές έννοιες και το µάθηµα ξεφεύγει από την
στατική παρουσίαση του και γίνεται δυναµικό. Ο Freudenthal), δεν δέχεται πως
τα µαθηµατικά (ως γνωστικό επίτευγµα) είναι ένα οργανωµένο, παραγωγικό
σύστηµα και η διαδικασία εκµάθησης τους πρέπει να καθοδηγηθεί από τη δοµή
αυτού του συστήµατος (στρουκτουραλιστική προσέγγιση).
 Η έννοια της "προοδευτικής µαθηµατικοποίησης"
Στα

"ρεαλιστικά

µαθηµατικά"

οι

πραγµατικές

καταστάσεις

ή

τα

προβλήµατα αντιµετωπίζονται σε µια πρώτη φάση διαισθητικά. Το διαισθητικό
στοιχείο σε συνδυασµό µε ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον θα συντελέσει στο
να ανασυρθούν οι µαθηµατικές έννοιες από τις πραγµατικές καταστάσεις στα
γενικά πλαίσια µιας προοδευτικής µαθηµατικοποίησης. Ο Treffers και Goffree
(1985),53 ορίζουν τη µαθηµατικοποίηση ως µια δραστηριότητα οργάνωσης και
δόµησης που εκτυλίσσεται στα πλαίσια του µαθησιακού κύκλου και κατά την
οποία οι γνώσεις και ικανότητες που έχουν ήδη αποκτηθεί χρησιµοποιούνται για
την ανακάλυψη άγνωστων σχέσεων και δοµών. Κατά τη διαδικασία απόκτησης
της γνώσης, η µαθηµατικοποίηση εξυπηρετεί δυο βασικούς στόχους: την
εισαγωγή και την κατανόηση µιας (νέας) µαθηµατικής έννοιας και την γνωστική
ενίσχυση της έννοιας µέσω επίλυσης προβληµάτων και την ανάδειξη του
πεδίου εφαρµοσιµότητας της (Κολέζα, 2000).
Η διαδικασία της µαθηµατικοποίησης αναλύεται σε δύο συνιστώσες: την
οριζόντια

και

την

κατακόρυφη

µαθηµατικοποίηση. Κατά την οριζόντια
µαθηµατικοποίηση
πρόβληµα

το

(πραγµατικό)

«µεταφράζεται»

σε

µαθηµατικό πρόβληµα (δες το διπλανό
σχήµα54).

Μέσω

ενεργειών

(όπως

53

συγκεκριµένων
διατύπωση

και

Κατά την Κολέζα (2000, σελ. xiii).

54

Είναι σχήµα του De Lange από το «L. Streefland (edit.), Ρεαλιστικά
Μαθηµατικά στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Αθήνα: Leader Books, σελ. xv).
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αναπαράσταση του προβλήµατος µε διάφορους τρόπους, ανακάλυψη σχέσεων,
ανακάλυψη οµοιοτήτων σε φαινοµενικά διαφορετικές καταστάσεις κλπ.) προσπαθούµε να εντοπίσουµε τις µαθηµατικές έννοιες και δοµές που βρίσκονται
διάχυτες σε ένα γενικότερο πλαίσιο (context). Η διαδικασία µετάφρασης
καταλήγει στη δηµιουργία ενός µοντέλου, η µαθηµατική επεξεργασία του οποίου
γίνεται στη φάση της κατακόρυφης µαθηµατικοποίησης. Κατά την κατακόρυφη
µαθηµατικοποίηση το (πραγµατικό) πρόβληµα που έχει «µεταφρασθεί» σε
µαθηµατικό πρόβληµα αντιµετωπίζεται και επεξεργάζεται µε µαθηµατικά
εργαλεία (π.χ. αναπαράσταση µιας σχέσης µε µαθηµατικούς τύπους, απόδειξη
σχέσεων, χρήση ήδη γνωστών µοντέλων, γενίκευση κλπ.).

6.2

∆ιδακτικές αρχές των "Ρεαλιστικών Μαθηµατικών"

 Η αρχή της φαινοµενολογικής εξερεύνησης
Στη φάση της εισαγωγής ενός νέου αντικειµένου οι µαθηµατικές
δραστηριότητες πρέπει να διατυπώνονται σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο
(context). Η εκµάθηση µαθηµατικών είναι µια εποικοδοµητική δραστηριότητα,
και όχι µια δραστηριότητα στην οποία ο σπουδαστής απορροφά τη γνώση που
έχει παρουσιαστεί ή έχει διαβιβαστεί. Μια τέτοια εποικοδοµητική δραστηριότητα
είναι δυνατή όταν η αφετηρία της διδασκαλίας είναι πραγµατικά εξερευνητική για
τους µαθητές, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να συµµετέχουν άµεσα σε µια
µαθηµατική δραστηριότητα που είναι για τους ίδιους σηµαντική (Meyer, 2001).
 Γεφύρωση των επιπέδων µε χρήση εργαλείων
Η εκµάθηση µιας έννοιας ή µιας ικανότητας ολοκληρώνεται κατά τη
διάρκεια µιας µακριάς χρονικής περιόδου και κινείται µέσω διαφορετικών
επιπέδων αφαίρεσης. Η αρχική, άτυπη µαθηµατική δραστηριότητα πρέπει να
αποτελέσει µια συγκεκριµένη βάση από την οποία οι µαθητές αφαιρετικά
κατασκευάζουν τις όλο και περισσότερο περίπλοκες µαθηµατικές έννοιες. Οι
σπουδαστές γεφυρώνουν τα χάσµατα µεταξύ του συγκεκριµένου και του
αυξανόµενου αφηρηµένου επιπέδου µε τη δηµιουργικότητα τους και τη χρήση
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µοντέλων (π.χ. αριθµογραµµή), σχηµάτων, διαγραµµάτων, πινάκων και
συµβόλων (Meyer, 2001).
 Αρχή της αυτοδυναµίας
Η εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές και η πρόοδος τους
στα διάφορα επίπεδα κατανόησης προωθούνται µέσω της αντανάκλασης
(reflection) της νοητικής πορείας τους. ∆ηλαδή σε κάθε φάση της µαθησιακής
διαδικασίας ο µαθητής γνωρίζει και επιτρέπει και στον δάσκαλο να γνωρίζει, σε
ποιο στάδιο βρίσκεται (µε τη διατύπωση σκέψεων, υιοθέτηση τρόπων επίλυσης
προβληµάτων, επιλογή εργαλείων). Οι µαθητές πρέπει να έχουν την
δυνατότητα να γνωρίζουν τι έχουν µάθει και που έχουν φτάσει (καθρέπτισµα
της προόδου τους), καθώς και να διαβλέπουν που οδηγεί η εκπαιδευτική
διαδικασία (Meyer, 2001· Κολέζα, 2000).
 Αρχή της αλληλεπίδρασης
Η

εκµάθηση

πραγµατοποιείται

όχι

µεµονωµένα

αλλά

µέσα

σε

κοινωνικοπολιτιστικά πλαίσια. Συνεπώς, η αλληλεπίδραση πρέπει να είναι µια
ουσιαστική παράµετρος της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες
πρέπει να ενθαρρύνουν τους µαθητές να δείχνουν, να εξηγούν και να
αιτιολογούν τις λύσεις που επιλέγουν, να κατανοούν τις λύσεις των άλλων
µαθητών, να συµφωνούν ή να διαφωνούν µαζί τους και να εξετάζουν
εναλλακτικές λύσεις (Meyer, 2001).
 Αρχή της συνύφανσης
Η µαθηµατική γνώση είναι δοµηµένη και αλληλοπλεκόµενη. Τα
πραγµατικά φαινόµενα, µέσα από τα οποία οι µαθηµατικές δοµές και οι έννοιες
φανερώνονται, σπανίως εκφράζουν µόνο µια έννοια ή µια µόνο δοµή. Κατά
συνέπεια, η διδασκαλία µαθηµατικών εννοιών πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη
συνύφανση τους και να µη γίνεται ανεξάρτητα η µια από την άλλη (Meyer,
2001).

6.3

Ρεαλιστικά Μαθηµατικά και Κονστρουκτιβισµός

Ο Ναπολιτάνος φιλόσοφος Giambattista Vico εξέδωσε το 1710 µια
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πραγµατεία σχετική µε τη δόµηση της γνώσης. Ο Vico ήταν ο πρώτος που
υποστήριξε ξεκάθαρα πως «όλη η λογική γνώση είναι αποτέλεσµα της
οικοδόµησης

του

ίδιου

του

γνώστη»

(Λάγκα

&

Πέτρου,

2000).

Ο

κονστρουκτιβισµός55 (constructivism) βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές (Ράπτης
& Ράπτη, 2001):
 Κάθε άτοµο δηµιουργεί τις δικές του αναπαραστάσεις, χτίζοντας τις
δικές του εµπειρίες και άρα δεν υπάρχει µια µοναδική "σωστή" αναπαράσταση
της γνώσης (η αρχή αυτή αρθρώθηκε φιλοσοφικά από τον Kant, υιοθετήθηκε
από τον Dewey και βρίσκεται διάχυτη στο έργο των Piaget και Vygotsky).
 H µάθηση συντελείται όταν η εξερεύνηση του µαθητή αποκαλύπτει
ανακολουθίες µεταξύ της υπάρχουσας αναπαράστασης της γνώσης και της
εµπειρίας του (αποδίδεται στον Piaget αλλά υποστηρίχτηκε και από τον
Bruner).
 H µάθηση συµβαίνει µέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Το κοινωνικό
περιβάλλον είναι αυτό που παρέχει τα εργαλεία της γνώσης, η οποία είναι
κοινωνικά και προσωπικά καθορισµένη. Η αλληλεπίδραση ανάµεσα σε µαθητές
καθώς και σε ενήλικες διευκολυντές της µάθησης είναι αναπόσπαστο στοιχείο
της µαθησιακής διαδικασίας (συνδέεται µε τον Vygotsky).
Μεταξύ της ρεαλιστικής προσέγγισης στα µαθηµατικά αφ' ενός και του
κονστρουκτιβισµού αφ' ετέρου, υπάρχουν οµοιότητες και διαφορές56:
 Για τον κονστρουκτιβισµό, η χρήση συγκεκριµένων αναπαραστάσεων
κατά τη διδασκαλία είναι µια επιλογή αµφιβόλου ωφελείας, τουλάχιστον όσο τα
παιδιά δεν συσχετίζουν αυτές τις αναπαραστάσεις µε τις έννοιες τις οποίες
υποτίθεται ότι αναπαριστούν. Σύµφωνα µ' αυτή την αντίληψη µόνο αν κάποιος
έχει ήδη σχηµατίσει µια νοητική αναπαράσταση (εσωτερική αναπαράσταση)
µπορεί και να την «δει» µέσα στο συγκεκριµένο

υλικό (εξωτερική

55

Τον όρο Constructivism στην ελληνική αρθρογραφία τον συναντάµε πιο
συχνά µε την φωνητική µεταφορά του Κονστρουκτιβισµός, παρά µε την
µετάφραση του Εποικοδοµισµός. Άλλες µεταφράσεις του είναι Κατασκευαστική
Θεωρία της Γνώσης (Κολέζα, 2000, 73) και ∆οµητισµός (Ράπτης & Ράπτη,
2001, τοµ. Α, 81)
56

Από τον Πρόλογο στο "L. Streefland (edit.), Ρεαλιστικά Μαθηµατικά στην
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Αθήνα: Leader Books, σελ. xix".

91

αναπαράσταση). Κάτι που οδηγεί ενδεχοµένως στην άποψη ότι η «ροή» των
αναπαραστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών) κατά τη διδασκαλία δεν πρέπει
να είναι µονοσήµαντη.
Η ρεαλιστική προσέγγιση αποφεύγει τον ύφαλο µε το να αφήνει τους
µαθητές ελεύθερους στη φάση της οριζόντιας µαθηµατικοποίησης να επιλέξουν
τις µεθόδους και τα εργαλεία που θεωρούν ότι εκφράζουν καλύτερα τις άτυπες
ιδέες και στρατηγικές τους, σε ένα γενικότερο πλαίσιο επανακατασκευής της
µαθηµατικής γνώσης.
 Η ιδέα της επανακατασκευής της µαθητικής γνώσης από το µαθητή
υιοθετείται και από τις δύο θεωρίες. Η διάκριση που κάνει ο κονστρουκτιβισµός
µεταξύ «οπτικής γωνίας ηθοποιού» και «οπτικής γωνίας θεατή» - κάτι που
οδηγεί στη σκέψη ότι πρέπει να προσπαθούµε να δούµε τα πράγµατα µε τα
µάτια των µαθητών - γίνεται επίσης αποδεκτή από τη ρεαλιστική προσέγγιση.
Αυτός είναι και ο λόγος που κατά την οριζόντια µαθηµατικοποίηση δίνεται
ιδιαίτερη σηµασία στις άτυπες παραγωγές και κατασκευές των παιδιών.


Σύµφωνα

κονστρουκτιβισµού

µε
είναι

τη

βασική,

αδύνατο

να

όµως,

φιλοσοφική

γνωρίσουµε

µια

θέση

του

«αντικειµενική

πραγµατικότητα». Οι γνώσεις µας για την πραγµατικότητα είναι στην ουσία
«θεωρίες» γύρω από την πραγµατικότητα και η φροντίδα µας για συνέπεια και
λογική στη διατύπωσή τους, ούτε συνεπάγεται την αλήθεια τους, ούτε αποκλείει
εναλλακτικές θεωρίες. Έτσι, οι διάφορες «παρανοήσεις» των µαθητών είναι, για
τον κονστρουκτιβισµό αποτέλεσµα της ύπαρξης εναλλακτικών θεωριών. Κάτω
απ' αυτή την οπτική γωνιά, σύµφωνα µε τον κονστρουκτιβισµό, οι θεωρίες των
µαθητών έχουν ίση αξία µε εκείνες των δασκάλων, εποµένως οι µαθητές θα
έπρεπε να αφήνονται ελεύθεροι να επιλέξουν την κατεύθυνση προς την οποία
θα αναπτύξουν αυτές τις θεωρίες.
Αυτό είναι και το σηµείο ως προς το οποίο η ρεαλιστική προσέγγιση
διαφοροποιείται από τον κονστρουκτιβισµό: στη ρεαλιστική διδασκαλία γίνεται
προσπάθεια καθοδήγησης του χτισίµατος των θεωριών των παιδιών. Μέσα από
κατάλληλες οδηγίες ή «προβλήµατα πλαισίου» προκαλούνται επιθυµητές
διεργασίες και µέσα από αλληλεπίδραση και συζητήσεις επιτυγχάνονται
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«διορθώσεις

πορείας».

Επιγραµµατικά,

«η

ρεαλιστική

διδασκαλία

των

Μαθηµατικών εστιάζει την προσοχή στον προσεκτικό, µακρόχρονο σχεδιασµό
των µαθησιακών διαδικασιών, αποδίδοντας συγχρόνως την πρέπουσα αξία και
σηµασία στις ιδέες των ίδιων των µαθητών» (Gravemeijer, & Doorman, 1999).

6.4

Η Ρεαλιστική προσέγγιση στη διδασκαλία της Γεωµετρίας

Σύµφωνα µε τη ρεαλιστική προσέγγιση, η διδασκαλία της Γεωµετρίας
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνει έξι οµάδες δραστηριοτήτων οι
οποίες αλληλοσυµπληρώνονται στα πλαίσια επιµέρους διδακτικών στόχων: η 1η
οµάδα έχει το τίτλο57 "Βλέπω και προβάλλω" ή "Παρατήρηση άµεση και υπό
γωνία", η 2η "Προσανατολίζοµαι και εντοπίζω", ή "Προσανατολισµός και
προσδιορισµός θέσης", η 3η "Η λογική του χώρου" ή "Λογικές δραστηριότητες
χωρίς απαραίτητα τη χρήση της τυπικής µαθηµατικής λογικής", η 4η
"Μετασχηµατίζω" ή "∆ραστηριότητες µετασχηµατισµού", η 5η "Κατασκευάζω και
σχεδιάζω" ή "∆ραστηριότητες σχεδίασης και κατασκευής" και η 6η "Μετρώ και
υπολογίζω" ή "∆ραστηριότητες µέτρησης και υπολογισµού". Ποιο αναλυτικά58:
 1η οµάδα δραστηριοτήτων: Βλέπω και προβάλλω
Τέτοιες δραστηριότητες µπορεί
να

είναι:

κοιτάζω

(παρατηρώ),

αντιλαµβάνοµαι, αναπαριστώ και εξηγώ
αντικείµενα στα οποία η ιδέα της ευθείας
57

Ο πρώτος τίτλος κάθε οµάδας είναι του E. de Moor (2000) και ο δεύτερος
τίτλος της Κολέζα (2000). Από εδώ και πέρα θα χρησιµοποιούµε τους πρώτους
τίτλους µια και ο Ε. de Moor είναι η πρωτογενής πηγή και ο ‘’δηµιουργός’’εισηγητής των έξι αυτών οµάδων.
58

Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται στις επόµενες σελίδες είναι από το
«De Moor, E. (2000). Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στην Ολλανδία (ηλικίες 414) – η ρεαλιστική προσέγγιση. Στο L. Streefland (edit.), Ρεαλιστικά
Μαθηµατικά στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, (σελ. 131-153). Αθήνα: Leader
Books».
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γραµµής παίζει κεντρικό ρόλο. Τα παιδιά µπορούν να αντιληφθούν την έννοια
της ευθείας µε τη µορφή µιας γραµµής κατά µήκος της οποίας κοιτάνε (δες
διπλανό σχήµα59). Άλλες έννοιες που µπορούν να συζητηθούν σε αυτή την
οµάδα είναι: σηµείο, κατεύθυνση, γωνία, απόσταση, παραλληλία, τεµνόµενες και
µη τεµνόµενες γραµµές στο χώρο, επίπεδα και οι σχέσεις µεταξύ τους. Από την
αρχή, ο χώρος πρέπει να εξερευνηθεί ξεκινώντας από καθηµερινές εµπειρίες
και απλά πειράµατα. Οι δραστηριότητες πρέπει να έχουν άτυπο χαρακτήρα έτσι
ώστε να µπορούν να αναλυθούν οι διαισθητικές απόψεις ως προς αυτές τις
βασικές έννοιες. Αυτό σηµαίνει ότι ξεκινάµε από τον πραγµατικό κόσµο.
∆ιάφορα καθηµερινά φαινόµενα αποδεικνύονται πλούσια πηγή γεωµετρικών
δραστηριοτήτων. Για τους πολύ νέους µαθητές (4-6 ετών):
 κρυφτό
 κατασκευή καλειδοσκοπίων
 πειράµατα µακριά - κοντά
 κάνοντας σκιές
 κοιτάζοντας µέσα από ένα κύλινδρο
Για

τις

ηλικίες

6-10

πολλές από τις προηγούµενες
δραστηριότητες

µπορούν

να

επανεξεταστούν. Αλλά αυτή τη
φορά

δίδεται

περισσότερη

προσοχή σε ερµηνείες
µέσω

«οπτικοποίησης»

όπως, για παράδειγµα
φαίνεται

στα

διπλανά

δύο σχήµατα.

Άλλες δραστηριότητες:
 κράτα τον αντίχειρα µπροστά από τα µάτια σου και εναλλάξ κλείσε το ένα
µάτι και µετά το άλλο. Γιατί ο αντίχειράς σου πηγαίνει από τα αριστερά στα δεξιά
59

Τα σχήµατα της ενότητας 6.4 είναι του De Moor (2000), µεταποιηµένα µε το
Photoshop.
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και το αντίθετο;
 όταν περπατάς στον ήλιο η σκιά σου έχει πάντα το ίδιο µήκος; Γιατί;
 γιατί σε ακολουθεί το φεγγάρι όταν περπατάς έξω το βράδυ;
 τι γίνεται µε την εικόνα που προβάλλεται, όταν βάλεις το επιδιασκόπιο σε διάφορες αποστάσεις από την οθόνη προβολής;
 τι σχήµατα µπορείς να φτιάξεις όταν κρατάς ένα συρµάτινο µοντέλο ενός
παραλληλόγραµµου µε τις διαγώνιές του στο φως του ήλιου; Τι συµβαίνει όταν
κάνεις το ίδιο µε το φως µιας λάµπας;
Για τις ηλικίες 10 -14 είναι δυνατόν να ερευνήσουµε τα θέµατα
περαιτέρω.
 2η οµάδα δραστηριοτήτων: Προσανατολίζοµαι και εντοπίζω
Ο προσανατολισµός στην καθηµερινή µας ζωή σηµαίνει απλά ότι
κάποιος ξέρει πού βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο και ότι ξέρει πώς να πάει
από ένα σηµείο σε κάποιο άλλο. Τόσο στο άµεσο περιβάλλον (ένα δωµάτιο, το
σπίτι, η γειτονιά) όσο και σε ευρύτερους χώρους (πόλη, χώρα, κόσµος...). Ο
εντοπισµός δεν έχει να κάνει τόσο µε το άτοµο αυτό καθ' αυτό, αλλά σχετίζεται
περισσότερο µε την περιγραφική όψη του προσανατολισµού. Εντοπίζω
σηµαίνει προσδιορίζω τη (σχετική) θέση (και κάποιες φορές το χρόνο) ενός
αντικειµένου σε ένα δεδοµένο χώρο. Μια τέτοια περιγραφή µπορεί να γίνει µε τη
φυσική γλώσσα, µε το σχέδιο, µε χρήση συµβόλων ή τύπων. Πιο συγκεκριµένα,
ο εντοπισµός έχει να κάνει µε την
περιγραφή

δρόµων,

χαρτών,

σχεδίων,

γραφηµάτων

και

(χωρικών) µοντέλων.
Στο νηπιαγωγείο και την Α΄
τάξη

∆ηµοτικού

προσανατολισµός
σηµαντικός.

ο
θεωρείται

Υπάρχουν

δυνατότητες να κατανοήσει κανείς
έννοιες όπως το «µπροστά από
πίσω, από πάνω, από κάτω,
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µακριά, κοντά...» και τα λοιπά, µέσα από παιχνίδια τόσο στο σχολείο όσο και
στο σπίτι. Παράδειγµα η περίπτωση του προβλήµατος όπου το παιδί πρέπει να
περιγράψει από το τηλέφωνο το ακριβές σχήµα µιας συγκεκριµένης κατασκευής
από κύβους (διπλανό σχήµα).
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ιδέα του χρόνου σε σχέση µε τις
δραστηριότητες του προσανατολισµού και του εντοπισµού. Όσον αφορά αυτή
την πτυχή του θέµατος, στον σχεδιασµό του προγράµµατος σπουδών πρέπει
να συµπεριληφθούν τα αποκαλούµενα γραφήµατα προορισµού – χρόνου
(όπως το παραπάνω µε το οποίο ζητάµε από τα παιδιά να µας αναπτύξουν µια
ιστορία), τα οποία παίζουν σηµαντικό ρόλο.
 3η οµάδα δραστηριοτήτων: Η λογική του χώρου
Παλαιότερα, η λογική σκέψη θεωρείτο χαρακτηριστικό της Ευκλείδειας
γεωµετρίας. Ξεκινώντας µε ένα αριθµό αξιωµάτων, τα θεωρήµατα παράγονταν
µε τη λογική, το ένα από το άλλο. Αυτό γινόταν κυρίως µε τη βοήθεια της
παραδοσιακής προτασιακής λογικής.
Μπορεί όµως, να σκεφθεί κανείς λογικά (να χρησιµοποιήσει την κοινή
λογική), χωρίς ειδική γνώση της τυπικής λογικής. Στην περίπτωσή µας αυτό
αφορά το συλλογισµό που προκύπτει από ένα γεωµετρικό πρόβληµα ή ένα
πρόβληµα που έχει γεωµετρικά χαρακτηριστικά, όπως το πρόβληµα της
κατασκευής µε κύβους (παρακάτω σχήµα).
Το

ζητούµενο

είναι

να

καθοριστεί η ακριβής σύνθεση
µιας κατασκευής όταν δίδεται το
επάνω

µέρος,

η

µπροστινή

πλευρά και η πλαϊνή όψη. Ο
συλλογισµός για την επίλυση αφορά συνδυασµό συγκεκριµένων δεδοµένων. Αν
αναρωτηθούν οι µαθητές εάν είναι η δεξιά ή η αριστερή πλευρά αυτή µε την
οποία ασχολούνται, τότε πρέπει να εφαρµόσουν τη λογική του «αν - τότε». Κατ'
αυτόν τον τρόπο δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν µια συνήθη
µαθηµατική (επιστηµονική) µέθοδο στο δικό τους επίπεδο. Ειδικότερα
µαθαίνουν να διατυπώνουν υποθέσεις, να τις ελέγχουν, να τις απορρίπτουν ή
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να τις επαληθεύουν. Πιο συγκεκριµένα εδώ µπορούµε να µιλάµε για τις
ακόλουθες µαθηµατικές δραστηριότητες:
 επαγωγικός συλλογισµός
 συλλογισµός µε αναλογίες
 παραγωγικός συλλογισµός
 γενίκευση
 αναγνώριση και χρήση ισοµορφισµών
 ταξινόµηση και συστηµατική εργασία
 ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων οπτικοποίησης
Ένας αριθµός ερωτηµάτων µε τη µορφή προβληµάτων που µπορούν να
εφαρµοστούν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι:
 Πόσα διαφορετικά «σπίτια» 4 κύβων µπορείς να κτίσεις; (δες παρακάτω
σχήµα).

