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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η συγγραφή του βιβλίου αυτού πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού 

προγράμματος του Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Ανάπτυξη της χωρικής ικανότητας 

και της αντίληψης του γεωμετρικού σχήματος (Spatial ability and geometrical thinking 

development)». 

Το βιβλίο αυτό περιγράφει τη μελέτη της ανάπτυξης της χωρικής ικανότητας σε σχέση 

με την κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος. Ειδικότερα, μέσα από τη μελέτη αυτή 

εξετάστηκε η σχέση μεταξύ χωρικής ικανότητας και της αντιληπτικής, λεκτικής και 

λειτουργικής κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος των μαθητών Ε΄ και Στ΄ 

δημοτικού και Α΄ και Β΄ γυμνασίου. 

Βασική ερευνήτρια του προγράμματος είναι η Παναγιώτα Καλογήρου, της οποίας η 

διδακτορική διατριβή αποτελεί ακριβώς το ίδιο θέμα διερεύνησης. Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι το υλικό που παρουσιάζεται στο βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πολύ μικρό 

μέρος της διατριβής αυτής. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί η πολύ σημαντική συμβολή 

της Παρασκευής Μιχαήλ και της Άντρης Πετρίδου, που εργάστηκαν ως Ειδικοί 

Επιστήμονες στο ερευνητικό πρόγραμμα αυτό.  

Ευελπιστώ το συγκεκριμένο βιβλίο να ανταποκριθεί στους στόχους του και να 

αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο, τόσο για τους ερευνητές της Διδακτικής των 

Μαθηματικών, όσο και για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τη συνέχιση του έργου τους.  

 

 

 

Αθανάσιος Γαγάτσης 

Καθηγητής Διδακτικής των Μαθηματικών  

Ερευνητικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Πρωταρχικό στόχο του βιβλίου αυτού αποτελεί η αποσαφήνιση των σχέσεων μεταξύ 

της ανάπτυξης της χωρικής ικανότητας σε σχέση με την κατανόηση του γεωμετρικού 

σχήματος από μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα αυτό εξετάζεται η χωρική ικανότητα και η κατανόηση 

γεωμετρικού σχήματος σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.  

Η χωρική ικανότητα έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές από τότε που θεμελιώθηκε 

ως μια ξεχωριστή διάσταση των ικανοτήτων του ατόμου μέσα από τις παραγοντικές 

αναλύσεις που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1920 (Goldberg & Meredith, 

1974). Γενικά η χωρική ικανότητα περιλαμβάνει την επίλυση οπτικών προβλημάτων ή 

έργων που απαιτούν από τους λύτες να υπολογίσουν, να προβλέψουν ή να κρίνουν τις 

σχέσεις ανάμεσα σε σχήματα διαφορετικών πλαισίων (Elliot & Smith, 1983). 

Συγκεκριμένα, η χωρική ικανότητα σχετίζεται με τις ικανότητες των ατόμων να 

αναζητούν σε ένα οπτικό πεδίο με σκοπό τον εντοπισμό μορφών, σχημάτων και των 

θέσεων των αντικειμένων, προκειμένου να δημιουργήσουν νοητικές παραστάσεις 

αυτών των μορφών, σχημάτων και θέσεων, ώστε να μπορούν να χειριστούν αυτές τις 

αναπαραστάσεις νοερά (Carroll, 1993). 

Αν και έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετοί ορισμοί για να περιγράψουν την ικανότητα 

αντίληψης των εννοιών του χώρου από ψυχολόγους και ερευνητές στον τομέα της 

μαθηματικής παιδείας (Lean & Clements, 1981: Linn & Petersen, 1985: Lohman, 1996: 

Gorgorió, 1998), δεν υπάρχει ένας ενιαίος κοινά αποδεκτός λειτουργικός ορισμός. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η ορολογία που χρησιμοποιείται από τους ερευνητές 

διαφέρει, αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχουν διαφωνίες ως προς τη δομή της χωρικής 

ικανότητας, η οποία προέκυψε μέσα από μελέτες ανάλυσης παραγόντων (Paivio, 1971: 

McGee, 1979: Linn & Petersen, 1985: Lohman, 1993: Kimura, 1999: Burton & Fogarty, 

2003:  Colom, Contreras, Botella & Santacreu, 2001). Η παρούσα ερευνητική εργασία 

θα προσπαθήσει να επιβεβαιώσει, με βάση τη βιβλιογραφία που υπάρχει μέχρι τώρα, 

ένα θεωρητικό μοντέλο για τη χωρική ικανότητα και πέρα από αυτό θα μελετήσει την 

ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών ηλικίας 10-13 ετών στη χωρική ικανότητα.  

Ερευνητές της μαθηματικής παιδείας υποστηρίζουν ότι η ικανότητα οπτικοποίησης των 

εννοιών του χώρου αποτελεί θεμελιώδη στοιχείο του γεωμετρικού συλλογισμού και 

της μαθηματικής σκέψης ευρύτερα (Bishop, 1980, 1989: Goldenberg, Cuoco, & Mark, 

1998). Από την άλλη, η γεωμετρία θεωρείται από τους μαθητές ως ένα από τα 

δυσκολότερα θέματα των μαθηματικών. Είναι σημαντικό ότι η αναγνώριση επίπεδων 

σχημάτων από τους μαθητές, επηρεάζεται από μεγάλο αριθμό παραγόντων, 
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συμπεριλαμβανομένου και της οπτικής αντίληψης. Σύμφωνα με τους English και 

Warren (1995), ο τρόπος που οπτικοποιεί το άτομο ένα σχήμα, είναι ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζει την ανάπτυξη της χωρικής ικανότητας. 

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες με αυτή τη διαδικασία. 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, πολλοί μαθηματικοί έχουν μελετήσει το γεωμετρικό 

συλλογισμό των μαθητών, στηριζόμενοι σε διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια. Για 

παράδειγμα, το ζεύγος van Hiele (1986) ανέπτυξαν ένα μοντέλο αναφερόμενοι σε 

επίπεδα γεωμετρικής σκέψης και αργότερα ο Gutierrez και οι συνεργάτες του 

(Gutierrez, 1992) προσπάθησαν να μεταφέρουν το μοντέλο των van Hiele στη 

γεωμετρία του χώρου, με έμφαση στην ανάπτυξη της ικανότητας οπτικοποίησης. Ο 

Fischbein (1993) εισήγαγε τη θεωρία των εννοιολογικών σχημάτων και ο Duval (1998) 

εισηγήθηκε τη γνωστική ανάλυση της γεωμετρικής σκέψης.  

Συγκεκριμένα, ο Duval (1995, 1999) διέκρινε τέσσερα είδη κατανόησης του 

γεωμετρικού σχήματος· την αντιληπτική, τη σειριακή, τη λεκτική και τη λειτουργική 

κατανόηση. Για να λειτουργήσει ως γεωμετρικό σχήμα, μια φιγούρα πρέπει να 

προκαλεί την αντιληπτική κατανόηση και τουλάχιστον ένα από τα άλλα τρία είδη 

κατανόησης. Πρόσφατα οι Deliyianni, Elia, Gagatsis, Monoyiou και Panaoura (2010) 

έχουν επιβεβαιώσει ένα μοντέλο τρίτης τάξης σχετικά με το ρόλο της αντιληπτικής, 

λειτουργικής και λεκτικής κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος. Ωστόσο η σχέση 

μεταξύ της χωρικής ικανότητας και των ειδών κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος, 

όπως προτείνεται από τον Duval (1995, 1999), δεν έχει επαληθευτεί εμπειρικά ακόμη.  

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με στόχο την εξέταση της χωρικής αντίληψης και της 

κατανόησης γεωμετρικού σχήματος περιγράφεται στο συγκεκριμένο βιβλίο σε τέσσερα 

κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο 

βασίστηκε ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ερευνητικής 

μελέτης. Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου 

για τη χωρική ικανότητα και για την κατανόηση γεωμετρικού σχήματος συντελείται σε 

δύο ξεχωριστά υποκεφάλαια.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας. Παρουσιάζεται ο 

σκοπός της έρευνας και τα αντίστοιχα ερευνητικά ερωτήματα, δίνονται πληροφορίες 

για τα υποκείμενα της έρευνας, περιγράφονται τα στάδια υλοποίησης της έρευνας, τα 

ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της χωρικής ικανότητας  

και την κατανόηση γεωμετρικού σχήματος και οι στατιστικές αναλύσεις που 

πραγματοποιηθήκαν για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, με βάση τα ποσοτικά 

δεδομένα που συλλέχθηκαν.  
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Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα δεδομένα αυτά περιγράφονται και 

αναλύονται στο τρίτο κεφάλαιο. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών γίνεται σε 

τρία υποκεφάλαια, τα οποία αντιστοιχούν στις τρεις φάσεις συλλογής των δεδομένων.  

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και συζητούνται τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν μέσα από τη συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη. Τα συμπεράσματα 

επικεντρώνονται σε συγκρίσεις μεταξύ των μαθητών των διαφόρων ηλικιακών ομάδων, 

για καθεμιά από τις τρεις ερευνητικές φάσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

1.1 ΧΩΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  

Ο άνθρωπος ζει και κινείται σε έναν κόσμο μέσα στον οποίο οτιδήποτε υπάρχει έχει 

κάποια χωρική θέση. Για να επιζήσει ο άνθρωπος, θα πρέπει να οργανώσει τη δράση 

του τοποθετώντας τον εαυτό του στον εξωτερικό κόσμο και παρατηρώντας 

ταυτόχρονα τις σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στα αντικείμενα που υπάρχουν 

στον κόσμο αυτό (Newcombe & Huttenlocher, 2000). Οι Hegarty και Waller (2005), 

αναφέρουν ότι η χωρική ικανότητα είναι απαραίτητη ικανότητα σε ένα μεγάλο 

αριθμό καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως τη μετακίνηση των επίπλων σε ένα 

δωμάτιο, την ετοιμασία των αποσκευών και τη μετακίνηση του ατόμου σε μια πόλη. 

Η λέξη «χωρική» έχει προσδιοριστεί ως «η αναφορά στο χώρο ή η ύπαρξη στο χώρο» 

(Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 1992). Οι χωρικές 

ικανότητες είναι γνωστικές λειτουργίες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να 

αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά χωρικές σχέσεις, οπτικά χωρικά έργα και 

προσανατολισμούς αντικειμένων στο χώρο (Reber, 1985). 

Η έννοια της «αντίληψης του χώρου» χρονολογείται από το 1883, όταν ο Galton 

άρχισε τις ψυχολογικές μελέτες του. Έπειτα πολλοί ψυχολόγοι μελέτησαν το 

συγκεκριμένο θέμα (Spearman, 1927: Thurstone, 1938). Από το 1920 έχει γίνει το 

επίκεντρο πολλών ερευνών, αφού έχει αναγνωριστεί ως ξεχωριστός παράγοντας σε 

παραγοντικές αναλύσεις (Goldberg & Meredith, 1974). Στη μαθηματική παιδεία, μόλις 

γύρω στη δεκαετία του '40 και '50 έγιναν οι πρώτες μελέτες στον τομέα της χωρικής 

ικανότητας.   
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Η χωρική ικανότητα είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε τόσο ψυχολόγους όσο και 

ερευνητές της μαθηματικής παιδείας. Από τη φύση της η χωρική ικανότητα αποτελεί 

ένα πολύπλοκο θέμα, με διαφορετικές ερμηνείες από κάθε ερευνητή. 

 

Ορισμοί της χωρικής ικανότητας 

Αν και έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετοί ορισμοί για να περιγράψουν την ικανότητα 

αντίληψης των εννοιών του χώρου από ψυχολόγους και ερευνητές στον τομέα της 

μαθηματικής παιδείας, δεν υπάρχει ένας ενιαίος κοινά αποδεκτός λειτουργικός 

ορισμός. Η αντίληψη των εννοιών του χώρου ενός ατόμου, συχνά αποδίδεται στην 

ικανότητα επιδέξιου χειρισμού ή στο μετασχηματισμό της εικόνας από το χώρο σε 

άλλες αναπαραστάσεις (Eckstrom et al., 1976). 

Πιο συγκεκριμένα, η ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου ορίστηκε από τους 

Lean και Clements (1981) ως «η ικανότητα το ατόμου να σχηματίζει νοητικές εικόνες 

και να χειρίζεται τις εικόνες αυτές στο μυαλό του» (σ. 267). Οι Linn και Petersen 

(1985) όρισαν τη χωρική αντίληψη ως τη νοητική διαδικασία η οποία αντιλαμβάνεται, 

αποθηκεύει, ανασύρει, δημιουργεί και επεξεργάζεται εικόνες που αναφέρονται στο 

χώρο. 

Ο Lohman (1996), όρισε τη χωρική ικανότητα ως την ικανότητα του ατόμου να 

παράγει, να διατηρεί, να ανακαλεί και να μετασχηματίζει καλά δομημένες οπτικές 

εικόνες. Με ανάλογο τρόπο χρησιμοποιεί στη δική του έρευνα ο Gorgorió (1998), τον 

όρο «ικανότητα χωρικής επεξεργασίας», τον οποίο ορίζει ως την ικανότητα που 

χρειάζεται το άτομο για να πραγματοποιήσει τις συνδυασμένες νοητικές πράξεις που 

απαιτούνται για την επίλυση ενός χωρικού έργου. Περιλαμβάνει όχι μόνο την 

ικανότητα του ατόμου να φαντάζεται χωρικά αντικείμενα, σχέσεις και 

μετασχηματισμούς, αλλά και την ικανότητα αποκωδικοποίησης των δεδομένων 
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αυτών με οπτικό τρόπο, καθώς και την ικανότητα κωδικοποίησής τους με λεκτικούς ή 

μικτούς τρόπους (Gorgorió, 1998).  

 

Δομή της χωρικής ικανότητας 

Όσον αφορά τη δομή της χωρικής ικανότητας, οι απόψεις των ερευνητών διίστανται. 

Από τη μια πλευρά υπάρχουν ερευνητές, όπως οι Burton και Fogarty (2003) και  

Colom, Contreras, Botella και Santacreu (2001), οι οποίοι θεωρούν ότι η αντίληψη των 

εννοιών του χώρου είναι μια μονοδιάστατη οντότητα (Burton &  Fogarty, 2003). 

Υποστηρίζουν ότι αν και έγιναν αρκετές προσπάθειες διάκρισης διαφορετικών 

ικανοτήτων αντίληψης εννοιών του χώρου, τα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου 

πειστικά. 

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, όπου διάφοροι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η 

χωρική ικανότητα δεν είναι μια μοναδιαία δομή (Paivio, 1971: McGee, 1979: Linn & 

Peterson, 1985: Lohman, 1993: Kimura, 1999). Συγκεκριμένα στηρίζουν ότι υπάρχουν, 

διάφορες χωρικές ικανότητες, η καθεμιά από τις οποίες δίνει έμφαση σε 

διαφορετικές πτυχές της διαδικασίας οπτικής δημιουργίας, αποθήκευσης, ανάκλησης 

και μετασχηματισμού (Lohman, 1993). 

Οι περισσότεροι ερευνητές ορίζουν την ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου, 

μέσω παραγόντων που προκύπτουν από μελέτες ανάλυσης παραγόντων (McGee, 

1979: Linn & Peterson, 1985: Lohman,1988: Kimura, 1999). 

O McGee (1979) υποστηρίζει ότι η ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου 

(spatial ability) αποτελείται από τουλάχιστον δύο παράγοντες: α) τον παράγοντα 

οπτικοποίηση των εννοιών του χώρου (spatial visualization) και β) τον παράγοντα 

προσανατολισμός στο χώρο (spatial orientation). Σύμφωνα με τον Gutierrez (1996), ο 

παράγοντας προσανατολισμός στο χώρο περιλαμβάνει: τον προσδιορισμό των 

σχέσεων μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων, την αναγνώριση ενός αντικειμένου 
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καθώς κινείται  από διαφορετικές οπτικές γωνίες, την παρατήρηση των μοτίβων του 

χώρου και σύγκριση μεταξύ τους καθώς και τη διατήρηση του προσανατολισμού του 

αντικειμένου. Ο παράγοντας οπτικοποίηση θα εξηγηθεί αναλυτικά πιο κάτω. 

Οι Linn και Petersen (1985) αναγνώρισαν τρεις άλλες κατηγορίες: α) την αντίληψη του 

χώρου (spatial perception), την ικανότητα δηλαδή προσδιορισμού σχέσεων στο χώρο 

με αναφορά στον προσανατολισμό του ατόμου, β) τη νοερή περιστροφή (mental 

rotation), την ικανότητα δηλαδή γρήγορης νοερής περιστροφής δισδιάστατων και 

τρισδιάστατων σχημάτων και γ) την οπτικοποίηση των εννοιών του χώρου (spatial 

visualization), την ικανότητα δηλαδή χειρισμού και επεξεργασίας πληροφοριών που 

αναφέρονται στις έννοιες του χώρου.  

Ο Lohman (1988), επίσης, κατέληξε σε τρεις παράγοντες: α) τον παράγοντα 

οπτικοποίηση των εννοιών του χώρου (spatial visualization), ο οποίος αναφέρεται 

στην ικανότητα αντίληψης φανταστικών κινήσεων στον τρισδιάστατο χώρο και στην 

ικανότητα νοερού χειρισμού αντικειμένων, β) τον παράγοντα προσανατολισμό στο 

χώρο (spatial orientation) και γ) τον παράγοντα σχέσεις εννοιών του χώρου, ο οποίος 

αναφέρεται στο χειρισμό οπτικών μοτίβων, όπως νοερές περιστροφές και στην 

ικανότητα νοερής περιστροφής ενός αντικειμένου στο χώρο με ταχύτητα και ακρίβεια 

(Carroll, 1993). 

Η διαφορά μεταξύ των παραγόντων «προσανατολισμός στο χώρο» και «σχέσεις των 

εννοιών του χώρου», σύμφωνα με το McGee (1979), έγκειται στο γεγονός ότι στον 

παράγοντα «προσανατολισμός στο χώρο» καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο 

προσανατολισμός του σώματος του παρατηρητή. Ο παράγοντας  «σχέσεις των 

εννοιών του χώρου» εμπλέκει τη νοερή περιστροφή ενός αντικειμένου ως ολότητα 

ενώ ο παράγοντας «οπτικοποίηση των εννοιών του χώρου» απαιτεί τη μετακίνηση 

τμήματος του αντικειμένου (McGee, 1979).  

Η Kimura (1999), όρισε έξι χωρικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν ευρεία αποδοχή, 

γιατί μπορούν να αναγνωριστούν μέσα από πειραματικές μετρήσεις. Οι παράγοντες 
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αυτοί είναι: α)Προσανατολισμός στο χώρο (spatial orientation), β) Μνήμη 

εξακρίβωσης του χώρου (spatial location memory). Η ικανότητα ανάκλησης της θέσης 

του αντικειμένου σε μια παράταξη, γ) Στόχευση (targeting). Η ικανότητα απόκρουσης 

βλημάτων (projectiles) ή αποστολής σε συγκεκριμένο στόχο. Σχετίζεται πολύ με την 

ικανότητα κίνησης, δ) Οπτικοποίηση του χώρου (spatial visualization), ε) Αποσύνδεση 

(disembedding). Η ικανότητα, η οποία επιτρέπει σε ένα άτομο να βρει ένα απλό 

αντικείμενο όταν βρίσκεται σε ένα πιο πολύπλοκο σχήμα (αυτός ο παράγοντας 

αναφέρεται επίσης ως Flexibility of Closure ή Field Independence). Στ) Αντίληψη του 

χώρου (spatial perception). 

Πιο πρόσφατα έρευνα των Kozhevnikov και Hegarty (2001), έδειξε ότι η ικανότητα 

χειρισμού αντικειμένων και η ικανότητα χωρικού προσανατολισμού είναι διακριτές 

χωρικές ικανότητες, οι οποίες συσχετίζονται. Επιπλέον έδειξαν ότι οι ικανότητες που 

σχετίζονται με το χωρικό προσανατολισμό είναι διαφορετικές από τις ικανότητες που 

σχετίζονται με τη χωρική εξεικόνιση, ειδικά τη νοητική περιστροφή (Hegarty & Waller, 

2004). 

 

Οπτικοποίηση (Visualization) 

O παράγοντας «οπτικοποίηση των εννοιών του χώρου» είναι ένας από τους 

παράγοντες που εντοπίζεται συχνότερα σε μελέτες ανάλυσης παραγόντων (McGee, 

1979: Linn & Peterson, 1985: Lohman, 1988: Kimura, 1999). Υπάρχουν διάφοροι 

ορισμοί στη βιβλιογραφία, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να επικρατεί μια σύγχυση, 

λόγω του ότι δεν υπάρχει ομοφωνία για την ορολογία που χρησιμοποιείται.  

Ενδεικτικά ο Guttierez (1996), αναφέρει ότι δεν υπάρχει γενική συμφωνία για την 

ορολογία που χρησιμοποιείται σε αυτό το πεδίο. Μπορεί ένας συγγραφέας να 

χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, τον όρο οπτικοποίηση και κάποιος άλλος τον όρο 

«αντίληψη του χώρου», και να εννοούν το ίδιο πράγμα με διαφορετικούς όρους. Από 
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την άλλη, ένας απλός όρος, όπως η «οπτική εικόνα», μπορεί να έχει διαφορετικό 

νόημα για κάθε ερευνητή.  

Η αρχή της οπτικοποίησης του χώρου (spatial visualization) έχει ένα ευρύ φάσμα 

ερμηνειών, βασισμένη στο πεδίο μέσα στο οποίο υλοποιείται. Ο όρος 

«οπτικοποίηση», αναφέρεται σε καταστάσεις δημιουργίας οπτικών εικόνων στο 

μυαλό, που σε κατάλληλη περίπτωση θα μπορούσαν να γίνουν με τα μάτια.  

Από τη σκοπιά της μαθηματικής εκπαίδευσης, η οπτικοποίηση του χώρου, 

αναφέρεται σε μια ομάδα στοιχείων που σχετίζονται με τη δημιουργία και τη χρήση 

νοητικών αναπαραστάσεων (νοητικές εικόνες) της μαθηματικής πληροφορίας 

(Dreyfus, 1991). Αυτή η ομάδα στοιχείων που ολοκληρώνουν την οπτικοποίηση του 

χώρου (spatial visualization), μπορούν να χωριστούν σε τρία μέρη:  

 α) τις νοητικές εικόνες (mental images),  

 β) τη διαδικασία οπτικοποίησης (visual processing) και  

 γ) τις δεξιότητες οπτικοποίησης (visualization abilities), (Gutierrez, 1997).  

 

Νοητικές Εικόνες 

Οι νοητικές εικόνες (mental images) είναι τα βασικά αντικείμενα για την οπτικοποίηση 

του χώρου.Σύμφωνα με την Presmeg (1986): 

«νοητική εικόνα είναι ένα νοερό σχήμα το οποίο περιγράφει ένα οπτικό ή χωρικό 

ερέθισμα χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός εξωτερικού οπτικού 

ερεθίσματος». 

Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να κατασκευάζουν, να μετασχηματίζουν και να 

αναλύουν τις νοητικές εικόνες με σκοπό να αποκτήσουν άριστες δυνατότητες στην 

οπτικοποίηση του χώρου (spatial visualization) (Gutierrez, 1997). 
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Η Yakimanskaya (1991), υπογραμμίζει ότι η εικόνα είναι η βασική λειτουργική μονάδα 

της χωρικής σκέψης και εξηγεί ότι μπορούμε να απομονώσουμε δύο επίπεδα 

δραστηριότητας: τη δημιουργία της εικόνας και το χειρισμό ή τη χρήση της. Στο 

πλαίσιο αυτό είναι δυνατός ο εντοπισμός ποικίλων τύπων εικόνων, καθώς και 

διαφορετικών μέσων δημιουργίας και χειρισμού των εικόνων. Η Presmeg (1986), 

περιγράφει τους εξής τύπους εικόνων:  

 Οι πραγματικές εικόνες (concrete images), αναφέρονται σε εικόνες 

αντικειμένων αποτυπωμένες στο μυαλό. Είναι μια ολιστική εικόνα της οποίας 

τα μέρη κατά ένα βαθμό είναι μέρη ενός καθημερινού αντικειμένου ή εικόνας. 

Οι μαθητές που χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο οπτικοποίησης τείνουν να 

αναγνωρίζουν το όλο σχήμα με ευκολία, αλλά όχι πάντα να αναγνωρίζουν τα 

μέρη που αποτελούν το σχήμα εκτός και εάν είναι εικονικές.    

 Οι εικόνες μοτίβων - σχέσων (pattern imagery), σχετίζονται με τις σχέσεις που 

αναπαριστούνται σε ένα οπτικο – χωρικό σχήμα και ασχολούνται με 

συμβολικά και αριθμητικά μοτίβα. Στα χωρικό-μαθηματικά χρησιμοποιείται 

όταν υπάρχει συνειδητή αναγνώριση κάποιων ιδιοτήτων των πραγματικών 

εικονογραφημένων εικόνων και των σχέσεων τους, συχνά με τη μορφή 

μοτίβων και αφηρημένους συλλογισμούς. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο 

τρίγωνο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύμπλεγμα από τέσσερα μικρά τρίγωνα 

και ένα τετράγωνο ως ένα σχήμα που έχει το ίδιο είδος γωνιά σε κάθε κορυφή.  

 Οι μνημονικές εικόνες κάποιου τύπου (memory images of formula), 

υποστηρίζουν ότι μερικοί μαθητές μπορούν να «δουν» στο μυαλό τους 

μαθηματικούς τύπους όπως εμφανίζονται στον πίνακα της τάξης ή σε σχολικά 

εγχειρίδια.  

 Οι δυναμικές εικόνες (dynamic images), δημιουργούνται στο μυαλό με κίνηση. 

Η Presmeg (1986), εισηγείται ότι στη δυναμική οπτικοποίηση τα σχήματα 

μεταβάλλονται σε νέα σχετικά αντικείμενα. Για παράδειγμα ένα σημείο ή μια 



Χωρική ικανότητα και αντίληψη γεωμετρικού σχήματος 

22 

πλευρά ενός τριγώνου μπορεί να μετακινηθεί και να δημιουργήσει διάφορα 

είδη τριγώνων. Η χρήση κομματιών από υλικά για παραγωγή σχημάτων έχει το 

πλεονέκτημα ότι μπορούν να γίνουν οι πραγματικές φυσικές ρυθμίσεις. Η 

δυναμική οπτικοποίηση ίσως είναι ένα σημαντικό βήμα στην προέκταση 

πρωτότυπων εικόνων και εννοιών. Για παράδειγμα οποιοδήποτε τρίγωνο 

μπορεί να απεικονιστεί ως το αποτέλεσμα μετακίνησης των κορυφών από ένα 

ισόπλευρο τρίγωνο σε άλλες θέσεις. Η δυναμική οπτικοποίηση είναι τόσο το 

μέσο σύνδεσης διαφορετικών πραγματικών εικόνων με μια έννοια όσο και το 

μέσο σύνδεσης διαφορετικών εννοιών.  

 Τέλος, οι κιναισθητικές εικόνες (kinaesthetic images), δημιουργούνται ή 

μετασχηματίζονται με τη βοήθεια φυσικών κινήσεων (Hegarty & Kozhevnikov, 

1999). Αυτή η οπτικοποίηση ενισχύει τις διαδικασίες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν δημιουργικά για την επίλυση των προβλημάτων (Presmeg, 

1986). 