 Πόσες γραµµές ενώνουν 5 σηµεία, 6 σηµεία, 7 σηµεία, . . .
 Ρίξε µια µατιά στη µπάλα του ποδοσφαίρου
(διπλανό σχήµα). Πόσα πεντάγωνα, πόσα εξάγωνα,
πόσες άκρες (ραφές), πόσες κορυφές υπάρχουν;
 Γιατί οι επιφάνειες Α και Β είναι ίσες στο παρακάτω
σχήµα;

 4η οµάδα δραστηριοτήτων: Μετασχηµατίζω
Από τη δεκαετία του εξήντα υπάρχει ένα ολοένα αυξανόµενο ενδιαφέρον
για τους στοιχειώδεις µετασχηµατισµούς όπως η αντανάκλαση, η περιστροφή, η
µεταφορά και οι µεταξύ τους σχέσεις, όχι µόνο σε επίπεδο δευτεροβάθµιας,
αλλά και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στη
συµµετρία ως προς την ευθεία και ως προς το επίπεδο. Ήδη για τους πολύ
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µικρούς (4 - 6) υπάρχουν πολλές ανάλογες δραστηριότητες όπως το δίπλωµα,
η µεταφορά και η χρήση καθρέφτη. Η συµµετρία θεωρούνταν πάντα ένα
πλούσιο σε νόηµα θέµα από τους Pestalozzi, Frobel και Μοntessοri. Και η
ρεαλιστική προσέγγιση στη γεωµετρία δίνει επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό
το θέµα.
∆εξιότητες και έννοιες δε διδάσκονται άµεσα, ούτε ορίζονται σαφώς,
αλλά προκύπτουν από την πραγµατικότητα της αντίληψης µέσα από πλούσια
«περιβάλλοντα» και µε ανεπίσηµο τρόπο. Όταν το στοιχείο του µεγέθους
παραµένει σταθερό, οι

µετασχηµατισµοί αποκαλούνται µετασχηµατισµοί

ταύτισης. Υπάρχουν όµως πολλοί µετασχηµατισµοί που δεν έχουν αυτό το
χαρακτηριστικό. Όταν τα σχήµατα αλλάζουν κατά τον µετασχηµατισµό,
διατηρώντας όµως τη µορφή τους, έχουµε µετασχηµατισµό οµοιότητας. Στην
καθηµερινή µας ζωή αυτό το ονοµάζουµε µεγέθυνση ή σµίκρυνση. Η µεγέθυνση
και η σµίκρυνση έχουν µεγάλη σηµασία στα πρώτα βήµατα της διδασκαλίας της
γεωµετρίας γιατί οι νεότεροι µαθητές συναντούν µετασχηµατισµούς αυτού του
είδους. Όταν, για παράδειγµα, ο δάσκαλος ζωγραφίζει στον πίνακα κάτι το
οποίο πρέπει να αντιγράψουν οι µαθητές, εκείνοι θεωρούν απολύτως
φυσιολογικό ότι το µέγεθος των δικών τους αντιγράφων είναι δέκα φορές
µικρότερο από την αρχική ζωγραφιά. Η εικόνα που κάνουν πρέπει να είναι
όµως ένας καλός σωσίας, να έχει το ίδιο σχήµα. Στη γεωµετρική ορολογία αυτό
σηµαίνει ότι οι αναλογίες που υπάρχουν στο αρχικό αντικείµενο διατηρούνται
και στην εικόνα τους. Τα παιδιά ήδη είναι οικεία µε αυτό το φαινόµενο από τις
φωτογραφίες, τις ζωγραφιές, τα σλάιτς, τις εικόνες από τον προβολέα, τα
µοντέλα κ.λ.π. Η έννοια της οµοιότητας µπορεί επίσης να φανεί από
αντιπαραδείγµατα όπως η τοποθέτηση της οθόνης προβολής υπό οξεία γωνία.
Ένας από τους βασικούς επιδιωκόµενους στόχους της µεγέθυνσης και
της σµίκρυνσης είναι η ζωγραφική σε κλίµακα
και η ικανότητα µέτρησης και υπολογισµού σε
χάρτες υπό κλίµακα. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι
η ανάπτυξη επαρκούς χρήσης της γλώσσας. Ο
προβολέας και το φωτοτυπικό µηχάνηµα µπορούν να χρησιµεύσουν εδώ ως πολύτιµοι βοη-
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θοί. Προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα εισαγωγής της έννοιας της κλίµακας µε
φυσικό τρόπο (στο διπλανό σχήµα ζητάµε από τους µαθητές να µας πουν το
µέγεθος της αράχνης παρουσιάζοντας ένα µεγεθυσµένο κοµµάτι του µέτρου).
Μαζί µε δραστηριότητες µεγέθυνσης και σµίκρυνσης δισδιάστατων και
τρισδιάστατων σχηµάτων, µπορούν να µελετηθούν οι επιδράσεις στο εµβαδόν
και τον όγκο, πάντα µέσα σε ένα πλαίσιο και σε ένα επίπεδο που αρµόζει στα
παιδιά. Ανάλογες δραστηριότητες είναι οι παρακάτω:
 Μελετώντας τα παρακάτω σχήµατα, βρες πόσο θα κοστίσει το βάψιµο της
πρόσοψης του σπιτιού:

 Βρες το ύψος του δέντρου (υπολογισµός µε συντελεστή µεγέθυνσης):

 5η οµάδα δραστηριοτήτων: Κατασκευάζω και σχεδιάζω
Ο όρος κατασκευάζω είναι εξίσου φορτισµένος όσο και ο όρος
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αποδεικνύω. Στην Ευκλείδεια παράδοση, κατασκευή σηµαίνει τη χάραξη
σχηµάτων µε κανόνα (χωρίς υποδιαιρέσεις) και διαβήτη. Μπορούµε να
υιοθετήσουµε µια περισσότερο ευρεία άποψη της κατασκευής και να αρχίσουµε
από το φυσικό της νόηµα. Αυτό σηµαίνει ταίριασµα σχηµάτων δύο και τριών
διαστάσεων κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Στην αρχή αυτό µπορεί να γίνει
µε συγκεκριµένο υλικό (κύβοι, µεκανό), αλλά αργότερα αυτό εξελίσσεται σε
δραστηριότητες (ηµι-) νοερής φύσης. Κατά την περίοδο των συγκεκριµένων
ενεργειών κατασκευάζουµε µε κύβους και λέγκο, δουλεύουµε µε αποκόµµατα,
ψηφιδωτά, tangram και σανίδες µε εσοχές για µικρούς πασσάλους. Επίσης µε
δίπλωµα χαρτιών και κατασκευή µοντέλων. Σχετικά µε τη σχεδίαση, έχουµε τη
σχεδίαση

σε

κλίµακα,

το

σχεδιασµό

πλακοστρώσεων,

τη

σχεδίαση

τρισδιάστατων σωµάτων και τον προσδιορισµό περιοχών. Παρ' όλο που
µπορούµε να κάνουµε χρήση διαφόρων ειδών βοηθητικών υλικών (ψαλίδι,
κορδόνι) σε κάποιο σηµείο πρέπει να αποκτηθεί συγκεκριµένη δεξιότητα µε τα
γνωστά όργανα όπως ο κανόνας, ο διαβήτης, το τρίγωνο, το µοιρογνωµόνιο, το
διάφανο χαρτί και ούτω καθ' εξής. Η σχεδίαση, λοιπόν, έχει επίσης µια τεχνική
πλευρά. Αλλά και η τέχνη του σκιτσαρίσµατος είναι σηµαντική ειδικά όταν
χρησιµοποιείται

για

να

oπτικοποιήσει

(γεωµετρικά)

προβλήµατα.

Οπτικοποιήσεις (πρόχειρος σχεδιασµός, ένα σχήµα, ένα διάγραµµα,...) που
βοηθούν την (ηµι-) νοερή κατασκευή είναι απαραίτητες στη γεωµετρία. Αλλά
µπορούν επίσης να µας φανούν πολύ χρήσιµες και σε άλλες περιοχές των
µαθηµατικών. Σκεφτείτε για παράδειγµα την κατασκευή των διαφόρων όψεων
µιας σύνθεσης από κύβους ή την νοερή απεικόνιση µιας διαδροµής ταξιδιού. Το
αντίστροφο, ειδικότερα η ερµηνεία των σχεδίων και των νοερών απεικονίσεων
είναι στενά συνδεδεµένα µε δραστηριότητες συλλογισµού. Με λίγα λόγια η
κατασκευή δεν αφορά µόνο εµπειρικές δραστηριότητες, αλλά ένας από τους
βασικούς της στόχους είναι η ανάπτυξη µιας λογικής του χώρου. Αυτό
επιδιώκουν τα ερωτήµατα στα παρακάτω σχήµατα:
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 6η οµάδα δραστηριοτήτων: Μετρώ και υπολογίζω
Ο διεθνής όρος «γεωµετρία» υπογραµµίζει το αυθεντικό Ελληνικό νόηµα
«γη» και «µετρείν». Και πράγµατι, η πρακτική µέτρηση του µήκους, των
εµβαδών και των όγκων υπήρξε η βάση για την αρχή της γεωµετρίας. Οι
Αρχαίοι Έλληνες θα είχαν λύσει το πρόβληµα στο παρακάτω σχήµα µε ένα
γεωµετρικό µοντέλο:

Είµαστε στο Β και βλέπουµε το πλοίο Α σε κατεύθυνση κάθετη προς την
παραλία. Περπατάµε 100 βήµατα κατά µήκος της ακρογιαλιάς και τοποθετούµε
ένα κλαδί στο σηµείο Γ. Μετά κάνουµε 50 βήµατα πιο πέρα µέχρι το ∆ και µετά
στροφή «ενός τετάρτου» (90ο) και βαδίζουµε προς το εσωτερικό τόσο έως ότου
τα σηµεία Γ και Α να φαίνονται σαν σε µια γραµµή. Ο αριθµός των βηµάτων
από το ∆ στο Ε είναι τελικά 75. Από την οµοιότητα των τριγώνων ABΓ και E∆Γ
µπορούµε τώρα να υπολογίσουµε ότι η απόσταση ΒΑ είναι 2 Χ 75 βήµατα που
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είναι περίπου 150 µέτρα. Μόλις βρεθεί το γεωµετρικό µοντέλο το πρόβληµα
περιορίζεται στην επιλογή µιας µονάδας µέτρησης και στην εκτέλεση της
πράξης. Η ουσία στρατηγικών µέτρησης σαν αυτές συχνά έχει να κάνει µε
κάποιο γεωµετρικό µοντέλο. Άρα µε τη δραστηριότητα της µέτρησης γίνεται µια
σύνδεση µεταξύ γεωµετρίας και υπολογισµών.
∆ραστηριότητες
σχετικές µπορούν να
είναι

η

ανεύρεση

εµβαδών
τετραπλεύρων και τριγώνων. Μια σηµαντική διδακτική αρχή σχετικά µε αυτό το
θέµα είναι η επανακατασκευή των σχηµάτων µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά
να προσεγγίσουν την ιδέα της διατήρησης του εµβαδού (δες παραπάνω
σχήµα).
Μια δεύτερη αρχή είναι η αντικατάσταση ενός σχήµατος µε µια
συγκεκριµένη τιµή, µε µονάδα µέτρησης ένα άλλο εµβαδόν ως προς το οποίο το
αρχικό σχήµα είναι διπλάσιο, τριπλάσιο κλπ.
Η τρίτη αρχή αφορά τη «συµπλήρωση»
επιπέδων σχηµάτων έτσι ώστε να σχηµατισθεί
ένα παραλληλόγραµµο (όπως στο διπλανό
σχήµα).
Αν είναι γνωστό ότι το εµβαδόν ενός παραλληλόγραµµου είναι το
γινόµενο του µήκους και του πλάτους του, το εµβαδόν κάθε τριγώνου (και
τετράπλευρου) µπορεί σχηµατικά να παρουσιασθεί όπως παρακάτω:

Ένα κάθετα σχηµατισµένο πρόγραµµα σπουδών ως προς το εµβαδόν
πρέπει να απλώνεται σε όλη την ηλικιακή περίοδο από 4 µέχρι 14. Αρχικά θα
δοθεί έµφαση στις συγκεκριµένες δραστηριότητες, αργότερα στις οπτικές και
νοητικές δραστηριότητες. Το θέµα µπορεί να κλείσει µε µια περισσότερο τυπική
και συστηµατική προσέγγιση.
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7ο Κεφάλαιο
Σύγχρονες τάσεις και απόψεις

Χαρακτηριστικό των σηµερινών συζητήσεων για τη διδασκαλία της
γεωµετρίας είναι η τάση για µια γεωµετρία µε πολλαπλές προοπτικές (multiperspectivity), µια γεωµετρία πολυδιάστατη (Griffiths, & Neubrand, 1998). Αυτό
δείχνει τη σαφή συνειδητοποίηση, ότι η διδασκαλία της γεωµετρίας επηρεάζεται
από ποικίλους τοµείς: όχι µόνο από τον τρόπο που η γεωµετρία θεωρείται ως
µέρος των µαθηµατικών, αλλά και από τις ψυχολογικές µελέτες καθώς και από
τον αντίκτυπο των τεχνολογικών αλλαγών. Οι όποιες αλλαγές γίνουν στη
διδασκαλία της γεωµετρίας στο εγγύς µέλλον µπορούν να προβλεφθούν ως
αντίκτυπο των τάσεων και επιρροών που παρατηρούνται στον επιστηµονικό
διάλογο. Παραθέτουµε παρακάτω έναν κατάλογο θεµάτων µε µεγάλη επιρροή
στις πρόσφατες συζητήσεις µεταξύ εκπαιδευτικών, µαθηµατικών και ερευνητών
για το εκπαιδευτικό στίγµα της γεωµετρίας (Griffiths, & Neubrand, 1998):
 Οι αλλαγές στα ίδια τα Μαθηµατικά
Η επιστηµολογία, φιλοσοφία και ιστορία των µαθηµατικών φαίνεται να
αναπτύσσουν µια πιο σύνθετη εικόνα για το "τι είναι τα Μαθηµατικά". Αυτή η
εικόνα περιλαµβάνει παραδείγµατος χάρη πτυχές της κοινωνικής ενσωµάτωσης
των Μαθηµατικών, της δυναµικής της µαθηµατικής προόδου κ.τ.λ. Υπάρχει µια
τάση στη φιλοσοφία των µαθηµατικών που είναι κατά κάποιο τρόπο
καρποφόρος για διδακτικές προσαρµογές και προσεγγίσεις.
 Μεγαλύτερη έµφαση στην πρακτική εφαρµογή και την χρήση µοντέλων
Οι εφαρµογές δεν αντιµετωπίζονται τώρα σαν το τελευταίο στάδιο της
διδασκαλίας (µέσα από την προσπάθεια να δούµε που εφαρµόζονται "έτοιµες"
έννοιες, έννοιες που έχουν κατανοηθεί), αλλά µε την ευρύτερη προοπτική της
µαθηµατικής µοντελοποίησης. Κάτω από αυτή την οπτική γωνία, οι εφαρµογές
θεωρούνται ως προϋποθέσεις για το σχηµατισµό και κατανόηση αντίστοιχων
εννοιών. Αυτή η ευρύτερη άποψη επηρεάζει άµεσα την διδακτική πράξη. Η
γεωµετρία είναι ένας πολύ πλούσιος τοµέας περιπτώσεων όπου οι εφαρµογές
"οδηγούν" στις έννοιες.
 Η συζήτηση για τις θεµελιώδεις ιδέες
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Αυτή η συζήτηση για την αισθητοποίηση των µαθηµατικών αρχίζει µε
έναν ισχυρισµό του ψυχολόγου Bruner. Επεσήµανε την σπουδαιότητα της
σύνδεσης µερικών ιδεών-οδηγών (guiding ideas), για να κατανοούν οι µαθητές
τα διδακτικά αντικείµενα. Οι εκπαιδευτικοί συµµετείχαν σε αυτόν τον
επιστηµονικό

διάλογο

αλλά

ο

προσδιορισµός

των

θεµελιωδών ιδεών

(fundamental ideas) δεν είναι τόσο εύκολος όσο φαινόταν από τη σκοπιά του
Bruner. Εντούτοις, µε αυτήν την συζήτηση άνοιξε ένας περίπλοκος τοµέας όπου
οι µαθηµατικές, εκπαιδευτικές και ψυχολογικές πτυχές είναι αναµειγµένες µε ένα
χαρακτηριστικό τρόπο. Οι θεµελιώδεις ιδέες της Γεωµετρίας εντοπίζονται σε
έννοιες όπως αυτή του µετασχηµατισµού, ή σε δραστηριότητες όπως αυτή του
ταιριάσµατος δύο ή περισσοτέρων αντικειµένων (συναρµολόγηση), ή σε
γενικότερες θεµατικές περιοχές όπως η οµοιογένεια και η συµµετρία.
 Οι κονστρουκτιβιστικές θέσεις για τη µάθηση
Από τη στιγµή που στις µέρες µας η εκµάθηση εξετάζεται ως πράξη µιας
εποικοδοµητικής δηµιουργίας από τον ίδιο τον µαθητευόµενο, η διδασκαλία
άλλαξε, στοχεύοντας προς µια αυτοκαθοδηγούµενη εκµάθηση. Η γεωµετρία έχει
παραδοσιακά µια µεγάλη δυνατότητα να ενθαρρύνει δραστηριότητες των ίδιων
των µαθητών,

παραδείγµατος χάρη

από

την αφθονία των ανοικτών

προβληµάτων (open problems) που µπορεί να προσφέρει. Συµπληρωµατικά
στις

αυτοκαθοδηγούµενες

δραστηριότητες

εκµάθησης,

οι

απόψεις

των

κονστρουκτιβιστών υπογραµµίζουν την σηµασία της επικοινωνίας για τα
µαθηµατικά.
 Η έµφαση στα Μαθηµατικά ως ανθρώπινη δραστηριότητα
Μπορούµε να εξάγουµε σαν συµπέρασµα από τις τάσεις που
κυριαρχούν σήµερα, πως τα µαθηµατικά δεν µπορούν να εµφανίζονται στην
σχολική τάξη σαν µια συλλογή γεγονότων και διαδικασιών. Ακόµη και στον
πυρήνα των µαθηµατικών, για παράδειγµα στις αποδείξεις, µια ευρύτερη
προοπτική είναι απαραίτητη. Αυτό έχει συνέπειες και στη διδασκαλία της
γεωµετρίας – ειδικά εκεί.
 Η άποψη πως η Γεωµετρία εκλαµβάνεται από τους µαθητές σαν
εµπειρική θεωρία.
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Μια αναλυτική µελέτη του Struve60 (1990) αποκαλύπτει ότι µια αιτία
τριβής εµφανίζεται στη σχολική τάξη όταν οι µαθητές µιλάν για τη γεωµετρία
σαν µια επιστήµη µε αντικείµενα αναφοράς από τον εµπειρικό κόσµο, ενώ οι
δάσκαλοι έχουν στο µυαλό τους τη γεωµετρία ως µια αυτοδύναµη, τυπική,
µαθηµατική θεωρία. Η θέση που αποδίδουν οι µαθητές στα γεωµετρικά
αντικείµενα αξίζει περισσότερη προσοχή από τους δάσκαλους για να
καταλάβουν εάν χρησιµοποιούν (οι µαθητές) τα κατάλληλα επιχειρήµατα και
διαδικασίες.
 Η επίδραση των υπολογιστών
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως εργαλείο και ως µέσο τώρα παίζουν πιο
σηµαντικό ρόλο στη διδασκαλία της γεωµετρίας. Η σηµασία των γεωµετρικών
αντικειµένων αλλάζει, ακριβώς από τη παρουσία αυτού του νέου "µέσου". Οι
χρήση υπολογιστών έχει επιπτώσεις στη διδασκαλία, στα αποτελέσµατα της
µάθησης και στην επικοινωνία µέσα στην τάξη µε ένα τρόπο που δεν είναι
συχνά ορατός. Ίσως είναι ο τοµέας όπου θα έχουµε τη µεγαλύτερη πρόοδο,
αλλά εκεί θα προκύψουν και τα σηµαντικότερα διδακτικά προβλήµατα.
Αν ειδωθούν συνολικά, οι διαφορετικές αλλαγές καταδεικνύουν ότι στην
εκπαίδευση των Μαθηµατικών (και ειδικά όσον αφορά τα προβλήµατα της
διδασκαλίας της Γεωµετρίας), η αυξανόµενη συνειδητοποίηση των πολλών
πλευρών µέσα από τις οποίες πρέπει να προσεγγίσουµε το ζήτηµα, δεν
επιτρέπουν οποιαδήποτε απλή και µοναδική λύση. Βλέπουµε µια ποικιλία
αµοιβαίων και αλληλοεξαρτώµενων επιρροών για το µέλλον (Griffiths, &
Neubrand, 1998).
Σε πολλές έρευνες έχει διαπιστωθεί η καλή επίδοση των κινέζων
µαθητών στα Μαθηµατικά και κατά επέκταση στη Γεωµετρία61. Σε ανάλογα
συµπεράσµατα καταλήγει και η έρευνα που παρουσιάζεται στο εµπειρικό 2ο
µέρος αυτής της εργασίας. Ενδιαφέρον λοιπόν παρουσιάζει κάθε πληροφορία
γύρω από τις συνθήκες οργάνωσης του µαθήµατος της Γεωµετρίας στο κινεζικό
60

Είναι το έργο του «Struve, H. (1990). Grundlagen einer Geometriedidaktik,
BI-Wissenschaftsverlag» όπως εµφανίζεται στους Griffiths, & Neubrand, (1998).

61

∆ες στο εµπειρικό µέρος της εργασίας.
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εκπαιδευτικό σύστηµα (πληροφορίες που λόγω των γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων
είναι σπάνιες). Κάποια στοιχεία για "το τι συµβαίνει εκεί" παρουσιάζονται σε
άρθρο των Tang και Zhang (1998):
Μέχρι το 1950 η διδασκαλία της γεωµετρίας στην Κίνα ήταν οµοιόµορφη
σε όλη τη χώρα. Στα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και στα Γυµνάσια,
περίπου 200 εκατοµµύρια µαθητές παρακολουθούσαν το ίδιο πρόγραµµα
σπουδών, είχαν την ίδια διδακτέα ύλη και τα ίδια εκπαιδευτικά υλικά. Τα
προγράµµατα µαθηµάτων ήταν υποχρεωτικά όπως και κάθε κοµµάτι του
εκπαιδευτικού υλικού. Η διδασκαλία της γεωµετρίας βασιζόταν σχεδόν
αποκλειστικά στην παραδοσιακή ευκλείδεια γεωµετρία. Για πολλές δεκαετίες,
υπήρξαν µόνο µερικές αλλαγές που αφορούσαν λεπτοµέρειες.
Από τη δεκαετία του '50 ως το τέλος της δεκαετίας του '80 ενώ το
πρόγραµµα σπουδών και η διδακτέα ύλη κάθε θέµατος συντάσσονται από το
Υπουργείο Εκπαίδευσης, έχουµε µεγαλύτερη ελαστικότητα αφού εκδοτικές
εταιρίες µπορούν να εκδίδουν µαθητικά εγχειρίδια µε συλλογές ασκήσεων και τα
Τοπικά

Γραφεία

Εκπαίδευσης

που

επιβλέπουν

την

εφαρµογή

του

προγράµµατος σπουδών µπορούν να συντάξουν και να προσθέσουν δικά τους
συµπληρωµατικά εκπαιδευτικά υλικά.
Από το τέλος της δεκαετίας του ’80 µέχρι σήµερα σε µια παράλληλη
πορεία µε τις κοινωνικές µεταρρυθµίσεις, το διοικητικό σύστηµα σύνταξης των
διδακτικών υλικών παρουσιάζει µια τάση αποδοχής της ποικιλίας και της
διαφοροποίησης. Το πρόγραµµα σπουδών είναι οµοιόµορφο σε όλη τη χώρα
(εκτός της Shanghai και Zhejiang62), αλλά επιτρέπει διαφορετικά εκπαιδευτικά
υλικά. Έτσι επιτρέπεται στις τοπικές αρχές και σε µεµονωµένα άτοµα να
παράγουν εκπαιδευτικά υλικά που ακολουθούν το οµοιόµορφο πρόγραµµα
σπουδών αλλά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διαφορετικών περιοχών και
στα διαφορετικά επίπεδα των µαθητών.
Τα περιεχόµενα του εθνικού προγράµµατος σπουδών για τη Γεωµετρία
είναι για τις τάξεις 5 – 9 (Πέµπτη ∆ηµοτικού µε Τρίτη Γυµνάσιου):
 Ευθύγραµµα τµήµατα, γωνίες και η µέτρησή τους
 Γωνίες σε σχέση µε διατοµές ευθειών και παράλληλες ευθείες
62

Έχουν διαφορετικά προγράµµατα σπουδών και διαφορετικά εγχειρίδια.
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 ∆ιάφοροι τύποι τριγώνων και ταύτιση τριγώνων
 ∆ιάφοροι τύποι πολυγώνων
 Οµοιότητα σχηµάτων
 Υπολογισµοί µε ορθογώνια τρίγωνα
 Κύκλοι, εφαπτόµενες στους κύκλους και γωνίες µέσα σε κύκλους
Για τις τάξεις 10 – 12 (Λύκειο) τα περιεχόµενα του εθνικού
προγράµµατος σπουδών για τη Γεωµετρία είναι:
 Επίπεδα διανύσµατα, καµπύλες στο επίπεδο και οι εξισώσεις τους
 Αναλυτική γεωµετρία στο επίπεδο
 Κωνικά τµήµατα
 Ευθείες γραµµές και επίπεδα
 ∆ιανύσµατα στον τρισδιάστατο χώρο
 Υπολογισµός των αποστάσεων και των γωνιών µεταξύ ευθειών και
επιπέδων στον τρισδιάστατο χώρο
Οι περισσότεροι εµπειρογνώµονες της εκπαίδευσης στην Κίνα θεωρούν
πως οι µαθητές δεν πρέπει να µαθαίνουν την Ευκλείδεια γεωµετρία ως συλλογή
δεδοµένων, αλλά επίσης να αποδεικνύουν θεωρήµατα. Η µελέτη των
αποδείξεων θεωρείται πολύ καλή για τη κατανόηση µαθηµατικών µεθόδων και
για την ανάπτυξη της λογικής σκέψης. Σε ηλικία 13 - 14 ετών (Α΄ Γυµνασίου), οι
κινέζοι µαθητές αρχίζουν να µαθαίνουν να κάνουν αποδείξεις. Πάνω από 90%
των µαθητών καταφέρνουν να κατακτήσουν την διαδικασία κατασκευής
αποδείξεων.
O Niven (1987) κωδικοποιεί σε 9 προτάσεις-συµβουλές τις νεότερες
τάσεις για την διδασκαλία της Γεωµετρίας. Οι προτάσεις αυτές απευθύνονται
στο Γυµνάσιο, αλλά επειδή µερικές αφορούν και τη διδακτική ύλη του ∆ηµοτικού
τις παρουσιάζουµε παρακάτω63:
 1. Ξεκίνα να διδάσκεις τη Γεωµετρία µε τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησες
να διδάσκεις την άλγεβρα, δηλαδή χωρίς υπερβολική έµφαση στην
µαθηµατική αυστηρότητα.

63

Ιδιαίτερη σηµασία για το ∆ηµοτικό σχολείο πιστεύουµε πως παρουσιάζουν οι
προτάσεις-συµβουλές 1, 4, 5, 7, και 9.
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 2. Μπες στην "καρδιά" της Γεωµετρίας όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Οι συγγραφείς εγχειριδίων γεωµετρίας πρέπει να οργανώνουν την ύλη
των βιβλίων τους ώστε να εµφανίζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα
κεντρικά γεωµετρικά θέµατα, όπως το Πυθαγόρειο θεώρηµα, η
οµοιότητα, κ.τ.λ.
 3. Χρησιµοποίησε τεχνικές της άλγεβρας και της αναλυτικής
Γεωµετρίας µαζί µε κλασικές µεθόδους της Ευκλείδειας Γεωµετρίας.
 4. Χρησιµοποίησε διαγράµµατα σε όλες τις εξηγήσεις που δίνεις και
ιδιαίτερα στις αποδείξεις.
 5. Συνέδεσε τη Γεωµετρία µε τα Μαθηµατικά και τον πραγµατικό,
φυσικό κόσµο.
 6. Πέστε στους µαθητές ολόκληρη την ιστορία για την τριχοτόµηση της
γωνίας.
 7. Μη περιττολογείς και αναλύεις γεωµετρικές σχέσεις άσκοπα.
Απέφυγε την πληκτική επεξεργασία του κάθε τι που είναι προφανές.
 8. Ανέβαλε ή παρέλειψε αποδείξεις κάποιων δύσκολων θεωρηµάτων.
 9. Τα βιβλία της Γεωµετρίας πρέπει να προσφέρουν πολλά
προβλήµατα "µέσης" δυσκολίας για επίλυση µέσα στην τάξη.
Σύµφωνα µε τον Τριανταφυλλίδη (2001), υπάρχει ανάγκη επιµόρφωσης
των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε ζητήµατα που αφορούν τη
διδασκαλία

της

γεωµετρίας64.