 

Διαδικασία Οπτικοποίησης (Visual Processing) 

Η χωρική σκέψη αποτελεί ένα είδος αναπαραστατικής σκέψης (Yakimanskaya, 1991), 

στα πλαίσια του οποίου οι χρήσεις των χωρικών εικόνων μπορούν να συνοψιστούν σε 

τρεις βασικές περιπτώσεις: Στην πρώτη περίπτωση παρουσιάζεται αλλαγή στη θέση 

του αναπαριστώμενου αντικειμένου (π.χ. γίνεται περιστροφή του αντικειμένου). Στη 

δεύτερη περίπτωση σημειώνεται αλλαγή στη δομή του αντικειμένου που 

αναπαρίσταται, δηλαδή η εικόνα μεταβάλλεται τόσο ώστε ελάχιστη ομοιότητα έχει με 

την αρχική μορφή του αντικειμένου. Τέλος, υπάρχει η περίπτωση συνδυασμού των 

προηγούμενων μετασχηματισμών, οπόταν ουσιαστικά μια αρχική εικόνα 

μετασχηματίζεται κατ’ επανάληψη  
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Σύμφωνα με το Bishop (1983, 1989), υπάρχουν δυο σχετικές διαδικασίες που 

εμπλέκονται στο χειρισμό των νοητικών εικόνων και τον έλεγχο των εισερχόμενων 

πληροφοριών μεταξύ εξωτερικών αντικειμένων και νοητικών εικόνων: 

 Η επεξεργασία εικονικών πληροφοριών (visual processing). Η διαδικασία 

μετατροπής των αφηρημένων και χωρίς σχήμα δεδομένων, σε οπτικές εικόνες. 

Καθώς επίσης και η μετατροπή των νοητικών εικόνων σε μια άλλη.  

 Η διαδικασία ερμηνείας πληροφοριών για σχήματα (interpreting figural 

information). Αποτελείται από τη διαδικασία ανάγνωσης, ανάλυσης και 

κατανόησης των αναπαραστάσεων του χώρου, όπως οι απλές 

αναπαραστάσεις και οι νοητικές εικόνες των τρισδιάστατων σχημάτων, με 

σκοπό να εξασφαλίσουν κάποια δεδομένα για αυτές.  

 

Δεξιότητες Οπτικοποίησης (Visualization Abilities) 

Η τρίτη συνιστώσα στη δραστηριότητα της οπτικοποίησης, είναι οι δεξιότητες 

οπτικοποίησης, που πρέπει να υπάρχουν για να μπορούν να υλοποιηθούν οι 

προηγούμενες διαδικασίες. Η μάθηση και η βελτίωση αυτών των ικανοτήτων είναι το 

κλειδί για όλη τη διαδικασία της οπτικοποίησης του χώρου.  

Υπάρχουν διαφορετικού τύπου δεξιότητες, κάποιες από αυτές έχουν ως κύριο 

συστατικό την ψυχολογία και άλλες έχουν ψυχολογική φύση (Gutierrez, 1997). 

Πρόκειται για τις δεξιότητες που έχει συνθέσει ο Del Grande (1987), βασισμένος στις 

εργασίες των Frostig, Horne (1964) και Hoffer (1977). Πρότεινε δεξιότητες οι οποίες 

φαίνεται να είναι από τις καλύτερες εφαρμογές στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη της 

γεωμετρίας. Οι δεξιότητες αντίληψης του χώρου από το Del Grande (1987) είναι οι 

εξής: 

 Η αντίληψη του πλαισίου του σχήματος (figure-ground perception): η 

δεξιότητα αναγνώρισης ενός συγκεκριμένου σχήματος με την απομόνωση του 
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από ένα περίπλοκο σύνολο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται όταν οι μαθητές 

πρέπει να αναγνωρίσουν την έδρα ενός οκτάεδρου, παρατηρώντας τις 

κορυφές. 

 Αντιληπτική σταθερότητα (perceptual constancy): η δεξιότητα αναγνώρισης αν 

ένα αντικείμενο έχει σταθερές ιδιότητες όπως σχήμα ή γειτνίαση δυο εδρών 

ανεξάρτητα από τη θέση του. 

 Νοερή περιστροφή (mental rotation): η δεξιότητα παραγωγής δυναμικών 

νοητικών εικόνων και εξεικόνισης της διαμόρφωσης της εικόνας σε κίνηση. 

 Αντίληψη της θέσης στο χώρο (perception of spatial positions): η δεξιότητα 

συσχέτισης ενός αντικειμένου, εικόνας ή οπτικής εικόνας. 

 Οπτική διάκριση (visual discrimination): είναι η δεξιότητα σύγκρισης 

διαφορετικών αντικειμένων, εικόνων ή/και νοητικών εικόνων, και 

αναγνώρισης των ομοιοτήτων και διαφορών τους. 

 Αντίληψη της συσχέτισης στο χώρο (perception of spatial relationship): η 

δεξιότητα συσχέτισης διαφορετικών αντικειμένων, εικόνων ή/και νοητικών 

εικόνων μεταξύ τους.  

 

Ανάπτυξη Χωρικής Ικανότητας 

Το National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 1989, 2000), έχει αναγνωρίσει 

την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης του χωρικού συλλογισμού ως μια προσέγγιση στο 

σημείο εισαγωγής των μαθητών στη μαθηματική εκπαίδευση. Η χρονική στιγμή και το 

περιεχόμενο αποτελούν δύο κρίσιμα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη στο 

σχεδιασμό των εκπαιδευτικών εργαλείων για τη βελτίωση της χωρικής ικανότητας.  

Οι Piaget και Inhelder (1971) υποδηλώνουν ότι η γνωστική ανάπτυξη του ατόμου 

καθορίζει τις δυνατότητες του τι θα μπορούσε να επιτύχει. Στο προ-λειτουργικό 
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στάδιο τα παιδιά μπορούν να αναπαραστήσουν νοητικά αντικείμενα, αλλά δεν 

μπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία στις αναπαραστάσεις τους. Στο 

στάδιο αυτό, οι νοητικές εικόνες είναι στατικές. Στο αρχικό στάδιο ένα παιδί 

παρουσιάζει μια καθαρά εγωκεντρική αντίληψη του κόσμου, η οποία συνεχίζεται και 

στο δεύτερο στάδιο. Το παιδί αναπτύσσει χωρικό συλλογισμό ανεξάρτητο από εικόνες 

αλλά εξακολουθεί να απαιτείται η πραγματική παρουσία του αντικειμένου και ο 

χειρισμός του κατά το τρίτο στάδιο στις ηλικίες 7 με 12.  

Στο δεύτερο στάδιο, στο λειτουργικό, τα παιδία μπορούν να χειριστούν αντικείμενα, 

να μετασχηματίσουν αναπαραστάσεις, να συντονίσουν ταυτόχρονα περισσότερες από 

μία διαστάσεις και να αποκτήσουν διαφορετική προοπτική. Το ιδανικό στάδιο 

απόκτησης χωρικών ικανοτήτων μέσα από καθοδήγηση είναι η ηλικία των 11 – 12 

χρονών (Ben-Chaim’s et. al, 1989). Εξάλλου, η δυνατότητα διερεύνησης νοερών 

χειρισμών και πολύπλοκων μαθηματικών εννοιών είναι εφικτή από την ηλικία των 13 

ετών και μετά. Η μέγιστη δυνατότητα των μαθητών επιτυγχάνεται στα 17 τους χρόνια, 

υπονοώντας ότι οι μαθητές στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο σκέφτονται τυπικά 

λειτουργικά. Η χωρική ικανότητα των ατόμων φαίνεται να φθάνει στο επίπεδο 

ωρίμανσης κατά την εφηβεία και να μειώνεται σταδιακά στα τέλη της ηλικίας των 

είκοσι, για το γενικό πληθυσμό, λόγω των επιδράσεων της ηλικίας, ακόμη και στα 

άτομα που χρησιμοποιούν τις ικανότητες αυτές στο επάγγελμά τους (Salthouse et. al, 

1990). 

Στο τελευταίο στάδιο εμφανίζονται η γενίκευση και η αφαιρετική σκέψη (Michaelides, 

2003). Οι Piaget και Inhelder (1967), ισχυρίζονται ότι η γενίκευση των σχημάτων 

«βασίζεται σε μια ενεργητική διαδικασία συσχέτισης διάφορων μορφών του 

αντικείμενου, άρα συνεπάγεται ότι η γενίκευση βασίζεται στις προσωπικές ενέργειες 

του παιδιού και παρουσιάζεται μέσω του σταδιακού συντονισμού» (Battista et al., 

1998). 
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Ο Mitchelmore (1980), περιγράφει και αναλύει, σε τέσσερα αναπτυξιακά στάδια, τα 

σχέδια των μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης, που αφορούν χωρικές έννοιες τριών 

διαστάσεων. Αρχικά, στα σχέδια των μαθητών υπάρχει μόνο μία επιφάνεια, σαν να 

απεικονίζονται σχήματα δυο διαστάσεων. Ακολούθως, στο δεύτερο στάδιο, τα σχέδια 

των παιδιών παρουσιάζουν διαφορετικές όψεις του στερεού, οι οποίες μπορεί να 

είναι ορατές ή όχι. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού υπάρχει πιθανότητα το ανάλογο 

βάθος της έννοιας που απεικονίζεται να υποδεικνύεται ή όχι. Στο τρίτο στάδιο, στο μη 

ρεαλιστικό στάδιο, περιλαμβάνονται στο σχέδιο μόνο τα ορατά επίπεδα. Το βάθος 

είναι πλέον φανερό στο σχέδιο. Στο τελευταίο στάδιο, στο αποκαλούμενο ρεαλιστικό, 

οι παράλληλες γραμμές σχεδιάζονται παράλληλα και το βάθος παρουσιάζεται 

καταλλήλως (Olkun & Knaupp, 1999).  Το γενικό συμπέρασμα από την ανάλυση του 

Mitchelmore (1980), είναι ότι όλα τα παιδιά σχεδιάζουν χρησιμοποιώντας τα σχήματα 

που ήδη γνωρίζουν, αλλά τα σχήματα αυτά με το πέρασμα του χρόνου 

αναπτύσσονται, αφού σταδιακά όσο τα παιδία μεγαλώνουν και αποκτούν εμπειρίες, 

αναπαριστούν ακόμη πιο πολύπλοκες ιδιότητες των αρχικών σχημάτων. 

Ο Michaelides (2003), διεξήγαγε μία έρευνα για τη χωρική ικανότητα μαθητών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας του 

ήταν ότι οι μαθητές του γυμνασίου είχαν μεγαλύτερη επιτυχία στο δοκίμιο νοερής 

περιστροφής, ενός παράγοντα της χωρικής ικανότητας, από ότι είχαν τα παιδιά του 

δημοτικού σχολείου. Ένα άλλο πόρισμα της έρευνας αυτής ήταν ότι τα τρισδιάστατα 

έργα του δοκιμίου θεωρούνται πιο δύσκολα από τα δισδιάστατα έργα, αφού στα 

συγκεκριμένα παρουσιάστηκε σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δυο ηλικιακές 

ομάδες. 

Οι ψυχολόγοι αναφέρουν ότι υπάρχουν δύο περίοδοι οι οποίες συνδέονται με τη 

ταχεία και εντατική εξέλιξη των χωρικών ικανοτήτων των μαθητών. Η πρώτη περίοδο 

είναι στην ηλικία των 5 και 6 χρονών, στην οποία τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να 

χειριστούν αυθόρμητα πολλά εποπτικά μέσα, υλικά και παιχνίδια (που πρέπει να 
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είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένα από τους εκπαιδευτικούς). Η δεύτερη, είναι στην 

ηλικία των 10 και 15 χρόνων, η λεγόμενη περίοδος της εφηβείας, στην οποία το 

σχολείο διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Στην περίοδο αυτή, η δομή και οι 

γνώσεις των μαθητών βελτιώνονται, αλλά και η ικανότητα σύνθεσης και γενίκευσης – 

αφαιρετικής επαγωγικής σκέψης. Είναι η καταλληλότερη περίοδος για να βελτιωθεί η 

χωρική ικανότητα των μαθητών και να τεθούν κίνητρα, αλλά και να εξασκηθεί τη 

χωρική φαντασία των παιδιών (Gergelitsová, 2007). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι επιστήμονες που ασχολούνται με τη νοημοσύνη 

θεωρούν τη χωρική ικανότητα ως σημαντικό στοιχείο της νοημοσύνης. Για 

παράδειγμα, η αναπτυξιακή τροχιά του Gardner (1993a), παρέχει μια εικόνα για την 

ανάπτυξη της χωρικής ικανότητας σε τέσσερα στάδια για όλη τη διάρκεια της ζωής, 

ξεκινώντας από την παιδική ηλικία. Καταρχήν είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι 

παρατηρήσεις των γονιών σχετικά με την ικανότητα κατασκευής ακατέργαστων 

μοτίβων. Οι παρατηρήσεις αυτές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με «την υπόσχεση» 

που δίνουν τα παιδιά που έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στο πεδίο της 

χωρικής αντίληψης μέσα από τη χωρική νοημοσύνη τους.  

Δεύτερο, θα πρέπει να αναπτυχθεί η κατανόηση όλων των χωρικών συμβολικών 

συστημάτων των παιδιών. Οι θεμελιώδεις δεξιότητες που απαιτούνται για τη 

δημιουργία και την ερμηνεία των χωρικών συμβόλων, βασίζονται στη χωρική 

αντίληψη. Σύμφωνα με τον Del Grande (1990), οι δεξιότητες αυτές είναι: 

1. Συντονισμός των κινήσεων των ματιών 

2. Αντίληψη του σχήματος 

3. Αντιληπτική σταθερότητα (ένα αντικείμενο έχει σταθερές ιδιότητες οι οποίες 

μπορεί να φαίνονται διαφορετικά από άλλες οπτικές γωνίες) 

4. Αντίληψη της θέσης στο χώρο (η σχέση μεταξύ δύο αντικειμένων ή ενός 

αντικειμένου και του παρατηρητή π.χ. ο προσανατολισμός των γραμμάτων) 
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5. Αντίληψη των χωρικών σχέσεων (π.χ. ανάκλαση, μεταφορά, στροφή) 

6. Οπτική διάκριση 

7. Οπτική μνήμη 

Τρίτο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η χρήση των σημειωτικών συστημάτων από τους 

μαθητές. Για παράδειγμα, η έρευνα σχετικά με τη χρήση των διαγραμμάτων 

αποκαλύπτει ότι τα παιδιά είναι απρόθυμοι να χρησιμοποιούν τα διαγράμματα 

(Yancey, Thompson, & Yancey, 1989) και δεν βλέπουν τα διαγράμματα ως μέσο για 

την επίλυση των μαθηματικών έργων (Dufoir-Janvier, Bednarz, & Belanger, 1987). Τα 

παιδιά επίσης, πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν τα δυσδιάστατα σχέδια των 

τρισδιάστατων αντικειμένων και να κατασκευάζουν τρισδιάστατα αντικείμενα από 

ένα σχέδιο (Moses, 1990). Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διδάξουν τα 

παιδιά τις συγκεκριμένες αναπαραστάσεις και πώς να κινούνται μεταξύ 

δυσδιάστατων και τρισδιάστατων αναπαραστάσεων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 

μαθητές μπορούν να επωφεληθούν από τα προγράμματα ανάπτυξης των χωρικών 

ικανοτήτων, τόσο στα μαθηματικά (Diezmann, 1999) όσο και στην επιστήμη (Small & 

Morton 1983). 

Τέταρτο, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν την ποικιλία των επαγγελματικών και μη 

επαγγελματικών ασχολιών που σχετίζονται με τη χωρική νοημοσύνη. Αν και αυτό το 

στάδιο, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για τα μικρά παιδιά, μπορεί να προκύψουν 

ευκαιρίες για έκθεση των παιδιών σε επαγγέλματα και δραστηριότητες που ανήκουν 

στα ενδιαφέροντα τους (Diezmann & Watters, 2000). 

Η επιλογή των τάξεων για τη διεξαγωγή της έρευνας δεν είναι τυχαία. Ο Ben-Chaim, 

και οι συνεργάτες του (1988) αναφέρουν ότι η έβδομη τάξη είναι η ιδανικότερη 

περίοδος για τη διδασκαλία έργων οπτικοποίησης του χώρου. Επίσης, οι Clements και 

Battista (1992) επισημαίνουν ότι η επίδοση στα χωρικά έργα βελτιώνεται με το 

εκπαιδευτικό επίπεδο.  
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Ωστόσο, υπάρχουν κάποια αντικρουόμενα αποτελέσματα στη βιβλιογραφία σχετικά 

με το αν η χωρική ικανότητα μπορεί να αναπτυχθεί. Πολυάριθμες μελέτες (Ben-Chaim 

et al., 1988: Lord, 1985: Burnett & Lane, 1980) έχουν δείξει ότι η χωρική ικανότητα 

μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από εκπαίδευση αν χρησιμοποιούνται τα κατάλληλη 

εργαλεία. Ο Lohman (1993) αναφέρει ότι οι δεξιότητες της χωρικής ικανότητας μπορεί 

να αναπτυχθούν με πρακτική και εκπαίδευση. Έρευνες έχουν δείξει ότι  

δραστηριότητες με τη χρήση στερεών μπορούν να ενισχύσουν ικανότητες 

οπτικοποίησης των αντικειμένων (Ben-Chaim, Lappan, & Houang, 1988: Izard, 1987). 

Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές των δημοτικών σχολείων, όπου 

χρησιμοποιούν πολλά εποπτικά υλικά, τείνουν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα στα 

χωρικά έργα από παιδιά που δεν χρησιμοποιούν εποπτικά υλικά στα σχολεία τους 

(Bishop, 1980). Όπως αναφέρει και ο Greabell (1978), η χρήση ποικιλίας εποπτικών 

υλικών είναι επωφελής. Τέτοιες κιναισθητικές εμπειρίες, όπως η κίνηση του σώματος 

και η χρήση γεωμετρικών στερεών, βοηθά τα νεαρά παιδιά να μαθαίνουν 

γεωμετρικές έννοιες (Pigge, 1978). Εξαιτίας της αντιληπτικής – εννοιολογικής 

αλληλεπίδρασης στη χωρική νοημοσύνη, χρειάζονται κατάλληλες αντιληπτικές 

εμπειρίες για τη δημιουργία αναπαραστάσεων. Οι μαθητές χρειάζονται ευκαιρίες με 

σκοπό να αλληλεπιδράσουν με πληροφορίες που παρουσιάζονται σε χωρική μορφή, 

προκειμένου να κατασκευάσουν γνωστικές αναπαραστάσεις, οι οποίες είναι 

ανακατασκευές των εμπειριών και να μπορούν να εμπλακούν στο χωρικό συλλογισμό 

(Diezmann & Watters, 2000).  

 

Χωρική Ικανότητα και Μαθηματικά  

Ερευνητές όπως ο Del Grande (1987) και ο Bishop (1980, 1983) επισήμαναν ότι η 

χωρική αντίληψη αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την κατανόηση της γεωμετρίας 

και της στερεομετρίας. Αφού, σύμφωνα με τους Connor και Serbin (1985), οι 

παράγοντες της οπτικοποίησης των εννοιών του χώρου και του προσανατολισμού στο 
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χώρο μπορούν να αποτελέσουν ισχυρούς παράγοντες πρόβλεψης της μαθηματικής 

επίδοσης. 

Ο Bishop (1980, 1983), εύστοχα διευκρίνισε την αναγκαιότητα των δεξιοτήτων του 

χώρου στη διδασκαλία των μαθηματικών, αφού η αντίληψη τρισδιάστατων σχημάτων 

είναι μια περιπλοκή διαδικασία, η οποία προϋποθέτει τη νοηματοδότηση των 

οπτικών και απτών δεδομένων (Saads & Davis, 1997β). Συγκεκριμένα, οι Saads και 

Davis (1997β), έδειξαν τη σημασία της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου 

και της γλωσσικής ικανότητας, στη συνεχή ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης. Οι Tso 

και Liang (2002), βρήκαν ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της αντίληψης 

εννοιών του χώρου και των επιπέδων van Hiele (1986), τα οποία αναφέρονται στη 

γεωμετρία. Εισηγούνται επίσης, ότι η ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου 

αποτελεί σημαντικό γνωστικό παράγοντα στη μάθηση της γεωμετρίας και ότι οι 

δραστηριότητες που αναφέρονται στην αντίληψη των εννοιών του χώρου μπορούν να 

συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης. 

Σύμφωνα με το Wheatley (1991), «η χωρική ικανότητα βρίσκεται στην καρδιά της 

απόκτησης σημασίας και νοήματος στα μαθηματικά» (σ. 35). Συγκεκριμένα, οι 

Wheatley και Reynolds (1999), υποστηρίζουν ότι η ικανότητα κατασκευής και 

μετασχηματισμού νοητικών εικόνων οδηγεί σε ευελιξία και ισχύ στα μαθηματικά. 

Υποστηρίζεται επίσης ότι τα άτομα με υψηλού επιπέδου χωρική ικανότητα είναι 

καλύτερα στο να μετασχηματίζουν, να ερμηνεύουν και να ταξινομούν γεωμετρικά 

σχήματα, μοτίβα και διαγράμματα (English & Warren, 1995).  

Η χωρική σκέψη χρησιμοποιείται τόσο στην αναπαράσταση όσο και στο χειρισμό 

πληροφοριών κατά την επίλυση προβλημάτων (Clements & Battista, 1992). Σε μια 

διαχρονική έρευνα των Fennema και Tartre (1985) που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα 

σε μαθητές γυμνασίου διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές με υψηλό επίπεδο χωρικής 

οπτικοποίησης και χαμηλό επίπεδο λεκτικής ικανότητας μετέφραζαν το πρόβλημα σε 

εικόνα καλύτερα από ότι οι μαθητές με χαμηλό επίπεδο χωρικής οπτικοποίησης.  
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Από την άλλη, από την έρευνα των Booth και Thomas (1999) συνάγεται το 

συμπέρασμα ότι, ενώ ένα υψηλότερο επίπεδο χωρικών ικανοτήτων καθιστά τους 

μαθητές ικανούς να έχουν καλύτερη επιτυχία στην ερμηνεία δεδομένου 

διαγράμματος ή εικόνας που σχετίζεται με ένα μαθηματικό πρόβλημα, οι ικανότητες 

αυτές δεν βοηθούν ιδιαίτερα σε σχέση με τη μετάφραση του προβλήματος σε 

διαγραμματική ή εικονική αναπαράσταση. Οι χωρικές δεξιότητες καθιστούν τους 

μαθητές ικανούς να ταξινομούν, να αναλύουν και να δομούν πληροφορίες. Η 

αντίστροφη διαδικασία της κατασκευής ενός κατάλληλου διαγράμματος από λεκτικές 

πληροφορίες είναι πιο δύσκολη, γιατί εμπεριέχει περισσότερα βήματα και απαιτεί τη 

μεσολάβηση άλλων δεξιοτήτων (Βooth & Thomas, 1999). 

H σχέση ανάμεσα στη χωρική ικανότητα και τη μαθηματική ικανότητα βασίζεται στο 

γεγονός ότι οι πράξεις που διενεργούνται καθώς το άτομο αλληλεπιδρά με τα νοητικά 

μοντέλα στα μαθηματικά είναι συχνά οι ίδιες με εκείνες τις πράξεις που 

χρησιμοποιούνται για να λειτουργήσει σε χωρικά περιβάλλοντα (Battista, 1994). 

Οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στη μάθηση των μαθηματικών και τη χωρική ικανότητα 

εξαρτάται από τον τύπο χωρικής ικανότητας που εξετάζεται και από το δοκίμιο που 

χορηγείται για τη μέτρηση του επιπέδου της υπό εξέταση ικανότητας (Tartre, 1990). 

Επιπρόσθετα, η ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου συνδέεται συχνά με την 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας, όχι μόνο στην τέχνη αλλά και στα μαθηματικά και 

στην επιστήμη (Shepard, 1978). Για παράδειγμα, ο Albert Einstein δήλωσε ότι οι 

λεκτικές διαδικασίες δεν διαδραμάτισαν κανένα ρόλο στη δημιουργική του σκέψη 

ενώ αντίθετα η ικανότητα οπτικής αντίληψης συνέβαλε στις διάφορες ανακαλύψεις. 

Γενικά, η επίδραση της χωρικής ικανότητας στη γεωμετρία είναι δύσκολο να 

διασαφηνιστεί (Clements, 1997). Το National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM, 1989) επισημαίνει ότι η γεωμετρία συμβάλλει στην ανάπτυξη της χωρικής 

ικανότητας. Από την άλλη, πολυάριθμες μελέτες έχουν διαπιστώσει βελτίωση στη 

μαθηματική επίδοση μετά από εκπαίδευση της χωρικής ικανότητας (π.χ. Baldwin, 
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1984: Moses, 1977). Επίσης, πολλές μελέτες έχουν δείξει θετική συσχέτιση μεταξύ της 

χωρικής ικανότητας και της επιτυχίας στη γεωμετρία (Fennema & Sherman, 1977: 

Fennema & Tartre, 1985) και τα μαθηματικά (Battista, Wheatley & Talsma, 1982). Ο 

Battista (1990) βρήκε ότι η οπτικοποίηση του χώρου  (spatial visualization) και ο 

λογικός συλλογισμός σχετίζονται σημαντικά τόσο με την επιτυχία στη γεωμετρία όσο 

και με την επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων.   

 

Φύλο και Χωρική Ικανότητα 

Έχουν γίνει πολλές έρευνες γύρω από την επίδραση του φύλου στις ικανότητες των 

μαθητών. Οι μαθηματικές ικανότητες είναι μια περιοχή στην οποία είναι καλά 

καθιδρυμένες οι διαφορές ανάμεσα στα φύλα, με το αρσενικό φύλο να υπερέχει 

(Benbow, 1988: Hedges & Nowell, 1995: Hyde, Fennema, & Lamon, 1990). Η δύναμη 

όσο και η κατεύθυνση (είδος) των διαφορών που παρουσιάζουν τα δύο φύλα στα 

μαθηματικά ποικίλει, ανάλογα με το είδος μέτρησης που χρησιμοποιείται (Bridgeman 

& Wendler, 1991: Hyde et al., 1990: Voyer, 1996). Η χωρική ικανότητα ως ένα μέρος 

της μαθηματικής ικανότητας αναμένεται να επηρεάζεται από τον παράγοντα φύλο.  

Τα τελευταία χρόνια, αν και έχει αναφερθεί ότι οι διαφορές φύλου στις χωρικές 

δεξιότητες έχουν μειωθεί (Feingold, 1988) ή  απλά δεν υπάρχουν (Caplan & Caplan, 

1997), τα δεδομένα αναφέρουν ότι παραμένουν σημαντικές σε ένα αριθμό τεστ 

(Voyer et al., 1995). Συγκεκριμένα, ο Miller (1996), αναφέρει ότι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη χωρική ικανότητα είναι το φύλο, η ηλικία και η πείρα ή οι ατομικές 

διαφορές (Strong & Smith 2002). Πολλές έρευνες εστίασαν στις διαφορές που 

σχετίζονται με το φύλο όσον αφορά τη χωρική ικανότητα (Harris, 1978, 1981: Wittig & 

Petersen, 1979). Επιπλέον, υπάρχουν έρευνες που εξηγούν ότι αυτές οι διαφορές 

φύλου μπορεί να πηγάζουν από το περιβάλλον ή τις διαφορετικές εμπειρίες των 

ατόμων (Connor, Serbin & Schackman, 1978: Vandenberg, 1975).  
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Σε ένα άρθρο τους, οι Gilmartin και Patton (1984), συσχέτισαν το φύλο και τη χωρική 

ικανότητα των ατόμων στις δεξιότητες χαρτογράφησης. Οι ίδιοι είναι της άποψης ότι 

σε ένα κανονικό φάσμα μίας γενικευμένης διακύμανσης, που οφείλεται στις έρευνές 

της ψυχολογίας, οι άντρες είναι έχουν πιο υψηλά επίπεδα χωρικής ικανότητα από τις 

γυναίκες. Τα αποτελέσματα όμως της δικής τους έρευνάς έδειξαν ότι δεν υπάρχει 

διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα, όσον αφορά τη χρήση χαρτών. Οι διαφορές μέσα 

στον πληθυσμό των κοριτσιών διαφορετικής ηλικίας.  