Γεωµετρία,

για

αρκετούς

εκπαιδευτικούς

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, είναι εκείνη η επιστήµη που ασχολείται µε τη µέτρηση της γης ή των διαφόρων γεωµετρικών σχηµάτων. Σπάνια, και µετά από
συζήτηση, θα δούµε να αναδύονται απόψεις που ταιριάζουν µε την ακόλουθη:
«Γεωµετρία είναι ένας συστηµατικός και λογικά αρθρωµένος τρόπος να µελετώ
και να εµπλουτίζω την αντίληψη που έχω για το χώρο και τα αντικείµενα που
εντάσσονται σε αυτόν. Με τη γεωµετρία κατανοώ τα υπάρχοντα αλλά αποκτώ τη
δυνατότητα να φαντάζοµαι και τα σκιασµένα, αυτά που δεν µπορώ απευθείας να
64

Στη θέση αυτή συνηγορούν οι παρατηρήσεις της Μαµωνά-Downs (2001) πως
οι δάσκαλοι στα µαθηµατικά δυσκολεύονται να εφαρµόσουν ευκλείδεια
"παραδείγµατα" και της Τζεκάκη (2001), πως οι καθηγητές-µαθηµατικοί και οι
µαθητές αντιλαµβάνονται τις γεωµετρικές έννοιες µε τρόπο διαφορετικό.
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δω µε την πρώτη µατιά και που ανήκουν σε µια µετέπειτα οπτική. (αγνώστου)65».
Παρά την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίδεται στη µετρητική διάσταση της
γεωµετρίας, τα αποτελέσµατα δεν είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Η εκµάθηση
κάποιων τύπων και η εφαρµογή τους σε συγκεκριµένες πρωτοτυπικές
καταστάσεις δε συνεπάγεται απαραίτητα και την κατανόηση των αντίστοιχων
εννοιών, όπως π.χ. της έννοιας του εµβαδού. Όπως αναφέρει και ο Desforges66
(1985), «οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως βαθµίδας, δεν πρόκειται να διδάξουν
ό,τι δεν εκτιµούν, ενώ δεν µπορούν να διδάξουν ό,τι δε γνωρίζουν».
Επιπρόσθετα οι εκπαιδευτικοί σε ορισµένες των περιπτώσεων δεν είναι σε θέση
να διδάξουν ακόµη κι αυτό που γνωρίζουν. Στη συζήτηση λοιπόν για την
επιµόρφωση

των

εκπαιδευτικών

της

Πρωτοβάθµιας

Εκπαίδευσης

υπεισέρχονται αναγκαστικά παράγοντες που αφορούν την κατανόηση των
εννοιών που

θα

διδαχτούν αυτών καθαυτών από τους ίδιους τους

εκπαιδευτικούς (α), την κατάκτηση των διδακτικών εκείνων εργαλείων ικανών
για την αποκωδικοποίηση των συµπεριφορών των παιδιών κατά τη διαδικασία
οικοδόµησης των εκάστοτε γεωµετρικών εννοιών (β), µα και τη γνωριµία µε τα
κατάλληλα περιβάλλοντα µάθησης στα οποία οι προηγούµενες γνώσεις θα
µπορούσαν να ενσωµατωθούν (γ). Οι απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν (α, β,
γ), θα µπορούσαν να αποτελέσουν τους θεµελιώδεις άξονες οργάνωσης
επιµορφωτικών

προγραµµάτων

για

εκπαιδευτικούς

Πρωτοβάθµιας

Εκπαίδευσης. Η θεωρητική, διδακτική και επιστηµολογική κατάρτιση των
εκπαιδευτικών θα µπορέσει να αλλάξει δραστικά τη θέση τους µέσα στη σχολική
τάξη, καθιστώντας τους κριτικούς παρατηρητές της διαδικασίας µάθησης και
των συστατικών που τη χαρακτηρίζουν. Ένα µεγάλο µέρος των εµπειριών των
εκπαιδευτικών, όµως, αποκτάται από τη στιγµή που ουσιαστικά αναλαµβάνουν
να διδάξουν αποκλειστικά µια σχολική τάξη µετά από τις πανεπιστηµιακές τους
σπουδές. Θα έπρεπε ίσως να υπάρχει µια «περίοδος µαθητείας» τους δίπλα σε
«εµπειρότερους» εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης τους
τοποθέτησης στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Είναι το καθοριστικό σηµείο κατά το
οποίο η θεωρητική κυρίως κατάρτιση που εξέλαβαν οι εκπαιδευτικοί από τις
65

Τριανταφυλλίδης (2001).
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σπουδές τους συναντά την ωµή πραγµατικότητα της σχολικής τάξης.
Παράλληλα λοιπόν µε τα προγράµµατα επιµόρφωσης, θα ήταν ίσως συνετό να
αναζητηθούν τρόποι µε τους οποίους µια «περίοδος µαθητείας» θα αποτελεί
συνέχιση κατά κάποιον τρόπο της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών (Τριανταφυλλίδης, 2001).
Ο Βαϊνάς (1997) επισηµαίνει πως «υπάρχει δυσκολία εύρεσης µιας
ενιαίας βάσης για την οργάνωση της σχολικής γεωµετρίας» και πως «ο
ισχυρισµός ότι η άλγεβρα είναι περισσότερο χρήσιµη από τη γεωµετρία είναι
οπωσδήποτε αµφισβητήσιµος». Υπάρχει µάλιστα η άποψη - De Moor (2000) –
πως «η γεωµετρία είναι ένα µάθηµα που µπορεί να συνδέσει τα άλλα µαθήµατα
του προγράµµατος σπουδών των µαθηµατικών». Τα µαθήµατα αυτά στο
∆ηµοτικό σχολείο πρέπει να είναι τα εξής έξι (De Moor, 2000):
 βασικές έννοιες
 αλγόριθµοι
 αναλογίες και ποσοστά
 κλάσµατα και δεκαδικοί
 µέτρηση
 γεωµετρία
Το µάθηµα όµως της γεωµετρίας είναι διαφορετικό από τα άλλα
µαθήµατα

λόγω

της

πολυδιάστατης

αντιµετώπισης

των

θεµάτων

(οπτικοποίηση, µοντελοποίηση, συλλογισµός, αναστοχασµός και εφαρµογή).
Άρα θα λέγαµε ότι - εκτός από τη µέτρηση - η γεωµετρία είναι η πιο κατάλληλη
για να προωθήσει µια µαθηµατική στάση. Ένα από τα ειδικά χαρακτηριστικά της
είναι ότι τα προβλήµατά της παροτρύνουν για σκέψη και δράση. Γι’ αυτό από
την πρακτική του σχολείου προκύπτει ότι κάποιοι µαθητές έχουν ειδικές
ικανότητες στη γεωµετρία. Αυτό έχει παρατηρηθεί συχνά σε µαθητές που δεν τα
καταφέρνουν στην αριθµητική (De Moor, 2000).
∆ύο βασικές προσεγγίσεις στο χώρο της έρευνας γύρω από τη
διδασκαλία της γεωµετρίας, καταγράφουν η Κολέζα (2000) και ο Griffiths
(1998). Σύµφωνα µε την πρώτη προσέγγιση, η έρευνα προσανατολίζεται κατ’
αρχήν στη διατύπωση µιας θεωρίας, η οποία στην συνέχεια επιβεβαιώνεται ή
66

Όπως παραπάνω.
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απορρίπτεται µε βάση τα ερευνητικά δεδοµένα. Γι’ αυτό και ονοµάζεται topdown (από πάνω προς τα κάτω) προσέγγιση. Σ’ αυτήν την προσέγγιση οι
γεωµετρικές ιδιότητες επιλέγονται έτσι ώστε να ταιριάζουν στο θεωρητικό
µοντέλο και δεν αντανακλούν απαραίτητα την πραγµατικότητα των παιδιών. Η
θεωρία του Piaget σχετικά µε την αντίληψη του χώρου εµπίπτει σ’ αυτή την
κατηγορία.
Στη δεύτερη προσέγγιση η θεωρία δεν αποτελεί τη βάση για το
σχεδιασµό της έρευνας, αλλά χρησιµοποιείται ως εργαλείο για να εξηγήσει
καταστάσεις και αποτελέσµατα που προκύπτουν από την έρευνα. Γι’ αυτό και
ονοµάζεται bottom-up (από κάτω προς τα πάνω) προσέγγιση. Η έρευνα οδηγεί
στη βελτίωση των ήδη υπαρχουσών θεωριών ή στη διατύπωση νέων θεωριών.
Στόχος της προσέγγισης bottom-up είναι η κατανόηση και ερµηνεία των
δυνατοτήτων των µαθητών και των διαδικασιών που ακολουθούν. Οι σύγχρονες
έρευνες στο χώρο της διδακτικής της γεωµετρίας ακολουθούν κυρίως τη
δεύτερη προσέγγιση (Κολέζα, 2000).
Ο Malkevitch (1998) υποστηρίζει πως τα προβλήµατα της γεωµετρίας
που επιλέγουµε για τη διδασκαλία της, πρέπει να πληρούν τον ορισµό του
David Hilbert για τα καλά προβλήµατα µαθηµατικών67. Ένα σύγχρονο
πρόγραµµα σπουδών γεωµετρίας από το Νηπιαγωγείο ως την Β΄ Γυµνασίου
πρέπει να περιέχει ως διδακτικά αντικείµενα (Malkevitch, 1998):
1. Τα ονόµατα των σηµαντικών µορφών-σχηµάτων (π.χ. κύκλος,
τρίγωνο, τετράγωνο, κύβος, κύλινδρος, σφαίρα, κ.τ.λ...) και εξάσκηση που
τοποθετεί αυτά τα σχήµατα στην καθηµερινή ζωή των µαθητών (π.χ. οι πόρτες
και τα παράθυρα είναι συνήθως ορθογώνια, τα καλύµµατα των υπονόµων και
τα νοµίσµατα είναι συνήθως κυκλικά.
2. Ανάπτυξη των βασικών εννοιών της απόστασης µεταξύ των σηµείων,
αρχικά µε τη µέτρηση τους µε έναν χάρακα ή µε βήµατα (διασκελισµούς).
Καταλήγουµε στις τελευταίες τάξεις µε την εκµάθηση των µεταβολών των
τριγώνων και του Πυθαγόρειου θεωρήµατος.

67

Είναι αυτά που µπορούν να εξηγηθούν στον πρώτο άνθρωπο που βλέπουµε
να περπατάει στον δρόµο.
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3. Ανάπτυξη διάκρισης µεταξύ της περιµέτρου, του εµβαδού του και του
όγκου και εύρεση τους σε διάφορα σχήµατα και στερεά (η εκµάθηση αυτών των
εννοιών απαιτεί σύνδεση µεταξύ της χρήσης αριθµών και της µέτρησης των
διάφορων ποσοτήτων των µορφών-σχηµάτων).
4. Έννοιες της συµµετρίας: η συµµετρία σηµείου, οι περιστροφές, οι
καθρεπτισµοί και οι µετασχηµατισµοί, περιγράφονται. Οι παρουσιάσεις εννοιών
γίνονται συχνά µέσα από την τέχνη και το σχέδιο. Μερικές φορές τα πολύγωνα,
τα πολύεδρα, και οι επιστρώσεις (tillings) επιφανειών συζητούνται και
σχετίζονται µε τη συµµετρία.
5. Βασικές ιδιότητες στο Ευκλείδειο επίπεδο (Α΄ και Β΄ Γυµνασίου).
Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες που σχηµατίζονται από µια ευθεία που
τέµνει δύο παράλληλες ευθείες, κάθετες γωνίες κ.τ.λ.
6. Ζητήµατα που αφορούν το µέγεθος και τις αναλογίες των µορφών.
(Π.χ. εάν κάποιος διπλασιάσει την ακτίνα µιας σφαίρας, τι συµβαίνει στην
επιφάνεια-εµβαδόν της και τον όγκο της σφαίρας;).
Ο Λεµονίδης (2003) προτείνει ως περιεχόµενα µιας σύγχρονης
προσέγγισης της Γεωµετρίας στο ∆ηµοτικό σχολείο τις χαράξεις, τα µοντέλα, το
καρτεσιανό επίπεδο, τα παζλ, τα πλακόστρωτα, τα µωσαϊκά, τη συµµετρία ως
προς τον άξονα, τις τεµνόµενες, παράλληλες και κάθετες ευθείες και την
αναπαραγωγή σχηµάτων µε τη µέθοδο του ορθογωνίου.
Η πίεση που εξασκεί η καθηµερινότητα και οι ανάγκες του σύγχρονου
ανθρώπου στη διδακτική της γεωµετρίας, τονίζεται από τον Griffiths (1998). Η
πρακτική γεωµετρία, η γεωµετρία που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας
ζωή, είναι µονόδροµος. Μόνο αυτοί που επιλέγουν να διδαχτούν ανώτερα
µαθηµατικά θα έρχονται σε επαφή µε τη θεωρητική γεωµετρία. Επικριτική είναι
η στάση του για τον µονόπλευρο προσανατολισµό των προγραµµάτων
σπουδών σε µια γεωµετρία που ευνοεί µόνο την επαγωγική σκέψη και λογική.
Θεωρεί αναγκαία και την ήπια εισαγωγή στην παραγωγική (απαγωγική) λογική.
Μετά από σύγκριση παλαιότερων και νεότερων γερµανικών εγχειριδίων
γεωµετρίας, o Neubrand (1998) καταλήγει στο συµπέρασµα πως οι νεότερες
τάσεις στη διδακτική του µαθήµατος είναι:
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 Ευρύτερος προσδιορισµός των εννοιών και όχι αυστηρά µαθηµατικοί
ορισµοί. Παρουσιάζονται εµπειρίες από την εφαρµογή τους.
 Έµφαση στην αυτοκαθοδηγούµενη εκµάθηση των µαθητών και στη
δυνατότητα εξερευνήσεων γεωµετρικών προβληµάτων από αυτούς.
 Απεγκλωβισµός από την "αυστηρή" φορµαλιστική γλώσσα και την
ορολογία µε µαθηµατική ακρίβεια. Πιο εύκολες, πιο βραχύβιες, πιο κοινές
γλωσσικές διατυπώσεις. Η γλώσσα δεν πρέπει να "περιφράξει" τις σκέψεις του
µαθητή αλλά να του ανοίξει ευρύτερους ορίζοντες για τη σηµασία της έννοιας,
για τις ερµηνείες της και τις εσωτερικές εικόνες που αποδίδει.
Ο Van Hiele68 (1986) προτείνει για µια εισαγωγή στο µάθηµα της
Γεωµετρίας την οργάνωση δραστηριοτήτων γύρω από θέµατα όπως:
 Αναγνώριση των γεωµετρικών σχηµάτων και γνώση των ονοµάτων
τους.
 "Καλύψεις" επιπέδου και χώρου (π.χ. πλακοστρώσεις επιπέδου µε
διάφορα σχήµατα, προβλήµατα σχετικά µε τη δυνατότητα πλήρους – ή µη –
κάλυψης του επιπέδου, "γέµισµα" του χώρου µε στερεά διαφόρων µορφών,
κ.τ.λ.).
 Ισότητα και οµοιότητα σχηµάτων
 Εξοικείωση µε τις διάφορες µορφές συµµετρίας
 Κίνηση στο χώρο: µετατόπιση περιστροφή
 Προβολή από το χώρο στο επίπεδο
 Εµβαδόν και όγκος
Στο 4ου Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωµετρίας, σε στρογγυλό τραπέζι69 µε
θέµα «Η σηµασία της έρευνας στη ∆ιδακτική της Γεωµετρίας, στην εκπαίδευση
και στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών» αναδείχτηκαν οι παρακάτω
προβληµατισµοί και προτάσεις:
 Η εκπαίδευση και η επιµόρφωση δεν πρέπει να στηρίζονται στη
λογική τού «λίγο απ' όλα», όπου ο εκπαιδευτικός «συσσωρεύει» ένα πλήθος
68

Όπως αναφέρεται στο «Κολέζα, Ε. (2000). Γνωσιολογική και ∆ιδακτική
προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών Εννοιών. Αθήνα: Leader Books, σελ.
267-268».
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γνώσεων

από

το

χώρο

των

Παιδαγωγικών,

Ψυχολογίας,

∆ιδακτικής,

Μαθηµατικών, αλλά στην προσωπική ενασχόληση, ώστε να συνδέσει τη
«θεωρία» µε την «πράξη».
 Η γεωµετρία σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, από το ∆ηµοτικό µέχρι
το Πανεπιστήµιο, πρέπει να αποτελεί βασικό µάθηµα στο αναλυτικό πρόγραµµα
και η διδασκαλία της να δίνει έµφαση στην κατανόηση.
 Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει ευρεία και βαθιά γνώση της
γεωµετρίας, καθώς και των σχετικών ερευνών και αποτελεσµάτων αναφορικά
µε τη µάθηση και τη διδασκαλία της.
 Στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών χρειάζεται ένα πλαίσιο αναφοράς
µε τη διδασκαλία στην τάξη το οποίο να συνθέτει στοιχεία τόσο από το χώρο
της γεωµετρίας όσο και από το χώρο της διδακτικής.
Προσπαθώντας να απαντήσει συνοπτικά στο αν είναι αναγκαία η
διδασκαλία της Γεωµετρίας, ο De Moor (1998) θυµίζει πως «ο κοσµοπροσανατολιστικός χαρακτήρας της γεωµετρίας στο δηµοτικό σχολείο, θέτει κατ'
αρχήν τις προϋποθέσεις για να αντιµετωπισθεί κάθε µαθητής σοβαρά και
δηµιουργεί συνεχώς προκλήσεις στο παιδί ώστε να κάνει καλή χρήση των
ικανοτήτων του για περαιτέρω προσωπική ανάπτυξη», και ρωτάει ρητορικά:
Γεωµετρία;
Γιατί όχι;
Τι ιδέα θα είχαµε για τα µαθηµατικά χωρίς αυτήν;
Και από τι θα στερούσαµε τα παιδιά µας;
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Συντονίστρια ήταν η ∆έσποινα Πόταρη και συµµετείχαν οι ∆. Λάππας, Ι.
Μαµωνά-Downs, T. Πατρώνης, Μ. Τζεκάκη και Α. Τριανταφυλλίδης.
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2 ΜΕΡΟΣ:
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ
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1ο Κεφάλαιο
Μεθοδολογία

1.1

Σκοποί της έρευνας και ερευνητικά ερωτήµατα
Σκοποί της έρευνας είναι:
α) Η διερεύνηση της επίδοσης στη Γεωµετρία των µαθητών70 της Ε΄

∆ηµοτικού και η σύγκριση µε µαθητές άλλων εθνοτήτων
β) Η διερεύνηση της συµπεριφοράς στη Γεωµετρία των µαθητών της ΣΤ΄
∆ηµοτικού και ο εντοπισµός τυχόν σοβαρών ελλειµµάτων.
Ερευνητικά ερωτήµατα:
 Οι µαθητές της Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού στην Ελλάδα υστερούν ή
υπερέχουν στις γεωµετρικές γνώσεις έναντι των µαθητών ίδιας ηλικίας της
Ιαπωνίας, Κίνας και Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής (Η.Π.Α.);
 Οι µαθητές της Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού στην Ελλάδα έχουν
ικανοποιητικές επιδόσεις σε βασικές γεωµετρικές γνώσεις;
 Ποιες είναι οι συνήθεις παρανοήσεις και εννοιολογικές συγχύσεις των
µαθητών της ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού όσον αφορά τις γεωµετρικές έννοιες και τη
γεωµετρική ορολογία;
 Οι µαθητές της Στ΄ τάξης ∆ηµοτικού τελειώνοντας το ∆ηµοτικό
εµφανίζουν ικανοποιητικό ποσοστό γεωµετρικών δεξιοτήτων 1ου επιπέδου
VanHiele; Πόσοι προχωράνε στο 2ο επίπεδο VanHiele;
 Οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού στην Ελλάδα έχουν
ικανοποιητικές επιδόσεις σε βασικές γεωµετρικές γνώσεις;

70

Όπου αναγράφεται η λέξη "µαθητές" εννοείται και η αντίστοιχη του θηλυκού
γένους, "µαθήτριες".

116

1.2

∆είγµα της έρευνας
Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 428 συνολικά µαθητές ∆ηµοτικού

σχολείου. Οι 208 ήταν µαθητές της Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού και οι 220 µαθητές της
ΣΤ΄ τάξης. Όλοι οι µαθητές ήταν από σχολεία της πόλης Θεσσαλονίκης (14
σχολεία από διάφορες περιοχές και συνοικίες της πόλης). Στους 408 δόθηκαν
ερωτηµατολόγια τον Απρίλιο και Μάιο του 2002 (208 από την Ε΄ τάξη
∆ηµοτικού και 200 από την ΣΤ΄ τάξη. Άλλοι 20 µαθητές της ΣΤ΄ τάξης έδωσαν
συνεντεύξεις τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2003.
Μαθητές
που συµµετείχαν

Εργαλείο έρευνας

Ηµεροµηνία

Ερωτηµατολόγιο

Απρίλιος - Μάϊος 2002

Ερωτηµατολόγιο

Απρίλιος - Μάϊος 2002

στην έρευνα
208 µαθητές
της Ε΄ ∆ηµοτικού
200 µαθητές
της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού
20 µαθητές
της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού

1.3

Συνέντευξη

Ιανουάριος - Φεβρουάριος
2003

"Εργαλεία" έρευνας
Για την Ε΄ τάξη χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο71 µε τέσσερις

ερωτήσεις. Σκοπός µας ήταν να συγκρίνουµε τις απαντήσεις των Ελλήνων
µαθητών µε τις απαντήσεις αντίστοιχης ηλικίας µαθητών από τις Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής (Η.Π.Α.), την Ιαπωνία και την Κίνα. Η επιλογή των
ερωτήσεων βασίστηκε στην µελέτη του William M. Carroll "A Longitudinal
Study of Children in the Everyday Mathematics Curriculum" που εκπονήθηκε

71

∆ες στο "Παράρτηµα" της εργασίας, σελίδα 160.
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στα πλαίσια του "University of Chicago School Mathematics Project" (Carroll,
2001).

Το

ερωτηµατολόγιο δόθηκε δοκιµαστικά

σε 5

µαθητές

πριν

χρησιµοποιηθεί για να διαπιστώσουµε αν υπήρχαν τυχόν παρερµηνείες των
γραπτών διατυπώσεων του, ή προβλήµατα µε τα σχήµατα και τα σχέδια που
περιείχε. ∆εν χρειάστηκε να γίνει καµία διόρθωση.
Για

την

ΣΤ΄

τάξη

χρησιµοποιήθηκε

ερωτηµατολόγιο72

δώδεκα

ερωτήσεων. Είναι βασισµένο στο "Geometry Knowledge Test" όπως αναφέρεται
από τον Capraro (2000). Το "Geometry Knowledge Test" κατασκευάστηκε από
τον Carroll (1998) και περιλαµβάνει ερωτήσεις από προηγούµενες έρευνες πάνω
στα επίπεδα VanHiele. Συνολικά έχει 27 ερωτήσεις, µε τις 21 να ανιχνεύουν σε
πιο επίπεδο VanHiele εντάσσεται ο µαθητής, ενώ υπάρχουν άλλες 6
συµπληρωµατικές. Από τις 27 ερωτήσεις επιλέγηκαν οι 12 γιατί κρίθηκε πως
αυτές οι δώδεκα ερωτήσεις µπορούσαν να δώσουν ένα συνολικό γεωµετρικό
"προφίλ" του κάθε µαθητή της έκτης τάξης, ενώ ταυτόχρονα το ερωτηµατολόγιο
θα ήταν πιο εύχρηστο αφού θα µπορούσε να συµπληρωθεί µέσα σε µια
διδακτική ώρα. Οι πέντε πρώτες ερωτήσεις αντιπροσωπεύουν γνώσεις επιπέδου
VanHiele 0, οι τέσσερις επόµενες γνώσεις επιπέδου VanHiele 1 και οι τρεις
τελευταίες γνώσεις επιπέδου VanHiele 273. Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε
δοκιµαστικά σε 5 µαθητές πριν χρησιµοποιηθεί για να διαπιστώσουµε αν
υπήρχαν τυχόν παρερµηνείες των γραπτών διατυπώσεων του, ή προβλήµατα µε
τα σχήµατα και τα σχέδια που περιείχε. Αφού έγιναν µικρές και επουσιώδεις
διορθώσεις πήρε την τελική του µορφή.
Προσπαθώντας να σχηµατίσουµε µια όσο το δυνατόν πιο συνεκτική
εικόνα της γεωµετρικής σκέψης των µαθητών πήραµε 20 συνεντεύξεις από
παιδιά της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού. Η συνέντευξη74 ήταν ηµιδοµηµένη (Βάµβουκας,
2000, σελ. 232) και σκόπευε στην διευκρίνιση και εµβάθυνση στοιχείων που ήδη
72

∆ες στο "Παράρτηµα" της εργασίας, σελίδα 162.
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Για τα επίπεδα VanHiele δες στο οµώνυµο κεφάλαιο της εργασίας, σελίδα 52.

74

∆ες στο "Παράρτηµα" της εργασίας, σελίδα 166.
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είχαν εντοπιστεί από την διαδικασία συµπλήρωσης και την επεξεργασία των
ερωτηµατολογίων

(π.χ.

το

ζήτηµα

της

γεωµετρικής

ορολογίας

που

χρησιµοποιείται από τους µαθητές, οι σχεδιαστικές δεξιότητες τους, οι
δυνατότητες "λογικής του χώρου", κ.τ.λ.).
Η συνέντευξη προσφέρει ευκαιρίες για διευκρίνιση των απαντήσεων.
Όπως λέει και ο Tuckman «παρέχει µια πρόσβαση σ’ αυτό που βρίσκεται µέσα
στο κεφάλι ενός ανθρώπου» (Cohen & Manion, 1997, σελ. 374). Πριν πάρουµε
τις συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν δύο δοκιµαστικές για να διαπιστώσουµε αν
υπήρχαν άστοχες διατυπώσεις, για να κάνουµε τυχόν συµπληρώσεις και να
προσδιορίσουµε τον χρόνο που απαιτείται περίπου για κάθε µια.