Ο Tuddenham (1970) ανέπτυξε μερικά ποσοτικά πιαζετιανά έργα που απαιτούσαν 

μερικές χωρικές δυνατότητες και έδειξε ότι στις διαφορές των δύο φύλων υπερέχουν 

τα αγόρια.  Τα έργα ήταν τα εξής: Perspectives, Water Level, Tracks, Geometric Forms 

και House Plans. Ο μέσος όρος των ανδρών σε όλα τα έργα με εξαίρεση τα Tracks 

είναι υψηλότερος από το μέσο όρο των γυναικών (Tuddenham, 1970). Οι Thomas, 

Jamison και Hummel (1973), εντόπισαν ότι το 31% των ενήλικων γυναικών αλλά και το 

84% των ανδρών ασπάζονται την αρχή ότι η στάθμη του νερού παραμένει οριζόντια 

ανεξάρτητα από την κλίση του δοχείου που περιέχει το νερό. Πρόσφατες έρευνες από 

τους Piaget and Inhelder (1956)  όρισαν ότι η αρχή αυτή χαρακτηρίζει την ηλικία των 

12 χρονών και ότι τα κορίτσια υστερούν από τα αγόρια σε διάφορα ηλικιακά επίπεδα 

(Thomas et al., 1973). 

Εκατοντάδες μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ερευνήθηκαν με τη βοήθεια 

κάποιων τεστ, όπως το «Differential Attitude Test (DAT)» και το «Thurstone test of 

Primary Mental Abilities (PMA)». Τα αποτελέσματα των ερευνών ήταν ότι τα αγόρια 

παρουσίασαν σημαντικό προβάδισμα στη χωρική ικανότητα, το οποίο με το πέρασμα 

του χρόνου αυξανόταν (McGee 1979: Bennett, Seashore & Wesman 1974: στους 

Gilmartin & Patton, 1984).  Στο βιβλίο των Maccoby και Jacklin (1974), «The 

Psychology of Sex Differences», ερευνήθηκαν περισσότερες από 1.400 μελέτες για τις 

διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι ίδιοι, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

γυναίκες υπερτερούν στη λεκτική δεξιότητα, ενώ οι άντρες έχουν πιο υψηλά ποσοστά 
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επιθετικής συμπεριφοράς, αλλά και πιο ψηλά επίπεδα ικανοτήτων στα μαθηματικά 

και στα οπτικό-χωρικά έργα. Επιπρόσθετα, οι Clements και Battista (1992), 

υποστηρίζουν ότι οι άνδρες είναι πιο ικανοί να χρησιμοποιούν μη-λεκτικές 

στρατηγικές σκέψης, σε σύγκριση με τις γυναίκες που προτιμούν λεκτικές 

στρατηγικές. Η επιλογή των εκάστοτε στρατηγικών ίσως είναι ένας παράγοντας στον 

οποίο οφείλονται οι διαφορές των δύο φύλων στη χωρική επίδοση (Michaelides, 

2003). 

Σε αντίθεση έρχονται οι αντιλήψεις κάποιων άλλων ερευνητών οι οποίοι 

υποστηρίζουν  ότι οι διαφορές που παρουσιάζονται στα δύο φύλα είναι σε 

συγκεκριμένες χωρικές δεξιότητες και τις περισσότερες φορές οι διαφορές αυτές 

είναι πολύ μικρές ή μηδαμινές (Linn & Petersen, 1985: Gilmartin & Patton, 1984). Για 

παράδειγμα, υπάρχουν έργα χαρτογράφησης που αποδεικνύουν ότι οι άνδρες και οι 

γυναίκες μπορούν να εκτελέσουν εξίσου καλά, μερικά από τα οπτικό-χωρικά έργα 

που παρεμβαίνουν στη χρήση χαρτών (Gilmartin & Patton, 1984). Στην έρευνα, που 

διεξήγαγε ο Michaelides (2003), βρέθηκε ότι δεν υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στα 

κορίτσια και στα αγόρια, όσον αφορά τη νοερή περιστροφή. Χαρακτηριστικά 

προσθέτει επίσης ότι οι Gorgorio (1998), Fennema και Sherman (1977, 1978) 

υποστηρίζουν ότι η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών εμφανίζεται περιστασιακά 

σε συγκεκριμένα έργα χωρικής ικανότητας.   

Σε αντίθεση με την έρευνα του Michaelides (2003), οι Linn και Petersen (1985), στην 

έρευνα τους ανακάλυψαν ότι οι πιο μεγάλες διαφορές, στη χωρική ικανότητα μεταξύ 

των δύο φύλων, ήταν κατά τη μέτρηση της νοερής περιστροφής. Επιπρόσθετα, 

αναφέρουν ότι οι πιο μικρές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, παρουσιάζονται στη 

μέτρηση της χωρικής αντίληψης. Διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν 

παρουσιάστηκαν στην οπτικοποίηση στο χώρο. Γενικά, η αντίληψη του χώρου και η 

νοερή περιστροφή βρέθηκαν να είναι πιο εύκολες για τους άνδρες από ότι είναι για 

τις γυναίκες (Linn & Petersen, 1985). 



Κεφάλαιο 1: Θεωρητικό Υπόβαθρο 

35 

Δέκα χρόνια μετά, οι Voyer, Voyer και Bryden (1995) παρουσίασαν μια νέα μετα-

ανάλυση εμπλουτισμένη με νέα δεδομένα και μια πιο συστηματική ενσωμάτωση της 

μεταβλητής της ηλικίας. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι μετά την ηλικία των 18 χρόνων, ο 

μέσος όρος της υπεροχής των αντρών είναι όμοιος για τις τρεις κατηγορίες ικανότητες 

που αναφέρθηκαν από τους Linn και Petersen (Contreras, Rubio, Peña, Colom & 

Santacreu, 2007). 

Οι Silverman, Choi και Peters (2007) διεξήγαγαν μία έρευνα σε επτά εθνικές 

διαφορετικές ομάδες από σαράντα χώρες.  Στην έρευνα τους εντόπισαν σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στη χωρική ικανότητα των ενήλικων ανδρών και γυναικών. Οι 

άνδρες παρουσίασαν πιο υψηλή επίδοση, από τις γυναίκες, στο τεστ νοερής 

περιστροφής τρισδιάστατων σχημάτων. Ενώ, οι γυναίκες παρουσίασαν πολύ πιο 

υψηλές επιδόσεις, από τους άνδρες, στο τεστ μνήμης της θέσης που έχουν τα 

αντικείμενα στο χώρο.  

Η επεξήγηση των διαφορών, ανάμεσα στα δύο φύλα, σχετικά με τη χωρική ικανότητα 

εξαρτάται, σε κάποιο βαθμό, στο χρονικό διάστημα στο οποίο η διαφορά αυτή 

πρωτοεμφανίστηκε. Αν η διαφορά στη χωρική ικανότητα μεταξύ των δύο φίλων 

εμφανιστεί στην αρχή της εφηβείας, οι ερευνητές αιτιολογούν τη διαφορά αυτή μέσω 

των εφηβικών αλλαγών που συμβαίνουν στους μαθητές (Petersen, 1980). Αν, όμως, η 

διαφορά στη χωρική ικανότητα μεταξύ των δύο φύλων εμφανιστεί πριν τη εφηβεία, 

οι ερευνητές αιτιολογούν τη διαφορά αυτή βασιζόμενοι σε βιολογικούς παράγοντες 

(Witting & Petersen, 1979) ή σε προ-γενετικές ορμονικές επιδράσεις (Reinish, 

Gandelman, & Spiegal, 1979). Υποστηρίζεται ότι οι διαφορές στα φύλα στη χωρική 

ικανότητα, ειδικότερα στα έργα νοερής περιστροφής, μπορεί τουλάχιστον εν μέρει να 

είναι βιολογικά βασισμένη  (Geary, 1989: Halpern, 1986, 1989: Kimura, 1987). 

Οι ερευνητές Gilmartin και Patton (1984), υπογραμμίζουν τρεις παράγοντες 

διαφοροποίησης της χωρικής ικανότητας των δύο φύλων, τις ορμονικές επιδράσεις, 

τα ειδικευμένα μέρη του εγκεφάλου και τη διαδικασία κοινωνικοποίησης.  
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Στον πρώτο παράγοντα των ορμονικών επιδράσεων, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 

ανδρικές ορμόνες συσχετίζονται θετικά με τη χωρική ικανότητα. Το γεγονός αυτό 

πηγάζει από αναπτυξιακές μελέτες που αναφέρουν ότι οι άνδρες έχουν πιο υψηλά 

επίπεδα χωρικής ικανότητας. Τα επίπεδα αυτά αρχικά εμφανίζεται με την έναρξη της 

εφηβείας, με αποκορύφωση στην ηλικία των 18 και έκτοτε μειώνεται. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι ο Waber (1976, 1977) έχει παρουσιάσει ότι τα πρόωρα ώριμα παιδιά, 

ανεξάρτητα από το φύλο, είχαν χαμηλότερη βαθμολογία στα τεστ της χωρικής 

ικανότητας, από τα παιδιά που ωρίμαζαν αργότερα.  

Όσον αφορά, τα ειδικευμένα μέρη του εγκεφάλου, αποδεικνύεται μέσα από έρευνες 

ότι τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου εξειδικεύονται λειτουργικά στα είδη των 

δραστηριοτήτων που το καθένα αποδίδει καλύτερα (Sherman, 1978). Συγκεκριμένα, 

το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου είναι υπεύθυνο για τις λεκτικές, αναλυτικές 

και ακολουθιακές διαδικασίες, ενώ το δεξί ημισφαίριο για τις χωρικές, ολιστικές και 

συγχρονισμένες λειτουργίες. Στις γυναίκες το αριστερό – λεκτικό – ημισφαίριο 

φαίνεται να υπερνικά, ενώ στους άνδρες υπερνικά το δεξί – χωροταξικό – ημισφαίριο.  

Πολλοί ερευνητές ασπάζονται την άποψη ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τον 

καθορισμό της κατεύθυνσης της προσωπικής γνωστικής ανάπτυξης του ατόμου είναι 

ο τρίτος παράγοντας, που αφορά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης (Serbin & Connor, 

1979). Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν προκαθορισμένο ρόλο στην κοινωνία και 

καλούνται να συμμορφωθούν με τους παραδοσιακούς ρόλους του φύλου τους. 

Συνήθως τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα αυτόνομο περιβάλλον, με πολλές 

ευκαιρίες για εξερεύνηση του χώρου είναι ανεξάρτητα από το πλαίσιο σε σχέση με τα 

παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα αυταρχικό περιβάλλον συμμόρφωσης. Τυπικά οι 

περισσότερες δραστηριότητες των γυναικών λαμβάνουν χώρο μέσα στο σπίτι, έτσι 

έχουν συνήθως μία πολύ καθορισμένη χωρική έκταση. Οι Fennema και Sherman 

(1977), συμπληρώνουν ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερη εμπειρία στα χωρικά έργα από 

τους άνδρες.  
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Οι Parsons, Adler και Kaczala (1982) έχουν δείξει ότι ανάμεσα στους μαθητές με 

υψηλή επίδοση στα μαθηματικά, οι γυναίκες έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στη 

μαθηματική τους ικανότητα παρά οι άνδρες. Συνεπώς, οι γυναίκες φαίνεται να είναι 

περισσότερο απρόθυμες να μαντεύουν την απάντηση εάν δεν είναι σίγουρες για την 

ορθή απάντηση στο πρόβλημα, με συνέπεια να διαπράττουν περισσότερα λάθη  από 

παραλείψεις σε σχέση με αυτά που διαπράττουν οι άντρες. Οι γυναίκες τιμωρούνται 

από το σύστημα βαθμολογίας που δίνει έμφαση στον αριθμό των σωστών 

απαντήσεων παρά στην αναλογία των σωστών απαντήσεων ως προς  τα στοιχεία για 

τα οποία έχει γίνει μια προσπάθεια (Goldstein, Haldane & Mitchell, 1990). 

Σύμφωνα με τους Baenniger και Newcombe (1989), οι γυναίκες μέσα από την 

πρακτική εξάσκηση βελτιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις χωρικές τους ικανότητες 

από τους άντρες. Οι  ίδιοι ερευνητές, ισχυρίζονται ότι αυτό οφείλεται πιθανόν στο 

γεγονός ότι οι άντρες έχουν ήδη φτάσει στο μέγιστο δυνατό επίπεδο των χωρικών 

τους ικανοτήτων και για το λόγο αυτό η βελτίωση τους είναι πιο μικρή από αυτή των 

κοριτσιών. Από την άλλη, η έρευνα του Sorby (1999) αναφέρει ότι υπάρχουν 

δυνατότητες βελτίωσης και για τα δύο φύλα και αυτό εξαρτάται από το βαθμό 

δυσκολίας των ασκήσεων (Rafi, Samsudin & Ismail, 2006). Επιπρόσθετα, οι Maccoby 

και Jacklin (1974), υποστηρίζουν ότι το χρονικό περιθώριο συμπλήρωσης της άσκησης 

είναι ακόμη μία μεταβλητή που μπορεί να επηρεάζει την επίδοση των δύο φύλων στα 

χωρικά τεστ, αφού τα αγόρια συνήθως εκτελούν πιο γρήγορα τις ασκήσεις, ενώ τα 

κορίτσια πιο προσεκτικά και αργά (Goldstein, Haldane & Mitchell, 1990) 

 

1.2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ  

Σύμφωνα με τον  Peletier «Η γεωμετρία αναπαριστά τη φύση, καθώς είναι καθρέφτης 

της και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ανακαλύπτει τα γεωμετρικά σχήματα που 

υπάρχουν μέσα στην πραγματικότητα» (Barbin, 2003). Η γεωμετρία συνέβαλε στο να 

βοηθήσει τον άνθρωπο να συσχετιστεί με το περιβάλλον του και να κατανοήσει το 
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χώρο που βρίσκεται γύρω του (Τρούλης, 1992). Όπως είναι γνωστό η γεωμετρία 

δημιουργήθηκε λόγω της ανάγκης του ανθρώπου να μετρήσει τα κτήματά του και τα 

κτίσματά του.  Πιο συγκεκριμένα ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι η γεωμετρία αναπτύχθηκε 

ως εργαλείο για τη μέτρηση της γης και την οριοθέτηση των αγρών όταν αποσύρονταν 

τα νερά του Νείλου (Φιλίππου & Χρίστου, 2002).  

Η γεωμετρία συχνά χαρακτηρίζεται ως «τα μαθηματικά του χώρου» και θεωρείται 

ένας τρόπος σύνδεσης των μαθηματικών με τον πραγματικό κόσμο (Bishop, 1983: 

Clements, 1998). Στην πραγματικότητα, η μάθηση της γεωμετρίας βασίζεται σε μια 

συνεχή αλληλεπίδραση ανάμεσα στη θεωρία της γεωμετρίας (φυσικός χώρος, 

μαθηματικά, φυσική) και στις γραφικές χωρικές ολότητες, με άλλα λόγια, μια 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στη θεωρία και στα διαγράμματα. Η θεωρία στηρίζει τη 

γνώση και το θεωρητικό έλεγχο, ενώ τα σχήματα ενισχύουν την οπτική αντίληψη με 

την πιθανή βοήθεια γεωμετρικών οργάνων ή άλλων μέσων.  

Περισσότερο από άλλες περιοχές των μαθηματικών, η γεωμετρία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ανακάλυψη και ανάπτυξη διαφόρων τρόπων σκέψης (Duval, 

1998). Για τους λόγους αυτούς, τα σύγχρονα προγράμματα των μαθηματικών τονίζουν 

τη σπουδαιότητα της γεωμετρίας, τόσο ως αυτόνομου θέματος όσο και ως μέσου για 

την ανάπτυξη άλλων μαθηματικών εννοιών (NCTM, 2000). 

Η γεωμετρία αποτελεί τον πιο δύσκολο κλάδο των μαθηματικών για αρκετά παιδιά. Η 

ικανότητα αναγνώρισης σχημάτων από τους μαθητές επηρεάζεται από μία πλειάδα 

παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου την οπτική αντίληψη. Πρέπει να αναφερθεί ότι 

πολλοί άνθρωποι παρουσιάζουν προβλήματα με τη συγκεκριμένη διαδικασία 

οπτικοποίησης. Οι English και Warren (1995) υποστηρίζουν ότι ο τρόπος 

οπτικοποίησης ενός αντικειμένου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες 

που επηρεάζουν τη βελτίωση της χωρικής ικανότητας. 

Κατά τη διάρκεια των περασμένων είκοσι χρόνων, ο γεωμετρικός συλλογισμός 

εξετάστηκε από διάφορους μελετητές της Διδακτικής των Μαθηματικών, βασισμένοι 
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ο καθένας σε διαφορετική θεωρητική θεώρηση. Λαμβάνοντας υπόψη τη 

σημαντικότητα του γεωμετρικού συλλογισμού στη μαθηματική εκπαίδευση, ο 

σχηματισμός ενός πλαισίου ικανοτήτων καθίσταται αναγκαίος, αφού οι ικανότητες 

αυτές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ενδυνάμωση της απόδοσης των 

μαθητών στη Γεωμετρία. 

 

Θεωρίες γύρω από τη Γεωμετρία 

H θεωρία του Fischbein 

Ο Fischbein (1993) αναφέρεται στη διπλή φύση του γεωμετρικού σχήματος, 

επισημαίνοντας ότι κάθε γεωμετρικό σχήμα έχει ταυτόχρονα εννοιολογικές και 

σχηματικές ιδιότητες. Η πτυχή των σχημάτων αφορά στο γεγονός πως οι γεωμετρικές 

έννοιες αναφέρονται στο χώρο, ενώ η εννοιολογική πτυχή αναφέρεται στη σύνοψη 

και στη θεωρητική φύση που οι γεωμετρικές έννοιες μοιράζονται με όλες τις άλλες 

έννοιες. Τη διττή λειτουργία των γεωμετρικών σχημάτων επισημαίνουν αρκετοί 

ερευνητές (Parzyzs, 1988: Duval, 1988: Laborde, 1994).  Η Mesquita (1998) αναφέρει 

σχετικά ότι τα γεωμετρικά σχήματα είναι αναπαραστάσεις με διπλή υπόσταση. Από τη 

μια το σχήμα στην ιδανική του αντικειμενικότητα, απαλλαγμένο από υλικούς 

περιορισμούς που χαρακτηρίζουν μια εξωτερική αναπαράσταση, και από την άλλη η 

ποικιλία πεπερασμένων μορφών.  

Ο Lemonidis (1997) επισημαίνει ότι σχεδιάζοντας ένα γεωμετρικό σχήμα ώστε να 

εξεταστούν ή να εφαρμοστούν κάποιες ιδιότητες, είναι γνωστό ότι δε γίνεται 

αναφορά στο συγκεκριμένο σχήμα, αλλά σε μια τάξη απείρων σχημάτων που 

υπακούουν στον ορισμό του. Στην Ευκλείδεια γεωμετρία τα χαρακτηριστικά των 

σχημάτων δεν εξαρτώνται από τη θέση ή τον προσανατολισμό με τον οποίο 

σχεδιάζονται. Επιπλέον τα σχήματα παραμένουν αναλλοίωτα με το μετασχηματισμό 
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της ομοιότητας. Δεν ενδιαφέρει δηλαδή το συγκεκριμένο μήκος των σχημάτων, αλλά 

οι σχέσεις και οι αναλογίες μεταξύ των σχηματικών οντοτήτων.     

Η διττή λειτουργία των γεωμετρικών σχημάτων αποτελεί τη βασική πηγή δυσκολιών 

των μαθητών όταν επιλύουν προβλήματα γεωμετρίας (Γαγάτσης, 2007: Mesquita, 

1998: Fischbein & Nachlieli, 1998). Αυτό συμβαίνει, σύμφωνα με τον Fischbein (1993), 

γιατί η εικόνα και η αρχή θα πρέπει να ενώνονται σε ένα μοναδικό νοερό αντικείμενο 

για να μπορεί να το κατανοήσει ο μαθητής. 

 

Η θεωρία των van Hieles 

Την τελευταία δωδεκαετία, αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν μελετήσει τη γεωμετρική 

αιτιολόγηση βασισμένοι σε διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια. Οι Van Hieles ανάπτυξαν 

ένα μοντέλο που αναφέρεται σε ιεραρχικά επίπεδα της γεωμετρικής αντίληψης (Van 

Hiele, 1986). Το μοντέλο είναι αποτέλεσμα της διδακτορικής εργασίας των Dina van 

Hiele-Geldof and Pierre van Hiele στο Πανεπιστήμιου της Ουτρέχτης στην Ολλανδία 

(Crowley, 1987). Βασισμένοι σε παιδαγωγικές εμπειρίες και διδακτικά πειράματα, 

καθόρισαν ένα μοντέλο μάθησης της γεωμετρίας, το οποίο περιλαμβάνει πέντε 

επίπεδα κατανόησης τα οποία αντανακλούν τα επίπεδα της γεωμετρικής σκέψης του 

μαθητή.  Σύμφωνα με τη θεωρία, τα πέντε επίπεδα κατανόησης στη γεωμετρία είναι: 

το επίπεδο της σφαιρικής αντίληψης, το επίπεδο ανάλυσης, το επίπεδο άτυπης 

παραγωγικής σκέψης, το επίπεδο παραγωγικής σκέψης και το αυστηρό επίπεδο. 

Στο επίπεδο 1, της «Σφαιρικής ή ολικής αντίληψης (οπτικοποίησης)» οι μαθητές 

αναγνωρίζουν τα σχήματα από τη συνολική μορφή τους, σαν μια ολότητα και όχι από 

τις ιδιότητες τους (Crowley, 1987: Shaughnessy & Burger, 1985). Αντιλαμβάνονται το 

χώρο που υπάρχει γύρω τους οπτικά. Για παράδειγμα, ονομάζουν ένα σχήμα ως 

ορθογώνιο, γιατί μοιάζει με μια πόρτα. Μπορούν να διακρίνουν και να 

αναπαραγάγουν τα διάφορα σχήματα (Crowley, 1987), αλλά δεν μπορούν να 
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διακρίνουν τις ιδιότητες ενός γεωμετρικού σχήματος (Crowley, 1987: Shaughnessy & 

Burger, 1985). Επίσης, μπορούν να περιγράφουν τα σχήματα με ορθή ή άτυπη 

ορολογία. Οι μαθητές, για παράδειγμα, ονομάζουν ένα σχήμα ως ρόμβο επειδή έχει 

το συγκεκριμένο σχήμα που έχουν μάθει να το αποκαλούν «ρόμβο». Οι μαθητές που 

βρίσκονται στο επίπεδο αυτό μπορούν να μάθουν τη γεωμετρική ορολογία που είναι 

συνυφασμένη με τα δεδομένα σχήματα και να τα αναπαράγουν σχεδιάζοντας τα 

διαισθητικά ή κατασκευάζοντας τα με πρόχειρα υλικά.  

Ακολούθως, στο επίπεδο 2 «Ανάλυσης ή Περιγραφής», οι μαθητές μπορούν να 

αναγνωρίσουν και να ονομάσουν ένα σχήμα βάσει των ιδιοτήτων του (Crowley, 1987: 

Prevost, 1985: Shaughnessy & Burger, 1985). Μπορούν επίσης να συγκρίνουν και να 

ταξινομούν σχήματα με βάση τις ιδιότητες τους (Crowley, 1987: Shaughnessy & 

Burger, 1985). Για παράδειγμα, ένας μαθητής μπορεί να σκεφτεί πως ένας ρόμβος 

είναι ένα σχήμα με τέσσερις ίσες πλευρές. Οι μαθητές βλέπουν τα σχήματα ως 

σύνολο ιδιοτήτων, παρά ως οπτικές ολότητες. Οι ιδιότητες των σχημάτων γίνονται 

κτήμα των μαθητών πειραματικά μέσω παρατήρησης, μέτρησης, σχεδιασμού και 

μοντελοποίησης.  Δεν μπορούν όμως να κάνουν συσχετίσεις μεταξύ διαφόρων 

ιδιοτήτων του ίδιου σχήματος, ούτε μεταξύ διαφόρων σχημάτων. Για παράδειγμα 

ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι ένα σχήμα δεν μπορεί να είναι ορθογώνιο, γιατί είναι 

τετράγωνο. 

Οι μαθητές στο επίπεδο 3 της «Άτυπης παραγωγικής σκέψης» είναι σε θέση να 

αντιληφθούν τις σχέσεις ανάμεσα στο ίδιο το σχήμα (π.χ. για να είναι οι απέναντι 

πλευρές ενός τετραγώνου παράλληλες, πρέπει οι απέναντι γωνίες να είναι ίσες) και 

τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των σχημάτων (π.χ. ένα τετράγωνο αναγνωρίζεται 

ως ρόμβος με κάποιες επιπλέον ιδιότητες) (Prevost, 1985). Μπορούν να κάνουν 

απλούς παραγωγικούς συλλογισμούς αλλά δεν μπορούν να κατανοήσουν ή να 

συνθέσουν πλήρεις αποδείξεις των ισχυρισμών τους. Μια ιδιότητα ενεργοποιεί άλλες 

ιδιότητες, με αποτέλεσμα ένας ορισμός να μην είναι μια απομονωμένη περιγραφή, 
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αλλά μια μέθοδος λογικής οργάνωσης (Crowley, 1987: Prevost, 1985: Shaughnessy & 

Burger, 1985). Έτσι γίνεται σαφές γιατί, για παράδειγμα, ένα τετράγωνο είναι και 

ορθογώνιο (Crowley, 1987: Prevost, 1985: Shaughnessy & Burger, 1985). Ο τρόπος 

σκέψης είναι πιο σύνθετος από τα προηγούμενα επίπεδα.  

Το τέταρτο επίπεδο σχετίζεται με την «Παραγωγική σκέψη». Οι μαθητές κατανοούν τη 

σημαντικότητα της απόδειξης (Crowley, 1987) και το ρόλο των αξιωμάτων, των 

θεωρημάτων και των αποδείξεων (Shaughnessy & Burger, 1985). Αναπτύσσουν 

συλλογισμούς για να αποδείξουν μια πρόταση χρησιμοποιώντας δεδομένα αξιώματα 

(Crowley, 1987: Shaughnessy & Burger, 1985). Μπορούν επίσης να κατανοήσουν ότι η 

απόδειξη μπορεί να γίνει με περισσότερους από ένα τρόπους (Crowley, 1987). Δεν 

αναγνωρίζουν όμως την ανάγκη για αυστηρότητα στην απόδειξη και δεν κατανοούν 

τις σχέσεις μεταξύ διαφόρων αξιωματικών συστημάτων.  

Τέλος, στο επίπεδο 5 «Αυστηρό (τυπικό αξιωματικό)», τα άτομα είναι σε θέση να 

κατανοήσουν την αναγκαιότητα της αυστηρής αιτιολόγησης και είναι ικανοί να 

κάνουν αφηρημένους συλλογισμούς. Στο στάδιο αυτό γνωρίζουν την ύπαρξη και 

κατανοούν και άλλα αξιωματικά συστήματα, όπως οι μη-Ευκλείδιες γεωμετρίες 

(Usiskin, 1982: Mayberry, 1983: Crowley, 1987: Unal, Jakubowski, & Corey, 2009) και 

μπορούν να συγκρίνουν διαφορετικά αξιωματικά συστήματα (Crowley, 1987: 

Shaughnessy & Burger, 1985). 

Οι Clemments και Battista (1992), πρότειναν την ύπαρξη του επιπέδου 0, το οποίο 

ονόμασαν προ-αναγνωριστικό (pre-recognition). Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο 

αναγνωρίζουν μόνο ένα υποσύνολο των οπτικών χαρακτηριστικών ενός σχήματος, ως 

αποτέλεσμα της αδυναμίας να διακρίνουν τα σχήματα. Για παράδειγμα, μπορούν να 

διαχωρίσουν τα τρίγωνα και τα τετράγωνα, αλλά μπορεί να μην είναι ικανοί να 

διαχωρίσουν ένα ρόμβο από ένα παραλληλόγραμμο.  

Τα επίπεδα είναι διακριτά και διαφορετικά όσον αφορά τη γνωστική ικανότητα των 

μαθητών. Επιπλέον, η εξέλιξη από το από το ένα επίπεδο στο επόμενο είναι σειριακή 
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και ιεραρχημένη. Κάθε επίπεδο σημαίνει μια βελτίωση στις ικανότητες αιτιολόγησης 

από ότι στο προηγούμενο επίπεδο. Ένας μαθητής μπορεί να περάσει στο επόμενο 

επίπεδο αν έχει κατακτήσει τα προηγούμενα (Gutierrez, 1992: Mason, 2005). Αυτό 

συμβαίνει σύμφωνα με τους van Hieles (1986), όμως έρευνες που έγιναν στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες (Crowley, 1987: Μason, 2005), υποστηρίζουν 

αυτή τη θέση με μια εξαίρεση. Κάποιοι μαθητές οι οποίοι είναι χαρισματικοί στα 

μαθηματικά, υπερπηδούν επίπεδα, μάλλον γιατί ανάπτυξαν λογικές δεξιότητες με 

άλλους τρόπους και όχι μέσα από τη γεωμετρία. Εξάλλου η μετάβαση από το ένα 

επίπεδο στο άλλο εξαρτάται κυρίως από τις μαθησιακές εμπειρίες του μαθητή και όχι 

από την ηλικία ή το βαθμό ωριμότητας του (Μason, 2005). 

Σύμφωνα με τους Jones και Swafford (1997), πολλοί μαθητές λυκείου και ενήλικες 

βρίσκονται στα χαμηλά επίπεδα. Σε έρευνα της, η Mayberry (1983), διαπίστωσε ότι 

περισσότεροι από τους μισούς υποψήφιους εκπαιδευτικούς βρίσκονταν στο επίπεδο 

2 ή σε χαμηλότερο επίπεδο. Επιπρόσθετα, οι Mason και Schell (1988) διαπίστωσαν ότι 

το 40% των υποψήφιων δασκάλων βρισκόταν κάτω από το επίπεδο 3. Σε καμία 

έρευνα δεν βρέθηκαν δάσκαλοι στο επίπεδο 4 ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 

αποτύγχανε ακόμα και στο επίπεδο 0. 

Η γλώσσα είναι ένα άλλο στοιχείο που παίζει σημαντικό ρόλο στη μάθηση. Η 

συζήτηση και η απόδοση με λέξεις των αρχών είναι σημαντικές για την απόκτηση 

γνώσεων (Mason, 2005). Στο πιο πάνω μοντέλο, κάθε επίπεδο έχει τη δική του 

γλώσσα και τη δική του επεξήγηση για τον ίδιο ορισμό. Για παράδειγμα, η λέξη 

απόδειξη (proof) εμφανίζεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους σε τρία διαφορετικά 

επίπεδα: επαλήθευση (verification) στο επίπεδο 2, άτυπο πόρισμα (informal 

deduction) στο επίπεδο 3 και επίσημο πόρισμα (formal deduction) στο επίπεδο 4 

(Gutierrez, 1992). 
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Σύμφωνα με τους van Hieles (1986) για να περάσει ένας μαθητής από το ένα επίπεδο 

στο άλλο, η διδασκαλία οργανώνεται σε πέντε «φάσεις διδασκαλίας». Οι φάσεις 

αυτές περιγράφονται πιο κάτω (Mason, 2005): 

 Εισαγωγή της έννοιας (Information), όπου γίνεται η εισαγωγή των 

μαθητών στην έννοια. Μέσα από τη συζήτηση ο δάσκαλος αναγνωρίζει τι 

γνωρίζουν οι μαθητές και τους καθοδηγεί στην εκμάθηση των καινούριων 

εννοιών. 

 Καθοδηγούμενη ανακάλυψη (Guided orientation), όπου οι μαθητές 

διερευνούν τις γεωμετρικές έννοιες μέσω καλά σχεδιασμένων 

καθοδηγούμενων δραστηριοτήτων. 

 Έκφραση – Επεξήγηση (Explicitation), όπου οι μαθητές περιγράφουν τι 

έμαθαν για το σχετικό θέμα με δικές τους λέξεις. Ο δάσκαλος εισάγει την 

κατάλληλη ορολογία. 

 Ελεύθερη διερεύνηση (Free Orientation), όπου οι μαθητές εφαρμόζουν τις 

σχέσεις που ανακάλυψαν για να λύσουν άλλα προβλήματα και να 

εξετάσουν πιο διευθετήσιμες καταστάσεις. 

 Ολοκλήρωση (Integration), όπου οι μαθητές συνοψίζουν και 

ολοκληρώνουν αυτά που έμαθαν, αναπτύσσοντας ένα νέο δίκτυο 

αντικειμένων και σχέσεων.  

Το μοντέλο των van Hiele υιοθετήθηκε από τα πλείστα εκπαιδευτικά συστήματα και η 

διδασκαλία της γεωμετρίας οργανώθηκε με βάση αυτό. Χαρακτηριστικά στο 

«Curriculum and Evaluation Standards» του NCTM (1989) αναφέρεται πως:  

«Η ανάπτυξη των γεωμετρικών ιδεών ακολουθεί μια ιεραρχία επιπέδων. 

Οι μαθητές πρώτα μαθαίνουν να αναγνωρίζουν ολόκληρα σχήματα και 

στη συνέχεια να αναλύουν τις σχετικές ιδιότητες του κάθε σχήματος. 

Αργότερα μπορούν να δουν σχέσεις μεταξύ των σχημάτων και να 
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καταλήξουν σε απλά λογικά συμπεράσματα. Η ανάπτυξη αναλυτικών 

προγραμμάτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτή την ιεραρχία.» 

Η επίδραση του μοντέλου των van Hiele στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα 

φαίνεται ξεκάθαρα αν ρίξουμε μια ματιά τόσο στο αναλυτικό πρόγραμμα, όσο και στα 

βιβλία των μαθηματικών. Παρατηρείται πως στις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού 

οι στόχοι διδασκαλίας της γεωμετρίας  δίνουν έμφαση στην οπτική αναγνώριση των 

σχημάτων με βάση το περίγραμμά τους, στην ονομασία και ταξινόμηση τους (ΑΠΔΕ, 

1996), γεγονός που βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με το πρώτο επίπεδο των van 

Hiele. Θεωρείται, δηλαδή, πως οι μαθητές κατά τις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού 

είναι ικανοί μόνο σε διαισθητική αναγνώριση και απλή κατασκευή των σχημάτων και 

αυτό επιτυχαίνεται μέσα από διάφορες δραστηριότητες που εισηγούνται τόσο τα 

βιβλία των μαθητών, όσο και τα βιβλία των δασκάλων των τάξεων αυτών. Το 

αποτέλεσμα αυτής της εμμονής στην οπτική αντίληψη των σχημάτων οδηγεί τους 

μαθητές στο να βλέπουν τη γεωμετρία εικονικά. Έτσι όταν μάθουν να αναγνωρίζουν 

με μια πρώτη ματιά τη μορφή που αναπαρίσταται, αντιμετωπίζουν στη συνέχεια 

πρόβλημα με τη γεωμετρία που πρέπει να διδαχτεί σε ανώτερο επίπεδο (Duval, 

2004). 

Στην τετάρτη τάξη του δημοτικού γίνεται μια προσπάθεια για μεταπήδηση στο 

δεύτερο επίπεδο των van Hiele. Έτσι εκτός από την ονομασία, αναγνώριση, σχεδιασμό 

και ταξινόμηση των γεωμετρικών σχημάτων, αναμένεται από τους μαθητές να 

επισημαίνουν χαρακτηριστικές ιδιότητες των γεωμετρικών σχημάτων και να γίνεται 

καταγραφή τους. Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια οι μαθητές να βρίσκουν ιδιότητες 

που είναι κοινές σε διαφορετικά σχήματα (π.χ. το τετράγωνο και ο ρόμβος έχουν και 

τις τέσσερις πλευρές ίσες).  

Στις δυο τελευταίες τάξεις επιδιώκεται εισαγωγή των μαθητών στο τρίτο επίπεδο των 

van Hiele, αφού σύμφωνα με το βιβλίο του δασκάλου της Ε΄ τάξης, οι μαθητές θα 

πρέπει να μπορούν να περιγράφουν ένα γεωμετρικό σχήμα με βάση τις ιδιότητες του 
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και επιπλέον να δικαιολογούν την ταξινόμηση των σχημάτων με βάση αυτές τις 

ιδιότητες. Ταυτόχρονα η κατασκευή των σχημάτων με βάση τις ιδιότητες τους είναι 

ένας επιπλέον στόχος. Γίνεται, επίσης, κάποια προσπάθεια για χρήση βοηθητικών 

γραμμών, αποσύνδεση και μετασχηματισμό, αλλά μόνο στο επίπεδο της εύρεσης του 

εμβαδού του παραλληλογράμμου ή ακανόνιστου γεωμετρικού σχήματος.  

Δυστυχώς, όμως, παρόλο που γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε η αναγνώριση των 

γεωμετρικών σχημάτων να στηρίζεται στις ιδιότητές τους, φαίνεται πως υπερισχύει η 

οπτική αντίληψη των σχημάτων που έχει διαμορφωθεί στις πιο μικρές τάξεις. Ως 

αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση διάφορων προβλημάτων όπως η «κατανόηση» του 

ρόμβου ως ένα τετράγωνο στραμμένο κατά 45ο  από την κανονική θέση (Γαγάτσης & 

Πατρώνης, 2003).  

 

Η θεωρία των Houdement και Kuzniak 

Οι Houdement και Kuzniak (2003), διακρίνουν τρία διαφορετικά είδη Γεωμετρίας: τη 

Γεωμετρία 1 (Εμπειρική), τη Γεωμετρία 2 (Εμπειρική Αξιωματική) και  τη Γεωμετρία 3 

(Τυπική Αξιωματική). Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που έχουν αναπτύξει, γίνονται 

εμφανείς οι δυσκολίες μετάβασης από τον ένα τύπο γεωμετρίας στον άλλο και είναι 

δυνατό να ερμηνευθεί η αντιμετώπιση γεωμετρικών έργων από τους μαθητές. 

Ο πρώτος τύπος γεωμετρίας, η Εμπειρική γεωμετρία, σχετίζεται άμεσα με τον 

πραγματικό φυσικό κόσμο. Τα αντικείμενα της είναι υλικά αντικείμενα (π.χ. γραμμές 

σε ένα φύλλο χαρτιού ή γραμμές στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή). Πηγή 

της εγκυρότητας στη Γεωμετρία 1 μπορεί να είναι οτιδήποτε προκύπτει από τις 

αισθήσεις (μετρήσεις, συγκρίσεις, «με το μάτι»). Στη Γεωμετρία 2, στην λεγόμενη 

Εμπειρική Αξιωματική Γεωμετρία, τα αντικείμενα είναι θεωρητικά, δηλαδή η ύπαρξη 

τους οφείλεται σε αξιώματα και ορισμούς. Περιέχει ορισμούς και αξιώματα που είναι 

κοντά στη διαίσθηση του χώρου των αισθήσεων. Παρά το γεγονός ότι το σύστημα 
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αξιωμάτων δεν είναι ολοκληρωμένο, η πηγή εγκυρότητας βασίζεται στους 

υποθετικούς παραγωγικούς νόμους που διέπουν το αξιωματικό σύστημα. Τέλος, στη 

Τυπική Αξιωματική γεωμετρία, το σύστημα των αξιωμάτων δεν έχει καμιά σχέση με 

τον πραγματικό φυσικό κόσμο και δε στηρίζεται με οποιοδήποτε τρόπο στις 

αισθήσεις. Είναι ένα ολοκληρωμένο αξιωματικό σύστημα, ανεξάρτητο από τις 

ενδεχόμενες εφαρμογές του στον πραγματικό κόσμο. Εδώ, το μοναδικό κριτήριο 

αλήθειας είναι η συνέπεια.  

 

Η Θεωρία του Duval 

Τόσο στη διδακτική των μαθηματικών, τόσο και στον κλάδο της Γνωστικής 

Ψυχολογίας οι ερευνητές προσπαθούν να βρουν απάντηση στο ερώτημα «Πώς 

αντιλαμβάνονται τα παιδιά ένα γεωμετρικό σχήμα:» 

Σύμφωνα με τον Duval (2004), υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης ενός γεωμετρικού 

αντικειμένου, «δια του λόγου» και «δια του σχήματος». Ο πρώτος τρόπος 

επικεντρώνεται στη γεωμετρική έννοια με βάση ορισμούς, θεωρήματα και αξιώματα. 

Στο δεύτερο τρόπο η γνωστική προσέγγιση επικεντρώνεται στην εξεικόνιση 

(visualization), δηλαδή πώς βλέπει κανείς τις σχέσεις ανάμεσα σε γεωμετρικά 

αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η επεξεργασία του γεωμετρικού προβλήματος. 

Διακρίνονται δύο τύποι εξεικόνισης: εικονική και μη εικονική εξεικόνιση. Στην 

εικονική εξεικόνιση γίνεται αναγνώριση του σχήματος με βάση την ομοιότητά του με 

το τυπικό μοντέλο. Βλέπουν το σχήμα ως μορφή, ανεξάρτητα από τις πράξεις σ’ αυτό. 

Αντίθετα, στη μη εικονική εξεικόνιση η αναγνώριση του σχήματος στηρίζεται στις 

νοερές, εσωτερικές πράξεις οι οποίες θα βοηθήσουν στον εντοπισμό των ιδιοτήτων 

για προσδιορισμό του σχήματος. Αυτές οι πράξεις πραγματοποιούνται είτε μέσω της 

κατασκευής, είτε μέσω του μετασχηματισμού ενός σχήματος.   
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O Duval (2004) υποστηρίζει πως δεν πρέπει η διδασκαλία της γεωμετρίας να ξεκινά με 

την αναγνώριση των σχημάτων, αφού αυτό καθηλώνει τους μαθητές στην εικονική 

εξεικόνιση. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως «όταν κάποιος βλέπει τα σχήματα εικονικά 

δεν μπορεί ποτέ του να μάθει γεωμετρία». Επιπλέον εκφράζει τη διαφωνία του με την 

ύπαρξη ιεραρχικών επιπέδων, εξηγώντας πως η ανάπτυξη διαφόρων γνωστικών 

λειτουργιών που σχετίζονται με τη γεωμετρία γίνεται ταυτόχρονα και μπορεί να 

ξεκινήσει από τη νηπιακή ηλικία.   

Σε αντίθεση με τη θεωρία των van Hiele που αναφέρεται σε επίπεδα γεωμετρικής 

σκέψης μέσα από τα οποία διέρχεται ένας μαθητής, πραγματοποιείται από τον Duval 

μια προσέγγιση από γνωστική σκοπιά και επιχειρείται μια προσπάθεια καθορισμού 

των γνωστικών διαδικασιών που βρίσκονται στο υπόβαθρο των διαδικασιών 

γεωμετρικής σκέψης. Στην ανάλυσή του, κεντρική θέση κατέχει η περιγραφή των 

τεσσάρων τύπων γνωστικής σύλληψης, μέσα από τους οποίους οι μαθητές 

προσεγγίζουν τη γεωμετρική εικόνα (Duval, 1998: Παναούρα, 2007). Κάθε είδος 

κατανόησης έχει συγκεκριμένους νόμους οργάνωσης και επεξεργασίας του οπτικού 

ερεθίσματος. Ένα σχήμα για να λειτουργήσει ως γεωμετρικό σχήμα πρέπει να υπάρχει 

σίγουρα η αντιληπτική κατανόηση και τουλάχιστον ένα από τα άλλα είδη κατανόησης 

(Duval 1995, 1999).  

Η Αντιληπτική κατανόηση (perceptual apprehension) σχετίζεται με την αναγνώριση 

του σχήματος με την πρώτη ματιά. Συνίσταται στην κατανόηση της συνολικής μορφής 

του σχήματος και στη διάκριση των υποσχημάτων του, με τρόπο όμως που δεν 

επιτρέπει περαιτέρω επεξεργασία του. Περιλαμβάνει δεξιότητες όπως την ονομασία 

του σχήματος και αναγνώριση υποσχημάτων του σχήματος. 

Η Σειριακή κατανόηση (sequential apprehension) απαιτείται κατά την κατασκευή ή 

την περιγραφή της κατασκευής ενός σχήματος. Η οργάνωση των στοιχειωδών 

μονάδων του σχήματος δεν εμπίπτει σε νόμους της αντίληψης, αλλά καθορίζεται από 

κατασκευαστικούς περιορισμούς και από μαθηματικές ιδιότητες. 



Κεφάλαιο 1: Θεωρητικό Υπόβαθρο 

49 

Η Λεκτική κατανόηση (discursive apprehension) συνδέεται με την αδυναμία 

προσδιορισμού των μαθηματικών σχέσεων σε ένα σχήμα μόνο από την αντιληπτική 

κατανόηση, αφού απαιτείται και λεκτική περιγραφή του. 

Τέλος, η Λειτουργική κατανόηση (operative apprehension) μας εξασφαλίζει πρόσβαση 

στην επίλυση του προβλήματος. Ο Duval εισάγει τρία είδη τροποποιήσεων ενός 

γεωμετρικού σχήματος, τα οποία συνιστούν τη λειτουργική σύλληψη, η μερεολογικη 

τροποποίηση, η οπτική τροποποίηση και τέλος η αλλαγή θέσης του σχήματος.  

Οι μερεολογικές τροποποιήσεις (mereologic) αναφέρονται στη διάσπαση του 

ολόκληρου σχήματος σε διάφορα υποσχήματα, στο συνδυασμό των υποσχημάτων 

αυτών σε ένα άλλο ενιαίο σχήμα και στην εμφάνιση νέων υποσχημάτων. Συνεπώς, 

προκύπτει μια αλλαγή του τρόπου με τον οποίο το σχήμα παρουσιάζεται με την 

πρώτη ματιά. Την πιο τυπική λειτουργία σε αυτό το είδος τροποποίησης αποτελεί η 

αναδιαμόρφωση του σχήματος (reconfiguration).  

 

Οι οπτικές (optic) τροποποιήσεις επιτρέπουν τη σμίκρυνση ή μεγέθυνση του σχήματος 

ή το να εμφανίζεται λοξό, σαν να γίνεται χρήση φακών. Με τον τρόπο αυτό τα 

σχήματα αποκτούν τη δυνατότητα να εμφανίζονται διαφορετικά, χωρίς να έχουν 

υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή. Επίπεδα σχήματα δύναται να θεωρηθούν ως 

τοποθετημένα σε ένα τρισδιάστατο χώρο. Επιπλέον, μια τυπική λειτουργία είναι να 

παρουσιάσεις δύο όμοια σχήματα επικαλυμμένα, στο βάθος, ώστε το μικρότερο 

σχήμα να φαίνεται σαν να ήταν το μεγαλύτερο από απόσταση. 
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Τέλος, η αλλαγής θέσης (place way) τροποποιεί τον προσανατολισμός του σχήματος 

στο επίπεδο της εικόνας. Αποτελεί τον ασθενέστερο μετασχηματισμό. Επηρεάζει 

κυρίως την αναγνώριση ορθών γωνιών, οι οποίες οπτικώς σχηματίζονται από 

οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές. 

Οι διάφορες αυτές λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν είτε νοερά, είτε φυσικά. 

Συνθέτουν μια συγκεκριμένη επεξεργασία του σχήματος, η οποία του προσδίδει μια 

χειριστική λειτουργία. Όπως ο Polya (1945) αναφέρει, στο βιβλίο του  “How to solve 

it”, οι λειτουργίες αυτές μπορούν να φανερώσουν την «ιδέα»,  η οποία θα μας 

οδηγήσει στη λύση του προβλήματος. Θα μπορούσαμε, συνεπώς, να πούμε πως η 

λειτουργική κατανόηση αποτελεί ένα είδος ευφυούς οργάνωσης του σχήματος, αφού 

κατά τον Piaget, η νοητική αντίληψη ενός αντικειμένου εμπεριέχει ευφυΐα. Με τη 

χρήση της ευφυΐας το άτομο καθίσταται ικανό να εντοπίζει ομοιότητες, διαφορές και 

χωρικές σχέσεις του αντικειμένου (Κολέζα, 2003).  

Κάθε είδος κατανόησης έχει συγκεκριμένους νόμους οργάνωσης και επεξεργασίας 

του οπτικού ερεθίσματος. Ένα σχήμα για να λειτουργήσει ως γεωμετρικό σχήμα 

πρέπει να υπάρχει σίγουρα η αντιληπτική κατανόηση και τουλάχιστον ένα από τα 

άλλα είδη κατανόησης (Duval 1995, 1999).  

Ο Duval (1999), επιχειρεί να κάνει σαφέστερη τη διαφορετικότητά της λειτουργικής 

από την αντιληπτική κατανόηση. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι η αντιληπτική 

κατανόηση σταθεροποιεί με την πρώτη ματιά την όψη κάποιων σχημάτων, κάνοντας 

τα στατικά. Η λειτουργική κατανόηση εμπερικλείει νοητική αναδιοργάνωση του 

σχήματος, έτσι ώστε να προκύψουν σχέσεις μη προφανείς από την αντιληπτική 

κατανόηση. Αποτελεί, δηλαδή, μια ευρετική επεξεργασία του σχήματος, κατά την 

οποία οι ιδιότητες του σχήματος δεν αλλοιώνονται (von Sommers, 1984). 

Στη λειτουργική κατανόηση το δοσμένο σχήμα του προβλήματος αποτελεί σημείο 

αναφοράς για τη διερεύνηση άλλων σχηματοποιήσεων, μέσω των τροποποιήσεων 

που αναφέρονται πιο κάτω. Συνεπώς, δημιουργούνται πολλαπλές αλυσίδες 
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σχημάτων, μια εκ των οποίων ανοίγει το δρόμο προς τη λύση του προβλήματος. Η 

ικανότητα σκέψης ή σχεδίασης επιπλέον μονάδων σε δοσμένο σχήμα υποδηλώνει την 

ύπαρξη λειτουργικής κατανόησης (Duval, 1999). 

Πρόσφατα, οι Deliyianni, Elia, Gagatsis, Monoyiou και Panaoura (2009), έχουν 

ανακαλύψει ένα ιεραρχικό μοντέλο τριών επιπέδων για το ρόλο της αντιληπτικής 

(perceptual), λεκτικής  (discursive) και λειτουργικής (operative) κατανόησης στη 

γεωμετρική κατανόηση των σχημάτων. Παρόλα αυτά η σχέση της χωρικής ικανότητας 

και των τεσσάρων ειδών κατανόησης του «γεωμετρικού σχήματος» που προτείνει ο 

Duval (1995, 1999) δεν έχει διερευνηθεί ακόμη. Ωστόσο, δεν υπάρχουν έρευνες, στη 

Μαθηματική Παιδεία, που να σχετίζουν τη γεωμετρική κατανόηση του σχήματος και 

τη χωρική ικανότητα.  

 

 Γνωστικές διαδικασίες της Γεωμετρίας 

Ο Duval (1998) αναφέρει πως η γεωμετρία περιλαμβάνει τρία είδη γνωστικών 

διαδικασιών, τα οποία εκπληρώνουν συγκεκριμένες επιστημολογικές λειτουργίες. Τη 

λειτουργία της εξεικόνισης, της κατασκευής και του συλλογισμού.  

Η εξεικόνιση είναι μια διαδικασία σχετική με την αναπαράσταση του χώρου για 

επεξήγηση μιας δήλωσης, για διερεύνηση πολύπλοκων καταστάσεων, για συνοπτική 

αντίληψη του χώρου. Πολλοί ερευνητές τονίζουν το ρόλο της εξεικόνισης και της 

οπτικής αιτιολόγησης για την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών. Οι Zazkis, 

Dubinsky και Dautermann (1996) δίνουν ένα πολύ ενδιαφέρον ορισμό για την 

εξεικόνιση λέγοντας πως «Η εξεικόνιση είναι μια πράξη κατά την οποία το άτομο 

δημιουργεί μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ μιας εσωτερικής δομής και κάτι στο οποίο η 

πρόσβαση πετυχαίνεται μέσω των αισθήσεων. Μια τέτοια σύνδεση μπορεί να γίνει με 

δύο τρόπους. Μια πράξη εξεικόνισης μπορεί να συνίσταται στην κατασκευή νοητικών 

αντικειμένων ή διαδικασιών τα οποία το άτομο συνδέει με αντικείμενα ή γεγονότα τα 
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οποία λαμβάνει ως εξωτερικά. Επίσης, η πράξη της εξεικόνισης μπορεί να συνίσταται 

στην κατασκευή εξωτερικών αντικειμένων μέσω του χαρτιού, του πίνακα ή της 

οθόνης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία το άτομο αναγνωρίζει ως αντικείμενα 

ή διαδικασίες που βρίσκονται στο μυαλό του». 

Η γνωστική διαδικασία της κατασκευής των σχημάτων, η οποία γίνεται με το χέρι, με 

τη χρήση οργάνων ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Duval, 2004), μπορεί να 

λειτουργήσει ως μοντέλο. Οι ενέργειες για την αναπαράσταση και το παρατηρούμενο 

αποτέλεσμα  συσχετίζονται με τα μαθηματικά αντικείμενα που αναπαριστούν. 

Τέλος, κάθε γνωστική διαδικασία που εμπλέκεται κατά την επίλυση γεωμετρικών 

προβλημάτων θεωρείται μια μορφή συλλογισμού. Είναι  ουσιαστικά μια διαδικασία η 

οποία μας καθιστά ικανούς να εξάγουμε νέες πληροφορίες από δοσμένες 

πληροφορίες. 

Τα τρία αυτά είδη γνωστικών διαδικασιών δημιουργούν ένα κύκλο ενεργειών όπως 

φαίνεται πιο κάτω. 

 

 

 

 

 

 

Στην πραγματικότητα, ο συγκεκριμένος κύκλος, δε λειτουργεί, αφού για πολλούς 

μαθητές το σχήμα δεν είναι ευρετικό (Duval, 2004). Οι μαθητές κατά τη διαδικασία 

της εξεικόνισης δεν ασχολούνται με δραστηριότητες που να απαιτούν την 

αποσύνδεση ή επανασύνδεση και μετασχηματισμό των σχημάτων, δύο 

δραστηριότητες που σύμφωνα με τους Brown και Wheatley (1997) είναι τα δυο κύρια 

ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ  
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συστατικά της εξεικόνισης. Αυτές οι  διαδικασίες παίρνουν τη μορφή μιας πορείας 

όπου ο μαθητής σπάζει το σχήμα σε μικρότερα κομμάτια τα οποία μετακινεί ή/και 

περιστρέφει με σκοπό να καταλήξει σε μια ευρετική λύση (Duval, 2004). Η απουσία 

των πιο πάνω δραστηριοτήτων δε βοηθά τους μαθητές να κάνουν διάφορες οπτικές 

αναδιοργανώσεις των συστατικών μερών των διαφόρων σχημάτων, που θα τους 

βοηθήσουν να επιλύσουν ένα γεωμετρικό πρόβλημα. Οι μαθητές παραμένουν έτσι σε 

μια οπτική αντίληψη των σχημάτων, που ο Duval (2004) αποκαλεί εικονική εξεικόνιση.  