1.4

Μέθοδος συλλογής δεδοµένων

Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν µέσα σε µια διδακτική ώρα (σε
µαθητές που ζητούσαν να τους δοθεί λίγο περισσότερος χρόνος – πολύ λίγες
περιπτώσεις, - επιτρέπαµε να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν κατά το
διάλειµµα). Στην συντριπτική τους πλειοψηφία συµπληρώθηκαν κατά την τρίτη
διδακτική ώρα. ∆όθηκαν σε τµήµατα Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού χωρίς οι δάσκαλοι-ες
τους να είναι παρόντες (µέσα στην τάξη). Αφού γινόταν στην αρχή οι
απαραίτητες συστάσεις και ανακοίνωναν πως θα τους δοθούν "κάποιες
ασκήσεις γεωµετρίας" για να λύσουν, στη συνέχεια αποχωρούσαν. Εξηγούσαµε
στους µαθητές πως δεν αντιµετωπίζουν ένα τεστ που θα παίξει ρόλο στους
βαθµούς τους, και πως ο δάσκαλος-α τους δεν θα δουν καν τα συµπληρωµένα
ερωτηµατολόγια. Σε ερωτήσεις που γίνονταν «γιατί το κάνουµε αυτό;», τους
λέγαµε πως είναι µια έρευνα µε πολλά παιδιά για να διαπιστώσουµε αν είναι
καλά τα βιβλία των µαθηµατικών όσον αφορά τη γεωµετρία.
Τους δίναµε το ερωτηµατολόγιο και µετά το διαβάζαµε εξηγώντας πολύ
σύντοµα τη θέλουµε σε κάθε ερώτηση. Ρωτούσαµε αν υπάρχουν απορίες ή κάτι
που δεν καταλαβαίνουν, απαντούσαµε σε όποιες ερωτήσεις γίνονταν (ήταν
ελάχιστες πράγµα που οδηγεί στο συµπέρασµα πως οι διατυπώσεις ήταν
κατανοητές), και µετά ξεκινούσε η συµπλήρωση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της
διδακτικής ώρας αν υπήρχε κάποια απορία κατά την πορεία επίλυσης των
"προβληµάτων" του ερωτηµατολογίου (ήταν επίσης ελάχιστες), δίνονταν
διευκρινήσεις και απαντήσεις.
Οι συνεντεύξεις δίνονταν ατοµικά (ένας-ένας) και διαρκούσαν περίπου 45
λεπτά µε µία ώρα – αν και υπήρξαν και 4 περιπτώσεις που πλησίασαν τα 90
λεπτά. Γίνονταν σε κάποια άδεια αίθουσα του σχολείου (συνήθως του τµήµατος
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που είχε Γυµναστική). Μαγνητοφωνήθηκαν όλες και µετά έγινε η
αποµαγνητοφώνηση και δηµιουργήθηκε πρωτόκολλο καταγραφής των
απαντήσεων. Για κάθε µια ερώτηση (βλέπε στο παράρτηµα) υπήρχαν
αντίστοιχα υλικά προς επίδειξη (π.χ. καρτέλες µε γεωµετρικά σχήµατα,
γεωµετρικά στερεά, εικόνες και σχέδια). Για τη σχεδίαση δίνονταν κόλλες
τετραγωνισµένου χαρτιού και ένα πλήρες σύνολο γεωµετρικών οργάνων.
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2ο Κεφάλαιο
Επεξεργασία δεδοµένων
(Ερωτηµατολόγιο Ε΄ τάξης)

2.1

Εισαγωγή
Επιλέχτηκαν τέσσερις συγκεκριµένες ερωτήσεις (δες το ερωτηµατολόγιο

στο Παράρτηµα) επειδή υπήρχαν στοιχεία για το ποιες είναι οι επιδόσεις
µαθητών από τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία και την Κίνα σε αυτές. Τα στοιχεία αυτά
είναι από την µελέτη «Carroll, W. (2001). A Longitudinal Study of Children in
the Everyday Mathematics Curriculum. University of Chicago School
Mathematics Project75». Η σύγκριση των επιδόσεων των ελλήνων µαθητών µε
µαθητές από άλλες εθνότητες προσφέρει ισχυρές ενδείξεις για την ποιότητα της
γεωµετρικής εκπαίδευσης που παρέχει το ελληνικό σχολείο.
Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε το στατιστικό πακέτο
S.P.S.S. 10 (Statistical Package for Social Sciences). Χρησιµοποιήθηκαν
Περιγραφικά Στατιστικά. Έγινε εφαρµογή του τεστ ανεξαρτησίας ή τεστ Χ2, του
τεστ δείκτη Phi και του Paired-Samples t-Test ). Για κάθε ερώτηση είχαµε µια
µεταβλητή για τις σωστές και λάθος απαντήσεις και µια µεταβλητή όπου
φαινόταν τι είδους λάθος έκανε ο µαθητής.

2.2

Επιτυχίες των µαθητών σε κάθε ερώτηση

75

Η µελέτη αυτή βρίσκεται και στη διαδικτυακή τοποθεσία http://everydaymath.
uchicago.edu/educators/ references.shtml – 17/4/2003.
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Επιτυχίες των µαθητών σε κάθε
ερώτηση
1η
Ερώτηση

2η
Ερώτηση

3η
Ερώτηση

4η
Ερώτηση

Αριθµός µαθητών
που απάντησαν σωστά

181

117

113

145

Ποσοστό

87%

56,25%

54,3%

69,7%

Εκτός από τις ερωτήσεις 1 και 2 δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική
συσχέτιση µεταξύ άλλων ερωτήσεων. Στις ερωτήσεις 1 και 3, παρόλο που είναι
και οι δύο ερωτήσεις αναγνώρισης γεωµετρικών σχηµάτων έχουµε µεγάλη
απόκλιση στα αποτελέσµατα. Αυτό µάλλον οφείλεται στην σύγχυση που
παρατηρήθηκε µεταξύ τραπεζίου και πλαγίου παραλληλογράµµου76.
 Στην πρώτη ερώτηση είχαµε 181 σωστές απαντήσεις (87%) και 27
λανθασµένες (13%). Από τις λανθασµένες απαντήσεις οι 12 (5,8%) ήταν για το
1ο στη σειρά γεωµετρικό σχήµα77, άλλες 12 (5,8%) αφορούσαν το 3ο στη σειρά
σχήµα και 3 (1,4%) ήταν για το 4ο στη σειρά σχήµα. Το 1ο και 3ο σχήµα
µοιάζουν πολύ µε το πρότυπο σχήµα του ορθογωνίου τριγώνου που µαθαίνουν
οι µαθητές και γι΄ αυτό επιλέγονται από περισσότερους σε σχέση µε το 4ο
σχήµα που σχεδιαστικά διαφέρει κατά πολύ από το πρότυπο.

76

Για µια συστηµατικότερη ανάλυση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων δες στο
5ο κεφάλαιο "Συζήτηση".

77

∆ες το ερωτηµατολόγιο στο Παράρτηµα.
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Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 1ης Ερώτησης
Συχνότητα Ποσοστό %
Γεωµετρικό σχήµα 1

12

5,8

Γεωµετρικό σχήµα 3

12

5,8

Γεωµετρικό σχήµα 4

3

1,4

Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων

27

13,0

Σύνολο σωστών απαντήσεων

181

87,0

Σύνολο απαντήσεων

208

100,0

 Στη δεύτερη ερώτηση είχαµε 117 σωστές απαντήσεις (56,25%) και
91 λανθασµένες (43,75%). Από τις λανθασµένες απαντήσεις στις 15 (7,2%) το
λάθος ήταν στον πολλαπλασιασµό που απαιτείται για να βρούµε το εµβαδόν.
Αντί δηλαδή πολλαπλασιάζοντας το 24 µε το 8 να βρουν 192, βρήκαν άλλα
αποτελέσµατα. Ο αλγόριθµος του πολλαπλασιασµού ίσως χρειάζεται µια
διαφορετική διδακτική προσέγγιση. Οι 67 απαντήσεις (32,2%) αφορούσαν
λανθασµένες επιλογές τύπων για την εύρεση του εµβαδού ή εµφάνιση άλλων
πράξεων εκτός του πολλαπλασιασµού, ενώ δεν είχαµε απάντηση σε 9 (4,3%)
περιπτώσεις. Οι τύποι που χρησιµοποιήθηκαν λανθασµένα αντί του σωστού
(β·υ) ήταν οι παρακάτω: [β+υ]·2 (χρησιµοποιήθηκε από 22 µαθητές, 10,6%),
[β·υ]:2 (χρησιµοποιήθηκε από 7 µαθητές, 3,4%) και [β+υ] (χρησιµοποιήθηκε
από 3 µαθητές, 1,4%). Έχουµε λοιπόν ένα σηµαντικό ποσοστό µαθητών
(10,6%) που αντί να χρησιµοποιήσουν τον τύπο που µας δίνει το εµβαδόν ενός
παραλληλογράµµου, χρησιµοποιούν τύπο που δίνει την περίµετρο του. Η
σύγχυση των δύο εννοιών (εµβαδόν και περίµετρος) παρατηρήθηκε και στις
συνεντεύξεις µαθητών της ΣΤ΄ τάξης. Το ποσοστό σωστών απαντήσεων
(56,3%) δηµιουργεί ερωτηµατικά για τον τρόπο µε τον οποίο οι µαθητές
µαθαίνουν να µετρούν το µέγεθος επιφανειών.
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Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 2ης Ερώτησης
Συχνότητα Ποσοστό %
Λάθος στον πολλαπλασιασµό

15

7,2

Χρήση λάθος τύπου ή άλλες πράξεις

67

32,2

∆εν απάντησαν

9

4,3

Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων

91

43,75

Σύνολο σωστών απαντήσεων

117

56,25

Σύνολο απαντήσεων

208

100,0

 Στην τρίτη ερώτηση είχαµε 113 σωστές απαντήσεις (54,3%) και 95
λανθασµένες (45,7%). Από τις λανθασµένες απαντήσεις οι 6 (2,9%) ήταν για το
πρώτο στη σειρά γεωµετρικό σχήµα78 (πεντάγωνο), άλλες 12 (5,8%)
αφορούσαν το 2ο στη σειρά σχήµα (εξάγωνο), το 4ο στη σειρά σχήµα (πλάγιο
παραλληλόγραµµο) το επιλέξανε λανθασµένα 74 µαθητές (35,6%), ενώ δεν
είχαµε απάντηση σε 3 περιπτώσεις (1,4%). Η επιλογή του 4ου σχήµατος από το
35,6% των µαθητών δείχνει πως η επαφή των µαθητών µε τα είδη
τετραπλεύρων πρέπει να βελτιωθεί ή να αλλάξει ριζικά.

Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 3ης Ερώτησης
Συχνότητα Ποσοστό %

78

Γεωµετρικό σχήµα 1

6

2,9

Γεωµετρικό σχήµα 2

12

5,8

Γεωµετρικό σχήµα 4

74

35,6

∆εν απάντησαν

3

1,4

Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων

95

45,7

Σύνολο σωστών απαντήσεων

113

54,3

Σύνολο απαντήσεων

208

100,0

∆ες το ερωτηµατολόγιο στο Παράρτηµα.
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 Στην τέταρτη ερώτηση είχαµε 145 σωστές απαντήσεις (69,7%) και
63 λανθασµένες (30,3%). Από τις λανθασµένες απαντήσεις στις 3 (1,4%) έγιναν
λάθη στις πράξεις που απαιτούνταν, δηλαδή πρόσθεση των γωνιών Β και Γ και
µετά αφαίρεση από 180ο. Τέσσερις µαθητές δεν απάντησαν ενώ 56 (26,9%)
χρησιµοποιούν άλλες πράξεις. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα πως δεν
γνωρίζουν το άθροισµα των γωνιών του τριγώνου και γι’ αυτό δεν µπορούν να
επιλέξουν µια σωστή στρατηγική λύσης.

Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 4ης Ερώτησης
Συχνότητα Ποσοστό %

2.3

Λάθος στις πράξεις

3

1,4

Άλλες πράξεις

56

26,9

∆εν απάντησαν

4

1,9

Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων

63

30,3

Σύνολο σωστών απαντήσεων

145

69,7

Σύνολο απαντήσεων

208

100,0

∆ιασταύρωση των ερωτήσεων.
Η διασταύρωση µεταβλητών µε πίνακες συνάφειας διπλής εισόδου

(Crosstabs 2 Χ 2) µας βοηθάει στην αναζήτηση της έντασης και φύσης της
(πιθανής) σχέσης τους. Η µέθοδος Χ2 (Chi Square Tests), χρησιµοποιείται γενικά
για να εκτιµήσουµε αν δύο ή περισσότερα δείγµατα, τα οποία αποτελούνται από
δεδοµένα συχνοτήτων, διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. Επειδή ο δείκτης
Pearson Chi Square εξασφαλίζει λίγες πληροφορίες σχετικά µε το πώς είναι
συσχετισµένες οι µεταβλητές ή πόσο ισχυρή είναι η σχέση τους, έγινε έλεγχος
και δείκτη Phi. Το δείκτη Phi χρησιµοποιούµε όταν η σχέση δύο µεταβλητών
(στην συγκεκριµένη περίπτωση τα αποτελέσµατα σε δύο ερωτήσεις) είναι
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συµµετρική79 και η κλίµακα µέτρησης ονοµαστική. Οι τιµές Phi κοντά στο
µηδέν δείχνουν ασθενή εξάρτηση ενώ τιµές κοντά στη µονάδα ισχυρή.
 Ο πίνακας συνάφειας (Crosstabs) των αποτελεσµάτων 1ης και 2ης
ερώτησης δείχνει πως 107 µαθητές απάντησαν σωστά και στην ερώτηση 1 και
στην ερώτηση 2. Αντίθετα 17 µαθητές κάνανε λάθος και στις δύο ερωτήσεις. Το
τεστ ανεξαρτησίας80 (δείκτης Pearson Chi Square) δείχνει πως υπάρχει
σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των αποτελεσµάτων στις δύο ερωτήσεις. ∆ηλαδή
υπάρχει εξάρτηση η οποία είναι στατιστικά σηµαντική (Χ2 =4.65, df=1, Sig. X2
=0.031 < 0.0581). Ο δείκτης Phi όµως είναι 0.150 οπότε η εξάρτηση αυτή είναι
ασθενής. Αυτό είναι και αναµενόµενο µια και οι δύο ερωτήσεις ανήκουν σε
διαφορετικά επίπεδα VanHiele. Η 1η ερώτηση ανήκει στο επίπεδο VanHiele 0
(επίπεδο οπτικοποίησης ή αναγνώρισης) και η 2η ερώτηση στο επίπεδο VanHiele
1 (επίπεδο ανάλυσης).

79

Μια σχέση είναι συµµετρική όταν δε γίνεται διάκριση µεταξύ εξαρτηµένης και
ανεξάρτητης µεταβλητής. Αν η ερώτηση είναι «υπάρχει σχέση µεταξύ των δύο
µεταβλητών;», τότε η σχέση είναι συµµετρική. Αν η ερώτηση είναι «η µια
µεταβλητή επηρεάζει την άλλη;», τότε η σχέση είναι ασύµµετρη (Κατσίλης, 1997,
σ.117).
80

Η µηδενική του υπόθεση είναι ότι οι µεταβλητές είναι ανεξάρτητες. Η
εναλλακτική του υπόθεση είναι ότι οι µεταβλητές είναι εξαρτηµένες. Αν Sig.X2
<0,05 απορρίπτουµε την υπόθεση της ανεξαρτησίας και δεχόµαστε ότι οι
µεταβλητές είναι εξαρτηµένες (∆ηµητριάδης, 2002, σ. 64).
81

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,05.
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∆ιασταύρωση αποτελεσµάτων 1ης και
2ης ερώτησης
Σύνολο

Eρώτηση 2
Λάθος Σωστό
10
Λάθος 17
Eρώτηση
63,0% 37,0%
1
107
Σωστό 74
40,9% 59,1%
91
117
Σύνολο
43,8% 56,3%

27
100,0%
181
100,0%
208
100,0%

 Ο πίνακας συνάφειας (Crosstabs) των αποτελεσµάτων 1ης και 3ης
ερώτησης δείχνει πως 100 µαθητές απάντησαν σωστά και στην ερώτηση 1 και
στην ερώτηση 3. Αντίθετα 14 µαθητές κάνανε λάθος και στις δύο ερωτήσεις. Το
τεστ ανεξαρτησίας (δείκτης Pearson Chi Square) δείχνει πως δεν υπάρχει
σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των αποτελεσµάτων στις δύο ερωτήσεις. ∆ηλαδή
δεν υπάρχει εξάρτηση η οποία είναι στατιστικά σηµαντική (Χ2 =0.477, df=1, Sig.
X2 =0.490 > 0.05). Ο δείκτης Phi είναι 0.048. Επειδή οι δύο ερωτήσεις ανήκουν
στο ίδιο επίπεδο VanHiele (επίπεδο οπτικοποίησης ή αναγνώρισης) θα ήταν ίσως
αναµενόµενο η ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ τους. Η ιδιαιτερότητα όµως της
σύγχυσης των µαθητών στην αναγνώριση του τραπεζίου και γενικότερα των
τετραπλεύρων, έχει ως αποτέλεσµα τις πολύ χαµηλές τους επιδόσεις στην τρίτη
ερώτηση. Αυτό αποτρέπει µια εξάρτηση στατιστικά σηµαντική µεταξύ τρίτης και
πρώτης ερώτησης.
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∆ιασταύρωση αποτελεσµάτων 1ης και
3ης ερώτησης
Σύνολο

Eρώτηση 3
Λάθος Σωστό
13
Λάθος 14
Eρώτηση
51,9% 48,1%
1
100
Σωστό 81
44,8% 55,2%
95
113
Σύνολο
45,7% 54,3%

27
100,0%
181
100,0%
208
100,0%

 Ο πίνακας συνάφειας (Crosstabs) των αποτελεσµάτων 1ης και 4ης
ερώτησης δείχνει πως 128 µαθητές απάντησαν σωστά και στην ερώτηση 1 και
στην ερώτηση 4. Αντίθετα 10 µαθητές κάνανε λάθος και στις δύο ερωτήσεις. Το
τεστ ανεξαρτησίας (δείκτης Pearson Chi Square) δείχνει πως δεν υπάρχει
σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των αποτελεσµάτων στις δύο ερωτήσεις. ∆ηλαδή
δεν υπάρχει εξάρτηση η οποία είναι στατιστικά σηµαντική (Χ2 =0.669, df=1, Sig.
X2 =0.413 > 0.05). Ο δείκτης Phi είναι 0.057. Οι δύο ερωτήσεις εντάσσονται σε
διαφορετικά επίπεδα VanHiele. Η 1η ερώτηση ανήκει στο επίπεδο VanHiele 0
(επίπεδο οπτικοποίησης ή αναγνώρισης) και η 4η ερώτηση στο επίπεδο VanHiele
1 (επίπεδο ανάλυσης). Το υψηλότερο επίπεδο γνωστικών λειτουργιών που
απαιτεί το επίπεδο VanHiele 1 δικαιολογεί το ότι έχουµε λιγότερες σωστές
απαντήσεις στην 4η ερώτηση, όπως και το ότι στατιστικά δεν υπάρχει εξάρτηση
µεταξύ των δύο ερωτήσεων.
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∆ιασταύρωση αποτελεσµάτων 1ης και
4ης ερώτησης
Σύνολο

Eρώτηση 4
Λάθος Σωστό
17
Λάθος 10
Eρώτηση
37,0% 63,0
1
128
Σωστό 53
29,3% 70,7%
63
145
Σύνολο
30,3% 69,7%

27
100,0%
181
100,0%
208
100,0%

 Ο πίνακας συνάφειας (Crosstabs) των αποτελεσµάτων 2ης και 3ης
ερώτησης δείχνει πως 69 µαθητές απάντησαν σωστά και στην ερώτηση 1 και
στην ερώτηση 4. Αντίθετα 47 µαθητές κάνανε λάθος και στις δύο ερωτήσεις. Το
τεστ ανεξαρτησίας (δείκτης Pearson Chi Square) δείχνει πως δεν υπάρχει
σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των αποτελεσµάτων στις δύο ερωτήσεις. ∆ηλαδή
δεν υπάρχει εξάρτηση η οποία είναι στατιστικά σηµαντική (Χ2 =0.669, df=1, Sig.
X2 =0.127 > 0.05). Αυτό είναι αναµενόµενο γιατί οι δύο ερωτήσεις ανήκουν σε
διαφορετικά επίπεδα VanHiele. Η 3η ερώτηση ανήκει στο επίπεδο VanHiele 0
(επίπεδο οπτικοποίησης ή αναγνώρισης) και η 2η ερώτηση στο επίπεδο VanHiele
1 (επίπεδο ανάλυσης). Ο δείκτης Phi είναι 0.106
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∆ιασταύρωση αποτελεσµάτων 2ης και
3ης ερώτησης
Σύνολο

Eρώτηση 3
Λάθος Σωστό
44
Λάθος 47
Eρώτηση
51,6% 48,4%
2
69
Σωστό 48
41,0% 59,0%
95
113
Σύνολο
45,7% 54,3%

91
100,0%
117
100,0%
208
100,0%

 Ο πίνακας συνάφειας (Crosstabs) των αποτελεσµάτων 2ης και 4ης
ερώτησης δείχνει πως 96 µαθητές απάντησαν σωστά και στην ερώτηση 2 και
στην ερώτηση 4. Αντίθετα 42 µαθητές κάνανε λάθος και στις δύο ερωτήσεις. Το
τεστ ανεξαρτησίας (δείκτης Pearson Chi Square) δείχνει πως υπάρχει σηµαντική
συσχέτιση µεταξύ των αποτελεσµάτων στις δύο ερωτήσεις. ∆ηλαδή υπάρχει
εξάρτηση η οποία είναι στατιστικά σηµαντική (Χ2 =19,286, df=1, Sig. X2 =0.000
< 0.05). Ο δείκτης Phi είναι 0.305 και συνεπώς η εξάρτηση υπάρχει αλλά είναι
ασθενής. Και οι δύο ερωτήσεις ανήκουν επίπεδο VanHiele 1 (επίπεδο ανάλυσης).
Γι’ αυτό και παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική εξάρτηση.

∆ιασταύρωση αποτελεσµάτων 2ης και
4ης ερώτησης
Σύνολο

Eρώτηση 4
Λάθος Σωστό
49
Λάθος 42
Eρώτηση
46,2% 53,8%
2
96
Σωστό 21
17,9% 82,1%
63
145
Σύνολο
30,3% 69,7%

91
100,0%
117
100,0%
208
100,0%
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 Ο πίνακας συνάφειας (Crosstabs) των αποτελεσµάτων 3ης και 4ης
ερώτησης δείχνει πως 84 µαθητές απάντησαν σωστά και στην ερώτηση 3 και
στην ερώτηση 4. Αντίθετα 34 µαθητές κάνανε λάθος και στις δύο ερωτήσεις. Το
τεστ ανεξαρτησίας (δείκτης Pearson Chi Square) δείχνει πως δεν υπάρχει
σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των αποτελεσµάτων στις δύο ερωτήσεις. ∆ηλαδή
δεν υπάρχει εξάρτηση η οποία είναι στατιστικά σηµαντική (Χ2 =2,506, df=1, Sig.
X2 =0.113 > 0.05). Αυτό είναι αναµενόµενο γιατί οι δύο ερωτήσεις εντάσσονται
σε διαφορετικά επίπεδα VanHiele. Η 3η ερώτηση στο επίπεδο VanHiele 0
(επίπεδο οπτικοποίησης ή αναγνώρισης) και η 4η ερώτηση στο επίπεδο VanHiele
1 (επίπεδο ανάλυσης). Ο δείκτης Phi είναι 0.110.

∆ιασταύρωση αποτελεσµάτων 3ης και
4ης ερώτησης
Σύνολο

Eρώτηση 4
Λάθος Σωστό
61
Λάθος 34
Eρώτηση
35,8% 64,2%
3
84
Σωστό 29
25,7% 74,3%
63
145
Σύνολο
30,3% 69,7%

95
100,0%
113
100,0%
208
100,0%

 Θέλοντας να διαπιστώσουµε αν επιδόσεις των µαθητών στις
ερωτήσεις

1&3,

2&4

εµφανίζουν

στατιστικά

σηµαντική

διαφορά82,

τις

οµαδοποιήσαµε και µε Paired Samples T-Test συγκρίναµε τις µέσες τιµές των
δύο οµάδων. Με άριστα λοιπόν το 2, η µέση τιµή στις ερωτήσεις 1&3 είναι
1,4135 ενώ στις ερωτήσεις 2&4 είναι 1,2596. Ο έλεγχος έδειξε πως οι µέσες
τιµές διαφέρουν σηµαντικά, µε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05, αφού t=2,47,
df=207 και Sig.(2 tailed)=0,014 < 0,05. Στις ερωτήσεις 1 & 3 που ανήκουν στο
χαµηλότερο επίπεδο VanHiele 0 (επίπεδο οπτικοποίησης ή αναγνώρισης) οι
82

Επιλέξαµε τα δύο αυτά ζεύγη γιατί οι ερωτήσεις 1 και 3 εκπροσωπούν το
επίπεδο VanHiele 0 και οι ερωτήσεις 2 και 4 το επίπεδο VanHiele 1.

131

µαθητές επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις. Αυτό δείχνει πως αυτό το επίπεδο
είναι πιο "προσιτό", πιο "εύκολο". Οι ερωτήσεις 2 & 4 που εντάσσονται στο
επίπεδο VanHiele 1 (επίπεδο ανάλυσης), παρουσιάζουν µεγαλύτερο βαθµό
δυσκολίας για τους µαθητές. Η στατιστικά σηµαντική διαφορά των αυτών
οµάδων, επιβεβαιώνει την ένταξη τους σε διαφορετικά επίπεδα VanHiele, µε
διαφορετικό βαθµό δυσκολίας.

2.4

Σύγκριση των επιδόσεων των Ελλήνων µαθητών µε επιδόσεις
Κινέζων, Ιαπώνων και Αµερικάνων µαθητών στις ίδιες ερωτήσεις.
Θέλοντας να συγκρίνουµε τις επιδόσεις των Ελλήνων µαθητών µε τις

επιδόσεις µαθητών από άλλες χώρες83, εφαρµόσαµε το z test µε τα ποσοστά τοις
εκατό (%) που δείχνουν πόσοι απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις. Ο παρακάτω
πίνακας παρουσιάζει συγκεντρωµένες τις επιδόσεις των Ελλήνων µαθητών και
µαθητών από την Ιαπωνία, Κίνα και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.