Έτσι, οι μαθητές αναγνωρίζουν ένα σχήμα διαισθητικά. Καταγράφουν τις ιδιότητες 

των σχημάτων, αλλά δεν μπορούν να δουν τις σχέσεις ανάμεσα στις διαφορετικές 

ιδιότητες. Η οπτική σύλληψη δεν μπορεί να οδηγήσει από μόνη της στη δημιουργία 

εννοιών (Duval, 1988, στη Laborde, 2003). Η δημιουργία των εννοιών θα επιτευχθεί 

μέσα από τη λειτουργική σύλληψη, κατά την οποία οι μαθητές πραγματοποιούν 

νοερούς ανασχηματισμούς του δοσμένου σχήματος, επιλέγουν τμήματα και τα ανά-

ομαδοποιούν (Mesquita, 1989, στη Laborde, 2003). 

Για να μπορέσουν οι μαθητές να ξεπεράσουν τα προβλήματα που τους δημιουργεί η 

εικονική εξεικόνιση, θα πρέπει να μάθουν να βλέπουν τα γεωμετρικά σχήματα με ένα 

διαφορετικό τρόπο. Αυτός ο διαφορετικός τρόπος είναι η μη εικονική εξεικόνιση, 

όπως ορίζεται από τον Duval (2004). Οι μαθητές που εφαρμόζουν αυτό τον τρόπο 

διασπούν το σχήμα με τη χρήση βοηθητικών και αναδιοργανωτικών γραμμών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση στη μη εικονική εξεικόνιση είναι η αποσύνθεση των 

σχημάτων, έτσι που να μπορεί να επιτυγχάνεται ο μετασχηματισμός τους. Για 

καλύτερη διάκριση της εικονικής από τη μη εικονική εξεικόνιση, ο Duval (2004) 

αναφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένας μαθητής που αντιμετωπίζει τα 

σχήματα εικονικά όταν βλέπει ένα καλά σχεδιασμένο τετράγωνο πάντα για αυτόν θα 

είναι τετράγωνο. Δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο, όπως για παράδειγμα δύο 

ορθογώνια τρίγωνα ενωμένα. Αντίθετα ένας μαθητής που βλέπει τα σχήματα μη 
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εικονικά διακρίνει ένα τετράγωνο με βάση τον τρόπο που κατασκευάστηκε, και με 

βάση τους μετασχηματισμούς που μπορεί να κάνει σε αυτό το σχήμα. 

 

Πρακτικές Εφαρμογές 

Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται ο πρακτικός τρόπος εφαρμογής των πιο πάνω 

θεωρητικών στοιχείων, μέσα από την ανάλυση του τρόπου επίλυσης δύο γεωμετρικών 

προβλημάτων (Γαγάτσης, 2013). Συγκεκριμένα η περιγραφή της διαδικασίας επίλυσης 

του κάθε προβλήματος περιλαμβάνει την επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα 

διάφορα είδη σύλληψης παρεμβαίνουν στη διαδικασία αυτή και με ποια συγκεκριμένα 

βήματά της σχετίζονται.  

 

Πρόβλημα 1  

Να χωρίσετε το τετράγωνο ΑΒΓΔ σε τρία ισοδύναμα μέρη με βάση το μέσο Μ του 

τμήματος ΑΒ.  

 

Σχήμα 1 

Για να χωριστεί το σχήμα (Σχήμα 1) χρειάζεται αρχικά αντιληπτική ικανότητα, ώστε ο 

μαθητής να μπορεί να σκεφτεί διάφορα υποσχήματα που μπορούν να 

δημιουργηθούν σε αυτό το τετράγωνο. Συνεπώς ένα μαθητής που σκέφτεται μόνο 
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με βάση την αντιληπτική σύλληψη του σχήματος θα μπορούσε να δώσει την 

ακόλουθη λύση (Σχήμα 2).  

 

Σχήμα 2 

Στη λύση αυτή είναι φανερό ότι ο μαθητής χρησιμοποιεί το μέσο της πλευράς ΑΒ για 

να χωρίσει το σχήμα, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη του ότι το σημείο Μ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ώστε να επιτευχθεί ο χωρισμός σε τρία μέρη όχι τυχαία, αλλά ίσα. Για 

γίνει αυτό αντιληπτό η εμπλοκή της αντιληπτικής σύλληψης του σχήματος φαίνεται 

να μην είναι αρκετή. Συνεπώς απαιτείται και κάποιο άλλο είδος σύλληψης του 

σχήματος, ώστε να επιτρέψει στο μαθητή να φέρει τις ορθές βοηθητικές γραμμές, με 

τις οποίες ο χωρισμός του σχήματος θα πραγματοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο.  

Ποιο άλλο είδος σύλληψης, όμως, είναι αυτό που μπορεί να εξασφαλίσει αυτές τις 

λειτουργίες;  

Με βάση την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου που πραγματοποιήθηκε πιο 

πάνω η ικανότητα ενός ατόμου να σκεφτεί ή να σχεδιάσει κάποιες επιπρόσθετες  

μονάδες σε ένα δοσμένο σχήμα προκύπτει μέσα από την ενεργοποίηση και εμπλοκή 

της λειτουργικής σύλληψης. Συνεπώς ο μαθητής που δε θα παραμείνει μέσα στα 

πλαίσια της αντιληπτικής αναγνώρισης, αλλά θα προχωρήσει και προς τη λειτουργική 

προσέγγιση του σχήματος έχει τις δυνατότητες να αξιοποιήσει την ευρετική 

λειτουργία που αποκτά το σχήμα μέσα από το συγκεκριμένο είδος σύλληψης. Έτσι 
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είναι σε θέση να κάνει διάφορες αναδιοργανώσεις στο δοσμένο σχήμα και να φτάσει 

σε διαχωρισμούς όπως δείχνουν τα παρακάτω σχήματα (Σχήμα 3, Σχήμα 4).    

Συγκεκριμένα, ο μαθητής βρίσκει τον τρόπο με τον οποίο θα φέρει τις δύο ευθείες 

από το σημείο Μ, ώστε να χωρίσει το σχήμα σε τρία ισοδύναμα μέρη. Ακολούθως 

όμως πρέπει να αποδείξει ότι όντως ο χωρισμός είναι σωστός. Πώς, όμως, θα 

καταφέρει να κάνει αυτή την απόδειξη; Και σε αυτή την περίπτωση παρεμβαίνει η 

λειτουργική σύλληψη του σχήματος, η οποία θα επιτρέψει στο μαθητή να κάνει μια 

νέα μερεολογική τροποποίηση στο σχήμα, κατά συνέπεια και ένα νέο διαχωρισμό 

(Σχήμα 3) .  

                                  

                           Σχήμα 3                                                  Σχήμα 4 

Με βάση το συνδυασμό των δύο μερεολογικών τροποποιήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στο σχήμα, ο μαθητής είναι πλέον σε θέση να φτάσει στο 

διαχωρισμό του τετραγώνου, όπως φαίνεται στο σχήμα 5, και ακολούθως να 

ονομάσει τα ίσα υποσχήματα που δημιουργούνται (Σχήμα 6), ώστε να αποδείξει ότι ο 

διαχωρισμός του είναι ορθός. Για το σωστό διαχωρισμό εμπλέκεται, επίσης, και η 

ακολουθιακή σύλληψη του σχήματος, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η ορθή 

κατασκευή των βοηθητικών γραμμών με βάση τα σωστά σημεία πάνω στο σχήμα.  
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                                 Σχήμα 5                                                 Σχήμα 6 

 

Πρόβλημα 2 

Πρόβλημα του Ευκλείδη: Να δείξετε ότι το μέρος 1 είναι ισοδύναμο με το μέρος 2 και 

είναι ανεξάρτητο από τη θέση του σημείου της διαγωνίου ΕΗ.  

 

Σχήμα 7 

Απαραίτητο αρχικό βήμα για την επίλυση του προβλήματος αυτού με βάση το 

δοσμένο σχήμα, αποτελεί η αναγνώριση των υποσχημάτων που περιλαμβάνονται σε 

αυτό. Δηλαδή κοιτάζοντας κάποιος το σχήμα θα πρέπει αμέσως να είναι σε θέση να 

διακρίνει ότι μέσα στο ορθογώνιο ΔΕΖΗ περιλαμβάνονται δύο μεγάλα ορθογώνια 

τρίγωνα, δύο μικρά ορθογώνια τρίγωνα και δύο ορθογώνια. Για να επιτευχθεί η 

διάκριση αυτή των διαφόρων υποσχημάτων απαιτείται η ενεργοποίηση της 
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αντιληπτικής σύλληψης γεωμετρικού σχήματος, μέσω της οποίας αναγνωρίζονται τα 

υποσχήματα αυτά με την πρώτη ματιά στο σχήμα, χωρίς να γίνει περαιτέρω 

επεξεργασία του.  

Όπως παρουσιάζεται και στο ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 8), το πρόβλημα λύνεται με 

αφαίρεση ίσων σχημάτων από τα τρίγωνα ΔΕΗ και ΕΖΗ. Όμως για να φτάσει κάποιος 

σε αυτού τους είδους το συλλογισμό, απαιτείται ο εντοπισμός των σχέσεων μεταξύ 

των διαφόρων υποσχημάτων. Ο λύτης θα πρέπει, δηλαδή, να εντοπίσει την ισότητα 

μεταξύ των τριγώνων 3 και 4, καθώς και την ισότητα μεταξύ των τριγώνων 5 και 6. 

Ποιο είναι όμως το είδος σύλληψης που χρειάζεται ώστε να γίνει ο εντοπισμός των 

σχέσεων αυτών μεταξύ των διαφόρων υποσχημάτων;  

Συγκεκριμένα για να γίνει εφικτή η συσχέτιση των διαφόρων υποσχημάτων απαιτείται 

μια αναδιοργάνωση του σχήματος, ώστε να γίνει αντιληπτό στο λύτη πως τα τρίγωνα 

3 – 4 και 5 – 6 προκύπτουν από δύο ορθογώνια, τα οποία διχοτομούνται από τη 

διαγώνιο ΕΗ. Με βάση και πάλι την διαγώνιο ΕΗ ο λύτης θα πρέπει ακολούθως να 

κάνει μια νέα αναδιοργάνωση στο δοσμένο σχήμα και να το δει ως ένα ορθογώνιο 

ΔΕΖΗ το οποίο διχοτομείται από τη διαγώνιο ΕΗ. Συνδυάζοντας αυτούς τους δύο 

συλλογισμούς, με βάση τις δύο αναδιοργανώσεις στο σχήμα, ο λύτης μπορεί να 

διακρίνει τελικά ότι από τα δύο ίσα τρίγωνα ΔΕΗ και ΕΖΗ αφαιρούνται ίσα μέρη, 

οπότε το μέρος που απομένει από κάθε τρίγωνο είναι επίσης ίσο (δηλαδή τα 

σκιασμένα σχήματα 1 και 2).  

 

Σχήμα 8 
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Επανερχόμενοι, λοιπόν, στο προηγούμενο ερώτημα, το είδος σύλληψης που επιτρέπει 

τις πολλαπλές αναδιοργανώσεις στο σχήμα είναι η λειτουργική σύλληψη, η οποία μας 

παρέχει τη δυνατότητα να εκτελέσουμε διάφορες αναδιαμορφώσεις στο σχήμα, με 

βάση τα υποσχήματα που το αποτελούν. Επιπλέον, ακόμα ένα είδος σύλληψης 

παρεμβαίνει για την επιτυχή επίλυση του προβλήματος αυτού. Ειδικότερα η 

παρέμβαση αυτή αφορά στη λεκτική σύλληψη, μέσα από την οποία θα προκύψει ο 

εντοπισμός και η χρήση της ιδιότητας της διαγωνίου.  

 

Καταληκτικές παρατηρήσεις 

Με βάση τα δύο παραδείγματα προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κα αναλύθηκαν 

πιο πάνω καταφαίνεται ότι ο κάθε τύπος σύλληψης των γεωμετρικών σχημάτων 

καθίσταται σημαντικός για την επίλυση γεωμετρικών έργων. Ο κάθε τύπος σύλληψης 

συμβάλλει με ξεχωριστό τρόπο, ανάλογα με τα εκάστοτε χαρακτηριστικά του, όμως η 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους είναι αυτή που αποδεικνύεται να είναι τελικά 

καθοριστική για την επιτυχή έκβαση μιας πορείας λύσης ενός γεωμετρικού 

προβλήματος.  

 

Έρευνες για την κατανόηση γεωμετρικού σχήματος1 

Στο μέρος αυτό συνθέτονται αποτελέσματα από διαφορετικές έρευνες που εξετάζουν 

τη σύλληψη γεωμετρικού σχήματος, έτσι ώστε να αναδειχτούν συνιστώσες του 

θέματος αυτού μέσω της προσέγγισης ενός εύρους ηλικιών μαθητών, από το 

Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο. Στις τέσσερις έρευνες που παρουσιάζονται ακολούθως, 

για τη συλλογή των δεδομένων αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν διάφορα έργα 

                                                      
1 Το θέμα της κατανόησης γεωμετρικού σχήματος αποτελεί το θέμα της διδακτορικής διατριβής 

της υποψήφιας διδάκτορος Παρασκευής Μιχαήλ, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα 
Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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που εξετάζουν τη σύλληψη γεωμετρικού σχήματος. Η ανάλυση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση διαφόρων στατιστικών τεχνικών. Για κάθε έρευνα 

αναφέρεται παρακάτω ένα μέρος των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει.   

Συγκεκριμένα, στην πρώτη ερευνητική εργασία, η οποία πραγματοποιήθηκε από τους 

Deliyianni, Elia, Gagatsis, Monoyiou και Panaoura (2010) εξετάστηκε η δομή της 

σύλληψης γεωμετρικού σχήματος, με βάση τις τρεις διαστάσεις που προτάθηκαν από 

τον Duval (1995): (α) την αντιληπτική (β) τη λειτουργική και (γ) τη λεκτική σύλληψη. Η 

επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (EQS) επιβεβαίωσε την ύπαρξη έξι παραγόντων 

πρώτης τάξης, τριών παραγόντων δεύτερης τάξης (αντιληπτική, λειτουργική και 

λεκτική σύλληψη) και ενός παράγοντα τρίτης τάξης (σύλληψη γεωμετρικού 

σχήματος). Η δομή αυτή φάνηκε ότι παραμένει αμετάβλητη στο Δημοτικό και στο 

Γυμνάσιο. Επίσης, η επίδοση των μαθητών του Γυμνασίου φάνηκε ότι ήταν ψηλότερη 

σε όλες τις διαστάσεις της σύλληψης γεωμετρικού σχήματος, σε σχέση με τους 

μαθητές Δημοτικού. Η βελτίωση της επίδοσης στο Γυμνάσιο μπορεί να οφείλεται είτε 

στη γενική γνωστική ανάπτυξη και μάθηση, είτε στο γεγονός ότι στο αναλυτικό 

πρόγραμμα του γυμνασίου επαναλαμβάνονται αρκετές έννοιες οι οποίες έχουν ήδη 

διδαχθεί το Δημοτικό. Η επανάληψη εννοιών οδηγεί σε ψηλότερη επίδοση ακόμα και 

αν οι διδακτικές πρακτικές διαφέρουν μεταξύ των δύο βαθμίδων. 

Η δεύτερη διάσταση του μοντέλου αυτού, η διάσταση της λειτουργικής κατανόησης, 

αποτέλεσε παράγοντα μελέτης της δεύτερης ερευνητικής εργασίας (Μιχαήλ, 

Γαγάτσης, Ηλία, Δεληγιάννη, Μονογυιού, & Καλογήρου, 2009: Elia, Gagatsis, 

Deliyianni, Monoyiou, & Michael, 2009), στην οποία επιχειρήθηκε η ανάλυσή της σε 

πιθανές επιμέρους διαστάσεις που την αποτελούν. Στην έρευνα αυτή εντοπίστηκαν οι 

διαφορετικές συμπεριφορές των μαθητών  Στ΄ Δημοτικού και Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, σε 

έργα που εξέταζαν τη λειτουργική σύλληψη του σχήματος, σε σχέση με τα τρία είδη 

τροποποίησης του γεωμετρικού σχήματος: α) τις μερολογικές, β) τις οπτικές και γ) 

αλλαγής θέσης τροποποιήσεις. Συγκεκριμένα, από τη δεύτερη έρευνα επιβεβαιώθηκε 
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η ύπαρξη τριών παραγόντων πρώτης τάξης (μερολογικές, οπτικές και τροποποιήσεις 

αλλαγής θέσης) και ενός δεύτερης τάξης παράγοντα, ο οποίος αντιπροσώπευε τη 

λειτουργική σύλληψη σχήματος. Με βάση το συγκεκριμένο μοντέλο ενισχύεται η 

αντίληψη του Duval (1995), όσον αφορά στις γνωστικές διαδικασίες που 

ενεργοποιούνται και εμπλέκονται στη λειτουργική σύλληψη σχήματος. Προκύπτει, 

επιπλέον, ότι για την ανάπτυξη της λειτουργικής σύλληψης κατά τη διδασκαλία των 

μαθηματικών στο σχολείο, καθίσταται απαραίτητο να δοθεί έμφαση και στα τρία είδη 

τροποποίησης του σχήματος, τα οποία προσδίδουν μια ευρετική λειτουργία στο 

σχήμα. 

Ως συνέχεια της προηγούμενης έρευνας, πραγματοποιήθηκε παρόμοια έρευνα σε 

μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου (Γαγάτσης, Χατζημηνά, & Καλογήρου, 2009). Σκοπός της 

συγκεκριμένης έρευνας ήταν να μελετήσει τη συμπεριφορά των μαθητών 

διαφορετικών τάξεων, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, σε έργα μερολογικών 

τροποποιήσεων, οπτικών τροποποιήσεων και τροποποιήσεων αλλαγής θέσης. Από τα 

αποτελέσματα φάνηκε ότι οι μαθητές βλέπουν κυρίως εικονικά τα σχήματα και ότι 

γενικά έχουν την τάση να εμμένουν σε μια αντιληπτική σύλληψη των σχημάτων. Ως 

αποτέλεσμα αυτού, οι μαθητές δυσκολεύονται στην αναδιοργάνωση ενός σχήματος 

και στη σύνδεση διαφόρων σχημάτων για να δημιουργηθεί ένα καινούριο γεωμετρικό 

σχήμα. 

Τα αποτελέσματα των τριών πρώτων ερευνών κατέδειξαν ότι υπήρχαν διαφορές 

μεταξύ των μαθητών των τριών ηλικιακών ομάδων (δημοτικού, γυμνασίου και 

λυκείου), στην εκτέλεση μερολογικών, οπτικών και αλλαγής θέσης έργων. 

Συγκεκριμένα, η επίδοση των  μαθητών Δημοτικού  στα έργα τροποποίησης αλλαγής 

θέσης ήταν παρόμοια με την επίδοσή τους σε έργα οπτικών τροποποιήσεων. Ενώ, οι 

επιδόσεις τους στις μερολογικές τροποποιήσεις ήταν χαμηλότερη από την επίδοση 

τους στα  άλλα δύο είδη τροποποίησης. Οι μαθητές του γυμνασίου συμπεριφέρθηκαν 

με παρόμοιο τρόπο σε μερολογικά και οπτικά έργα, ενώ παρουσίασαν χαμηλότερη 
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επίδοση στα έργα τροποποιήσεων αλλαγής θέσης. Γενικά, φάνηκε ότι οι μαθητές του 

γυμνασίου συμπεριφέρθηκαν με συνέπεια κατά την επίλυση αντιληπτικών, 

λειτουργικών και λεκτικών έργων. Αυτό δείχνει ότι οι μαθητές του Γυμνασίου, 

συντονίζουν με επιτυχία τις διάφορες διαστάσεις σύλληψης του γεωμετρικού 

σχήματος. Από την άλλη, οι μαθητές του Δημοτικού αντιμετωπίζουν τα αντιληπτικά 

έργα μεμονωμένα. Όσον αφορά τους μαθητές του Λυκείου, φάνηκαν να έχουν 

μεγαλύτερη δυσκολία στα έργα που απαιτούσαν μερολογική τροποποίηση και 

μαθητές της Β΄ Λυκείου είχαν καλύτερη επίδοση από τους μαθητές της Α΄ Λυκείου, σε 

όλα σχεδόν τα έργα του δοκιμίου. 

Η τελευταία ερευνητική προσπάθεια (Μιχαήλ, Γαγάτσης, Κερκίδης, & Σολομού-Κύζα, 

2012) ασχολήθηκε με τη μελέτη της ικανότητας σύλληψης ενός γεωμετρικού 

σχήματος σε μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η συμπεριφορά 

των μαθητών στα έργα αντιληπτικής, ακολουθιακής, λειτουργικής και λεκτικής 

σύλληψης  σε  μαθητές Α΄ Λυκείου και Β΄ Λυκείου. Με τη χρήση της συνεπαγωγικής 

ανάλυσης και της ανάλυσης ομοιότητας μελετήθηκε η συνέπεια στη συμπεριφορά 

των μαθητών στα έργα ίδιου τύπου σύλληψης του γεωμετρικού σχήματος, καθώς και 

ο βαθμός με τον οποίο οι μαθητές συντονίζουν τις γνωστικές λειτουργίες που 

εμπλέκονται κατά την επίλυση έργων διαφορετικού τύπου σύλληψης του 

γεωμετρικού σχήματος. Με βάση τα αποτελέσματα που εξάγονται από το διάγραμμα 

ομοιότητας με τις απαντήσεις των μαθητών στα έργα αντιληπτικής, λειτουργικής, 

ακολουθιακής και λεκτικής σύλληψης, φαίνεται πως υπάρχει μια συνοχή στη 

συμπεριφορά των μαθητών ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζουν έργα ίδιου τύπου, 

με βάση τον τύπο σύλληψης στον οποίο εμπίπτουν. Ενδείξεις για συνέπεια στη 

συμπεριφορά των μαθητών εμφανίζονται και στο συνεπαγωγικό διάγραμμα, στο 

οποίο σχηματίζονται συνεπαγωγικές σχέσεις μεταξύ των έργων λεκτικής σύλληψης, 

ακολουθιακής σύλληψης, λειτουργικής σύλληψης και αντιληπτικής σύλληψης 

αντίστοιχα.  
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Επιπλέον, στο διάγραμμα ομοιότητας παρατηρούνται ενδείξεις συντονισμού στη 

συμπεριφορά των μαθητών κατά την επίλυση έργων ακολουθιακής, λεκτικής και 

λειτουργικής σύλληψης. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύονται και από το 

συνεπαγωγικό διάγραμμα, στο οποίο δημιουργούνται σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα 

στα έργα ακολουθιακής, λεκτικής και λειτουργικής σύλληψης. Όσον αφορά στα έργα 

αντιληπτικής σύλληψης η κατάσταση διαφοροποιείται, αφού οι μαθητές 

αντιμετωπίζουν τα έργα αυτά με ένα στεγανοποιημένο τρόπο, σε σχέση με τα 

υπόλοιπα έργα. Και στο συνεπαγωγικό διάγραμμα οι σχέσεις των έργων αυτών με τα 

υπόλοιπα έργα της συνεπαγωγικής αλυσίδας είναι πολύ περιορισμένες. Ως προς το 

βαθμό δυσκολίας των έργων από τις τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες, με βάση τα 

αποτελέσματα της συνεπαγωγικής ανάλυσης προκύπτει ότι οι μαθητές 

ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ευκολία στα έργα αντιληπτικής σύλληψης. 

Αντιθέτως, τα έργα λεκτικής σύλληψης φαίνεται να είναι αυτά που προκαλούν 

μεγαλύτερες δυσκολίες στους μαθητές.   

Παρότι δεν υπάρχουν στο χώρο της μαθηματικής παιδείας έρευνες που να 

παρουσιάζουν τη δόμηση γεωμετρικών ικανοτήτων, τα αποτελέσματα των δυο 

ερευνών που περιγράφηκαν πιο πάνω επιβεβαιώνουν προηγούμενες έρευνες που 

στηρίζονται στην αρχιτεκτονική του νου, όπως προτείνεται από το Δημητρίου και τους 

συνεργάτες του, οι οποίες έχουν υποστηρίξει με εμπειρικά δεδομένα την οργάνωση 

των εμπειριών που αφορούν στο ίδιο πεδίο σε κοινές δομές (Demetriou, 2004). Μέσα 

από τη σύνθεση των τεσσάρων ερευνών διαφαίνεται ότι η σύλληψη των γεωμετρικών 

σχημάτων δεν αποτελεί μοναδιαία οντότητα και ως εκ τούτου, τονίζεται η 

αναγκαιότητα μιας πολυδιάστατης μελέτης της δομής της ανάπτυξης της γεωμετρικής 

σκέψης και κατανόησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η μελέτη της ανάπτυξης της χωρικής 

ικανότητας σε σχέση με την κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος από τους μαθητές.  

Συγκεκριμένα, η έρευνα στοχεύει να ερευνήσει: 

1. την ανάπτυξη της χωρικής ικανότητας των μαθητών της Ε΄ και Στ΄ τάξης του 

δημοτικού Α΄ και Β΄ τάξης του Γυμνασίου. 

2. την επίδραση της αντιληπτικής, λεκτικής και λειτουργικής κατανόησης των 

γεωμετρικών σχημάτων των μαθητών Ε΄ και Στ΄ δημοτικού, Α΄ και Β΄ 

γυμνασίου στην κατανόηση γεωμετρικού σχήματος. 

3. τη σχέση μεταξύ χωρικής ικανότητας και της αντιληπτικής, λεκτικής και 

λειτουργικής κατανόησης των μαθητών. 

4. να επισημάνει σημαντικές εισηγήσεις για τα αναλυτικά προγράμματα, τις 

διδακτικές μεθόδους και μέσα, όσον αφορά στη χωρική ικανότητα και στην 

κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος, στις τελευταίες τάξεις του 

δημοτικού και τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. 

Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας όπως απορρέουν από το σκοπό της 

εργασίας είναι: 

(α) Ποια η δομή της χωρικής ικανότητας μαθητών της Ε΄ και Στ΄ τάξης του δημοτικού, 

Α΄ και Β΄ τάξης του Γυμνασίου; 

(β) Ποιοι παράγοντες συνθέτουν τη χωρική ικανότητα μαθητών της Ε΄ και Στ΄ τάξης 

του δημοτικού Α΄ και Β΄ τάξης του Γυμνασίου; 
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(γ) Ποια η επίδραση της αντιληπτικής, λεκτικής και λειτουργικής κατανόησης των 

γεωμετρικών σχημάτων των μαθητών των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και των 

πρώτων τάξεων του γυμνασίου στην κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος; 

(δ) Ποια η σχέση μεταξύ χωρικής ικανότητας και της αντιληπτικής, λεκτικής και 

λειτουργικής κατανόησης των μαθητών; 

(ε) Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στους μαθητές διαφορετικών ηλικιών ως προς τη 

χωρική τους ικανότητα και την κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος; 

(στ) Πως μεταβάλλεται η χωρική ικανότητα των μαθητών και η κατανόηση του 

γεωμετρικού σχήματος από τη μετάβασή τους από το δημοτικό στο γυμνάσιο; 

 

2.2 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τα υποκείμενα της εργασίας αποτέλεσαν μαθητές από την Ε΄ τάξη του δημοτικού 

σχολείου μέχρι τη Β΄ τάξη του γυμνασίου σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Στην πρώτη 

φάση συμμετείχαν συνολικά πεντακόσιοι ογδόντα τέσσερις μαθητές δημοτικού και 

γυμνασίου. Συγκεκριμένα, εξήντα οκτώ υποκείμενα ήταν μαθητές της Ε΄ δημοτικού, 

εκατό δεκαπέντε της Στ΄ δημοτικού, διακόσια σαράντα της Α΄ γυμνασίου και εκατό 

εξήντα ένα της Β΄ γυμνασίου. Στη δεύτερη φάση συμμετείχαν συνολικά χίλιοι 

εξακόσιοι είκοσι μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.  Συγκεκριμένα, τετρακόσια 

εξήντα τρία υποκείμενα ήταν μαθητές της Ε΄ δημοτικού, πεντακόσια εξήντα έξι της Στ΄ 

δημοτικού, τριακόσια πέντε της Α΄ γυμνασίου και διακόσια ογδόντα έξι της Β΄ 

γυμνασίου. Στην τρίτη φάση συμμετείχαν συνολικά χίλιοι πεντακόσιοι τριάντα πέντε 

μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Συγκεκριμένα, τετρακόσια τριάντα επτά 

υποκείμενα ήταν μαθητές της Ε΄ δημοτικού, πεντακόσια πενήντα πέντε της Στ΄ 

δημοτικού, διακόσιοι ογδόντα τρεις της Α΄ γυμνασίου και διακόσιοι εβδομήντα της Β΄ 

γυμνασίου. 
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Συνολικά έλαβαν μέρος είκοσι πέντε σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης και οκτώ 

σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Τα σχολεία που επιλέχθηκαν ήταν ιδιωτικά και δημόσια, 

αγροτικά και αστικά, από την επαρχεία Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και 

Αμμόχωστου.   

 

2.3  ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε σε έξι στάδια: 

Πρώτο Στάδιο: Στο  πρώτο  στάδιο της έρευνας μελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία 

στη μαθηματική παιδεία και τη γνωστική ψυχολογία σε σχέση με τη χωρική αντίληψη 

και την εννοιολογική σύλληψη του γεωμετρικού σχήματος. Η βιβλιογραφία 

ταξινομήθηκε με βάση τους παράγοντες που θα βοηθούσαν στην κατασκευή των 

ερευνητικών εργαλείων για τη μέτρηση της επίδοσης των μαθητών στα έργα χωρικής 

ικανότητας, στην αντιληπτική, λεκτική και λειτουργική σύλληψη του γεωμετρικού 

σχήματος καθώς και την ερευνητική παρέμβαση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον 

εντοπισμό των σημαντικών χαρακτηριστικών της κάθε ηλικίας.  

Δεύτερο Στάδιο: Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας καταρτίστηκαν τα ερευνητικά 

εργαλεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων. 

Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν: 

 Δοκίμιο για τους μαθητές του δημοτικού Ε΄ και Στ΄ τάξη) και του γυμνασίου (Α΄ 

και Β΄ τάξη) με σκοπό τη μελέτη της χωρικής αντίληψης των μαθητών 

 Δοκίμιο για τους μαθητές του δημοτικού Ε΄ και Στ΄ τάξη) και του γυμνασίου (Α΄ 

και Β΄ τάξη) με σκοπό τη διερεύνηση του ρόλου των τύπων εννοιολογικής 

σύλληψης του γεωμετρικού σχήματος: της αντιληπτικής, λειτουργικής και 

λεκτικής σύλληψης. 

Μετά την κατασκευή των ερευνητικών εργαλείων πραγματοποιήθηκε η πιλοτική 

χορήγηση σε ένα τμήμα μαθητών της Στ΄ τάξης του δημοτικού. Στόχος της πιλοτικής 
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χορήγησης ήταν να εξεταστούν οι δυσκολίες των μαθητών στην εννοιολογική 

κατανόηση των οδηγιών των έργων, οι δυσκολίες εννοιολογικής κατανόησης των 

έργων καθώς και ο χρόνος συμπλήρωσης των δοκιμίων. Με βάση τα αποτελέσματα 

της πιλοτικής χορήγησης έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις σε έργα στα οποία οι 

μαθητές αντιμετώπισαν δυσκολίες στην κατανόηση των λεκτικών οδηγιών των έργων. 

Αφαιρέθηκε επίσης ένα έργο από το τεστ της χωρικής αντίληψης, με σκοπό την 

αποφόρτιση του τεστ από πλευράς χρόνου και κούρασης των μαθητών.    

Ακολούθησε η πιλοτική έρευνα σε 98 μαθητές (45 μαθητές δημοτικού και 43 μαθητές 

γυμνασίου) με σκοπό τον έλεγχο της αξιοπιστίας και της εγκυρότητάς των δύο 

δοκιμίων.  

Τρίτο Στάδιο: Στο τρίτο στάδιο χορηγήθηκαν τα δοκίμια στα υποκείμενα της έρευνας. 

Η χορήγηση του δοκιμίου πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Η διαδικασία 

χορήγησης του δοκιμίου πραγματοποιήθηκε από τον ερευνητή σε συνεργασία με τον 

εκπαιδευτικό του κάθε τμήματος. Πριν από τη συμπλήρωση κάθε τμήματος του τεστ 

μέτρησης της χωρικής ικανότητας προηγήθηκε επεξήγηση από τον ερευνητή των 

απαιτήσεων του κάθε τμήματος και παρουσίαση ενός παραδείγματος. Oι μαθητές 

είχαν στη διάθεσή τους συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για τη συμπλήρωση του 

κάθε τμήματος του τεστ. Οι μαθητές που συμπλήρωναν ένα μέρος του τεστ δεν 

προχωρούσαν στα επόμενα, μέχρι να τους δινόταν η κατάλληλη οδηγία. Για τη 

συμπλήρωση του τεστ μέτρησης της εννοιολογικής σύλληψης του γεωμετρικού 

σχήματος, οι μαθητές αφέθηκαν να εργαστούν με το δικό τους ρυθμό, σε 

συγκεκριμένο χρόνο, μιας και τα έργα ήταν πιο οικεία προς αυτούς. Για τη 

συμπλήρωση των 11 τμημάτων του τεστ μέτρησης της χωρικής ικανότητας δόθηκε 

συνολικά χρόνος 60 λεπτών και για τη συμπλήρωση του τεστ μέτρησης της 

εννοιολογικής σύλληψης του γεωμετρικού σχήματος, δόθηκε χρόνος 20 λεπτών. Ο 

χρόνος που δόθηκε στους μαθητές ήταν αρκετός για τη συμπλήρωση του κάθε μέρους 

του δοκιμίου.   
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Συγκριμένα στην πρώτη φάση διερευνήθηκε η ανάπτυξη της χωρικής ικανότητας και η 

σχέση της με την εννοιολογική σύλληψη του γεωμετρικού σχήματος στο τέλος της 

μιας σχολικής χρονιάς. Ακολούθησε η διόρθωση του τεστ, η καταχώρηση των 

δεδομένων σε λογιστικά φύλλα και η στατιστική τους ανάλυση. Για τη διόρθωση των 

ερωτήσεων ανοικτού τύπου του τεστ μέτρησης της εννοιολογικής σύλληψης του 

γεωμετρικού σχήματος, κωδικοποιήθηκαν οι πιθανές απαντήσεις. Στη συνέχεια έγιναν 

οι κατάλληλες στατιστικές αναλύσεις των ποσοτικών δεδομένων με βάση τα 

ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας. Στη δεύτερη φάση επαναλήφθηκε η χορήγηση 

των δοκιμιών στους μαθητές των ίδιων σχολικών βαθμίδων (Ε΄, Στ΄ δημοτικού και Α΄, 

Β΄ γυμνασίου), στην αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς. Έγινε προσπάθεια ώστε 

αρκετοί από τους μαθητές να είναι οι ίδιοι που έγινε η χορήγηση την προηγούμενη 

σχολική χρονιά. Μετά τη συλλογή των δεδομένων, ακολούθησε η ανάλυσή τους, 

όπως και στην προηγούμενη φάση. Στην τρίτη φάση  έγινε η χορήγηση του δοκιμίου 

σε όλα τα υποκείμενα της έρευνας, στο τέλος της σχολικής χρονιάς.  

Η πρώτη φάση χορήγησης παρουσιάζει ένα μειονέκτημα σχετικά με το δείγμα, το 

οποίο ήταν αρκετά πιο μικρό από ότι στις άλλες δύο χορηγήσεις (183 μαθητές 

δημοτικού και 401 μαθητές γυμνασίου στην α΄ φάση, 1029 μαθητές δημοτικού και 

591 μαθητές γυμνασίου στη β΄ φάση, ενώ στη γ’ φάση 992 μαθητές δημοτικού και 

553 μαθητές γυμνασίου). Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι μαθητές της 

δεύτερης και τρίτης φάσης, ήταν κατά κύριο μέρος οι ίδιοι μαθητές.  

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μεταξύ της δεύτερης και τρίτης φάσης 

πραγματοποιήθηκε παρεμβατικό πρόγραμμα σε μερίδα μαθητών. Στο συγκεκριμένο 

βιβλίο δεν εξετάζεται η παρέμβαση αυτή και η επίδραση της στα αποτελέσματα. Τα 

σχετικά αποτελέσματα θα περιληφθούν στη διδακτορική διατριβή της Παναγιώτας 

Καλογήρου.  
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Τέταρτο Στάδιο: Στο τελευταίο στάδιο έγινε η ανάλυση των δεδομένων της 

προηγούμενης φάσης και η οργάνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας, για την 

εξαγωγή των συμπερασμάτων. Τα δεδομένα των τριών μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν 

για την κατασκευή δομικών μοντέλων, δυναμικών μοντέλων και μοντέλων ανάπτυξης 

της χωρικής ικανότητας σε σχέση με την εννοιολογική σύλληψη του γεωμετρικού 

σχήματος. 

 

2.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Δοκίμιο Χωρικής Ικανότητας 

Για την ανάπτυξη του δοκιμίου μέτρησης της χωρικής ικανότητας (Βλέπε Παράρτημα) 

χρησιμοποιήθηκαν έργα από τα τεστ «Περιστροφή Καρτών» (Card-Rotation), 

«Κρυμμένες Φιγούρες» (Hidden Figures), «Κρυμμένα Μοτίβα» (Hidden Patterns), 

«Σύνθεση Σχημάτων» (Form Board), «Δίπλωση Σχημάτων» (Paper Folding), 

«Αναπτύγματα Σχημάτων» (Surface Development), «Σύγκριση Κύβων» (Cube 

Comparison) και «Επικάλυψη Σχημάτων» (Overlapping Figures), τα οποία 

συμπεριλαμβάνονται στο ETS kit (Ullstadius, Carlsedt & Gustafsson, 2004: Ekstrom, 

French & Harman, 1976). Χρησιμοποιήθηκαν, επίσης, έργα από το τεστ 

«Προσανατολισμός Αντικειμένων στο Χώρο» (Object Perspective) των Kozhevnikov και 

Hegarty (2001), το τεστ «Χέρια» (Hands)  από το «Dureman-Sälde test battery» 

(Psykologiförlaget, 1971) και το τεστ «Επίπεδο Νερού» (Water Level)  από το «Water 

Level Test (WLT)» των Piaget και Inhelder (1956). Τα έργα από τα τεστ «Σύνθεση 

Σχημάτων» (Form Board), «Δίπλωση Σχημάτων» (Paper Folding), «Αναπτύγματα 

Σχημάτων» (Surface Development) και «Προσανατολισμός Αντικειμένων στο Χώρο» 

(Object Perspective) τροποποιήθηκαν ώστε να ανταποκρίνονται στις ικανότητες των 

μαθητών της έρευνας, γιατί τα πρωτότυπα έργα αναπτύχθηκαν για μαθητές 

μεγαλύτερης ηλικίας. Επίσης, προστέθηκαν δύο έργα στο τεστ «Επίπεδο Νερού» 

(Water Level), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες έρευνες (π.χ. Demetriou 
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& Kazi, 2001: Demetriou et al., 2002).  Στο τεστ «Επικάλυψη Σχημάτων» (Overlapping 

Figures), προστέθηκε ένα έργο όπου περιελάμβανε επικαλυπτόμενα φρούτα αντί 

γεωμετρικών σχημάτων με σκοπό να εξεταστεί κατά πόσο τα οικεία προς τους 

μαθητές αντικείμενα επηρεάζουν την επίδοσή τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ετοιμάστηκαν τρεις διαφορετικές μορφές του δοκιμίου όπου 

παρουσιάζονταν με διαφορετική σειρά τα 11 τμήματα του δοκιμίου, για να 

εξασφαλιστεί το ότι η σειρά τοποθέτησης των έργων δεν επηρεάζει τις μετρήσεις και 

τις επιδόσεις των μαθητών. Πιο κάτω περιγράφονται αναλυτικά τα έργα του δοκιμίου. 

Στο πρώτο έργο «Περιστροφή Καρτών» (Card Rotation - CR) του δοκιμίου, δίνεται ένα 

σχήμα μέσα στο πλαίσιο αριστερά και πέντε σχήματα δεξιά. Τα υποκείμενα καλούνται 

να αναφέρουν ποιο από τα πέντε σχήματα που βρίσκονται δεξιά μπορεί να προκύψει 

από περιστροφή του σχήματος που βρίσκεται στα αριστερά και να το βάλουν σε 

κύκλο. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα υποκείμενα δικαιούνται να κυκλώσουν μόνο μία 

από τις επιλογές που βρίσκονται δεξιά. Τα έργα του μέρους αυτού είναι δέκα και 

πρέπει να συμπληρωθούν μέσα στο χρονικό περιθώριο των πέντε λεπτών. Ένα 

παράδειγμα τέτοιας άσκησης είναι το πιο κάτω. 

 

 

Στο δεύτερο έργο, «Κρυμμένες Φιγούρες» (Hidden Figures - HF), τα υποκείμενα θα 

πρέπει να εντοπίσουν μια απλή μορφή που είναι κρυμμένη σε ένα σύνθετο σχέδιο, 

αφού παρατηρήσουν προσεκτικά τις τρείς απλές μορφές (Α, Β, Γ) που δίνονται και να 

προσπαθήσουν να βρουν ποια από αυτές κρύβεται σε κάθε σύνθετο σχέδιο. Η μορφή 
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αυτή έχει το ίδιο μέγεθος και βλέπει στην ίδια κατεύθυνση μέσα στο σύνθετο σχέδιο, 

όπως όταν παρουσιάζεται μόνη της. Τα υποκείμενα καλούνται να τη σχηματίσουν πιο 

έντονα και να γράψουν το γράμμα που αντιστοιχεί στη μορφή αυτή. Υπάρχουν δέκα 

σύνθετα σχέδια και ο διαθέσιμος χρόνος για τη συμπλήρωση του μέρους αυτού είναι 

δέκα λεπτά.  

 

 

Στο τρίτο έργο, «Κρυμμένα Μοτίβα» (Hidden Patterns - HP) του δοκιμίου, τα 

υποκείμενα θα πρέπει να εντοπίσουν την απλή μορφή που είναι κρυμμένη στα 

σύνθετα σχέδια. Θα πρέπει να παρατηρήσουν προσεκτικά την απλή μορφή που τους 

δίνεται και να προσπαθήσουν να βρουν σε ποιες σύνθετες εικόνες κρύβεται. Η μορφή 

αυτή έχει το ίδιο μέγεθος και βλέπει στην ίδια κατεύθυνση μέσα στο σύνθετο σχέδιο, 

όπως όταν παρουσιάζεται μόνη της. Δεν πρέπει να περιστραφεί η απλή φιγούρα. 

Ακολούθως, θα πρέπει να βάλουν √ κάτω από τη σύνθετη εικόνα στην οποία υπάρχει 

η απλή φιγούρα. Δίνονται τρία λεπτά για να εντοπίσουν 21 φιγούρες. Το μέρος αυτό 

αποτελεί ένα τεστ αποπλαισίωσης. Πιο κάτω δίνεται ένα παράδειγμα εντοπισμού της 

απλής μορφής σε σύνθετες εικόνες. 
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Στο τέταρτο έργο, «Σύνθεση Σχημάτων» (Form Board – FB), υπάρχει πάνω από τη 

γραμμή ένα σχήμα. Τα υποκείμενα θα πρέπει να βάλουν σε κύκλο ποια από τα 

σχήματα που βρίσκονται κάτω από τη γραμμή πρέπει να ενωθούν ώστε να 

κατασκευάσουν το σχήμα που βρίσκεται πάνω από αυτή. Τα σχήματα που θα 

ενωθούν μπορεί να είναι από 2 μέχρι 5. Τα σχήματα που βρίσκονται κάτω από τη 

γραμμή μπορούν μόνο να περιστραφούν. Προτείνεται στα υποκείμενα να 

ζωγραφίσουν κάπου τον τρόπο που ταιριάζουν τα σχήματα. Το μέρος αυτό 

αποτελείται από 12 σχήματα και ο χρόνος που δίνεται για τη συμπλήρωση του είναι 

δέκα λεπτά. Ένα παράδειγμα τέτοιας άσκησης είναι το πιο κάτω. 

 

Στο πέμπτο έργο, «Δίπλωση Σχημάτων» (Paper Folding - PF), παρουσιάζεται πάνω από 

τη γραμμή ο τρόπος με τον οποίο διπλώνεται ένα τετράγωνο φύλλο χαρτιού (σε 

μερικά έργα υπάρχουν περισσότερες από μία αναδιπλώσεις) και η θέση στην οποία 

ανοίγεται μια τρύπα όταν το φύλλο χαρτιού είναι διπλωμένο. Τα υποκείμενα 

καλούνται να βάλουν σε κύκλο το σχήμα κάτω από τη γραμμή που δείχνει πώς θα 

φαίνεται το φύλλο χαρτιού όταν ξεδιπλωθεί. Δίνονται πέντε λεπτά για την 
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διεκπεραίωση των δέκα ασκήσεων του μέρους αυτού. Η ακόλουθη άσκηση είναι ένα 

παράδειγμα τέτοιου είδους άσκησης.  

 

Στο έκτο έργο, «Προσανατολισμός Αντικειμένων στο Χώρο» (Perspectives - P), τα 

υποκείμενα πρέπει να φανταστούν ότι βρίσκονται σε ένα από τα 7 σημεία που 

φαίνονται σε μία εικόνα που τους δίνεται. Ακολούθως, θα πρέπει να κοιτάζουν προς 

ένα από τα υπόλοιπα σημεία. Στο κέντρο του κύκλου είναι το σημείο στο οποίο 

βρίσκονται τα υποκείμενα και το κατακόρυφο τόξο δείχνει το σημείο προς το οποίο 

κοιτάζουν. Το καθήκον τους είναι να σχεδιάσουν το κατάλληλο τόξο στον κύκλο που 

ακολουθεί για να δείξεις τη θέση ενός αντικειμένου. Τα υποκείμενα έχουν τρία λεπτά 

να συμπληρώσουν τρία έργα, όπως το πιο κάτω.  
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Στο έβδομο έργο, «Αναπτύγματα Σχημάτων» (Surface Development - SD) του 

δοκιμίου, παρουσιάζεται στα αριστερά ένα κομμάτι χαρτόνι το οποίο θα διπλωθεί 

κατά μήκος των διακεκομμένων γραμμών για να σχηματιστεί το στερεό που υπάρχει 

στα δεξιά. Εδώ τα υποκείμενα θα πρέπει να σημειώσουν στον πίνακα την ακμή του 

στερεού που αντιστοιχεί στην αριθμημένη πλευρά του χαρτονιού. Δόθηκε χρόνος 

πέντε λεπτών για τη συμπλήρωση τεσσάρων τέτοιων ασκήσεων. 

 

Στο όγδοο έργο, «Σύγκριση κύβων» (Cube Comparison - CC), δινόταν κάθε φορά ένα 

ζεύγος από κύβους με σύμβολα. Σε κάθε πλευρά υπήρχε διαφορετικό σύμβολο και τα 
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υποκείμενα έπρεπε να αποφασίσουν κατά πόσο οι κύβοι μπορεί να είναι ίδιοι ή 

διαφορετικοί. Αναγραφόταν στην οδηγία του μέρους αυτού η εξής βοήθεια: «Οι 

κύβοι είναι ίδιοι αν ο ένας μπορεί να προκύψει από περιστροφή του άλλου». Δίνονται 

12 ζευγάρια κύβων, παρόμοια με το ακόλουθο, τα οποία θα πρέπει να 

συμπληρώσουν στο χρονικό διάστημα των πέντε λεπτών. 

 

Στο ένατο έργο, «Επίπεδο Νερού» (Water Level - WL), τα υποκείμενα καλούνται να 

απαντήσουν σε τρείς ασκήσεις σε τρία λεπτά. Στην πρώτη άσκηση πρέπει να 

ζωγραφίσουν πως θα φαίνεται το επίπεδο του νερού όταν το μπουκάλι γείρει από την 

όρθια θέση που βρίσκεται στις θέσεις Α και Β που φαίνονται πιο κάτω. 

 

Η επόμενη στη σειρά άσκηση που δινόταν στο μέρος αυτό, σχετίζεται με 

προαναφερθείσα άσκηση. Τα υποκείμενα στη συγκεκριμένη άσκηση καλούνται να 

κυκλώσουν ένα από τα τέσσερα μπουκάλια που θεωρούν ότι είναι η σωστή 

αναπαράσταση του υγρού όταν αυτό πάρει την κλίση αυτή. Πρέπει να αναφερθεί ότι 

όλα τα μπουκάλια έχουν την ίδια κλίση.  
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Η άλλη άσκηση είχε δύο αυτοκίνητα, ζωγραφισμένα το ένα από την μία μεριά του 

λόφου και το άλλο από την άλλη. Δινόταν και η αρχική θέση του αυτοκινήτου με ένα 

νήμα με βαρίδιο να κρέμεται από την κορυφή του. Τα υποκείμενα έπρεπε να 

σχεδιάζουν το πώς θα φαίνεται το νήμα με το βαρίδιο στις δύο διαφορετικές θέσεις.  

 

Στο δέκατο έργο, «Χέρια» (Hands - HA), δίνονταν εικόνες από χέρια, όπως πιο κάτω. 

Κάποιες από αυτές τις εικόνες αναπαριστούσαν δεξί χέρι και κάποιες εικόνες 

αριστερό χέρι. Εάν η εικόνα αναπαριστούσε δεξί χέρι έπρεπε να σημειώσουν √ στο 

δεξί τετράγωνο, ενώ εάν αναπαριστούσε αριστερό χέρι έπρεπε να σημειώσουν √ στο 

αριστερό τετράγωνο. Στο χρονικό διάστημα των τριών λεπτών θα πρέπει τα 

υποκείμενα να αναγνωρίσουν 20 χειρονομίες αν γίνονται με το δεξί ή το αριστερό 

χέρι. 
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Στο ενδέκατο έργο, «Επικάλυψη Σχημάτων» (Overlapping Figures - OF), δίνονταν 

διάφορα μπλεγμένα σχήματα, με κάποιους αριθμούς μέσα σε αυτά. Υπήρχαν δύο 

εικόνες, η μία ήταν φτιαγμένη με γεωμετρικά σχήματα και η άλλη με φρούτα. Τα 

υποκείμενα έπρεπε εδώ να παρατηρήσουν προσεκτικά την κάθε εικόνα και να 

απαντήσουν στις τέσσερις ερωτήσεις που ακολουθούσαν. Το σύνολο των ερωτήσεων 

που έπρεπε να απαντηθούν ήταν οχτώ. Ο χρόνος που δινόταν, για τη διεκπεραίωση 

του μέρους αυτού, ήταν πέντε λεπτά. Ένα παράδειγμα μίας τέτοιας άσκησης είναι το 

πιο κάτω. 

 

 

Δοκίμιο Κατανόησης Γεωμετρικού Σχήματος 

Το δεύτερο μέρος του δοκιμίου αποσκοπούσε στη μέτρηση της ικανότητας των 

μαθητών στην εννοιολογική σύλληψη του γεωμετρικού σχήματος. Το δοκίμιο αυτό 

περιλάμβανε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Το 

περιεχόμενο του τεστ (βλέπε Παράρτημα) βασίστηκε στα διαφορετικά είδη σύλληψης 

του γεωμετρικού σχήματος όπως προτείνονται από τον Duval (1995, 1999). 
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Συγκεκριμένα το δοκίμιο περιελάμβανε τρεις ομάδες έργων, οι οποίες αντιστοιχούν 

σε τρία είδη σύλληψης του γεωμετρικού σχήματος: την αντιληπτική σύλληψη 

(Perceptual apprehension), τη λειτουργική σύλληψη (Operative apprehension) και τη 

λεκτική σύλληψη (Discursive apprehension). Για κάθε είδος σύλληψης 

δημιουργήθηκαν διάφορες υποκατηγορίες ικανοτήτων όπως υποδεικνύονται από την 

ταξινομία του Duval (1995, 1999). Στη λεκτική σύλληψη (Discursive apprehension) 

λήφθηκε υπόψη η άποψη των Harada, Gallou-Dumiel και Nohda (2000), οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι η υποθετική – επαγωγική απόδειξη προκύπτει από αυτό το είδος 

σύλληψης.  

Τα περισσότερα έργα που συμπεριλήφθηκαν στο δοκίμιο έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

παλιότερες έρευνες για τη διερεύνηση της εννοιολογικής σύλληψης του γεωμετρικού 

σχήματος (βλέπε Deliyianni, Elia, Gagatsis, Monoyiou, & Panaoura, 2009· Elia, Gagatsis, 

Deliyianni,  Monoyiou, & Michael, 2009· Michael, Gagatsis, Deliyianni, Elia, & 

Monoyiou, 2009). Στο τεστ υπήρχαν συνολικά 13 έργα και οι μαθητές καλούνταν να τα 

επιλύσουν στο διάστημα των είκοσι λεπτών. 

Η πρώτη ομάδα έργων αποτελείτο από τρία έργα τα οποία εξετάζουν την ικανότητα 

των μαθητών να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν γεωμετρικά σχήματα. Ο παράγοντας 

αντιληπτική κατανόηση (PE) συνίσταται από αντιληπτικά έργα και έργα αναγνώρισης. 

Το πρώτο έργο – έργο αναγνώρισης εξετάζουν τις ικανότητες τους να διακρίνουν και 

να αναγνωρίζουν υποσχήματα σε ενιαία σχήματα. Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα 

πρέπει να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν τα σχήματα που τους ζητούνται από το 

πιο κάτω σχήμα. Θα ήταν καλό να αναφέρουμε ότι η χρήση ή μη του σχήματος για την 

αναγνώριση των σχημάτων συνυπολογίζεται στην παρούσα έρευνα.  
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Το δεύτερο αντιληπτικό έργο εξέταζε την ικανότητα των μαθητών να εντοπίζουν και 

να ονομάζουν τα τετράγωνα στο πιο κάτω σύνθετο σχήμα. Πρέπει να αναφερθεί ότι 

λαμβάνονται υπόψη και οι λανθασμένες ονομασίες σχημάτων. 

                                          

Το τρίτο έργο είναι ένα πρόβλημα που απαιτεί αυξημένη αντιληπτική ικανότητα των 

γεωμετρικών σχέσεων και βασικό γεωμετρικό συλλογισμό. Στο έργο αυτό  

παριστάνεται ένα τετράγωνο και ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Δίνεται, όπως φαίνεται στο 

πιο κάτω σχήμα, το μήκος της πλευράς ΔΕ είναι 8 cm, της πλευράς ΓΕ είναι 10 cm και 

της πλευράς ΒΓ είναι 6 cm. Ακολούθως, τα υποκείμενα καλούνται να βρουν το μήκος 

της πλευράς ΓΔ. Τα υποκείμενα έπρεπε να εξηγήσουν τον τρόπο σκέψης τους για το 

πως οδηγήθηκαν στην απάντηση, λόγω του ότι η στρατηγική επίλυσης λαμβάνεται 

υπόψη στην ανάλυση των δεδομένων.  
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Η δεύτερη ομάδα έργων περιλαμβάνει οχτώ έργα που αφορούν τη λειτουργική 

κατανόηση του σχήματος των μαθητών (αναδιοργάνωση του δοσμένου σχήματος, 

αλλαγή της θέσης και του προσανατολισμού των δύο σχημάτων που δίνονται σε ένα 

νέο σχήμα). Ο Duval (1999) εισάγει τρία είδη τροποποιήσεων ενός γεωμετρικού 

σχήματος, τα οποία συνιστούν τον παράγοντα λειτουργικής κατανόησης (OP): η 

οπτική τροποποίηση (OPop), η αλλαγή θέσης του σχήματος (OPpw) και η μερεολογικη 

τροποποίηση (OPme).  