Έλληνες
µαθητές

1η
ερώτηση
2η
ερώτηση
3η
ερώτηση
4η
ερώτηση

Ιάπωνες
µαθητές

Κινέζοι
µαθητές

87%

93%

97%

97%

54%

56,3%

88%

88%

69%

8%

54,3%

96%

92%

95%

27%

69,7

40%

74%

38%

0%

83

Αµερικάνοι
µαθητές µε
Everyday
Mathematics
Curriculum

Αµερικάνοι
µαθητές µε
παραδοσιακό
πρόγραµµα
σπουδών

Στοιχεία για επιδόσεις µαθητών από την Ιαπωνία, Κίνα και τις Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής (Η.Π.Α.), στις ίδιες ακριβώς ερωτήσεις, υπάρχουν στην
µελέτη «Carroll, W. (2001). A Longitudinal Study of Children in the Everyday
Mathematics Curriculum. University of Chicago School Mathematics Project
(από το http://everydaymath.uchicago.edu/educators/ references.shtml –
17/4/2003)».
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Το z test εφαρµόζεται είτε µε ποσοστά %, είτε µε συχνότητες (πόσοι
απάντησαν σωστά από το δείγµα µας). Όσο πιο µεγάλοι είναι οι αριθµοί z που
προκύπτουν από την εφαρµογή του, τόσο πιο έντονη είναι η στατιστικά
σηµαντική διαφορά των ποσοστών ή συχνοτήτων που συγκρίνονται. Με επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας α=0,05 ο αριθµός z πρέπει να είναι µεγαλύτερος
του 1,64 για να έχουµε στατιστικά σηµαντική διαφορά, µε επίπεδο στατιστικής
σηµαντικότητας α=0,01 ο αριθµός z πρέπει να είναι µεγαλύτερος του 2,33 και µε
επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,001 ο αριθµός z πρέπει να είναι
µεγαλύτερος του 3,08. Το πρόσηµο δείχνει την κατεύθυνση της διαφοράς.
Παραδείγµατος χάρη, αν συγκρίνουµε Ιάπωνες µε Έλληνες και βρούµε z=3 τότε
οι Ιάπωνες υπερτερούν σηµαντικά σε σχέση µε τους

Έλληνες (µε επίπεδο

στατιστικής σηµαντικότητας α= 0,01), ενώ αν βρούµε z = -3 τότε οι Ιάπωνες
υστερούν σηµαντικά σε σχέση µε τους Έλληνες.
Όπως φαίνεται από τους παρακάτω πίνακες οι διαφορές είναι στατιστικά
σηµαντικές για α=0,001 σε 14 από τις 16 συγκρίσεις. Μια διαφορά είναι
στατιστικά σηµαντική για α=0,01. Μόνο σε µία σύγκριση δεν έχουµε στατιστικά
σηµαντική διαφορά αφού z=1,27.

Ερώτηση 1
Ποσοστά επιτυχίας (σωστές απαντήσεις)

Z = 2,774869

Ιάπωνες 93%
Κινέζοι 97%
Αµερικάνοι Α84 97%

Z test

Έλληνες 87%

Z = 6,237822
Z = 5,137879

Αµερικάνοι Β85 54%

Z = -8,81305

84

Me to EveryDay Mathematics Curriculum

85

Με το παραδοσιακό Curriculum
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Ερώτηση 2
Ποσοστά επιτυχίας (σωστές απαντήσεις)
Ιάπωνες 88%

Κινέζοι 88%

Z test
Z = 10,33595

Έλληνες 56,3%

Z = 11,03212

Αµερικάνοι Α 69%

Z = 3,236073

Αµερικάνοι Β 8%

Z = -17,0451

Ερώτηση 3
Ποσοστά επιτυχίας (σωστές απαντήσεις)
Ιάπωνες 96%

Κινέζοι 92%

Z test
Z = 15,79505

Έλληνες 54,3%

Z = 14,17551

Αµερικάνοι Α 95%

Z = 13,17237

Αµερικάνοι Β 27%

Z = -7,67631

Ερώτηση 4
Ποσοστά επιτυχίας (σωστές απαντήσεις)
Ιάπωνες 40%

Κινέζοι 74%

Z test
Z = -7,59914

Έλληνες 69,7%

Z = 1,279093

Αµερικάνοι Α 38%

Z = -7,70223

Αµερικάνοι Β 0%

Z = -27,8423
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3ο Κεφάλαιο
Επεξεργασία δεδοµένων
(Ερωτηµατολόγιο ΣΤ΄ τάξης)

3.1

Εισαγωγή

Το ερωτηµατολόγιο86 που δόθηκε σε µαθητές της ΣΤ΄ τάξης είναι
βασισµένο στο "Geometry Knowledge Test" του Carroll (1998) το οποίο
περιλαµβάνει ερωτήσεις από προηγούµενες έρευνες πάνω στα επίπεδα VanHiele.
Συνολικά έχει 27 ερωτήσεις µε στόχο να ανιχνεύσουν σε πιο επίπεδο VanHiele
βρίσκονται οι µαθητές που το συµπληρώνουν. Από τις 27 ερωτήσεις επιλέγηκαν
12 γιατί κρίθηκε πως αυτές οι δώδεκα ερωτήσεις µπορούσαν να δώσουν ένα
συνολικό γεωµετρικό "προφίλ" του κάθε µαθητή της έκτης τάξης, ενώ
ταυτόχρονα το ερωτηµατολόγιο θα ήταν πιο εύχρηστο αφού θα µπορούσε να
συµπληρωθεί µέσα σε µια διδακτική ώρα. Οι πέντε πρώτες ερωτήσεις
αντιπροσωπεύουν γνώσεις επιπέδου VanHiele 0, οι τέσσερις επόµενες γνώσεις
επιπέδου VanHiele 1 και οι τρεις τελευταίες γνώσεις επιπέδου VanHiele 2.
Η επεξεργασία έγινε - όπως και µε το ερωτηµατολόγιο της Ε΄ τάξης - µε
το στατιστικό πακέτο S.P.S.S. 10 (Statistical Package for Social Sciences).
Χρησιµοποιήθηκαν

Περιγραφικά Στατιστικά. Έγινε εφαρµογή του τεστ

ανεξαρτησίας ή τεστ Χ2 και του Paired-Samples t-Test. Για κάθε ερώτηση είχαµε
µια µεταβλητή για τις σωστές και λάθος απαντήσεις και µια µεταβλητή όπου
φαινόταν τι είδους λάθος έκανε ο µαθητής.

86

∆ες το ερωτηµατολόγιο στο Παράρτηµα.
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3.2

Επιδόσεις των µαθητών

Επιτυχίες των µαθητών σε κάθε
ερώτηση

1η Ερώτηση

Αριθµός µαθητών
που απάντησαν σωστά
166

Ποσοστό
83%

η

137

68,5%

η

12

6%

η

185

92,5%

η

183

91,5%

η

127

63,5%

η

170

85%

η

114

57%

η

2 Ερώτηση
3 Ερώτηση
4 Ερώτηση
5 Ερώτηση
6 Ερώτηση
7 Ερώτηση
8 Ερώτηση
9 Ερώτηση

107

53,5%

η

34

17%

η

67

33,5%

η

58

29%

10 Ερώτηση
11 Ερώτηση
12 Ερώτηση

Από την αρχική εικόνα των αποτελεσµάτων87 σε όλες τις ερωτήσεις
βλέπουµε πως σε ορισµένες ερωτήσεις τα ποσοστά επιτυχίας είναι όχι απλώς
άσχηµα αλλά τραγικά (ερωτήσεις 3, 10, 11 και 12). Μη ικανοποιητικές επιδόσεις
είχαµε στις ερωτήσεις 2, 6, 8 και 9. Από τις δώδεκα ερωτήσεις µόνο σε τέσσερις
τα ποσοστά δεν είναι ανησυχητικά (ερωτήσεις 1, 4, 5 και 7).

87

Για µια συστηµατικότερη ανάλυση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων δες στο
5ο κεφάλαιο "Συζήτηση".
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 Στην πρώτη ερώτηση είχαµε 166 σωστές απαντήσεις (83%) και 34
λανθασµένες (17%). Από τις λανθασµένες απαντήσεις οι 11 (5,5%) ήταν
επιλογή µόνο του 3ου στη σειρά γεωµετρικού σχήµατος88 και οι 8 (4%)
αφορούσαν επιλογή των σχηµάτων 2ο, 3ο & 4ο. Το 2ο στη σειρά σχήµα είναι
ένα σχήµα που µοιάζει µε ισόπλευρο τρίγωνο και γι’ αυτό ίσως 22 συνολικά
µαθητές (11%) το επιλέγουν λανθασµένα σαν τρίγωνο. Το ότι τα αµβλυγώνια
τρίγωνα δεν είναι "πρότυπα" σχήµατα για την ευρύτερη κατηγορία των
τριγώνων, έχει σαν αποτέλεσµα 11 µαθητές να µην τα θεωρούν τρίγωνα.

Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 1ης Ερώτησης
Συχνότητα Ποσοστό %
Γεωµετρικό σχήµα 2

3

1,5

Γεωµετρικό σχήµα 3

11

5,5

Γεωµετρικό σχήµα 1 & 2

4

2,0

Γεωµετρικό σχήµα 1 & 3

1

0,5

Γεωµετρικό σχήµα 2 & 3

4

2,0

Γεωµετρικό σχήµα 1 & 2 & 3

2

1,0

Γεωµετρικό σχήµα 2 & 3 & 4

8

4,0

Γεωµετρικό σχήµα 1 & 2 & 3 & 4

1

0,5

Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων

34

17,0

Σύνολο σωστών απαντήσεων

166

83,0

Σύνολο απαντήσεων

200

100,0

 Στη δεύτερη ερώτηση είχαµε 137 σωστές απαντήσεις (68,5%) και 63
λανθασµένες (31,5%). Το 12% των µαθητών έκανε λάθος επιλέγοντας µαζί µε
το 3ο και 6ο γράµµα (οι σωστές επιλογές) και το 1ο (είναι το γράµµα Α). Συνολικά
το 22% των µαθητών επιλέγει λανθασµένα και το γράµµα Α. Ένας στους τρεις
µαθητές κάνει λάθος στην αναγνώριση µιας γεωµετρικής έννοιας που είναι από
τις πιο βασικές, την παραλληλία.

88

∆ες το ερωτηµατολόγιο στο Παράρτηµα.
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Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 2ης Ερώτησης
Γράµµα 3
Γράµµα 4
Γράµµα 6
Γράµµατα 1 & 3
Γράµµατα 1 & 4
Γράµµατα 1& 5
Γράµµατα 1 & 6
Γράµµατα 4 & 5
Γράµµατα 4 & 6
Γράµµατα 1, 2 & 4
Γράµµατα 1, 3 & 4
Γράµµατα 1, 3 & 6
Γράµµατα 1, 5 & 6
Γράµµατα 2, 3 & 6
Γράµµατα 3, 4 & 6
Γράµµατα 3, 5 & 6
Γράµµατα 1, 3, 4 & 6
Γράµµατα 1, 3, 5 & 6
Γράµµατα 1, 3, 4, 5 & 6
Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων
Σύνολο σωστών απαντήσεων
Σύνολο απαντήσεων

Συχνότητα Ποσοστό %
1
0,5
5
2,5
2
1,0
2
1,0
1
0,5
1
0,5
5
2,5
3
1,5
2
1,0
1
0,5
1
0,5
24
12,0
2
1,0
1
0,5
1
0,5
4
2,0
2
1,0
4
2,0
1
0,5
63
31,5
137
68,5
200
100,0

 Στην τρίτη ερώτηση είχαµε 12 µόλις σωστές απαντήσεις (6%) και 188
λανθασµένες (94%)!!! Το 48% των µαθητών έκανε λάθος επιλέγοντας µόνο το
1ο, 2ο και 4ο γεωµετρικό σχήµα και 27 µαθητές (13,5%) επέλεξαν λανθασµένα
το 2ο και το 4ο. Τα τραγικά ποσοστά οφείλονται στην αδυναµία των µαθητών να
κάνουν ανάλυση ιδιοτήτων των γεωµετρικών σχηµάτων και στην επιλογή τους
µε βάση το φαινόµενο του "προτύπου".
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Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 3ης Ερώτησης
Γεωµετρικό σχήµα 1
Γεωµετρικό σχήµα 2
Γεωµετρικό σχήµα 4
Γεωµετρικό σχήµα 5
Γεωµετρικά σχήµατα 1 & 2
Γεωµετρικά σχήµατα 1 & 3
Γεωµετρικά σχήµατα 1 & 4
Γεωµετρικά σχήµατα 2 & 3
Γεωµετρικά σχήµατα 2 & 4
Γεωµετρικά σχήµατα 3 & 5
Γεωµετρικά σχήµατα 4 & 5
Γεωµετρικά σχήµατα 1, 2 & 3
Γεωµετρικά σχήµατα 1, 2 & 4
Γεωµετρικά σχήµατα 1, 4 & 5
Γεωµετρικά σχήµατα 2, 4 & 5
Γεωµετρικά σχήµατα 1, 2, 3 & 4
Γεωµετρικά σχήµατα 1, 2, 4 & 5
∆εν απάντησαν
Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων
Σύνολο σωστών απαντήσεων
Σύνολο απαντήσεων

Συχνότητα Ποσοστό %
1
0,5
1
0,5
11
5,5
1
0,5
17
8,5
1
0,5
7
3,5
1
0,5
27
13,5
1
0,5
6
3,0
5
2,5
96
48,0
3
1,5
1
0,5
3
1,5
5
2,5
1
0,5
188
94,0
12
6,0
200
100,0

 Στην τέταρτη ερώτηση είχαµε µόνο 15 λανθασµένες απαντήσεις
(7,5%). Τα λάθη ήταν κυρίως επιλογή της 2ης και της 4ης απάντησης (δες το
ερωτηµατολόγιο στο Παράρτηµα).

Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 4ης Ερώτησης
Συχνότητα Ποσοστό %
3
1,5

Επιλογή 2ης απάντησης
Επιλογή 3ης απάντησης

1

0,5

Επιλογή 4ης απάντησης

3

1,5

Επιλογή 1ης & 2ης απάντησης

1

0,5
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Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 4ης Ερώτησης
Επιλογή 1ης & 3ης απάντησης

5

2,5

Επιλογή 1ης & 4ης απάντησης

1

0,5

Επιλογή 1ης, 2ης & 4ης απάντησης

1

0,5

Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων

15

7,5

Σύνολο σωστών απαντήσεων

185

92,5

Σύνολο απαντήσεων

200

100,0

 Στην πέµπτη ερώτηση είχαµε 183 σωστές απαντήσεις (91,5%) και
17 λανθασµένες 8,5%). Το πιο συνηθισµένο λάθος ήταν η επιλογή της 3ης
απάντησης (που ήταν η ορθή) µαζί µε την 5η (κώνος).

Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 5ης Ερώτησης
Συχνότητα Ποσοστό %
1
0,5

ης

Επιλογή 4 απάντησης
Επιλογή 5ης απάντησης

4

2,0

Επιλογή 1ης & 3ης απάντησης

1

0,5

Επιλογή 3ης & 4ης απάντησης

1

0,5

Επιλογή 3ης & 5ης απάντησης

8

4,0

Επιλογή 1ης, 3ης & 5ης απάντησης

1

0,5

∆εν απάντησαν

1

0,5

Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων

17

8,5

Σύνολο σωστών απαντήσεων

183

91,5

Σύνολο απαντήσεων

200

100,0

 Στην έκτη ερώτηση το 63,5% των µαθητών απαντά σωστά
επιλέγοντας την 3η απάντηση στη σειρά («έχουν δύο γωνίες ίσες»), ενώ το
36,5% επιλέγει λανθασµένες απαντήσεις. Το 11,0% του συνολικού δείγµατος
επιλέγει λανθασµένα την 1η απάντηση και το 11,5% την 4η. Και οι δυο αυτές
απαντήσεις αφορούν χαρακτηριστικά των ισόπλευρων τριγώνων και όχι
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ισοσκελών. Οι µαθητές αυτοί µάλλον συγχέουν τα ισοσκελή µε τα ισόπλευρα
τρίγωνα. Επίσης τέσσερις µαθητές δεν απάντησαν.

Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 6ης Ερώτησης
ης

Επιλογή 1 απάντησης
Επιλογή 2ης απάντησης
Επιλογή 4ης απάντησης
Επιλογή 5ης απάντησης
Επιλογή 1ης & 3ης απάντησης
Επιλογή 1ης & 4ης απάντησης
Επιλογή 2ης & 3ης απάντησης
Επιλογή 2ης & 4ης απάντησης
Επιλογή 3ης & 4ης απάντησης
Επιλογή 1ης, 2ης & 4ης απάντησης
∆εν απάντησαν
Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων
Σύνολο σωστών απαντήσεων
Σύνολο απαντήσεων

Συχνότητα Ποσοστό %
22
11,0
6
3,0
23
11,5
6
3,0
3
1,5
1
0,5
4
2,0
1
0,5
2
1,0
1
0,5
4
2,0
73
36,5
127
63,5
200
100,0

 Στην έβδοµη ερώτηση 30 µαθητές από τους 200 (15%) επιλέγουν
λανθασµένα άλλα σχέδια και όχι το 2ο στη σειρά που είναι το σωστό. Η
κυριότερη προτίµηση όσων κάνουν λάθος είναι το 3ο στη σειρά σχέδιο (το
επιλέγουν 19 µαθητές, δηλαδή το 9,5%).

Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 7ης Ερώτησης
Συχνότητα Ποσοστό %
1
0,5
19
9,5
5
2,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5

Σχήµα 1
Σχήµα 3
Σχήµα 4
Σχήµατα 1 & 2
Σχήµατα 2 & 3
Σχήµατα 2 & 4
Σχήµατα 2, 3 & 4
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Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 7ης Ερώτησης
∆εν απάντησαν
Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων
Σύνολο σωστών απαντήσεων
Σύνολο απαντήσεων

1
30
170
200

0,5
15,0
85,5
100,0

 Στην όγδοη ερώτηση µόνο το 57% των µαθητών απαντούν σωστά,
ενώ το υπόλοιπο 43% αδυνατεί να επιλύσει το πρόβληµα που απαιτεί
επαγωγικό συλλογισµό. Έξι µαθητές από τους 86 που απάντησαν λάθος
κατέχουν τη στρατηγική επίλυσης (κάνουν σφάλµα στην διαίρεση). Τριάντα ένα
µαθητές (15,5%) αδυνατούν να δώσουν οποιαδήποτε απάντηση. Πιθανή
εξήγηση των χαµηλών ποσοστών επιτυχίας ίσως είναι ότι οι ιδιότητες
παραλληλογράµµων διδάσκονται στο τέλος της πέµπτης τάξης. ∆ηλαδή οι
µαθητές που κλήθηκαν να απαντήσουν την ερώτηση διδάχτηκαν για την
ιδιότητα της διαγωνίου να χωρίζει ένα παραλληλόγραµµο σε δύο ίσα τρίγωνα,
ένα χρόνο πριν. Επειδή αυτή η διδακτική ενότητα είναι κατά το τέλος της
σχολικής χρονιάς µπορεί κάποιοι από αυτούς να µην πρόλαβαν να τη
διδαχτούν.

Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 8ης Ερώτησης
Λάθος στον πολλαπλασιασµό
Άλλες πράξεις
∆εν απάντησαν
Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων
Σύνολο σωστών απαντήσεων
Σύνολο απαντήσεων

Συχνότητα Ποσοστό %
6
3,0
49
24,5
31
15,5
86
43,0
114
57,0
200
100,0

 Στην ένατη ερώτηση το 93 µαθητές απάντησαν λάθος (46,%).
Τριάντα εννιά από αυτούς (19,5%) επέλεξαν την 4η απάντηση. ∆ώδεκα (6%)
δεν έδωσαν απάντηση. Οι δυνατότητες επαγωγικού συλλογισµού των µαθητών
εµφανίζονται πολύ χαµηλές.
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Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 9ης Ερώτησης
Συχνότητα Ποσοστό %
ης

4

2,0

ης

15

7,5

ης

22

11,0

39

19,5

Επιλογή 1 & 5 απάντησης

1

0,5

∆εν απάντησαν

12

6,0

Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων

93

46,5

Σύνολο σωστών απαντήσεων

107

53,5

Σύνολο απαντήσεων

200

100,0

Επιλογή 1 απάντησης
Επιλογή 2 απάντησης
Επιλογή 3 απάντησης
ης

Επιλογή 4 απάντησης
ης

ης

 Στη δέκατη ερώτηση 166 µαθητές (83%) δεν δίνουν σωστή
απάντηση!!! Η επίλυση απαιτούσε επαγωγική λογική και γνώση πως το άνοιγµα
µιας γωνίας που οι πλευρές της είναι πάνω σε µια ευθεία, είναι 180ο. Είκοσι ένα
µαθητές δεν έδωσαν απάντηση.

Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 10ης Ερώτησης
Συχνότητα Ποσοστό %
Σωστός συλλογισµός, λάθος αποτέλεσµα

2

1,0

Λάθος συλλογισµός, άλλες πράξεις

143

71,5

∆εν απάντησαν

21

10,5

Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων

166

83,0

Σύνολο σωστών απαντήσεων

34

17,0

Σύνολο απαντήσεων

200

100,0

 Στην ενδέκατη ερώτηση έχουµε µόνο 67 σωστές απαντήσεις
(33,5%). Από τα λάθη µεγαλύτερη συχνότητα παρουσιάζουν η αναγνώριση και
σχεδιασµός του 1ου γεωµετρικού σχήµατος (δες το ερωτηµατολόγιο στο
Παράρτηµα) µε 43 µαθητές καθώς και ο συνδυασµός του 1ου και 2ου σχήµατος
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(49

µαθητές:

24,5%).

Οι

συντριπτική

πλειοψηφία

των

λανθασµένων

ο

απαντήσεων περιλαµβάνουν το τραπέζιο (1 γεωµετρικό σχήµα). Προβλήµατα
στην αναγνώριση του τραπεζίου συναντήσαµε και στο ερωτηµατολόγιο της Ε΄
τάξης.

Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 11ης Ερώτησης
Συχνότητα Ποσοστό %
Σχήµα 1

43

21,5

Σχήµατα 1 & 2

49

24,5

Σχήµατα 1 & 3

5

2,5

Σχήµατα 1, 2 & 3

22

11,0

Σχήµατα 1, 2 & 4

3

1,5

Σχήµατα 1, 2, 3 & 4

5

2,5

∆εν απάντησαν

6

3,0

Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων

133

66,5

Σύνολο σωστών απαντήσεων

67

33,5

Σύνολο απαντήσεων

200

100,0

 Στη δωδέκατη ερώτηση το 71% των µαθητών απαντάει λανθασµένα
. Το 58,5% επιλέγει την 4η στη σειρά απάντηση («κανένα τετράγωνο δεν είναι
ορθογώνιο»). Λείπει ο παραγωγικός µαθηµατικός συλλογισµός που θα
επέτρεπε σε ένα µαθητή να κατανοήσει πως κάθε τετράγωνο αφού έχει τις
απέναντι πλευρές του παράλληλες είναι και παραλληλόγραµµο.
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Συχνότητες λανθασµένων
απαντήσεων 12ης Ερώτησης
Συχνότητα Ποσοστό %
Επιλογή 1ης απάντησης

10

5,0

Επιλογή 3ης απάντησης

9

4,5

Επιλογή 4ης απάντησης

117

58,5

Επιλογή 1ης & 4ης απάντησης

1

0,5

∆εν απάντησαν

5

2,5

Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων

142

71,0

Σύνολο σωστών απαντήσεων

58

29,0

Σύνολο απαντήσεων

200

100,0

 Οι µαθητές που είχαν απόλυτη επιτυχία (απάντησαν σωστά σε όλες
τις ερωτήσεις) ήταν µόλις ένας από τους 200, ενώ αυτοί που είχαν απόλυτη
αποτυχία (δεν απάντησαν σωστά σε καµία ερώτηση), ήταν επίσης ένας στους
200. Σε µια µόνο ερώτηση απάντησαν σωστά 2 µαθητές (1%), σε 2 ερωτήσεις
απάντησαν σωστά 3 µαθητές (1,5%), σε 3 ερωτήσεις 6 µαθητές (3%), σε 4
ερωτήσεις 21 µαθητές (10,5%), σε 5 ερωτήσεις 29 µαθητές (14,5%), σε 6
ερωτήσεις 27 µαθητές (13,5%), σε 7 ερωτήσεις 33 µαθητές (16,5%), σε 8
ερωτήσεις 24 µαθητές (12%), σε 9 ερωτήσεις 28 µαθητές (14%), σε 10
ερωτήσεις 19 µαθητές (9,5%) και σε 11 ερωτήσεις 6 µαθητές (3%).
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πως µόνο το 55,5% των µαθητών δίνει
σωστές απαντήσεις σε περισσότερες από 6 ερωτήσεις. Αν δηλαδή όπως γίνεται
συνήθως επιλέξουµε ως βάση επιτυχίας τις µισές ερωτήσεις (έξι), τότε το 44,5%
των µαθητών είχαν επιδόσεις "κάτω από τη βάση".
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Συχνότητες επιτυχίας
Συχνότητα Ποσοστό %
Απάντησαν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις

1

0,5%

Απάντησαν σωστά σε 11 από τις 12 ερωτήσεις

2

3,0%

Απάντησαν σωστά σε 10 από τις 12 ερωτήσεις

3

9,5%

Απάντησαν σωστά σε 9 από τις 12 ερωτήσεις

6

14,0%

Απάντησαν σωστά σε 8 από τις 12 ερωτήσεις

21

12,0%

Απάντησαν σωστά σε 7 από τις 12 ερωτήσεις

29

16,5%

Απάντησαν σωστά σε 6 από τις 12 ερωτήσεις

27

13,5%

Απάντησαν σωστά σε 5 από τις 12 ερωτήσεις

33

14,5%

Απάντησαν σωστά σε 4 από τις 12 ερωτήσεις

24

10,5%

Απάντησαν σωστά σε 3 από τις 12 ερωτήσεις

28

3,0%

Απάντησαν σωστά σε 2 από τις 12 ερωτήσεις

19

1,5%

Απάντησαν σωστά σε 1 από τις 12 ερωτήσεις

6

1,0%

∆εν απάντησαν σωστά σε καµία ερώτηση

1

0,5%

200

100%

Σύνολο µαθητών

3.3 Οµαδοποίηση ερωτήσεων και σύγκριση αποτελεσµάτων
Χωρίσαµε τις ερωτήσεις σε τρεις µεγάλες οµάδες µε κριτήριο το επίπεδο
VanHiele89 στο οποίο εντάσσονται. Έτσι έχουµε την οµάδα ερωτήσεων 1ως και
5 που ανήκει στο επίπεδο VanHiele 0 (οµάδα Α), την οµάδα ερωτήσεων 6 ως και
9 που ανήκει στο επίπεδο VanHiele 1 (οµάδα Β) και την οµάδα ερωτήσεων 10
ως και 12 που ανήκει στο επίπεδο VanHiele 2 (οµάδα Γ). Σκοπός µας να
διαπιστώσουµε αν οι επιδόσεις των µαθητών στις τρεις αυτές οµάδες ερωτήσεων
εµφανίζουν στατιστικά σηµαντική διαφορά. Οµαδοποιήσαµε τις ερωτήσεις και
είχαµε µέση τιµή στην οµάδα Α 68,30 (µε άριστα το 100), στην οµάδα Β 64,75
89

Για τα επίπεδα VanHiele δες στο οµώνυµο κεφάλαιο του Θεωρητικού µέρους
της εργασίας.
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και στην οµάδα Γ 26,50. Οι µαθητές λοιπόν έχουν καλύτερες επιδόσεις στα
χαµηλότερα επίπεδα VanHiele. Με Paired Samples T-Test συγκρίναµε τις µέσες
τιµές των οµάδων αυτών. Ο έλεγχος έδειξε πως οι µέσες τιµές των οµάδων Α και
Β δεν διαφέρουν σηµαντικά µε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05, αφού t=1,907,
df=199 και Sig.(2 tailed)=0,058 > 0,05. Οι µέσες τιµές όµως των οµάδων Β και Γ
εµφανίζουν στατιστικά σηµαντική διαφορά (t=17,335, df=199 και Sig.(2
tailed)=0,000 < 0,05). Τέλος, στατιστικά σηµαντική διαφορά έχουµε και µεταξύ
των οµάδων Α και Γ (t=19,760, df=199 και Sig.(2 tailed)=0,000 < 0,05. Οι
διαφορές αυτές επιβεβαιώνουν ότι οι οµάδες αυτές των ερωτήσεων
αντιπροσωπεύουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. ∆ιαπιστώνεται επίσης πως
λίγοι µαθητές καταφέρνουν να "ανέλθουν" στο επίπεδο VanHiele 2.