Στη οπτική τροποποίηση (OPop) υπάρχουν δύο προβλήματα που απαιτούν αυξημένη 

αντιληπτική ικανότητα των γεωμετρικών σχέσεων και βασικό γεωμετρικό συλλογισμό. 

Τα έργα αυτά αναλύονται πιο κάτω. Στο πρώτο έργο τα υποκείμενα θα πρέπει να 

εντοπίσουν ποιο από τα σχήματα που τους δίνονται είναι το ίδιο με το σχήμα 

αναφοράς, όταν αυτό σμικρύνει. Συγκεκριμένα, αναφέρεται η εξής οδηγία: «Ο 

Βασίλης έφτιαξε ένα ορθογώνιο στο τετράδιο του. Το σχήμα Α είναι το ορθογώνιο 

όπως φαίνεται με μεγεθυντικό φακό. Βάλε σε κύκλο τον αριθμό της εικόνας που 

δείχνει το ορθογώνιο, έτσι όπως το έφτιαξε ο Βασίλης στο τετράδιό του».  

 

6 cm

8 cm
10 cm
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Στο δεύτερο έργο τα υποκείμενα θα πρέπει να εντοπίσουν ποιο από τα σχήματα που 

τους δίνονται είναι το ίδιο με το σχήμα αναφοράς, όταν αυτό μεγεθυνθεί. Ειδικά, 

αναφέρεται η εξής οδηγία: «Η Άννα έφτιαξε το παραλληλόγραμμο Β στο τετράδιό της. 

Να βάλεις σε κύκλο τον αριθμό της εικόνας που δείχνει το παραλληλόγραμμο, έτσι 

όπως θα φαίνεται με μεγεθυντικό φακό.». 

 

Στο δοκίμιο υπάρχουν τρία έργα αλλαγής θέσης του σχήματος (OPpw) που απαιτείται 

αναδιοργάνωση του σχήματος (Reconfiguration of a given figure) και αλλαγή στη θέση 

ή τον προσανατολισμό δύο δοσμένων σχημάτων σε ένα (Place way of modifying). Στο 

πρώτο έργο του είδους αυτού πρέπει τα υποκείμενα να μετασχηματίσουν το σχήμα 

που δίνεται για να ανακαλύψουν το ζητούμενο (αναδιοργάνωση του σχήματος). 

Δίνεται ένα τραπέζιο και ένα ορθογώνιο που έχουν το ίδιο εμβαδόν και τα 

υποκείμενα καλούνται να βρουν το μήκος του ορθογωνίου. Ακολούθως, τα 

υποκείμενα έπρεπε να εξηγήσουν τον τρόπο σκέψης τους για το πvς οδηγήθηκαν στην 

απάντηση. Στη συγκεκριμένη άσκηση, οι στρατηγικές επίλυσης που χρησιμοποίησαν 

τα παιδιά καθώς και οι λανθασμένοι τρόποι επίλυσης λαμβάνονται υπόψη.  

3 cm

3 cm

4 cm

3 cm

5 cm 5 cm

4 cm  

Στο δεύτερο έργο τα υποκείμενα θα πρέπει να εντοπίσουν ποιο από τα σχήματα που 

τους δίνονται είναι το ίδιο με το σχήμα αναφοράς, όταν αυτό περιστραφεί. 

Αναφέρεται η εξής οδηγία: «Η Μαρία πρέπει να ταιριάξει τις κάρτες που δείχνουν 
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ίδια σχήματα. Να βάλεις  σε κύκλο τον αριθμό της κάρτας που δείχνει ακριβώς το ίδιο 

σχήμα με την κάρτα της Μαρίας». 

 

Στο τρίτο έργο απαιτείται αλλαγή στη θέση ή στον προσανατολισμό δύο δοσμένων 

σχημάτων σε ένα. Δίνονται δύο τρίγωνα, όπως φαίνεται πιο κάτω, και αναφέρεται ότι 

από τα δύο τρίγωνα αυτά δημιουργείται η φιγούρα Α. Τα υποκείμενα καλούνταν να 

βρουν την περίμετρο της φιγούρας Α. Στο τέλος, τα παιδιά έπρεπε να εξηγήσουν τον 

τρόπο σκέψης τους για το πώς οδηγήθηκαν στην απάντηση. Οι λανθασμένες 

στρατηγικές επίλυσης αποτελούν κομμάτι της έρευνας.  

 

Η τρίτη κατηγορία, λειτουργικής κατανόησης, η μερεολογικη τροποποίηση (OPme) 

παρουσιάζεται σε τρία έργα του δοκιμίου. Στο πρώτο έργο, δίνεται η πιο κάτω εικόνα, 

η οποία αναπαριστά ένα ορθογώνιο. Αφού οι μαθητές παρατηρήσουν τα σκιασμένα 

ορθογώνια 1 και 2, καλούνται να βάλουν σε κύκλο τη σωστή πρόταση από αυτές που 

αναγράφονται κάτω από το σχήμα και αφορούν το εμβαδόν των δύο ορθογωνίων. 
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Έπειτα, τα υποκείμενα έπρεπε να εξηγήσουν τον τρόπο σκέψης τους για το πως 

οδηγήθηκαν στην απάντηση, λόγω του ότι οι στρατηγικές επίλυσης, ανεξαρτήτου 

ορθότητας της απάντησης, είναι σημαντικές για την έρευνα. 

 

Στο δεύτερο έργο της κατηγορίας αυτής, δίνεται στους μαθητές το ακόλουθο σενάριο 

«Ένας βοσκός θέλει να βγάλει το κοπάδι του να βοσκήσει. Θέλει να βρει ένα χωράφι 

όπου να υπάρχει πολύ χορτάρι για τα πρόβατά του. Ο βοσκός δυσκολεύεται να 

διαλέξει μεταξύ του χωραφιού Α και Β». Οι μαθητές θα πρέπει να εισηγηθούν στο 

βοσκό ποιο χωράφι από τα δύο να επιλέξει, ώστε τα πρόβατά του να έχουν το 

περισσότερο χορτάρι  και στη συνέχεια να δικαιολογήσουν την επιλογή τους αυτή. Οι 

στρατηγικές επίλυσης που χρησιμοποίησαν οι μαθητές καταγράφονται και 

αναλύονται.    

 

Στο τρίτο έργο, τα υποκείμενα καλούνται να εντοπίσουν και να ονομάσουν μέσα από 

ένα τρίγωνο ΑΒΓ (όπως φαίνεται πιο κάτω) τρία κρυμμένα παραλληλόγραμμα και ένα 

τραπέζιο.  
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Η τρίτη ομάδα έργων, λεκτικής κατανόησης (Discursive tasks - DI), περιλαμβάνει δύο 

έργα. Εδώ υπάρχουν λεκτικά προβλήματα που απαιτούν αυξημένη αντιληπτική 

ικανότητα των γεωμετρικών σχέσεων και βασικό γεωμετρικό συλλογισμό. Στο πρώτο 

έργο δίνεται η πιο κάτω εικόνα και αναγράφεται ότι το σχήμα 1 είναι ισόπλευρο 

τρίγωνο, το σχήμα 2 είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και τα σχήματα 3 και 4 είναι 

τετράγωνα. Ακολούθως, ζητείται από τα παιδιά να  συγκρίνουν τα ευθύγραμμα 

τμήματα ΑΓ και ΘΙ. Για να δείξουν την προτίμηση τους έπρεπε να βάλουν σε κύκλο την 

ορθή απάντηση από τις προτεινόμενες απαντήσεις που αναγράφονται κάτω από το 

σχήμα και να εξηγήσουν πώς το σκέφτηκαν.  

 

Στο δεύτερο έργο, δίνεται το σχήμα που ακολουθεί και αναγράφεται η εξής οδηγία: 

«Στο πιο κάτω σχήμα  το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές (ΓΑ = ΓΒ). Υπολόγισε τις γωνίες

 ˆ ,  ˆ ,  ˆ ,  ˆ  και εξήγησε τον τρόπο που εργάστηκες για να τις 

υπολογίσεις». 
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2.5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για την ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε η συνεπαγωγική μέθοδος 

ανάλυσης (Lerman, 1981)  με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος C.H.I.C. 

(Classification Hiérarchique, Implicative et Cohésitive) (Bodin, Coutourier, & Gras, 

2000). Προέκυψαν ένα διάγραμμα ομοιότητας και ένα συνεπαγωγικό διάγραμμα. Το 

διάγραμμα ομοιότητας παρουσιάζει τις μεταβλητές ανάλογα με την ομοιότητα που 

παρουσιάζουν. Το συνεπαγωγικό διάγραμμα παρουσιάζει σχέσεις συνεπαγωγής 

ανάμεσα στις μεταβλητές, όπου σχέση της μορφής Α → Β σημαίνει ότι επιτυχία στο 

έργο Α συνεπάγεται επιτυχία στο έργο Β. 



 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 





 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ  

Δημοτικό 

Χωρική Ικανότητα 

Στο διάγραμμα ομοιότητας παρουσιάζονται οι ομαδοποιήσεις των μεταβλητών με 

βάση την συμπεριφορά των παιδιών του δημοτικού σχολείου στα διάφορα έργα 

χωρικής ικανότητας, στην πρώτη φάση χορήγησης των ερευνητικών δοκιμίων. Με 

βάση το πιο πάνω διάγραμμα σχηματίστηκε μία ομάδα ομοιότητας. Γεγονός που 

προδίδει ότι τα υποκείμενα γενικά χειρίζονται πανομοιότυπα όλα τα έργα χωρικής 

ικανότητας.  

 

Διάγραμμα Ομοιότητας 1. Χωρική ικανότητα μαθητών δημοτικού σχολείου (Α’ φάση). 
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Η ομάδα αυτή χωρίζεται σε δύο υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα αποτελείται από τις 

μεταβλητές CR (Card Rotation), FB (Form Board), SD (Surface Development), OF 

(Overlapping Figure), WL (Water Level), P (Perspectives) και CC (Cube Comparison). Οι 

μεταβλητές SD (Surface Development) και OF (Overlapping Figure), συνδέονται με 

ισχυρούς συνδέσμους ομοιότητας. Το γεγονός αυτό είναι λογικό αφού και τα δύο 

έργα απαιτούν αναζήτηση σχέσης μεταξύ στοιχείων του έργου. Το έργο SD (Surface 

Development) απαιτεί από το υποκείμενο να ανακαλύψει τις σχέσεις μεταξύ ενός 

αναπτύγματος και του στερεού του και το έργο OF (Overlapping Figure) απαιτεί τον 

εντοπισμό των χωρικών σχέσεων μεταξύ των σχημάτων (μέσα - έξω). Το έργο WL 

(Water Level) συνδέεται με τα προηγούμενα, αφού και αυτό απαιτεί τον εντοπισμό 

σχέσεων εννοιών στο χώρο. Επιπλέον, τα έργα CR (Card Rotation) και FB (Form Board) 

συνδέονται με σχέσεις ομοιότητας για το λόγο ότι και τα δύο απαιτούν νοερή 

περιστροφή του σχήματος. Τέλος, τα έργα P (Perspectives) και CC (Cube Comparison) 

συνδέονται μαζί διότι έχουν άμεση σχέση με την προοπτική του ατόμου, δηλαδή και 

στα δύο έργα τα υποκείμενα θα πρέπει ως εξωτερικοί παρατηρητές να κάνουν 

αλλαγή στην προοπτική του αντικειμένου συνδυάζοντας τη νοερή περιστροφή του.    

Η δεύτερη υποομάδα περιλαμβάνει τις μεταβλητές HF (Hidden Figure), HP (Hidden 

Pattern), PF (Paper Folding) και HA (Hands). Τα έργα HF (Hidden Figure) και HP (Hidden 

Pattern) απαιτούν αποπλαισίωση του σχήματος. Τα έργα PF (Paper Folding) και HA 

(Hands) απαιτούν νοερή ή μη περιστροφή του σχήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη 

θέση που το άτομο παρατηρεί το σχήμα ή το αντικείμενο. Ο τρόπος χειρισμού των 

έργων αυτών είναι ο ίδιος, αλλά διαφορετικός από τα έργα της πρώτης υποομάδας.  

 

Χωρική Ικανότητα και Κατανόηση Γεωμετρικού Σχήματος  

Στο διάγραμμα ομοιότητας παρουσιάζονται οι ομαδοποιήσεις των μεταβλητών με 

βάση τη συμπεριφορά των μαθητών του δημοτικού σχολείου στα διάφορα έργα 

χωρικής ικανότητας και κατανόησης γεωμετρικού σχήματος, στην πρώτη φάση 
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χορήγησης των ερευνητικών δοκιμίων. Με βάση το πιο πάνω διάγραμμα 

σχηματίστηκαν δύο ομάδες ομοιότητας. Η πρώτη ομάδα χωρίζεται σε τρεις 

υποομάδες. Μέσα από την ομάδα αυτή διαφαίνεται η ύπαρξη ενός συνδέσμου 

μεταξύ της κατανόησης γεωμετρικού σχήματος με μία μόνο ομάδα έργων χωρικής 

ικανότητας. 

 

Διάγραμμα Ομοιότητας 2. Χωρική ικανότητα και κατανόησης γεωμετρικού  

σχήματος μαθητών δημοτικού σχολείου (Α’ φάση) 

 

Η πρώτη υποομάδα έχει τα έργα CR (Card Rotation), FB (Form Board), SD (Surface 

Development), OF (Overlapping Figure) και WL (Water Level). Τα έργα αυτά είναι όλα 

έργα που αφορούν χωρική ικανότητα. Οι μαθητές αντιμετωπίζουν με διαφορετικό 

τρόπο τα συγκεκριμένα έργα από τα υπόλοιπα του δοκιμίου χωρικής ικανότητας. 

Συγκεκριμένα, τα έργα CR (Card Rotation) και FB (Form Board) συνδέονται με σχέσεις 

ομοιότητας για το λόγο ότι και τα δύο απαιτούν νοερή περιστροφή του σχήματος. 

Επιπλέον, οι μεταβλητές SD (Surface Development) και OF (Overlapping Figure), 

συνδέονται σε σχέσεις ομοιότητας αφού και τα δύο έργα απαιτούν αναζήτηση σχέσης 

μεταξύ στοιχείων του έργου. Ειδικότερα, το έργο SD (Surface Development) απαιτεί 

από το υποκείμενο να ανακαλύψει τις σχέσεις μεταξύ ενός αναπτύγματος και του 
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στερεού του και το έργο OF (Overlapping Figure) απαιτεί τον εντοπισμό των χωρικών 

σχέσεων μεταξύ των σχημάτων. Το έργο WL (Water Level) συνδέεται με τα 

προηγούμενα, αφού και αυτό απαιτεί τον εντοπισμό σχέσεων εννοιών στο χώρο. 

Η δεύτερη υποομάδα περιλαμβάνει τις μεταβλητές PE1 (Perceptual), PE3 (Perceptual), 

OPpw1 (Operative place way), OPop1 (Operative optic) και OPop2 (Operative optic). 

Τα προαναφερθέν έργα της υποομάδας είναι όλα έργα κατανόησης γεωμετρικού 

σχήματος. Συγκεκριμένα, συνδέονται τα έργα αντιληπτικής (Perceptual) κατανόησης 

γεωμετρικού σχήματος με έργα λειτουργικής (Operative) κατανόησης γεωμετρικού 

σχήματος, τα οποία απαιτούν οπτικές (optic) τροποποιήσεις και τροποποιήσεις 

αλλαγής θέσης (place way) του σχήματος. Τα δύο είδη τροποποίησης είναι πιο απλής 

μορφής και συνάδουν με την κατάκτηση αντιληπτικής κατανόησης του σχήματος.  

Η τρίτη υποομάδα αποτελείται από τα έργα PE2 (Perceptual), OPpw3 (Operative place 

way), OPme3 (Operative mereologic), DI1 (Discursive), DI2 (Discursive), OPme1 

(Operative mereologic) και OPme2 (Operative mereologic). Όλα είναι έργα 

κατανόησης γεωμετρικού σχήματος, όπως και αυτά της δεύτερης υποομάδας. Ο πιο 

ισχυρός σύνδεσμος ομοιότητας μεταβλητών (0.99993) βρίσκεται μεταξύ της 

μεταβλητής OPpw3 (Operative place way) και της μεταβλητής OPme3 (Operative 

mereologic). Τα υποκείμενα φαίνεται να αντιμετωπίζουν πανομοιότυπα τα δύο 

λειτουργικά έργα αλλαγής θέσης και μερεολογικής τροποποίησης. Στην συνέχεια, τα 

δύο λειτουργικά έργα συνδέονται (με ομοιότητα 0.998786) με τη μεταβλητή DI1 

(Discursive) και ακολούθως (με ομοιότητα 0.995156)  με τη μεταβλητή DI2 

(Discursive). Επομένως, τα έργα λεκτικής (Discursive) κατανόησης γεωμετρικού 

σχήματος συνδέονται με έργα λειτουργικής (Operative) κατανόησης γεωμετρικού 

σχήματος, που απαιτούν μερεολογική τροποποίηση (mereologic) του σχήματος. Η 

συγκεκριμένη τροποποίηση είναι πιο σύνθετης μορφής από τις άλλες δύο που 

αναφέρονται στη δεύτερη υποομάδα, για το λόγο αυτό τα έργα αυτά ξεχωρίζουν σε 

διαφορετική υποομάδα. Τα έργα αυτά συνδέονται με έργα που αφορούν λεκτική 
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κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος αφού και τα έργα αυτά απαιτούν ένα πιο 

σύνθετο τρόπο σκέψης και ανάλυσης.  

Η δεύτερη ομάδα περιέχει τις μεταβλητές HF (Hidden Figure), HP (Hidden Pattern), PF 

(Paper Folding), OPpw2 (Operative place way), P (Perspectives), CC (Cube Comparison) 

και HA (Hands). Όλες οι μεταβλητές, εξαιρουμένου της OPpw2 (Operative place way), 

αφορούν έργα χωρικής ικανότητας. Τα έργα HF (Hidden Figure) και HP (Hidden 

Pattern) συνδέονται με σχέσεις ομοιότητας αφού απαιτούν αποπλαισίωση του 

σχήματος. Τα υπόλοιπα χωρικά έργα ενώνονται μεταξύ τους διότι έχουν άμεση σχέση 

με την προοπτική του ατόμου, δηλαδή και στα δύο έργα τα υποκείμενα θα πρέπει ως 

εξωτερικοί παρατηρητές να κάνουν αλλαγή στην προοπτική του αντικειμένου 

συνδυάζοντας τη νοερή περιστροφή του.  Το έργο αλλαγής θέσης της λειτουργικής 

κατανόησης (OPpw2), συνδέεται με τα πιο πάνω έργα χωρικής αντίληψης γιατί 

απαιτεί νοερή περιστροφή αντικειμένου.      

Το πιο κάνω συνεπαγωγικό διάγραμμα διαμορφώθηκε βάση της συμπεριφορά των 

μαθητών του δημοτικού σχολείου στα διάφορα έργα χωρικής ικανότητας και 

κατανόησης γεωμετρικού σχήματος στην πρώτη φάση χορήγησης των ερευνητικών 

δοκιμίων.  

Σχηματίστηκαν αρκετές συνεπαγωγικές αλυσίδες. Παρόλα αυτά λίγα έργα χωρικής 

ικανότητας εμπλέκονται σε συνεπαγωγικές σχέσεις. Οι σχέσεις συνεπαγωγής 

συνεπάγουν επιτυχία στα έργα αντιληπτικής (Perceptual) κατανόησης του 

γεωμετρικού σχήματος.  

Ειδικότερα, στα έργα χωρικής ικανότητας παρατηρείται ότι η επιτυχία στο έργο FB 

(Form Board) συνεπάγει επιτυχία σε δύο άλλα έργα χωρικής ικανότητας (SD, OF). 

Επιπλέον, το συγκεκριμένο έργο, όπως και τα έργα WL (Water Level), PF (Paper 

Folding) και HF (Hidden Figure) συνεπάγουν επιτυχία στο έργο αντιληπτικής 

κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος (PE1). 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι οι όλες οι μεταβλητές για την κατανόηση γεωμετρικού 

σχήματος, εξαιρουμένου της μεταβλητής OPpw2 (Operative place way), εμπλέκονται 

σε σχέσεις συνεπαγωγής. Συγκεκριμένα, αν το υποκείμενο είναι ικανό να επιλύσει τα 

έργα λεκτικής κατανόησης γεωμετρικού σχήματος (DI1, DI2) θα μπορεί να επιλύσει 

και τα έργα λειτουργικής κατανόησης γεωμετρικού σχήματος, που απαιτούν οπτική 

(OPop1, OPop2) και μερεολογική τροποποίηση του σχήματος (OPme1, OPme2, 

OPme3). Τα έργα λειτουργικής κατανόησης γεωμετρικού σχήματος με τροποποίηση 

αλλαγής θέσης (OPpw1, OPpw3) συνεπάγουν και αυτά επιτυχία στα έργα 

αντιληπτικής κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος (PE1, PE2, PE3). 

Το διάγραμμα προδίδει ότι η επιτυχία σε έργα χωρικής ικανότητας συνεπάγει την 

επιτυχία σε έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος.  
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Συνεπαγωγικό Διάγραμμα 1. Χωρική ικανότητα και γεωμετρική κατανόηση σχήματος 

μαθητών δημοτικού σχολείου (Α’ φάση) 
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Γυμνάσιο  

Χωρική Ικανότητα  

Στο διάγραμμα ομοιότητας παρουσιάζονται οι ομαδοποιήσεις των μεταβλητών με 

βάση την συμπεριφορά των παιδιών του γυμνασίου στα διάφορα έργα χωρικής 

ικανότητας στη πρώτη φάση χορήγησης των ερευνητικών δοκιμίων. Με βάση το πιο 

πάνω διάγραμμα σχηματίστηκαν δύο ομάδες ομοιότητας. Τα υποκείμενα δεν 

αντιμετωπίζουν το ίδιο όλα τα έργα χωρικής ικανότητας. 

 

Διάγραμμα Ομοιότητας 3. Χωρική ικανότητα μαθητών γυμνασίου (Α’ φάση) 

 

Η πρώτη ομάδα χωρίζεται σε δύο υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα αποτελείται από 

τις μεταβλητές CR (Card Rotation), FB (Form Board), SD (Surface Development) και OF 

(Overlapping Figure). Συγκεκριμένα, τα έργα CR (Card Rotation) και FB (Form Board) 

συνδέονται με σχέσεις ομοιότητας για το λόγο ότι και τα δύο απαιτούν νοερή 

περιστροφή του σχήματος. Οι μεταβλητές-έργα SD (Surface Development) και OF 

(Overlapping Figure) απαιτούν αναζήτηση σχέσης μεταξύ στοιχείων του έργου. Το 

έργο SD (Surface Development) απαιτεί από το υποκείμενο να ανακαλύψει τις σχέσεις 

μεταξύ ενός αναπτύγματος και του τρισδιάστατου στερεού του. Το έργο OF 
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(Overlapping Figure) απαιτεί  τον εντοπισμό των χωρικών σχέσεων μεταξύ των 

σχημάτων.  

Η δεύτερη υποομάδα περιλαμβάνει τις μεταβλητές PF (Paper Folding), P 

(Perspectives) και CC (Cube Comparison). Στην υποομάδα αυτή τα υποκείμενα 

χειρίζονται τα έργα με τον ίδιο τρόπο αφού όλα απαιτούν τα υποκείμενα να δρουν ως 

εξωτερικοί παρατηρητές και να διατηρήσουν τον προσανατολισμό τους όταν το 

αντικείμενο ή σχήμα αλλάζει θέση και περιστρέφεται νοερά. Τα έργα απαιτούν 

χωρικούς μετασχηματισμούς του αντικειμένου, χωρίς όμως να αλλάζει το 

εγωκεντρικό πλαίσιο αναφοράς του ατόμου, αλλά να αλλάζει η προοπτική του 

ατόμου.    

Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τις μεταβλητές HF (Hidden Figure), HP (Hidden 

Pattern), WL (Water Level) και HA (Hands). Η πιο σημαντική σχέση ομοιότητας που 

υπάρχει είναι μεταξύ των μεταβλητών HF (Hidden Figure) και HP (Hidden Pattern). Τα 

έργα αυτά απαιτούν αποπλαισίωση του σχήματος. Στο έργο WL (Water Level) το 

άτομο καλείται να βρει σχέσεις μεταξύ των εννοιών του χώρου, ενώ στο έργο HA 

(Hands), το άτομο καλείται να αναγνωρίσει αν μια εικόνα αναπαριστά δεξί ή αριστερό 

χέρι. Όποτε εμπλέκεται πάλι ο εντοπισμός χωρικών σχέσεων. 

 

Χωρική Ικανότητα και Κατανόηση Γεωμετρικού Σχήματος  

Στο διάγραμμα ομοιότητας παρουσιάζονται οι ομαδοποιήσεις των μεταβλητών με 

βάση την συμπεριφορά των μαθητών του γυμνασίου στα διάφορα έργα χωρικής 

ικανότητας και κατανόησης γεωμετρικού σχήματος, στην πρώτη φάση χορήγησης των 

ερευνητικών δοκιμίων. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα εμφανίζεται σχέση μεταξύ 

των έργων κατανόησης γεωμετρικού σχήματος με μόνο μία ομάδα έργων χωρικής 

ικανότητας. 
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Διάγραμμα Ομοιότητας 4. Χωρική ικανότητα και κατανόηση γεωμετρικού σχήματος 

μαθητών γυμνασίου (Α’ φάση) 

 

Με βάση το πιο πάνω διάγραμμα σχηματίστηκαν δύο ομάδες. Οι μεταβλητές που 

ομαδοποιήθηκαν στην πρώτη ομάδα είναι  CR (Card Rotation), FB (Form Board), HF 

(Hidden Figure), HP (Hidden Pattern), WL (Water Level), HA (Hands), P (Perspectives) 

και CC (Cube Comparison). Όλα τα έργα των μεταβλητών αυτών είναι χωρικής 

ικανότητας. Επομένως, τα πλείστα έργα χωρικής ικανότητας αντιμετωπίζονται με τον 

ίδιο τρόπο από τα υποκείμενα. Συγκεκριμένα, τα έργα CR (Card Rotation) και FB (Form 

Board) συνδέονται με σχέσεις ομοιότητας για το λόγο ότι και τα δύο απαιτούν νοερή 

περιστροφή του σχήματος. Τα έργα HF (Hidden Figure) και HP (Hidden Pattern) 

απαιτούν αποπλαισίωση του σχήματος. Τα έργα WL (Water Level) και HA (Hands) 

εμπλέκουν τη συσχέτιση εννοιών του χώρου. Τέλος, τα έργα P (Perspectives) και CC 

(Cube Comparison) συνδέονται μαζί διότι έχουν άμεση σχέση με την προοπτική του 

ατόμου, δηλαδή και στα δύο έργα τα υποκείμενα θα πρέπει ως εξωτερικοί 

παρατηρητές να κάνουν αλλαγή στην προοπτική του αντικειμένου συνδυάζοντας τη 

νοερή περιστροφή του.    
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Η δεύτερη ομάδα χωρίζεται σε τρεις επιμέρους υποομάδες. Στην πρώτη υποομάδα οι 

μεταβλητές που ομαδοποιούνται είναι οι PF (Paper Folding), OPpw2 (Operative place 

way), SD (Surface Development) και OF (Overlapping Figure). Εξαιρουμένου της 

μεταβλητής OPpw2 (Operative place way), όλες οι υπόλοιπες αφορούν έργα χωρικής 

ικανότητας. Συγκεκριμένα, το χωρικό έργο PF (Paper Folding) συνδέεται με το έργο 

γεωμετρικής κατανόησης OPpw2 (Operative place way). Ο κύριος λόγος αυτής της 

ομοιότητας είναι ότι και τα δύο έργα απαιτούν έντονα το στοιχείο της νοερής 

περιστροφής του σχήματος. Το έργο SD (Surface Development) απαιτεί από το 

υποκείμενο, πέρα από τη νοερή κίνηση, να ανακαλύψει τις σχέσεις μεταξύ ενός 

αναπτύγματος και του στερεού του και το έργο OF (Overlapping Figure) απαιτεί τον 

εντοπισμό των χωρικών σχέσεων μεταξύ των σχημάτων. Για το λόγο αυτό τα δύο έργα 

συνδέονται με σχέσεις ομοιότητας.  