 Τα παρακάτω γραφήµατα παρουσιάζουν τις επιδόσεις των µαθητών
στις τρεις οµάδες ερωτήσεων Α, Β και Γ που αναφέραµε στην προηγούµενη
παράγραφο. Το τελευταίο γράφηµα ενισχύει την άποψη πως λίγοι µαθητές
καταφέρνουν να "ανέλθουν" στο επίπεδο VanHile 2, αφού εµφανίζει το 47% των
µαθητών να µην απαντάει σε καµιά ερώτηση ενώ το 32% µόνο σε µια από τις
τρεις.
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Επιδόσεις των µαθητών στην οµάδα Α (ερωτήσεις 1 ως 5)
60

53

Ποσοστό %

50

40

30
27
20

10

11
5

4

0

0 από 5

1 από 5

2 από 5

3 από 5

4 από 5

5 από 5
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Επιδόσεις των µαθητών στην οµάδα Β (ερωτήσεις 6 ως 9)
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Επιδόσεις των µαθητών στην οµάδα Γ (ερωτήσεις 10 ως 12)
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3.4 Κατηγοριοποίηση των µαθητών µε βάση τις επιτυχηµένες απαντήσεις
τους
Ο παρακάτω πίνακας βασίζεται στις συχνότητες επιτυχίας των µαθητών
που παρουσιάστηκαν στην αρχή της ενότητας 3.2 αυτού του κεφαλαίο. Οι
µαθητές που απαντούν επιτυχώς από 0 ως και 3 ερωτήσεις από τις 12, αποτελούν
την οµάδα "πολύ αδύναµοι", όσοι απαντούν επιτυχώς από 4 ως και 6 ερωτήσεις
θεωρούνται "αδύναµοι", όσοι απαντούν επιτυχώς από 7 ως και 9 ερωτήσεις
θεωρούνται "µέτριοι", και όσοι απαντούν επιτυχώς πάνω από 9 ερωτήσεις
θεωρούνται "καλοί".
Κατηγοριοποίηση των µαθητών
ποσοστό
Απαντούν σωστά από 0 ως και 3 ερωτήσεις

6%

"πολύ
αδύναµοι"

Απαντούν σωστά από 4 ως και 6 ερωτήσεις

38,5%

"αδύναµοι"

Απαντούν σωστά από 7 ως και 9 ερωτήσεις

42,5%

"µέτριοι"

Απαντούν σωστά από 10 ως και 12 ερωτήσεις

13%

"καλοί"
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3.5

∆ιασταύρωση των ερωτήσεων
Όπως επισηµάναµε και στην αντίστοιχη ενότητα του 2ου κεφαλαίου, η

διασταύρωση µεταβλητών µε πίνακες συνάφειας διπλής εισόδου (Crosstabs 2 Χ
2) µας βοηθάει στην αναζήτηση της έντασης και φύσης της (πιθανής) σχέσης
τους (Τσάντας, Μωυσιάδης, Μπαγιάτης, & Χατζηπαντελής, 1999, σ.3-173). Η
µέθοδος Χ2 (Chi Square Tests), χρησιµοποιείται γενικά για να εκτιµήσουµε αν
δύο ή περισσότερα δείγµατα, τα οποία αποτελούνται από δεδοµένα συχνοτήτων,
διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους (Howitt & Cramer, 2001, σ.121).
Από την διασταύρωση των αποτελεσµάτων σε κάθε ερώτηση και τον
έλεγχο Χ2 προέκυψε πως µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,05
υπάρχει στατιστικά σηµαντική εξάρτηση µεταξύ των παρακάτω ερωτήσεων:
1↔2, 1↔5, 1↔6, 1↔7, 1↔8, 1↔9, 1↔11
2↔4, 2↔5, 2↔6, 2↔8, 2↔9, 2↔11, 2↔12
4↔5, 4↔8

5↔8, 5↔9, 5↔11

6↔8, 6↔9, 6↔11, 6↔12

7↔8, 7↔10, 7↔11

8↔10, 8↔11

9↔11, 9↔12

10↔11

11↔12

∆ηλαδή από τα εξήντα έξι συνολικά ζεύγη που µπορούν να δηµιουργηθούν µε
όλες τις διασταυρώσεις των αποτελεσµάτων, έχουµε τριάντα δύο ζεύγη
ερωτήσεων των οποίων τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική
συσχέτιση. Η διασπορά των συσχετίσεων µεταξύ σχεδόν όλων των ερωτήσεων
(εκτός της ερώτησης 3 λόγω του τραγικού ποσοστού αποτυχίας) δεν επιτρέπουν
να προχωρήσουµε σε ασφαλή εξαγωγή συµπερασµάτων.
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4ο Κεφάλαιο
Συνεντεύξεις Στ΄ τάξης

4.1

Ευρήµατα και ερµηνεία τους
Η συνέντευξη ήταν ηµιδοµηµένη και σκόπευε στην διευκρίνιση και

εµβάθυνση στοιχείων που ήδη είχαν εντοπιστεί από την επεξεργασία των
ερωτηµατολογίων

(π.χ.

το

ζήτηµα

της

γεωµετρικής

ορολογίας

που

χρησιµοποιείται από τους µαθητές, οι σχεδιαστικές δεξιότητες τους, οι
δυνατότητες "λογικής του χώρου", κ.τ.λ.)90.
Η σηµαντικότερη διαπίστωση από τη διαδικασία των συνεντεύξεων ήταν
η τεράστιας εκτάσεως σύγχυση που επικρατεί πάνω σε ζητήµατα γεωµετρικών
όρων. Οι όποιες γεωµετρικές γνώσεις έχουν κατακτηθεί µοιάζουν "λίθοι, πλίνθοι
και κέραµοι ατάκτως ερριµµένα".
Το "µπέρδεµα" είναι εντυπωσιακό. Όταν δείχνουµε ένα ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο στον Νίκο Χ. και τον ρωτάµε "τι είναι αυτό;" απαντάει πως αν
το βάλουµε όρθιο είναι ορθογώνιο, αν το βάλουµε οριζόντια είναι κύβος. Και
όταν τον ρωτάµε "τι είναι κύβος;" λέει πως «είναι δύο τετράγωνα που το ένα
µπαίνει µέσα στο άλλο».
Η ∆έσποινα Κ. όταν της ζητείται να πει τι βλέπει έχοντας µπροστά της
δύο ίσες γωνίες µε διαφορετικά µήκη πλευρών δηλώνει: «είναι δύο οξείες
ευθείες». Νοµίζοντας πως πρόκειται για φραστικό λάθος επανερχόµαστε µετά
από δέκα λεπτά µε άλλες γωνίες. Χρησιµοποιεί ίδια φρασεολογία.
Πως κατάλαβες, ρωτάµε τον Γιώργο Μ., ότι αυτό είναι ένα ορθογώνιο;
«Έχει ορθές γωνίες και δεν είναι παράλληλες οι πλευρές του» απαντάει. Το ίδιο
περίπου

συµβαίνει

µε

τον

Βασίλη

90

Ο.

Του

δείχνουµε

ένα

πλάγιο

Στο παράρτηµα της εργασίας βρίσκεται το "σχέδιο" της συνέντευξης το οποίο
περιλαµβάνει όλες τις θεµατικές περιοχές που έγινε προσπάθεια να εξεταστούν.
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παραλληλόγραµµο και το ονοµάζει ορθογώνιο. "Γιατί είναι ορθογώνιο;" ρωτάµε.
«∆εν έχει παράλληλες γραµµές» η απάντηση του.
Όταν ρωτάµε την Κατερίνα Τ. πως κατάλαβε ότι το τρίγωνο που της
δείχνουµε είναι ισοσκελές, λέει πως «οι γωνίες είναι όλες οξείες και οι δύο
κάθετες πλευρές είναι ίσες». Της ζητάµε να µας δείξει τις κάθετες πλευρές και
δείχνει τις δύο ίσες πλευρές του τριγώνου. Σχεδιάζουµε σε ένα χαρτί δύο κάθετα
ευθύγραµµα τµήµατα και της τα δείχνουµε ρωτώντας "τι είναι αυτά;". ∆εν ξέρει.
∆είχνουµε άλλα τρίγωνα ρωτώντας αν έχει κάποιο κάθετες πλευρές και η
Κατερίνα δείχνει πάλι ένα ισοσκελές καθώς και ένα ισόπλευρο, προσπερνώντας
δύο ορθογώνια τρίγωνα.
Ο Αποστόλης Κ. βλέπει ένα πλάγιο παραλληλόγραµµο και λέει πως είναι
τραπέζιο. "Από πού το κατάλαβες;", ρωτάµε. «Έχει τις δύο παράλληλες γωνίες
ίσες» απαντάει. Όταν ρωτάµε ποιες είναι οι παράλληλες γωνίες, δείχνει τις οξείες
γωνίες του πλάγιου παραλληλόγραµµου. Επιµένουµε. ∆είχνουµε τις αµβλείες
γωνίες και ρωτάµε "γιατί αυτές δεν είναι παράλληλες;", για να πάρουµε την
απάντηση πως «είναι πάρα πολύ µεγάλες».
Ο Στέλιος Χ. αναγνωρίζει αµέσως πως ένα τρίγωνο είναι ισοσκελές αλλά
όταν ερωτάται από πού το κατάλαβε, λέει πως «είναι ισοσκελές γιατί έχει δύο
παράλληλες γραµµές». Όταν τον ρωτάµε "πότε δύο γραµµές είναι παράλληλες;"
απαντάει: «είναι δύο γραµµές που είναι ίσες µεταξύ τους». Του δείχνουµε αµέσως
ένα τραπέζιο και τον ρωτάµε αν έχει παράλληλες γραµµές. «Όχι» είναι η
απάντηση του.
Ρωτήσαµε τον Πολύτιµο Π. αν ξέρει τα είδη τριγώνου. «∆εν θυµάµαι.
Πάντως όλα τα τρίγωνα έχουν δύο ευθείες ίσες», απάντησε. "Όλα;" ξαναρωτάµε,
για να πάρουµε θετική απάντηση.
«Τρίγωνο είναι αυτό που έχει τρεις γωνίες και δύο ίσες πλευρές» αναφέρει
αντίστοιχα ο Γιώργος Τ., ενώ για τον κύβο λέει πως «κάθε πλευρά του έχει το
σχήµα κύβου». «Το ισόπλευρο έχει ίσες πλευρές ενώ το ισοσκελές έχει ίσες
γωνίες», δηλώνει για τα τρίγωνα ο Κώστας Λ.
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"Ποια είναι τα είδη τριγώνων;" ρωτάµε την Κατερίνα Λ. «Τα παράλληλα
τρίγωνα, τα κανονικά, αυτά που είναι άνισα, τα πιο µεγάλα» απαντάει. Για το
τρίγωνο δηλώνει πως «είναι ένα σχήµα που αποτελείται από άνισες γωνίες». "∆εν
θα µπορούσαν οι γωνίες να είναι ίσες;" την ρωτάµε. «Όχι» λέει µε σιγουριά.
"Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ορθογωνίου;" ρωτάµε την Σόνια Π.
όταν αναγνωρίζει το σχήµα που της δείχνουµε. «Οι απέναντι γραµµές είναι ίσιες.
Έχει οκτώ έδρες», η απάντηση.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποσπάσµατα φανερώνουν µια σοβαρής
εκτάσεως σύγχυση των γεωµετρικών εννοιών και όρων που σίγουρα αποτελεί
τροχοπέδη για την εκµάθηση γεωµετρικών διδακτικών αντικειµένων που θα
ακολουθήσουν. Θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε το φαινόµενο σαν
"γεωµετρική

οµίχλη":

το

ανακάτωµα

δηλαδή

όρων,

ιδιοτήτων

και

γεωµετρικών σχέσεων χωρίς οι µαθητές να κατανοούν τι αντιστοιχεί σε τι. Μια
θολούρα στις γεωµετρικές γνώσεις και δεξιότητες.
Το πλάγιο παραλληλόγραµµο αναγνωρίζεται σαν τραπέζιο από ένα
µεγάλο ποσοστό των συνεντευξιαζόµενων (55%). Αυτό φυσικά δεν µπορεί να
είναι τυχαίο. Ανάλογα ευρήµατα είχαµε και από τα ερωτηµατολόγια της Ε΄
τάξης. Η διδασκαλία για τα είδη των τετραπλεύρων και τα στοιχεία τους πρέπει
να αλλάξει ριζικά. Ίσως η γεωµετρική σχεδίαση σαν δραστηριότητα να
προσφέρει την κατάλληλη εµβάθυνση91.
Υστέρηση παρουσιάζεται στην κατανόηση και απαρίθµηση των
χαρακτηριστικών

ενός

γεωµετρικού

σχήµατος

ακόµα

και

όταν

αυτό

αναγνωρίζεται. Σύµφωνα µε τον Duval «η ικανότητα εντοπισµού στοιχειωδών
γεωµετρικών ιδιοτήτων µε απλή θεώρηση του σχήµατος παίζει σηµαντικό ρόλο
στην εκµάθηση της γεωµετρίας»92. ∆εκατέσσερις από τους είκοσι µαθητές
αναγνωρίζουν το ορθογώνιο παραλληλόγραµµο αλλά µόνο οι 3 αναφέρουν σαν
91

Μεγάλη πλέον σηµασία αποδίδεται από πολλούς ερευνητές στη γεωµετρική
κατασκευή και τη γεωµετρική σχεδίαση ως άξονες ενός σύγχρονου Αναλυτικού
Προγράµµατος (Λεµονίδης, 2002· Οικονόµου, & Τζεκάκη, 1993).
92

Κούρκουλος, Τζανάκης, & Θεολογγίτου, 2000.
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χαρακτηριστικό του πως οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες. Επίσης µόνο
9 ξέρουν πως έχει απέναντι πλευρές ίσες, µόνο 2 πως οι γωνίες του είναι ίσες και
µόνο 6 πως οι γωνίες του είναι ορθές.
Η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών (90%) δεν γνωρίζει την έννοια
της διαγωνίου σε ένα ορθογώνιο παρόλο που την έχει διδαχτεί. Απογοητευτικά
είναι τα ποσοστά αναγνώρισης ισοσκελούς τριγώνου (40%) και ισόπλευρου
τριγώνου (45%). Μόνο όµως 6 µαθητές (30%) µπορούν να δώσουν τους
σωστούς ορισµούς τους.
Η επίδειξη ίσων γωνιών µε διαφορετικά µήκη των πλευρών τους και η
λανθασµένη αναγνώριση από 17 µαθητές ως µεγαλύτερων γωνιών αυτών που
έχουν µεγαλύτερο µήκος πλευρών, δείχνει εσφαλµένη κατανόηση της γωνίας ως
νοητικό και µαθηµατικό αντικείµενο. Είναι πάντως ένα εύρηµα που απαντιέται
συχνά στις έρευνες (Κούρκουλος, Τζανάκης, & Θεολογγίτου, 2000).
Η επίδειξη γεωµετρικών στερεών δίνει µια διπλή εικόνα. Ο κύβος και ο
κύλινδρος αναγνωρίζονται σχεδόν από όλους τους µαθητές, ενώ το ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο (σε διάφορες µορφές) περίπου από τους µισούς. Τα
γεωµετρικά στερεά στην ΣΤ΄ ∆ηµοτικού διδάσκονται σε 3 διδακτικές ώρες93.
Συνήθως όµως οι δύο τελευταίες διδακτικές ενότητες "Αναπτύγµατα επιφανειών
γεωµετρικών στερών" και "Πως κατασκευάζουµε και σχεδιάζουµε τα σχήµατα των
γεωµετρικών στερεών" δεν αντιµετωπίζονται µε την ίδια βαρύτητα µε την πρώτη
("Γνωρίσµατα των γεωµετρικών στερεών"), και αυτό έχει επιπτώσεις. Αυτό
φαίνεται και από την σχεδίαση του κύβου όπου µόνο 5 µαθητές (25%) έκαναν
ικανοποιητικά σχέδια.
Αντίθετα στη σχεδίαση του τετραγώνου και τριγώνου τα αποτελέσµατα
ήταν καλύτερα – αναµενόµενο βέβαια λόγω και της πιο απλής µορφής των
σχεδίων. Στο τρίγωνο έχουµε πετυχηµένη σχεδίαση από 19 µαθητές, αλλά στο
τετράγωνο µόνο από 14 (70%). Γενικότερα οι δεξιότητες σχεδίασης των
µαθητών δεν ήταν ικανοποιητικές. Η χρήση των γεωµετρικών οργάνων δεν

93

Τα µαθηµατικά µου – ΣΤ΄ τάξη δηµοτικού – πρώτο µέρος – σελίδες 92~106.
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γινόταν µε ευχέρεια. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του µοιρογνωµονίου.
Αφού σχεδίαζαν το τρίγωνο τους ζητούσαµε να µετρήσουν πόσες µοίρες είναι η
κάθε γωνία του και µετά να προσθέσουν τις τρεις γωνίες. Μόνο 4 από τους 20
βρήκαν άθροισµα 180ο και αυτό οφείλονταν στην αδυναµία χρήσης του
µοιρογνωµονίου. Ιδιαίτερα µεγάλο πρόβληµα υπάρχει µε την µέτρηση της
"πάνω" γωνίας του τριγώνου (δεν ξέρουν πώς να τοποθετήσουν τι
µοιρογνωµόνιο).
Η κατασκευές µε κύβους που αντιπροσωπεύουν σχέδια που βλέπουν οι
µαθητές, αναδεικνύουν τις δυνατότητες τους στην "λογική του χώρου" (De
Moor, 2000). Απαιτούν επαγωγικό συλλογισµό, συλλογισµό µε αναλογίες,
αναγνώριση ισοµορφισµών. Στις απλές κατασκευές είχαµε επιτυχία από όλους
τους µαθητές αλλά σε πιο σύνθετες µόνο το 30% τα κατάφερε. Τέτοιου είδους
προβλήµατα (προτείνονται από το κίνηµα των "Ρεαλιστικών Μαθηµατικών") δεν
διδάσκονται στο ελληνικό σχολείο και κάποια στιγµή πρέπει να υπάρξει
ενσωµάτωση τους στο πρόγραµµα σπουδών.

4.2

Το "προφίλ" ενός µαθητή στη γεωµετρία µέσα από τις συνεντεύξεις
Ο µαθητής της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού δεν έχει εµπεδώσει και κατανοήσει

πλήρως τη γεωµετρική ορολογία. Μπερδεύει τους όρους που χρησιµοποιούνται
για τις διάφορες γεωµετρικές έννοιες. Έτσι συχνά αναφέρεται στο α έχοντας στο
µυαλό του το β. Παραδείγµατος χάρη µιλάει για το τραπέζιο εννοώντας το
παραλληλόγραµµο. Η ικανότητα του στην αναγνώριση των γεωµετρικών
σχηµάτων δεν είναι ικανοποιητική. Το ίδιο συµβαίνει και µε την κατανόηση των
ιδιοτήτων κάθε γεωµετρικού σχήµατος. ∆υσκολεύεται κοιτάζοντας ένα
γεωµετρικό σχήµα ή στερεό να βρει τα χαρακτηριστικά του.

Μπορεί να

αναγνωρίσει ένα ορθογώνιο και να µην γνωρίζει ή να µη µπορεί να συµπεράνει
πως οι πλευρές του είναι παράλληλες. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει δεν
πηγάζουν µόνο από τα κενά που ίσως έχει σε πρόσφατα διδαγµένα ενότητες
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αλλά έχουν και πιο βαθιές ρίζες. Η γνώση θεµελιωδών γεωµετρικών εννοιών,
δεν είναι δεδοµένη (π.χ. η έννοια της παραλληλίας, πότε δύο ευθείες είναι
παράλληλες). Τέτοιου είδους γνωστικά ελλείµµατα δηµιουργούν ανυπέρβλητα
εµπόδια στην ανάπτυξη της γεωµετρικής σκέψης. Έτσι µε την πάροδο του
χρόνου νέα κενά προσθέτονται στα αρχικά. Από τα γνωστικά κενά περνάµε
πλέον σε γνωστικά χάσµατα.
Ο µαθητής της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού επηρεάζεται από τη συχνότερη επαφή που
είχε µε "πρότυπα" σχήµατα και δυσκολεύεται όταν σε µια άσκηση ή
δραστηριότητα υπάρχει σχήµα που απέχει µορφικά από το "πρότυπο".
Παραδείγµατος χάρη το ορθογώνιο τρίγωνο αν το δει µε τέτοιο τρόπο ώστε να
µην έχει ως βάση µια από τις κάθετες πλευρές του, δύσκολα καταλαβαίνει πως
είναι ορθογώνιο. ∆εν έχει εµπεδώσει πλήρως τις διαφορές που υπάρχουν στα
τρίγωνα, τα είδη τους και τις ιδιότητες τους (παραδείγµατος χάρη µεταξύ
ισόπλευρου και ισοσκελούς τριγώνου). Στα γεωµετρικά στερεά τα πράγµατα
είναι καλύτερα – τουλάχιστον στην αναγνώριση τους. Μπερδεύεται όµως στα
γεωµετρικά στερεά που παρουσιάζουν διαφορετικές µορφές από µία. Ένα τέτοιο
είναι το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο (µπορεί να έχει τέσσερις έδρες ίσες, µπορεί
όχι). Και εδώ παρουσιάζεται το φαινόµενο του "προτύπου". Αν του δείξουµε ένα
κύλινδρο µε µεγάλες βάσεις και µικρό ύψος µάλλον θα µπερδευτεί.
Οι σχεδιαστικές δεξιότητες του δεν είναι ανεπτυγµένες. Αυτό µάλλον
οφείλεται στα σηµερινά εγχειρίδια µαθηµατικών που δεν δίνουν µεγάλη
βαρύτητα στην σχεδίαση και κατασκευή. Έτσι η χρήση των γεωµετρικών
οργάνων δεν γίνεται µε ευχέρεια. Ιδιαίτερα έντονο πρόβληµα αντιµετωπίζει στη
χρήση του µοιρογνωµονίου. Η σχεδίαση µιας γωνίας µε συγκεκριµένο µέγεθος
ενώ θα έπρεπε να είναι απλή υπόθεση, δεν είναι. Ακόµα και στη µέτρηση γωνιών
ενός τριγώνου δυσκολεύεται. Ειδικά στην γωνία που είναι απέναντι από την
βάση του τριγώνου. Οι επιδόσεις του στην αναπαράσταση δισδιάστατων
σχηµάτων µε τρισδιάστατες κατασκευές είναι πολύ καλές όσο τα σχέδια που του
επιδεικνύονται είναι απλά. Όσο ανεβαίνει ο βαθµός δυσκολίας των σχεδίων τόσο
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µειώνονται και οι επιτυχηµένες αναπαραστάσεις, κάτι που είναι φυσιολογικό και
αναµενόµενο.

4.3

Πίνακες επιτυχιών των µαθητών σε κάθε ερώτηση και δραστηριότητα
 Επίδειξη πλάγιου παραλληλογράµµου

Πόσοι µαθητές αναγνωρίζουν το πλάγιο
παραλληλόγραµµο
Συχνότητα

Ποσοστό

Το ονοµάζουν ορθογώνιο παραλληλόγραµµο

2

10%

Το ονοµάζουν ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο

5

25%

Το ονοµάζουν τραπέζιο

11

55%

Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων

18

90%

Σύνολο σωστών απαντήσεων

2

10%

Σύνολο απαντήσεων

20

100%

 Επίδειξη ορθογωνίου παραλληλογράµµου

Πόσοι µαθητές αναγνωρίζουν το
ορθογώνιο παραλληλόγραµµο
Συχνότητα

Ποσοστό

Το ονοµάζουν παραλληλόγραµµο

3

15%

Το ονοµάζουν ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο

3

15%

Σύνολο λανθασµένων απαντήσεων

6

30%

Σύνολο σωστών απαντήσεων

14

70%

Σύνολο απαντήσεων

20

100%
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 Επίδειξη ορθογωνίου παραλληλογράµµου µε µια διαγώνιο

Πόσοι µαθητές αναγνωρίζουν την
διαγώνιο;
∆εν γνωρίζουν πως ονοµάζεται

18

90%

Γνωρίζουν πως ονοµάζεται

2

10%

Σύνολο απαντήσεων

20

100%

 Επίδειξη ισοσκελούς τριγώνου

Πόσοι µαθητές αναγνωρίζουν το
ισοσκελές τρίγωνο;
∆εν το αναγνωρίζουν
Το αναγνωρίζουν

12

60%

8

40%

Σύνολο απαντήσεων

20

100%

 Επίδειξη ισόπλευρου τριγώνου

Πόσοι µαθητές αναγνωρίζουν το
ισόπλευρο τρίγωνο;
∆εν το αναγνωρίζουν
Το αναγνωρίζουν

11

550%

9

45%

Σύνολο απαντήσεων

20

100%

 Επίδειξη ίσων γωνιών µε διαφορετικά µήκη πλευρών

Πόσοι µαθητές αντιλαµβάνονται ότι οι
γωνίες είναι ίσες;
Λένε πως είναι µεγαλύτερη η γωνία
17
85%
µε τις µεγαλύτερες πλευρές
3
15%
Λένε πως είναι ίσες
Σύνολο απαντήσεων

20
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100%

 Επίδειξη γεωµετρικών στερεών

Πόσοι µαθητές αναγνωρίζουν τα
παρακάτω γεωµετρικά στερεά;
Συχνότητα Ποσοστό

Κύβος

19

95%

Κύλινδρος

19

95%

Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο µε 4 έδρες ίσες

13

65%

Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο χωρίς 4 έδρες ίσες

10

50%

 Κατασκευές µε κύβους

Πόσοι µαθητές µπορούν να
δηµιουργήσουν κατασκευές µε κύβους που
τους επιδεικνύονται σε σχέδια;
Συχνότητα

Ποσοστό

Mπορούν να δηµιουργήσουν απλές
κατασκευές
µε κύβους

20

100%

Μπορούν να δηµιουργήσουν σύνθετες κατασκευές
µε κύβους

6

30%

 Σχεδίαση γεωµετρικών σχηµάτων

Πόσοι µαθητές σχεδιάζουν σωστά τα
παρακάτω γεωµετρικά σχήµατα;
Συχνότητα

Ποσοστό

Τετράγωνο

14

70%

Κύβος

5

25%

Τρίγωνο

19

95%
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 Χρήση µοιρογνωµονίου

Πόσοι µαθητές χρησιµοποιούν µε
ευχέρεια το µοιρογνωµόνιο και µπορούν να
µετρήσουν µε επιτυχία τις γωνίες ενός
τριγώνου;
Συχνότητα

Ποσοστό

Επιτυχής χρήση

4

20%

Ανεπιτυχής
χρήση

16

80%
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5ο Κεφάλαιο
Συζήτηση

5.1

Ερωτηµατολόγιο Ε΄ ∆ηµοτικού
Η σύγκριση των επιδόσεων των Ελλήνων µαθητών Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού

µε µαθητές ίδιας ηλικίας από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (Η.Π.Α.), την
Ιαπωνία και την Κίνα, δίνει µια µικτή εικόνα για το "γεωµετρικό προφίλ" των
Ελλήνων µαθητών. Είναι ξεκάθαρο πως µειονεκτούν έναντι των Ιαπώνων,
Κινέζων και Αµερικανών Α (όσων διδάσκονται µε το Everyday Mathematics
Curriculum), ενώ πλεονεκτούν έναντι των Αµερικανών Β που διδάσκονται µε το
"παραδοσιακό" διαδεδοµένο πρόγραµµα σπουδών στις περισσότερες Πολιτείες
των Η.Π.Α.

Ερώτηση 1

Στην πρώτη ερώτηση το 87% των Ελλήνων µαθητών απαντά σωστά

Ένα από τα παρακάτω τρίγωνα είναι
ορθογώνιο. Κύκλωσε το

κυκλώνοντας το δεύτερο στη σειρά γεωµετρικό σχήµα. Τα αντίστοιχα ποσοστά
των Ιαπώνων είναι 93%, των Κινέζων 97%, των Αµερικάνων Α 97% και των
Αµερικάνων Β 54%. Η υστέρηση των Ελλήνων, όπως είδαµε στην
Ερώτηση 1
Έλληνες
Ιάπωνες
Κινέζοι
Αµερικάνοι 1
Αµερικάνοι 2
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επεξεργασία των δεδοµένων µε το z test, είναι στατιστικά σηµαντική µε τους
Ιάπωνες (z=2,77 > 2,33 για α=0,01), µε τους Κινέζους (z=6,23 > 2,33 για
α=0,01) και τους Αµερικανούς Α (z=5,13 > 2,33 για α=0,01). Αντίθετα οι
Έλληνες υπερτερούν έναντι των Αµερικανών Β (z=-8,81 < -2,33 για α=0,01).
Η

πρώτη

ερώτηση

είναι

ερώτηση

αναγνώρισης

και διάκρισης

γεωµετρικών σχηµάτων και εντάσσεται στο επίπεδο VanHiele 0 (επίπεδο
οπτικοποίησης ή αναγνώρισης). ∆ώδεκα µαθητές επιλέγουν λανθασµένα το 1ο
στη σειρά σχήµα και άλλοι τόσοι το 3ο (είναι σχήµατα που µοιάζουν
περισσότερο µε την εικόνα του πρότυπου σχήµατος που έχουν οι µαθητές για το
ορθογώνιο, απ’ ότι το 4ο). Από τους 181 µαθητές που απαντούν σωστά στην
ερώτηση 1 µόνο το 48,6% απαντούν επίσης σωστά στις ερωτήσεις 2 και 4.
Επειδή οι δύο αυτές ερωτήσεις εντάσσονται στο επίπεδο VanHiele 1 (επίπεδο
ανάλυσης) το ποσοστό αυτό αναδεικνύει το υψηλότερο επίπεδο γνωστικών
λειτουργιών που απαιτεί αυτό το επίπεδο και το µεγαλύτερο βαθµό δυσκολίας
που παρουσιάζουν οι ερωτήσεις που εντάσσονται σ’ αυτό.
Το τεστ ανεξαρτησίας Χ2 έδειξε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση της
ερώτησης 1 µόνο µε την ερώτηση 2. Επειδή όµως ο αντίστοιχος δείκτης Phi µας
δείχνει πως η εξάρτηση αυτή είναι πολύ ασθενής, δεν µπορούµε να ισχυριστούµε
πως υπάρχει συσχέτιση των δύο ερωτήσεων. Η διασταύρωση αποτελεσµάτων 1ης
και 3ης ερώτησης παρουσίασε µια εικόνα µη αναµενόµενη µια και όπως είπαµε
ανήκουν στο ίδιο επίπεδο VanHiele (από αυτούς που απαντούν σωστά στην 1η,
το 44,8% απαντά λάθος στην 3η). Αυτό ίσως οφείλεται στην εκτεταµένη
σύγχυση που παρουσιάζουν οι Έλληνες µαθητές στο ζητούµενο της ερώτησης 3:
µπερδεύουν το πλάγιο παραλληλόγραµµο µε το τραπέζιο. Ανάλογο εύρηµα
είχαµε και από την ανάλυση των συνεντεύξεων που παρουσιάζεται παρακάτω.

Ερώτηση 2

Στη δεύτερη ερώτηση το ποσοστό των Ελλήνων µαθητών που
Πόσο είναι το εµβαδόν του παρακάτω ορθογωνίου;

8 µ.
24 µ.
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Εµβαδόν = ___ τ.µ.

απαντά σωστά είναι µόλις 56,3%. Αντίστοιχα οι Ιάπωνες έχουν 88%, οι Κινέζοι
το ίδιο, οι Αµερικάνοι Α 69% και οι Αµερικάνοι Β ένα τραγικό 8%. Η διαφορές
των ποσοστών όπως έδειξε το z test, είναι στατιστικά σηµαντικές µε τους
Ιάπωνες (z=10,33 > 2,33 για α=0,01), µε τους Κινέζους (z=11,03 > 2,33 για
α=0,01) και τους Αµερικανούς Α (z=3,23 > 2,33 για α=0,01). Φυσικά
αντίστροφη είναι η σχέση µε τους Αµερικάνους Β (z=-17,04 < -2,33 για α=0,01).
Πρέπει εδώ να τονιστεί πως το µέγεθος της διαφοράς είναι τόσο
Ερώτηση 2
Έλληνες
Ιάπωνες
Κινέζοι
Αµερικάνοι 1
Αµερικάνοι 2
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ισχυρό στατιστικά, που ακόµα και αν υιοθετούσαµε επίπεδο στατιστικής
σηµαντικότητας α=0,00194 πάλι η υστέρηση των µαθητών µας θα ήταν
στατιστικά σηµαντική.
Το 56,3% είναι απογοητευτικό για ένα τόσο σηµαντικό διδακτικό
αντικείµενο της γεωµετρίας (µέτρηση επιφάνειας) το οποίο οι µαθητές µας
διδάσκονται και στην Τετάρτη τάξη95 και στην Πέµπτη96. Μάλιστα δηµιουργεί
εντύπωση το ότι οι µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα είχαν διδαχτεί (ξανά)
το εµβαδόν παραλληλογράµµων τρεις εβδοµάδες περίπου πριν την συλλογή των
ερωτηµατολογίων. Ή έχουµε να κάνουµε µε µια (από τις πολλές) καταφανή
περίπτωση άστοχης παρουσίασης του διδακτικού αυτού αντικειµένου από τα

94

Σε αυτή την περίπτωση οι αριθµοί z για να δείχνουν πως στατιστικά έχουµε
σηµαντική διαφορά µεταξύ των ποσοστών, έπρεπε να είναι µεγαλύτεροι του
3,08.
95

Τα µαθηµατικά µου – ∆΄τάξη δηµοτικού – πρώτο µέρος – σελίδα 32.

96

Τα µαθηµατικά µου – Ε΄τάξη δηµοτικού – δεύτερο µέρος – σελίδα 92.
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σχολικά µας εγχειρίδια, ή το γεγονός πως η σηµαντική αυτή ενότητα γεωµετρίας
διδάσκεται τον Μάϊο – όπου έχουµε χαλάρωση των εκπαιδευτικών προσπαθειών
– παίζει αρνητικό ρόλο, ή έχουµε ένα συνδυασµό των δύο αυτών παραγόντων.
Η ερώτηση 2 απαιτεί γνώση ενός τύπου-αλγόριθµου (ο τύπος αυτός είναι
από τους πιο σηµαντικούς για τη γεωµετρία και προαπαιτούµενο για την
ανάπτυξη της γεωµετρικής σκέψης). Εντάσσεται στο επίπεδο VanHiele 1
(επίπεδο ανάλυσης). Ένας στους τρεις µαθητές (32,2%) κάνει άλλες πράξεις και
όχι πολλαπλασιασµό για να βρει το εµβαδόν, ή χρησιµοποιεί λάθος τύπο και όχι
τον τύπο [β·υ]. Το τεστ ανεξαρτησίας Χ2 και ο δείκτης Phi έδειξαν στατιστικά
σηµαντική συσχέτιση της ερώτησης 2 µε την ερώτηση 4, η οποία εντάσσεται
επίσης στο επίπεδο VanHiele 1 (επίπεδο ανάλυσης). Το εύρηµα αυτό µαζί µε το
γεγονός πως όσοι απαντούν σωστά στην ερώτηση 2 απαντούν σε ποσοστό 82%
σωστά και στην ερώτηση 4, δείχνει πως οι δύο ερωτήσεις "ανήκουν" σε µια
κοινή οµάδα και επιβεβαιώνει την θεωρία των VanHiele περί επιπέδων στη
γεωµετρική σκέψη.
Στην τρίτη ερώτηση έχουµε ένα απογοητευτικό ποσοστό επιτυχίας
Ερώτηση 3

Ένα από τα παρακάτω σχήµατα είναι τραπέζιο. Κύκλωσε το.

για µια ερώτηση που ανήκει στο χαµηλότερο επίπεδο VanHiele: 54,3%. Οι
διαφορές µε τις συγκρινόµενες οµάδες µαθητών άλλων κρατών είναι τεράστιες
και αυτό µεταφράζεται και σε µεγάλους αριθµούς z test, δηλαδή έχουµε
στατιστικά σηµαντικές υστερήσεις στην απόδοση των Ελλήνων. Οι Ιάπωνες
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Ερώτηση 3
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έχουν 96% (z=15,79 > 2,33 για α=0,01), οι Κινέζοι 92% (z=14,17 > 2,33 για
α=0,01), οι Αµερικάνοι Α 95% (z=13,17 > 2,33 για α=0,01). Μόνο οι
Αµερικάνοι Β υπολείπονται της απόδοσης των Ελλήνων µε 27% (z=-7,67 < 2,33 για α=0,01).
Η τρίτη ερώτηση εντάσσεται στο επίπεδο VanHiele 0 (επίπεδο
οπτικοποίησης ή αναγνώρισης) και είναι ερώτηση αναγνώρισης και διάκρισης
γεωµετρικών σχηµάτων. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω πολλοί µαθητές (το
35,6% όλου του δείγµατος) επιλέγουν λανθασµένα το τέταρτο στη σειρά
γεωµετρικό

σχήµα.

Υποδεικνύουν

δηλαδή

ως

τραπέζιο

ένα

πλάγιο

παραλληλόγραµµο. Η σύγχυση αυτή ήταν έντονη και στις συνεντεύξεις που
έγιναν µέσα στα πλαίσια της έρευνας µε µαθητές ΣΤ΄ ∆ηµοτικού. Μια πιθανή
εξήγηση είναι πως η επαφή των µαθητών µε τα είδη τετραπλεύρων και τα
στοιχεία ενός τετραπλεύρου γίνεται πολύ "επιπόλαια", µέσα από µια µόνο
διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου97 (µια διδακτική ώρα).
Το τεστ ανεξαρτησίας Χ2 δεν έδειξε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση της
ερώτησης 3 µε τις άλλες ερωτήσεις. Οι διασταυρώσεις όµως (crosstabs) µας
δίνουν επιτυχόντες στην 3η και στην 1η, 100 µαθητές, στην 3η και στην 2η, 69
µαθητές, στην 3η και στην 4η, 84 µαθητές. Φαίνεται δηλαδή µια ισχυρότερη
σχέση της ερώτησης 3 µε την 1 που δικαιολογείται από το ότι εντάσσονται στο
ίδιο επίπεδο VanHiele.

97

Τα µαθηµατικά µου – Ε΄τάξη δηµοτικού – δεύτερο µέρος – σελίδα 73.
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Ερώτηση 4

Η τέταρτη ερώτηση εµφανίζει ποσοστό επιτυχίας 69,7%. Εδώ οι
Στο παρακάτω τρίγωνο η γωνία Β είναι 45 µοίρες και η γωνία Γ είναι 50
µοίρες. Βρες το µέτρο της γωνίας Α.
Α
Γωνία Α = _________ µοίρες
Β
Γ

Έλληνες µαθητές υστερούν µόνο έναντι των Κινέζων που παρουσιάζουν 74%. Η
διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική αφού έχουµε z=1,27. Οι
Ερώτηση 4
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Ιάπωνες έχουν ποσοστό επιτυχίας 40% (z=-7,59 < -2,33 για α=0,01), οι
Αµερικάνοι Α 38% (z=-7,70 < -2,33 για α=0,01), και οι Αµερικάνοι Β 0%98
(z=-27,84 < -2,33 για α=0,01). Οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά σηµαντικές.
Το ερώτηµα 4 εντάσσεται στο επίπεδο VanHiele 1 (επίπεδο ανάλυσης).
Από τους 63 που δεν απαντούν σωστά οι 56 (26,9% του δείγµατος)
προσπάθησαν να το λύσουν µε άλλες πράξεις και όχι κάνοντας πρόσθεση τις
γωνίες B και Γ, και µετά αφαίρεση από 180ο. Είναι λοιπόν εµφανές πως δεν
γνωρίζουν κάποια στρατηγική λύσης και συνεπώς µπορούµε να συµπεράνουµε
ότι αγνοούν πόσο είναι το άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου. Όπως είδαµε
παραπάνω το τεστ ανεξαρτησίας Χ2 έδειξε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση της

98

Προξενεί εντύπωση τα πολύ χαµηλά ποσοστά σε όλες τις ερωτήσεις που
παρουσιάζουν οι Αµερικάνοι Β, δηλαδή αυτοί που διδάσκονται µε το
"παραδοσιακό" και ευρέως διαδεδοµένο στις Η.Π.Α. πρόγραµµα σπουδών. Αν
και δεν αναφέρεται πουθενά στην µελέτη του Carroll (2001) από όπου
αντλήσαµε τα στοιχεία, θεωρούµε πως το 0% στην ερώτηση αυτή εξηγείται
µόνο αν οι Αµερικάνοι µαθητές της Ε΄ τάξης δεν διδάσκονται αναλυτικά τα
στοιχεία τριγώνου και διάκριση τριγώνων ως προς τις γωνίες τους.
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ερώτησης 4 µόνο µε την ερώτηση 2 µε την οποία ανήκουν στο ίδιο επίπεδο
VanHiele.
Οι παραπάνω ενδείξεις επιβεβαίωσης των επιπέδων VanHiele και
στενότερης σχέσης των ερωτήσεων που εντάσσονται στο ίδιο επίπεδο,
διαφαίνονται και µε τη σύγκριση των µέσων τιµών των ερωτήσεων 1 & 3 από
την µια πλευρά, και των ερωτήσεων 2 & 4 από την άλλη. Η µέση τιµή στις
ερωτήσεις 1 & 3 είναι 1,41 ενώ στις ερωτήσεις 2 & 4 είναι 1,26. Βλέπουµε
λοιπόν πως στο χαµηλότερο επίπεδο VanHiele 0 (ερωτήσεις 1 & 3), οι µαθητές
επιτυγχάνουν υψηλότερες επιδόσεις από το αµέσως ανώτερο επίπεδο VanHiele 1
(ερωτήσεις 2 & 4). Ο έλεγχος T-Test έδειξε πως οι µέσες τιµές έχουν διαφορά
στατιστικά σηµαντική. Οι µαθητές τα καταφέρνουν καλύτερα στο χαµηλότερο
επίπεδο (όπως είναι και αναµενόµενο) και δυσκολεύονται περισσότερο στο
αµέσως επόµενο.
Από τους 208 µαθητές που ήταν το δείγµα της έρευνας µε µαθητές της Ε΄
∆ηµοτικού, ποσοστό 27,9% απάντησε σωστά και στις τέσσερις ερωτήσεις,
ποσοστό 28,4% απάντησε σωστά στις 3 από τις τέσσερις, ποσοστό 28,4%
απάντησε σωστά στις 2 από τις τέσσερις, ποσοστό 13,9% απάντησε σωστά σε 1
από τις τέσσερις και ποσοστό 1,4% δεν απάντησε σωστά σε καµία ερώτηση. Το
γεγονός πως το ποσοστό των µαθητών που απαντά σωστά σε περισσότερες από 2
ερωτήσεις είναι 56,3% δεν µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική επίδοση.
∆εδοµένου µάλιστα του µικρού βαθµού δυσκολίας των ερωτήσεων (τα
ζητούµενα ήταν βασικές γνώσεις που οφείλει να ξέρει κάθε παιδί σ’ αυτή την
ηλικία), τα αποτελέσµατα εγείρουν ανησυχίες και προβληµατισµούς. Αυτές
ενισχύονται και από την σύγκριση µε τις άλλες χώρες. Μάλλον λοιπόν "στραβά
αρµενίζουµε".
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5.2

Ερωτηµατολόγιο ΣΤ΄ ∆ηµοτικού
Η συνολική εικόνα που έχουµε από την ανάλυση των αποτελεσµάτων δεν

είναι ενθαρρυντική. Μόνο το 55,5% των µαθητών απαντάει σωστά σε
περισσότερες ερωτήσεις από τις µισές. Έχουµε δηλαδή το 44,5% να αδυνατεί να
απαντήσει ορθά πάνω από έξι ερωτήσεις (επιτυγχάνει από µηδέν µέχρι έξι). Αν
αποδεχτούµε πως στα σχολικά τεστ τα αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά όταν
επιλύονται τουλάχιστον τρία στα τέσσερα (75% και άνω) προβλήµαταερωτήσεις και το εύρος κατάκτησης ενός διδακτικού αντικειµένου θεωρείται
ικανοποιητικό όταν ξεπερνά το 80% των µαθητών (το διδακτικό αντικείµενο
γίνεται κτήµα τουλάχιστον στους 8 από τους δέκα µαθητές), το "τοπίο" στη
Γεωµετρία εµφανίζεται "µουντό". Μόλις το 27% των µαθητών απάντησε µε
επιτυχία σε εννέα από τις δώδεκα ερωτήσεις, ή σε περισσότερες (75% και άνω).
Ένας µόνο µαθητής από τους διακόσιους επιτυγχάνει σε όλες τις ερωτήσεις.
Οι ερωτήσεις που εµφανίζουν µεταξύ τους στατιστικά σηµαντική
εξάρτηση είναι: 1⇔
⇔2, 1⇔
⇔5, 1⇔
⇔6, 1⇔
⇔7, 1⇔
⇔8, 1⇔
⇔9, 1⇔
⇔11, 2⇔
⇔4, 2⇔
⇔5, 2⇔
⇔6,
2⇔
⇔8, 2⇔
⇔9, 2⇔
⇔11, 2⇔
⇔12, 4⇔
⇔5, 4⇔
⇔8, 5⇔
⇔8, 5⇔
⇔9, 5⇔
⇔11, 6⇔
⇔8, 6⇔
⇔9, 6⇔
⇔11,
6⇔
⇔12, 7⇔
⇔8, 7⇔
⇔10, 7⇔
⇔11, 8⇔
⇔10, 8⇔
⇔11, 9⇔
⇔11, 9⇔
⇔12, 10⇔
⇔11, 11⇔
⇔12. Η
µόνη ερώτηση που δεν έχει παρουσία στις συσχετίσεις είναι η ερώτηση 3 λόγω
του τραγικού ποσοστού αποτυχίας (δες τις διασταυρώσεις αποτελεσµάτων στην
ενότητα 3.6 του 3ου κεφαλαίου).
Στην πρώτη ερώτηση το 83% των µαθητών απάντησε σωστά. Είναι

Ερώτηση 1

µια ερώτηση αναγνώρισης-ταξινόµησης γεωµετρικών σχηµάτων που
Παρακάτω υπάρχουν 4 σχήµατα. Κύκλωσε όσα είναι τρίγωνα.

εντάσσεται στο επίπεδο VanHiele 0 (επίπεδο οπτικοποίησης ή αναγνώρισης). Το
πιο συχνό λάθος (υπέπεσαν σ’ αυτό 11 µαθητές), είναι η επιλογή µόνο του 3ου
στη σειρά γεωµετρικού σχήµατος παραβλέποντας το 4ο. Φαίνεται πως το γεγονός
της συχνότερης επαφής των µαθητών µε οξυγώνια και ορθογώνια τρίγωνα,
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λειτουργεί αρνητικά στην ενσωµάτωση και των αµβλυγώνιων τριγώνων στην
ευρύτερη κατηγορία "τρίγωνα". Επίσης, αν ανατρέξουµε στον πίνακα των
λανθασµένων απαντήσεων, βλέπουµε πως 22 µαθητές (11%) συµπεριέλαβαν
στην απάντηση τους και το 2ο στη σειρά σχήµα (σε συνδυασµούς µε άλλα
σχήµατα), ένα σχήµα που µοιάζει οπτικά µε ισόπλευρο. Τα ισόπλευρα τρίγωνα
ανήκουν σ’ αυτά που ονοµάζουµε "πρότυπα" για το σύνολο των τριγώνων99.
Η δεύτερη ερώτηση αφορά αναγνώριση γεωµετρικής σχέσης και
Ερώτηση 2

Κύκλωσε τα γράµµατα που έχουν δύο
παράλληλες γραµµές

Α Ο Ζ Τ Κ Ν

εντάσσεται στο επίπεδο VanHiele 0. Αν και µπορούµε να την κατατάξουµε στις
"εύκολες ερωτήσεις" είχαµε αποτυχία από το 31,5% των µαθητών. Εντύπωση
προκαλεί πως 44 µαθητές εντάσσουν και το Α στα γράµµατα που έχουν δύο
παράλληλες γραµµές. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα πως η παραλληλία, µια
θεµελιώδης γεωµετρική έννοια δεν είναι κατακτηµένη πλήρως από ένα αξιόλογο
ποσοστό µαθητών.

Ερώτηση 3

Στην τρίτη ερώτηση είχαµε το τραγικό ποσοστό επιτυχίας 6%! Η
Ποια από τα παρακάτω σχήµατα είναι παραλληλόγραµµα; Κύκλωσε τα.

ερώτηση απαιτεί αναγνώριση γεωµετρικών σχηµάτων και επαγωγική σκέψη.
Στην βιβλιογραφία (Capraro, 2000· Carroll,1998) την συναντάµε να εντάσσεται
στο επίπεδο VanHiele 0 (επίπεδο οπτικοποίησης ή αναγνώρισης), αν και θα
µπορούσαµε να την κατατάξουµε και στο επίπεδο VanHiele 1 (επίπεδο
ανάλυσης). Το 80% των µαθητών επιλέγει λανθασµένα συνδυασµούς των
πλάγιων

παραλληλογράµµων

και

του

99

ορθογωνίου

παραλληλογράµµου,

Τα γεωµετρικά σχήµατα που αναγνωρίζονται από τους µαθητές ως πιο καλοί
αντιπρόσωποι γεωµετρικών εννοιών ονοµάζονται "πρωτοτυπικά ή τυπικά
παραδείγµατα" (Lemonidis, 1997).
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αφήνοντας απ’ έξω το τετράγωνο και το ρόµβο. Είναι προφανές πως επιλέγουν
µε βάση το "φαινόµενο του προτύπου"100 και όχι µε στρατηγική ανάλυσης
ιδιοτήτων.

Ερώτηση 4

Η τέταρτη ερώτηση είναι ερώτηση οπτικοποίησης και νοερού χωρικού
Όταν η ώρα είναι 9.00 οι δείχτες του ρολογιού σχηµατίζουν ορθή γωνία. Ποια άλλη ώρα οι
δείχτες σχηµατίζουν πάλι ορθή γωνία; Βάλε ένα Χ στο τετράγωνο που συµφωνείς.

Όταν η ώρα είναι 3.00
Όταν η ώρα είναι 12.00
Όταν η ώρα είναι 4.00
Όταν η ώρα είναι 6.00

µετασχηµατισµού που εντάσσεται στο επίπεδο VanHiele 0. Εδώ έχουµε σωστές
απαντήσεις από το 92,5% των µαθητών. Η έννοια της ορθής γωνίας όπως θα
δούµε παρακάτω και από την ανάλυση των συνεντεύξεων, είναι από τις έννοιες
στις οποίες οι µαθητές εµφανίζουν ικανοποιητικές επιδόσεις.

Ερώτηση 5

Στην πέµπτη ερώτηση ένα µικρό ποσοστό (6,5%) επιλέγει ως
Ποιο είναι το σωστό όνοµα για τα παρακάτω σχήµατα; Βάλε Χ στο σωστό.
Κύβος
Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο
Πυραµίδα
Κύλινδρος
Κώνος

απάντηση τον κώνο (µόνο του ή µαζί µε άλλα γεωµετρικά στερεά). Είναι
ερώτηση αναγνώρισης-ταξινόµησης γεωµετρικών στερεών και ανήκει στο
επίπεδο VanHiele 0. Απαντούν σωστά 183 µαθητές.

Ερώτηση 6

Η έκτη ερώτηση είναι η πρώτη ερώτηση που απαιτεί αποκλειστικά
Ισοσκελές τρίγωνο είναι το τρίγωνο που έχει δύο από τις πλευρές του ίσες. Τα παρακάτω τρίγωνα είναι
ισοσκελή. Σηµείωσε τι από τα παρακάτω είναι σωστό για τα ισοσκελή τρίγωνα:
Και οι τρεις πλευρές τους έχουν το ίδιο µήκος
Μία πλευρά τους έχει διπλάσιο µήκος από κάποια από τις
άλλες δύο
Έχουν δύο γωνίες ίσες
Έχουν και τις τρεις γωνίες τους ίσες
Τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό

ανάλυση ιδιοτήτων ενός γεωµετρικού σχήµατος (ανάλυση χαρακτηριστικών του
ισοσκελές τριγώνου). Γι’ αυτό και εντάσσεται στο επίπεδο VanHiele 1 (επίπεδο
ανάλυσης). Το 63,5% των µαθητών απάντησε σωστά ενώ τα πιο συχνά λάθη
έχουν να κάνουν µε επιλογή ιδιοτήτων ισόπλευρου τριγώνου. Συγκεκριµένα το
22,5% των µαθητών επιλέγει ιδιότητες του ισόπλευρου τριγώνου σαν ιδιότητες
100

∆ες σελ. 56 του 4ου κεφαλαίου από το Θεωρητικό µέρος.
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του ισοσκελούς. Ανάλογα ευρήµατα είχαµε και από τις συνεντεύξεις.
Οδηγούµαστε λοιπόν στο συµπέρασµα πως υπάρχει σύγχυση µεταξύ των
γεωµετρικών εννοιών του ισοσκελούς και του ισόπλευρου τριγώνου.

Ερώτηση 7

Η έβδοµη ερώτηση είναι ένα πρόβληµα οπτικής νοερής ανάπλασης.
Αν το σχέδιο που υπάρχει στην αριστερή πλευρά του τετραγώνου καθρεφτιστεί και στη δεξιά του πλευρά,
ποιο από τα τέσσερα άλλα τετράγωνα θα έχουµε; Κύκλωσε το σωστό.

Απαιτεί µετασχηµατισµό µε βάση τη συµµετρία και είναι επιπέδου VanHiele 1.
Έχουµε 85% σωστές απαντήσεις µε συχνότερο λάθος (9,5%) την επιλογή του 3ου
κατά σειρά σχήµατος. Υπάρχει ακόµα ένα πρόβληµα οπτικής νοερής ανάπλασης
στην ερώτηση έντεκα. Η διασταύρωση (Crosstabs) των ερωτήσεων 7 και 11 µας
δείχνει πως από τους 170 µαθητές που απαντούν σωστά στην ερώτηση 7, οι 62
µόνο επιτυγχάνουν και στην 11. Ο δείκτης Χ2 δείχνει µια στατιστικά οριακή
εξάρτηση των δύο ερωτήσεων. Η µόνη εξήγηση που µπορεί να δοθεί για την
µεγάλη διαφορά των αποτελεσµάτων στις δύο ερωτήσεις είναι η ένταξη τους σε
διαφορετικά επίπεδα VanHiele (άρα και σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας).
Έχουµε λοιπόν ακόµη µια επιβεβαίωση της θεωρητικής βάσης των επιπέδων
VanHiele.

Ερώτηση 8

Στην όγδοη ερώτηση που εντάσσεται επίσης στο επίπεδο VanHiele 1
Στο παρακάτω ορθογώνιο τα ευθύγραµµα τµήµατα Α∆ και ΒΓ είναι οι διαγώνιες του. Εάν
έχει εµβαδόν 24 τετραγωνικά µέτρα, πόσο είναι το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒ∆;
Εµβαδόν ΑΒ∆ = _______ τετραγωνικά µέτρα

χρειάζεται ανάλυση ιδιοτήτων γεωµετρικού σχήµατος. Το "κλειδί" επίλυσης
είναι η ιδιότητα της διαγωνίου ενός ορθογωνίου να χωρίζει το ορθογώνιο σε δύο
ίσα τρίγωνα. 86 µαθητές δεν απάντησαν σωστά – από αυτούς οι 31 δεν
µπόρεσαν να δώσουν οποιαδήποτε απάντηση. Ίσως το γεγονός πως οι ιδιότητες
παραλληλογράµµων διδάσκονται στο τέλος της Ε΄ τάξης εξηγεί – αλλά δεν
δικαιολογεί - την αποτυχία.
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Η ένατη ερώτηση ανήκει στην κατηγορία των νοερών µετασχηµατισµών
και της οπτικής ανάπλασης. Είναι η τελευταία ερώτηση του

Ερώτηση 9

Ο Κώστας περπατάει προς τον Βορρά. Στρίβει προς τα δεξιά του κατά 135 µοίρες.
Προς ποια κατεύθυνση περπατάει τώρα;
Ν (Νότια)
Ν∆ (Νοτιοδυτικά)
Β∆ (Βορειοδυτικά)
Α (Ανατολικά)
ΝΑ (Νοτιοανατολικά)

ερωτηµατολογίου που εντάσσεται στο επίπεδο VanHiele 1 (επίπεδο ανάλυσης).
Μόνο το 53,5% των µαθητών απαντούν σωστά. Το 19,5% επιλέγει λανθασµένα
την απάντηση "Ανατολικά". Ίσως αυτό συµβαίνει γιατί αντιστοιχεί σε ορθή
γωνία, µια έννοια που ανακαλείται σχεδόν συνειρµικά από τους µαθητές σε
προβλήµατα µε γωνίες και µοίρες. Βλέπουµε πάντως κάτι ανησυχητικό. Γι’
ακόµα µια φορά σε ερώτηση που απαιτεί επαγωγικό συλλογισµό και
"µαθηµατική λογική", τα ποσοστά αποτυχίας είναι υψηλά.

Ερώτηση
10

Επαγωγικό συλλογισµό απαιτεί και η δέκατη ερώτηση. Είναι η πρώτη
Ποιο είναι το µέτρο της γωνίας β;
Η γωνία β είναι ________ µοίρες

που εντάσσεται στο επίπεδο VanHiele 2 (επίπεδο µη τυπικής παραγωγής) το
οποίο είναι το ανώτερο επίπεδο VanHiele που µπορεί να φτάσει ένας µαθητής
του ∆ηµοτικού101. 166 µαθητές από τους 200 απέτυχαν να επιλύσουν το
πρόβληµα! Οι 21 δεν έδωσαν απάντηση. Τα αποτελέσµατα πιστοποιούν πως
περάσαµε σε µια ανώτερη βαθµίδα δυσκολίας. Επίσης ενισχύουν τις ενδείξεις
από άλλες ερωτήσεις πως το µάθηµα των Μαθηµατικών δεν εφοδιάζει επαρκώς
τους Έλληνες µαθητές µε δεξιότητες επαγωγικής συλλογιστικής και λογικής
ακολουθίας.
Η ερώτηση έντεκα είναι ερώτηση κατάταξης µε λογικό τρόπο που
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Ερώτηση
11

Στο παρακάτω σχέδιο έχουµε τέσσερα γεωµετρικά
σχήµατα που κάποιο κοµµάτι τους είναι κρυµµένο.
Είναι ένα τετράγωνο, ένα τρίγωνο, ένα τραπέζιο και
ένα εξάγωνο. Γράψε το όνοµα τους πάνω από το
καθένα και συµπλήρωσε τα κοµµάτια που λείπουν.

εντάσσεται στο επίπεδο VanHiele 2. Τα ποσοστά επιτυχίας ήταν µόνο 33,5%. Η
συντριπτική πλειοψηφία των λανθασµένων απαντήσεων, όπως είδαµε στην
επεξεργασία των δεδοµένων, περιλαµβάνουν το τραπέζιο (1ο γεωµετρικό
σχήµα). Προβλήµατα αναγνώρισης και διάκρισης του τραπεζίου αναδείχτηκαν
και από την ανάλυση των απαντήσεων στο ερωτηµατολόγιο της Ε΄ ∆ηµοτικού
και από την ανάλυση των συνεντεύξεων που ακολουθεί.

Ερώτηση 12

Η τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου, η δωδέκατη, είναι

Ένα από τα παρακάτω είναι σωστό. Σηµείωσε
το
Όλα τα ορθογώνια είναι τετράγωνα
Όλα τα τετράγωνα είναι ορθογώνια
Μερικά τετράγωνα είναι ορθογώνια
Κανένα τετράγωνο δεν είναι ορθογώνιο

ερώτηση που αφορά αναγνώριση τάξεων εγκλεισµού (κατηγορίες) και απαιτεί
παραγωγική λογική διαδικασία. Το ποσοστό αποτυχίας (71%) µας οδηγεί στο
συµπέρασµα πως πάρα πολλοί µαθητές δεν κατανοούν τις αλληλεξαρτήσεις των
ιδιοτήτων µεταξύ των σχηµάτων και αδυνατούν να συναγάγουν τις ιδιότητες
ενός γεωµετρικού σχήµατος. Η επιλογή µάλιστα από το 58,5% των µαθητών της
απάντησης "κανένα τετράγωνο δεν είναι ορθογώνιο" κάνει αισθητή την έλλειψη
εξάσκησης σε παραγωγικές λογικές διαδικασίες. Η ικανότητα ταξινόµησης
γεωµετρικών σχηµάτων σε µεγαλύτερες οικογένειες µε την χρησιµοποίηση
επαγωγικών στρατηγικών ανάλυσης ιδιοτήτων των σχηµάτων αυτών, απουσιάζει
από την πλειοψηφία των µαθητών.
Η οµαδοποίηση των ερωτήσεων σε τρεις οµάδες µε κριτήριο το επίπεδο
VanHiele και ο έλεγχος των µέσων τιµών στις οµάδες αυτές, έδειξε πως έχουµε
διαφορά στατιστικά σηµαντική µεταξύ των οµάδων Α102 και Γ103 καθώς και
µεταξύ των οµάδων Β104 και Γ. Οι µέσες τιµές των οµάδων αυτών είναι:
101

∆ες σελ. 66 του 5ου κεφ. του Θεωρητικού µέρους.
102
Ερωτήσεις 1, 2, 3, 4, 5 : επίπεδο VanHiele 0.

173

 οµάδα ερωτήσεων επιπέδου VanHiele 0: 68,30 µε άριστα το 100
 οµάδα ερωτήσεων επιπέδου VanHiele 1: 64,75 µε άριστα το 100
 οµάδα ερωτήσεων επιπέδου VanHiele 2: 26,50 µε άριστα το 100
Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα πως οι µαθητές τα καταφέρνουν καλύτερα στα
χαµηλότερα επίπεδα. Η µέση τιµή στην οµάδα ερωτήσεων επιπέδου VanHiele 2
καθώς και το γεγονός πως σ’ αυτή την οµάδα 47% των µαθητών δεν απαντάει
σε καµιά από τις τρεις ερωτήσεις και 32% µόνο σε µια από τις τρεις, αποτελούν
ισχυρές ενδείξεις πως ελάχιστοι µαθητές στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο
προχωράνε στο επίπεδο VanHiele 2.
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Ερωτήσεις 10, 11, 12 : επίπεδο VanHiele 2.
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Ερωτήσεις 6, 7, 8, 9: επίπεδο VanHiele 1.
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6ο Κεφάλαιο
Συµπεράσµατα

*** Οι Έλληνες µαθητές της Ε΄ ∆ηµοτικού υστερούν όσον αφορά τις
επιδόσεις τους στην Γεωµετρία σε σύγκριση µε µαθητές ίδιας ηλικίας από την
Ιαπωνία και Κίνα. Επίσης έχουν χαµηλότερες επιδόσεις από µαθητές
Αµερικανούς που διδάσκονται µε το Everyday Mathematics Curriculum, ενώ
έχουν καλύτερες επιδόσεις από µαθητές Αµερικανούς που ακολουθούν το
συνηθισµένο πρόγραµµα σπουδών στις Η.Π.Α.
*** Επιβεβαιώνεται και σ΄ αυτή την έρευνα η θεωρητική βάση των
επιπέδων VanHiele και εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις των
µαθητών όταν αντιµετωπίζουν ερωτήσεις που ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα.
 Υπάρχει µεγάλη σύγχυση στην αναγνώριση και διάκριση µεταξύ
πλάγιου παραλληλόγραµµου και τραπεζίου.
 Οι δυνατότητες των Ελλήνων µαθητών στην µέτρηση εµβαδού
παραλληλογράµµου είναι εξαιρετικά µειωµένες.

*** Τα ποσοστά επιτυχίας των µαθητών Ε΄ ∆ηµοτικού που τους
ζητείται να επιλύσουν προβλήµατα µε βασικές γεωµετρικές γνώσεις δεν είναι
ικανοποιητικά.
*** Τα ποσοστά επιτυχίας των µαθητών ΣΤ΄ ∆ηµοτικού δίνουν λαβή
για ισχυρές αµφιβολίες κατά πόσο το πρόγραµµα σπουδών που ακολουθούµε και
τα σχολικά εγχειρίδια που έχουµε, µπορούν να προσφέρουν σύγχρονη και
αποτελεσµατική γεωµετρική παιδεία.
 Η θεµελιώδης γεωµετρική έννοια της παραλληλίας, δεν είναι
κατακτηµένη πλήρως από ένα αξιόλογο ποσοστό µαθητών.
 Κατά την επιλογή και διάκριση των γεωµετρικών σχηµάτων είναι
εµφανές το "φαινόµενο του προτύπου", η σύνδεση δηλαδή µιας γεωµετρικής
έννοιας (π.χ. το παραλληλόγραµµο) µόνο µε κάποιο συγκεκριµένο γεωµετρικό
σχήµα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται παρανοήσεις.
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 Έχουµε ικανοποιητικές επιδόσεις των µαθητών σε προβλήµατα που
βασίζονται στην έννοια της ορθής γωνίας.
 Υπάρχει σύγχυση µεταξύ των γεωµετρικών εννοιών του ισοσκελούς
και του ισόπλευρου τριγώνου.

*** Το µάθηµα των Μαθηµατικών δεν εφοδιάζει επαρκώς τους
Έλληνες µαθητές µε δεξιότητες επαγωγικής συλλογιστικής και λογικής
ακολουθίας.
 Η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών δεν κατανοεί τις
αλληλεξαρτήσεις των ιδιοτήτων µεταξύ των σχηµάτων και αδυνατεί να
συναγάγει τις ιδιότητες ενός γεωµετρικού σχήµατος.
*** Οι µαθητές της Στ΄ τάξης ∆ηµοτικού δεν εµφανίζουν σε
ικανοποιητικό ποσοστό – µεγαλύτερο του 70% - γεωµετρικές δεξιότητες 1ου
επιπέδου VanHiele.
*** Ελάχιστοι µαθητές στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο προχωράνε στο
επίπεδο VanHiele 2.
*** Οι περισσότεροι µαθητές χρησιµοποιούν λανθασµένα γεωµετρικές
έννοιες και όρους.
 Υστέρηση παρουσιάζεται στην κατανόηση και απαρίθµηση των
χαρακτηριστικών ενός γεωµετρικού σχήµατος.
 Η "έννοια" της διαγωνίου παραλληλογράµµου είναι άγνωστη στην
τεράστια πλειοψηφία των µαθητών.
 Οι µισοί µόνο µαθητές αναγνωρίζουν ένα ισοσκελές ή ένα ισόπλευρο
τρίγωνο και ελάχιστοι µπορούν να δώσουν τους ορισµούς τους.
 Οι περισσότεροι µαθητές προσδιορίζουν το µέγεθος µιας γωνίας από
το µήκος των πλευρών της.

 Η αναγνώριση του κύβου και του κυλίνδρου είναι επιτυχής από όλους
τους µαθητές ενώ του ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου από τους µισούς.
 Οι δεξιότητες σχεδίασης των µαθητών και η χρήση γεωµετρικών
οργάνων δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο.
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 Οι δυνατότητες των µαθητών για επεξεργασία οπτικών πληροφοριών
και αναπαράσταση δισδιάστατων σχεδίων µε τρισδιάστατες κατασκευές ( π.χ.
κατασκευές µε κύβους που βασίζονται σε δισδιάστατα σχέδια) είναι
ικανοποιητικές σε απλά σχέδια και µειωµένες σε σύνθετα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Ερωτηµατολόγιο Ε΄ Τάξης

Ονοµατεπώνυµο_______________
__________________________

1. Ένα από τα παρακάτω τρίγωνα είναι ορθογώνιο. Κύκλωσε το.

2. Πόσο είναι το εµβαδόν του παρακάτω ορθογωνίου;

8 µ.
τ.µ.

24 µ.
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Εµβαδόν = ________

3. Ένα από τα παρακάτω σχήµατα είναι τραπέζιο. Κύκλωσε το.

4. Στο παρακάτω τρίγωνο η γωνία Β είναι 45 µοίρες και η γωνία Γ
είναι 50 µοίρες. Βρες το µέτρο της γωνίας Α.
Α

Β

Γ

Γωνία Α = _________
µοίρες
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Ερωτηµατολόγιο ΣΤ΄ Τάξης
Ονοµατεπώνυµο : _______________________________
1. Παρακάτω υπάρχουν 4 σχήµατα. Κύκλωσε όσα είναι τρίγωνα.

2. Κύκλωσε τα γράµµατα που έχουν δύο παράλληλες γραµµές

Α Ο Ζ Τ Κ Ν
3. Ποια από τα παρακάτω σχήµατα είναι παραλληλόγραµµα; Κύκλωσε τα.
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4. Όταν η ώρα είναι 9.00 οι δείχτες του ρολογιού σχηµατίζουν
ορθή γωνία. Ποια άλλη ώρα οι δείχτες σχηµατίζουν πάλι ορθή
γωνία; Βάλε ένα Χ στο τετράγωνο που συµφωνείς.
Όταν η ώρα είναι 3.00
Όταν η ώρα είναι 12.00
Όταν η ώρα είναι 4.00
Όταν η ώρα είναι 6.00

5. Ποιο είναι το σωστό όνοµα για τα παρακάτω σχήµατα; Βάλε Χ στο σωστό.

Κύβος
Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο
Πυραµίδα
Κύλινδρος
Κώνος

6. Ισοσκελές τρίγωνο είναι το τρίγωνο που έχει δύο από τις πλευρές του
ίσες. Τα παρακάτω τρίγωνα είναι ισοσκελή.

Σηµείωσε τι από τα παρακάτω είναι σωστό για τα ισοσκελή τρίγωνα:
Και οι τρεις πλευρές τους έχουν το ίδιο µήκος
Μία πλευρά τους έχει διπλάσιο µήκος από κάποια από τις άλλες δύο
Έχουν δύο γωνίες ίσες
Έχουν και τις τρεις γωνίες τους ίσες
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Τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό
7. Αν το σχέδιο που υπάρχει στην αριστερή πλευρά του
τετραγώνου καθρεφτιστεί και στη δεξιά του πλευρά, ποιο από
τα τέσσερα άλλα τετράγωνα θα έχουµε; Κύκλωσε το σωστό.

1

2

3

4

8. Στο παρακάτω ορθογώνιο τα ευθύγραµµα τµήµατα Α∆ και ΒΓ
είναι οι διαγώνιες του. Εάν έχει εµβαδόν 24 τετραγωνικά µέτρα,
πόσο είναι το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒ∆;

Εµβαδόν ΑΒ∆ = _______ τετραγωνικά µέτρα

9. Ο Κώστας περπατάει προς τον Βορρά. Στρίβει προς τα δεξιά
του κατά 135 µοίρες. Προς ποια κατεύθυνση περπατάει τώρα;
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Ν (Νότια)
Ν∆ (Νοτιοδυτικά)
Β∆ (Βορειοδυτικά)
Α (Ανατολικά)
ΝΑ (Νοτιοανατολικά)
10. Ποιο είναι το µέτρο της γωνίας β;

Η γωνία β είναι ________ µοίρες

11. Στο παρακάτω σχέδιο έχουµε τέσσερα γεωµετρικά σχήµατα
που κάποιο κοµµάτι τους είναι κρυµµένο. Είναι ένα τετράγωνο,
ένα τρίγωνο, ένα τραπέζιο και ένα εξάγωνο. Γράψε το όνοµα
τους πάνω από το καθένα και συµπλήρωσε τα κοµµάτια που
λείπουν.
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12. Ένα από τα παρακάτω είναι σωστό. Σηµείωσε το
Όλα τα ορθογώνια είναι τετράγωνα
Όλα τα τετράγωνα είναι ορθογώνια
Μερικά τετράγωνα είναι ορθογώνια
Κανένα τετράγωνο δεν είναι ορθογώνιο

193

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ))

Α΄ Τάξη (Προεδρικό ∆ιάταγµα 538/1982, Φ.Ε.Κ. 107 Α΄)

Α΄ Τάξη (Φ.Ε.Κ. 1366 & 1374 τ. Β΄/18-10-2001)
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Β΄ Τάξη (Προεδρικό ∆ιάταγµα 538/1982, Φ.Ε.Κ. 107 Α΄)

Β΄ Τάξη (Φ.Ε.Κ. 1366 & 1374 τ. Β΄/18-10-2001)
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Γ΄ Τάξη (Προεδρικό ∆ιάταγµα 449/1983, Φ.Ε.Κ. 168 Α΄)

Γ΄ Τάξη (Φ.Ε.Κ. 1366 & 1374 τ. Β΄/18-10-2001)
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Ε΄ Τάξη (Προεδρικό ∆ιάταγµα 528/1984, Φ.Ε.Κ. 185 Α΄)

Ε΄ Τάξη (Φ.Ε.Κ. 1366 & 1374 τ. Β΄/18-10-2001)
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Ε΄ Τάξη (Προεδρικό ∆ιάταγµα 528/1984, Φ.Ε.Κ. 185 Α΄)

Ε΄ Τάξη (Φ.Ε.Κ. 1366 & 1374 τ. Β΄/18-10-2001)
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Στ΄ Τάξη (Φ.Ε.Κ. 1366 & 1374 τ. Β΄/18-10-2001)
Στ΄ Τάξη (Προεδρικό ∆ιάταγµα 398/1985, Φ.Ε.Κ. 140 Α΄)
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Σχέδιο συνέντευξης µαθητών ΣΤ΄ τάξης
 ∆είχνουµε γεωµετρικά σχήµατα και ζητούµε από τους µαθητές να τα αναγνωρίσουν
να τα παρατηρήσουν και να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά τους, τις ιδιότητες
τους105.
α. Πλάγιο παραλληλόγραµµο
(αναφέρουν πως οι απέναντι πλευρές και γωνίες είναι ίσες;)
β. Ορθογώνιο παραλληλόγραµµο
(αναφέρουν πως οι γωνίες είναι ορθές;)
γ. Παραλληλόγραµµο µε σχεδιασµένη τη µία διαγώνιο
(ονοµάζουν τη διαγώνιο; - αναφέρουν πως το παραλληλόγραµµο χωρίζεται σε δύο
ίσα τρίγωνα;)
δ. Παραλληλόγραµµο µε σχεδιασµένες και τις δύο διαγώνιες
(αναφέρουν πως υπάρχουν δύο ζεύγη ίσων τριγώνων;)
ε. Ισοσκελές τρίγωνο
(το αναγνωρίζουν; - αναφέρουν πως οι παρά τη βάση γωνίες είναι ίσες;)
στ. Ισόπλευρο τρίγωνο
(το αναγνωρίζουν; - αναφέρουν πως έχει τρεις γωνίες ίσες;)

 ∆είχνουµε γωνίες ίσες µε διαφορετικό µήκος πλευρών και ρωτάµε αν
είναι ίσες, ή αν κάποια είναι µεγαλύτερη και ποια. ∆είχνουµε µία
οξεία γωνία µε 5 εκατοστά µήκος πλευρών και µία ορθή µε 3
εκατοστά µήκος πλευρών και ρωτάµε ποια είναι µεγαλύτερη. Το ίδιο
µε µια ορθή και µια αµβλεία γωνία.106

105

Η ικανότητα εντοπισµού στοιχειωδών γεωµετρικών ιδιοτήτων µε απλή θεώρηση του
σχήµατος παίζει σηµαντικό ρόλο στην εκµάθηση της γεωµετρίας (Duval, 1994, όπως
αναφέρεται στο «Κούρκουλος, Μ., Τζανάκης, Κ., & Θεολογγίτου, Κ. (2000). Η
Ευκλείδεια Γεωµετρία στο ∆ηµοτικό Σχολείο: Παραδείγµατα και Πειραµατική
διερεύνηση. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 113, 64-76»).
106

Κατανόηση γωνίας ως νοητικό και µαθηµατικό αντικείµενο (Pluvinage,
1998, όπως αναφέρεται στο «Κούρκουλος, Μ., Τζανάκης, Κ., &
Θεολογγίτου, Κ. (2000). Η Ευκλείδεια Γεωµετρία στο ∆ηµοτικό Σχολείο:
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 ∆είχνουµε γεωµετρικά στερεά (ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο,
κύλινδρος, κύβος). Τα αναγνωρίζουν; Ξέρουν τον όρο γεωµετρικά
στερεά;

 ∆ίνουµε κύβους και δείχνουµε εικόνες κατασκευών µε κύβους. Ζητάµε
να κάνουν τις κατασκευές που φαίνονται στις εικόνες. ∆είχνουµε
προσόψεις κατασκευών µε κύβους (πως φαίνονται από µπροστά,
από πλάγια και από κάτω) και ζητάµε να κάνουν αυτές τις
κατασκευές107.

 Σχεδίαση γεωµετρικών σχηµάτων και στερεών µε χρησιµοποίηση
οργάνων: χάρακα, διαβήτη, κανόνα, µοιρογνωµονίου. Ζητούµε µε
αυτά να χαράξουν δύο παράλληλες ευθείες. Να σχεδιάσουν ένα
τρίγωνο, να µετρήσουν τις γωνίες του µε το µοιρογνωµόνιο και να
γράψουν το άθροισµα τους. Να κατασκευάσουν δύο ίσες γωνίες. Να
σχεδιάσουν ένα τετράγωνο και έναν κύβο.

 ∆είχνουµε ένα σχέδιο µε πολλά τρίγωνα και ρωτάµε πόσα συνολικά
είναι. ∆είχνουµε το ανάπτυγµα ενός κύβου και ρωτάµε ποιο
γεωµετρικό στερεό είναι. Εξετάζουµε αν οι µαθητές µπορούν να
συµπεράνουν την ισότητα ή µη δύο ευθύγραµµων τµηµάτων, µε την
χρήση διαβήτη. Ρωτάµε αν έχουν ακούσει τον όρο "άξονας
συµµετρίας". ∆είχνουµε ένα κρυµµένο γεωµετρικό σχήµα (τραπέζιο)
σε διάφορα στάδια καθώς αποκαλύπτεται και ρωτάµε ποιο είναι.
∆είχνουµε ένα επτάγωνο και ρωτάµε πως ονοµάζεται.

Παραδείγµατα και Πειραµατική διερεύνηση. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 113,
64-76»).
107

Εξετάζουµε δυνατότητες ‘’λογικής του χώρου’’ (De Moor, 2000).
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