Η δεύτερη και η τρίτη υποομάδα περιλαμβάνει μεταβλητές που σχετίζονται με έργα 

κατανόησης γεωμετρικού σχήματος. Συγκεκριμένα, στην δεύτερη υποομάδα 

εντοπίζονται οι μεταβλητές PE1 (Perceptual), PE2 (Perceptual), PE3 (Perceptual), 

OPop1 (Operative optic) και OPop2 (Operative optic). Όλες οι μεταβλητές αφορούν 

έργα κατανόησης γεωμετρικού σχήματος. Σαφώς, συνδέονται τα έργα αντιληπτικής 

(Perceptual) κατανόησης γεωμετρικού σχήματος με έργα λειτουργικής (Operative) 

κατανόησης γεωμετρικού σχήματος, τα οποία απαιτούν οπτικές (optic) 

τροποποιήσεις. Η αντιληπτική ικανότητα φαίνεται ότι έχει άμεση σχέση με την οπτική 

τροποποίηση του δοσμένου σχήματος. 

Στην τρίτη υποομάδα υπάρχουν οι μεταβλητές OPpw1 (Operative place way), DI2 

(Discursive), OPme3 (Operative mereologic), DI1 (Discursive), OPpw3 (Operative place 

way), OPme2 (Operative mereologic) και OPme1 (Operative mereologic). Οι 

συγκεκριμένες μεταβλητές είναι όλες από έργα κατανόησης γεωμετρικού σχήματος. Ο 

πιο ισχυρός σύνδεσμος ομοιότητας (0.99996) μεταβλητών βρίσκεται μεταξύ της 

μεταβλητής OPpw1 (Operative place way) και της μεταβλητής DI2 (Discursive). Τα 
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υποκείμενα φαίνεται να αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο το έργο λειτουργικής 

κατανόησης, αλλαγής θέσης του σχήματος, με το έργο λεκτικής κατανόησης. Στην 

συνέχεια, τα έργα αυτά συνδέονται (με ομοιότητα 0.999193) με τις μεταβλητές DI1 

(Discursive) και OPme3 (Operative mereologic). Τα έργα λεκτικής (Discursive) 

κατανόησης γεωμετρικού σχήματος συνδέονται με έργα λειτουργικής (Operative) 

κατανόησης γεωμετρικού σχήματος, που απαιτούν μερεολογική τροποποίηση και 

αλλαγής θέσης του σχήματος. Η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι πιο σύνθετης 

μορφής από την οπτική, για το λόγο αυτό τα έργα αυτά ξεχωρίζουν σε διαφορετική 

υποομάδα. Τα έργα συνδέονται με έργα λεκτικής κατανόησης του γεωμετρικού 

σχήματος διότι και τα έργα αυτά απαιτούν ένα πιο πολύπλοκο τρόπο σκέψης. 

Το πιο κάτω συνεπαγωγικό διάγραμμα διαμορφώθηκε βάση της συμπεριφορά των 

μαθητών του γυμνασίου στα διάφορα έργα χωρικής ικανότητας και κατανόησης 

γεωμετρικού σχήματος στην πρώτη φάση χορήγησης των ερευνητικών δοκιμίων. 

Σχηματίστηκαν επτά συνεπαγωγικές αλυσίδες, στις οποίες λίγα έργα χωρικής 

ικανότητας εμπλέκονται. Οι σχέσεις συνεπαγωγής συνεπάγουν επιτυχία στο έργο 

χωρικής ικανότητας OF (Overlapping Figure).  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι όλες οι μεταβλητές για την κατανόηση 

γεωμετρικού σχήματος εμπλέκονται σε σχέσεις συνεπαγωγής. Συγκεκριμένα, στην 

κορυφή της συνεπαγωγικής αλυσίδας βρίσκεται έργο λεκτικής κατανόησης 

γεωμετρικού σχήματος (DI2). Η επιτυχία στο έργο αυτό προδίδει επιτυχία σε όλα τα 

άλλα έργα κατανόησης γεωμετρικού σχήματος, αλλά και στο προαναφερθέν έργο 

χωρικής ικανότητας. 

Η επιτυχία σε κάποια έργα χωρικής ικανότητας μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχία σε 

κάποια άλλα έργα της ίδιας έννοιας. Ειδικότερα, τυχόν επιτυχία στα έργα χωρικής 

ικανότητας WL (Water Level), PF (Paper Folding) και SD (Surface Development) 

συνεπάγουν επιτυχία στο έργο χωρικής ικανότητας OF (Overlapping Figure).  
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Συνεπαγωγικό Διάγραμμα 2. Χωρική ικανότητα και γεωμετρική κατανόηση σχήματος 

μαθητών γυμνασίου (Α’ φάση) 
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Ως εκ τούτου συμπεραίνεται ότι η επιτυχία σε έργα χωρικής ικανότητας συνεπάγει την 

επιτυχία σε έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος. Επιπλέον, παρατηρείται η 

ύπαρξη και της αντίστροφης σχέσης, δηλαδή η επιτυχία σε έργα κατανόησης του 

γεωμετρικού σχήματος συνεπάγει την επιτυχία σε συγκεκριμένα έργα χωρικής 

ικανότητας (SD, OF).  

 

3.2 ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ  

Δημοτικό 

Χωρική Ικανότητα 

Στο διάγραμμα ομοιότητας παρουσιάζονται οι ομαδοποιήσεις των μεταβλητών, της 

δεύτερης φάσης χορήγησης των ερευνητικών δοκιμίων, με βάση τη συμπεριφορά των 

μαθητών του δημοτικού σχολείου στα διάφορα έργα χωρικής ικανότητας. Γενικά, 

φαίνεται από το διάγραμμα, ότι τα υποκείμενα δε χειρίζονται πανομοιότυπα όλα τα 

έργα χωρικής ικανότητας.  

 

 

Διάγραμμα Ομοιότητας 5. Χωρική ικανότητα μαθητών δημοτικού (Β’ φάση) 
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Με βάση το πιο πάνω διάγραμμα σχηματίστηκαν δύο ομάδες ομοιότητας. Η πρώτη 

ομάδα χωρίζεται σε δύο υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα αποτελείται από τις 

μεταβλητές CR (Card Rotation), SD (Surface Development), PF (Paper Folding) και OF 

(Overlapping Figure). Τα έργα αυτά απαιτούν νοερή περιστροφή από τα υποκείμενα 

και την εύρεση σχέσεων μεταξύ των μερών των αντικειμένων.. Η δεύτερη υποομάδα 

αποτελείται από τις μεταβλητές HF (Hidden Figure), HP (Hidden Pattern), FB (Form 

Board) και WL (Water Level). Τα δύο από τα τέσσερα έργα είναι έργα που απαιτούν 

την αποπλαισίωση του σχήματος από το συγκείμενο (HF και HP). Η πιο σημαντική 

σχέση ομοιότητας που υπάρχει είναι μεταξύ των δύο αυτών έργων. Τα άλλα δύο 

αφορούν την σχέσεις εννοιών στο χώρο (FB και WL). 

Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τις μεταβλητές P (Perspectives), HA (Hands) και CC 

(Cube Comparison). Τα έργα αυτά συνδέονται μαζί διότι έχουν άμεση σχέση με την 

προοπτική του ατόμου, δηλαδή τα υποκείμενα θα πρέπει ως εξωτερικοί παρατηρητές 

να κάνουν αλλαγή στην προοπτική του αντικειμένου συνδυάζοντας τη νοερή 

περιστροφή του. Τα υποκείμενα αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα έργα με ένα 

εντελώς διαφορετικό τρόπο προσέγγισης από τα υπόλοιπα έργα χωρικής ικανότητας. 

 

Χωρική Ικανότητα και Κατανόηση Γεωμετρικού Σχήματος 

Στο διάγραμμα ομοιότητας παρουσιάζονται οι ομαδοποιήσεις των μεταβλητών με 

βάση την συμπεριφορά των μαθητών δημοτικού σχολείου στα διάφορα έργα χωρικής 

ικανότητας και κατανόησης γεωμετρικού σχήματος, στη δεύτερη φάση χορήγησης 

των ερευνητικών δοκιμίων. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα οι μαθητές 

αντιμετωπίζουν με όμοιο τρόπο τα έργα κατανόησης γεωμετρικού σχήματος με 

κάποια από τα έργα χωρικής ικανότητας. 
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Διάγραμμα Ομοιότητας 6. Χωρική ικανότητα και κατανόηση γεωμετρικού σχήματος 

μαθητών δημοτικού (Β’ φάση) 

 

Συγκεκριμένα στο πιο πάνω διάγραμμα σχηματίζονται δύο ομάδες ομοιότητας. Η 

πρώτη ομάδα χωρίζεται σε δύο υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα περιλαμβάνει τις 

μεταβλητές που αφορούν έργα χωρικής ικανότητας -CR (Card Rotation), SD (Surface 

Development), HF (Hidden Figure), HP (Hidden Pattern), OF (Overlapping Figure)- και 

όλα τα έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος (PE1, PE2, PE3, OPpw1, OPpw3, 

OPme1, OPme2, OPme3, DI1, DI2, OPop1, OPop2, OPpw2). Η πρώτη υποομάδα 

περιλαμβάνει πολλές μεταβλητές, οι οποίες ομαδοποιούνται σε μικρότερες ομάδες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έργα της χωρικής ικανότητας (CR, SD, HF, HP, OF) 

ομαδοποιούνται ξεχωριστά από τα έργα κατανόησης γεωμετρικού σχήματος.  

Τα έργα χωρικής ικανότητας που εμφανίζονται σε αυτή την υποομάδα απαιτούν 

νοερή περιστροφή και αποπλαισίωση (HF, HP, CR, SD). Τα έργα της χωρικής 

ικανότητας CR (Card Rotation) και SD (Surface Development) ξεχώρισαν μαζί αφού 

απαιτούν ιδιαίτερους χειρισμούς περιστροφής των σχημάτων.  
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Από την άλλη, τα έργα αντιληπτικής (Perceptual) κατανόησης γεωμετρικού σχήματος 

ομαδοποιούνται σε μία ισχυρή υποομάδα ομοιότητας (PE1 PE2, PE3), επομένως οι 

μαθητές φαίνεται να τα αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για τα 

έργα λειτουργικής (Operative) κατανόησης γεωμετρικού σχήματος, τα οποία απαιτούν 

οπτικές (optic) τροποποιήσεις, αφού ομαδοποιούνται μαζί (OPop1, OPop2). Τα έργα 

λειτουργικής (Operative) κατανόησης γεωμετρικού σχήματος, που απαιτούν 

μερεολογική τροποποίηση και αλλαγής θέσης του σχήματος, δημιουργούν ισχυρούς 

συνδέσμους ομοιότητας με τα έργα λεκτικής (Discursive) κατανόησης γεωμετρικού 

σχήματος (OPpw1, OPpw3, OPme1, OPme2, OPme3, DI1, DI2). Ο πιο ισχυρός 

σύνδεσμος ομοιότητας (με βαθμό ομοιότητας 1) μεταβλητών βρίσκεται μεταξύ της 

μεταβλητής OPpw1 (Operative place way) και της μεταβλητής OPpw3 (Operative place 

way). Συμπερασματικά, η μερεολογική τροποποίηση και αλλαγής θέσης του σχήματος 

είναι πιο σύνθετης μορφής τροποποιήσεις από την οπτική, για το λόγο αυτό τα έργα 

αυτά ξεχωρίζουν σε διαφορετική υποομάδα. Τα έργα συνδέονται ίσως με τα έργα 

λεκτικής κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος διότι και τα έργα αυτά απαιτούν ένα 

πιο πολύπλοκο τρόπο σκέψης.  

Η δεύτερη υποομάδα αποτελείται από τις μεταβλητές FB (Form Board), WL (Water 

Level) και PF (Paper Folding). Τα έργα αυτά είναι όλα χωρικά και αφορούν έργα που 

έχουν άμεση σχέση με τον μετασχηματισμό των σχημάτων. Απαιτείται 

αναδιοργάνωση του σχήματος και αναζήτηση σχέσεων στο χώρο. Η ομαδοποίηση 

τους προδίδει μία κοινή γραμμή σκέψης από τα υποκείμενα για τα έργα αυτά. 

Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τις μεταβλητές P (Perspectives), HA (Hands) και CC 

(Cube Comparison). Η ομάδα αυτή ασχολείται με την προοπτική του ατόμου, δηλαδή 

και στα τρία έργα τα υποκείμενα θα πρέπει ως εξωτερικοί παρατηρητές να κάνουν 

αλλαγή στην προοπτική του αντικειμένου συνδυάζοντας τη νοερή περιστροφή του. Τα 

υποκείμενα αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα έργα με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο 
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προσέγγισης από τα υπόλοιπα έργα χωρικής ικανότητας και τα έργα κατανόησης του 

γεωμετρικού σχήματος. 

Το πιο κάνω συνεπαγωγικό διάγραμμα διαμορφώθηκε βάση της συμπεριφορά των 

μαθητών του δημοτικού σχολείου στα διάφορα έργα χωρικής ικανότητας και 

κατανόησης γεωμετρικού σχήματος στη δεύτερη φάση χορήγησης των ερευνητικών 

δοκιμίων.  

Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι σχηματίζονται πολλές συνεπαγωγικές αλυσίδες, 

οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Στο κάτω μέρος της συνεπαγωγικής αλυδίδας 

εμφανίζονται τα έργα που απαιτούν οπτική τροποποίηση (OPop1, OPop2) και το έργο 

χωρικής ικανότητας OF (Overlapping Figure). Αυτό δείχνει ότι οι μαθητές 

αντιμετώπισαν τα έργα αυτά ως τα πιο εύκολα έργα και η επίλυση των υπόλοιπων 

έργων οδηγεί στην επιτυχημένη επίλυση τους.  

Το διάγραμμα δείχνει ότι η επιτυχία στο έργο χωρικής ικανότητας HF (Hidden Figure) 

συνεπάγει επιτυχία σε άλλα έργα χωρικής ικανότητας (WL, FB, HA, HP, SD, OF). 

Επομένως, τα υποκείμενα αντιμετωπίζουν το έργο αυτό ως το πιο δύσκολο προς 

επίλυση.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι όλες οι μεταβλητές που αφορούν την κατανόηση 

γεωμετρικού σχήματος εμπλέκονται σε σχέσεις συνεπαγωγής. Το έργο λειτουργικής 

κατανόησης αλλαγής θέσης (OPpw2) είναι το μόνο έργο γεωμετρικής κατανόησης που 

δε συνεπάγει επιτυχία στο έργο χωρικής ικανότητας OF (Overlapping Figure). Τα πιο 

δύσκολα έργα προς επίλυση σύμφωνα με το συνεπαγωγικό διάγραμμα, θεωρούνται 

το έργο λεκτικής κατανόησης γεωμετρικού σχήματος (DI2) και έργο λειτουργικής 

κατανόησης γεωμετρικού σχήματος με τροποποίηση αλλαγής θέσης (OPpw1). 
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Συνεπαγωγικό Διάγραμμα 3. Χωρική ικανότητα και γεωμετρική κατανόηση σχήματος 

μαθητών δημοτικού (Β’ φάση) 
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Συμπεραίνεται ότι η επιτυχία σε κάποια έργα χωρικής ικανότητας (HF, WL, FB, HA, CR 

και PF) συνεπάγει την επιτυχία σε έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος. 

Επιπλέον, παρατηρείται η ύπαρξη και της αντίστροφης σχέσης, δηλαδή η επιτυχία σε 

έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος συνεπάγει την επιτυχία σε έργα χωρικής 

ικανότητας (HP, SD και OF).  

 

Γυμνάσιο  

Χωρική Ικανότητα  

Στο διάγραμμα ομοιότητας παρουσιάζονται οι ομαδοποιήσεις των μεταβλητών, της 

δεύτερης φάσης χορήγησης των ερευνητικών δοκιμίων, με βάση τη συμπεριφορά των 

μαθητών του γυμνασίου στα διάφορα έργα χωρικής ικανότητας. Τα υποκείμενα δε 

φαίνεται να αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο όλα τα έργα χωρικής ικανότητας. 

 

 

Διάγραμμα Ομοιότητας 7. Χωρική ικανότητα μαθητών γυμνασίου (Β’ φάση) 
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Στο διάγραμμα σχηματίστηκαν δύο ομάδες ομοιότητας. Η πρώτη ομάδα χωρίζεται σε 

δύο υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα αποτελείται από τις μεταβλητές CR (Card 

Rotation), HF (Hidden Figure), FB (Form Board), HP (Hidden Pattern), PF (Paper 

Folding) και WL (Water Level). Ο πιο ισχυρός σύνδεσμος ομοιότητας μεταβλητών 

βρίσκεται μεταξύ της μεταβλητής HF (Hidden Figure) και της FB (Form Board). Τα έργα 

αυτά απαιτούν αποπλαισίωση του σχήματος από το συγκείμενο και αναδόμηση των 

επιμέρους στοιχείων που αποτελούν το σχήμα μέσα από τη νοερή περιστροφή. Με τα 

δύο έργα αυτά συνδέονται άλλα δύο έργα CR (Card Rotation) και HP (Hidden Pattern), 

αφού και αυτά τα έργα απαιτούν τις ίδιες δεξιότητες επίλυσης. Τα έργα PF (Paper 

Folding) και WL (Water Level) συνδέονται με σχέσεις ομοιότητας αφού και τα δύο 

απαιτούν αναζήτηση σχέσεων στο χώρο και νοερή κίνηση του στερεού. 

Η δεύτερη υποομάδα αποτελείται από τις μεταβλητές P (Perspectives), SD (Surface 

Development) και OF (Overlapping Figure). Ειδικότερα, τα έργα SD (Surface 

Development) και OF (Overlapping Figure) έχουν άμεση σχέση με την αναζήτηση 

σχέσης μεταξύ στοιχείων του έργου. Το έργο SD (Surface Development) απαιτεί από 

το υποκείμενο να ανακαλύψει τις σχέσεις μεταξύ ενός αναπτύγματος και του στερεού 

του και το έργο OF (Overlapping Figure) απαιτεί τον εντοπισμό των χωρικών σχέσεων 

μεταξύ των σχημάτων (μέσα - έξω). Τα έργα αυτά ενώνονται με σχέσεις ομοιότητας 

με το έργο P (Perspectives), αφού το έργο αυτό απαιτεί χωρικούς μετασχηματισμούς 

του αντικειμένου, χωρίς όμως να αλλάζει το εγωκεντρικό πλαίσιο αναφοράς του 

ατόμου, αλλά να αλλάζει η προοπτική του ατόμου.     

Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τις μεταβλητές CC (Cube Comparison) και HA 

(Hands). Τα έργα απαιτούν χωρικούς μετασχηματισμούς του αντικειμένου, με 

αναφορά σε ένα περιβαλλοντικό πλαίσιο αναφοράς, χωρίς όμως να αλλάζει το 

εγωκεντρικό πλαίσιο αναφοράς του ατόμου. Επιπρόσθετα τα έργα αυτά απαιτούν 

νοερή περιστροφή και αναπαρίστανται με τρισδιάσταστα σχήματα.  
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Χωρική Ικανότητα και Κατανόηση Γεωμετρικού Σχήματος 

Στο διάγραμμα ομοιότητας παρουσιάζονται οι ομαδοποιήσεις των μεταβλητών με 

βάση τη συμπεριφορά των μαθητών γυμνασίου στα διάφορα έργα χωρικής 

ικανότητας και κατανόησης γεωμετρικού σχήματος, στη δεύτερη φάση χορήγησης 

των ερευνητικών δοκιμίων. Φαίνεται να υπάρχει ένας  σύνδεσμος μεταξύ κατανόησης 

γεωμετρικού σχήματος με μία ομάδα έργων χωρικής ικανότητας. 

 

 

Διάγραμμα Ομοιότητας 8. Χωρική ικανότητα και κατανόηση γεωμετρικού σχήματος 

μαθητών γυμνασίου (Β’ φάση) 
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C
R

F
B

H
P

H
F

P
E
3

O
P
p
w
1

O
P
p
w
3

O
P
m

e
3

D
I2

D
I1

O
P
m

e
1

O
P
m

e
2

P
E
2

O
P
p
w
2

P
E
1

O
P
o
p
1

O
P
o
p
2

P
F

W
L

P S
D

O
F

C
C

H
A

Similarity : C:\Users\User\Desktop\PROGRAM-SPATIAL START\data-useful variables\CHIC\B-FASI-GYMNASIO...-average.csv



Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα 

113 

Συνδέεται με τα προηγούμενα έργα γεγονός που προδίδει ότι τα υποκείμενα 

χειρίζονται με τον ίδιο τρόπο τα έργα αυτά.   

Στη  δεύτερη υποομάδα ομαδοποιούνται οι μεταβλητές HF (Hidden Figure) και οι 

μεταβλητές που αφορούν τα έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος (PE3, 

OPpw1, OPpw3, OPme3, DI2, DI2, OPme1, OPme2, PE2, OPpw2, PE1, OPop1, OPop2). 

Ο πιο ισχυρός σύνδεσμος ομοιότητας (με βαθμό ομοιότητας 1) μεταβλητών βρίσκεται 

μεταξύ της μεταβλητής OPpw1 (Operative place way) και της μεταβλητής OPpw3 

(Operative place way). Τα έργα λειτουργικής (Operative) κατανόησης γεωμετρικού 

σχήματος, τα οποία απαιτούν οπτικές (optic) τροποποιήσεις, ομαδοποιούνται μαζί 

(OPop1, OPop2). Τα υπόλοιπα έργα αντιληπτικής (Perceptual) κατανόησης, λεκτικής 

(Discursive) κατανόησης και λειτουργικής (Operative) κατανόησης γεωμετρικού 

σχήματος, που απαιτούν μερεολογική τροποποίηση και αλλαγής θέσης του σχήματος, 

συνδέονται μαζί. Η μερεολογική τροποποίηση και αλλαγής θέσης του σχήματος είναι 

πιο σύνθετης μορφής τροποποιήσεις από την οπτική, για το λόγο αυτό τα έργα αυτά 

ξεχωρίζουν σε διαφορετική υποομάδα.  

Η τρίτη υποομάδα περιλαμβάνει τις μεταβλητές που αφορούν τα έργα χωρικής 

ικανότητας WL (Water Level) και PF (Paper Folding). Ο λόγος ίσως είναι ότι απαιτούν 

και οι δύο μεταβλητές τη διατήρηση της θέσης του σχήματος καθώς αυτό αλλάζει 

θέση.  

Η τέταρτη υποομάδα αποτελείται από τις μεταβλητές P (Perspectives), SD (Surface 

Development) και OF (Overlapping Figure). Τα έργα SD (Surface Development) και OF 

(Overlapping Figure) συνδέονται αφού απαιτούν αναζήτηση σχέσης μεταξύ στοιχείων 

του έργου. Το έργο SD (Surface Development) απαιτεί από το υποκείμενο να 

ανακαλύψει τις σχέσεις μεταξύ ενός αναπτύγματος και του στερεού του και το έργο 

OF (Overlapping Figure) απαιτεί τον εντοπισμό των χωρικών σχέσεων μεταξύ των 

σχημάτων (μέσα - έξω). Το έργο  P (Perspectives) συνδέεται μαζί τους αφού έχει 

άμεση σχέση με την προοπτική του ατόμου, δηλαδή τα υποκείμενα θα πρέπει ως 
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εξωτερικοί παρατηρητές να κάνουν αλλαγή στην προοπτική του αντικειμένου 

συνδυάζοντας τη νοερή περιστροφή του.    

Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο μεταβλητές, τη μεταβλητή HA (Hands) και τη 

μεταβλητή CC (Cube Comparison). Τα έργα αυτά αφορούν την αλλαγή θέσης του 

αντικειμένου και σύγκρισης αντικειμένων όταν αυτά αλλάζουν θέση, λαμβάνοντας 

υπόψη τη θέση που το άτομο παρατηρεί το σχήμα ή το αντικείμενο. Τα υποκείμενα 

αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα έργα με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο 

προσέγγισης από τα υπόλοιπα έργα χωρικής ικανότητας και κατανόησης του 

γεωμετρικού σχήματος, της πρώτης ομάδας. 

Το πιο κάνω συνεπαγωγικό διάγραμμα διαμορφώθηκε βάση της συμπεριφορά των 

μαθητών του γυμνασίου στα διάφορα έργα χωρικής ικανότητας και κατανόησης 

γεωμετρικού σχήματος στη δεύτερη φάση χορήγησης των ερευνητικών δοκιμίων. 

Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι σχηματίστηκαν πολλές συνεπαγωγικές αλυσίδες 

και σε αυτές εμπλέκονται αρκετά έργα χωρικής ικανότητας. Στο πάνω μέρος της 

αλυσίδας εμφανίζονται τα έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος OPpw1, Di2 

και OPpw3, και το έργο χωρικής ικανότητας HF. Αυτό υποδεικνύει ότι τα έργα αυτά 

αντιμετωπίστηκαν ως τα πιο δύσκολα από τους μαθητές και η επίλυσή τους οδηγεί 

στην επίλυση των υπόλοιπων έργων. Ενώ ως πιο εύκολα, αντιμετωπίστηκαν από τους 

μαθητές τα έργα OF, PE1, OPop1 και OPop2, τα οποία βρίσκονται στο τέλος του 

συνεπαγωγικού διαγράμματος.  

Όλες οι μεταβλητές για την κατανόηση γεωμετρικού σχήματος εμπλέκονται σε 

σχέσεις συνεπαγωγής. Φαίνεται να υπάρχει μία διπολική συνεπαγωγική σχέση μεταξύ 

έργων χωρικής ικανότητας και κατανόηση  
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Συνεπαγωγικό Διάγραμμα 4. Χωρική ικανότητα και γεωμετρική κατανόηση σχήματος 

μαθητών γυμνασίου (Β’ φάση) 
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γεωμετρικού σχήματος. Το διάγραμμα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιτυχία σε έργα 

χωρικής ικανότητας (HF, FB, CR) συνεπάγει την επιτυχία σε έργα κατανόησης του 

γεωμετρικού σχήματος. Ακόμη, παρατηρείται και η ύπαρξη της αντίστροφης σχέσης, 

δηλαδή η επιτυχία σε έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος συνεπάγει την 

επιτυχία σε έργα χωρικής ικανότητας (CC, PF, HA, HP, SD, OF).  

 

3.3 ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ  

Δημοτικό  

Χωρική Ικανότητα 

Στο διάγραμμα ομοιότητας παρουσιάζονται οι ομαδοποιήσεις των μεταβλητών, της 

τρίτης φάσης χορήγησης των ερευνητικών δοκιμίων, με βάση τη συμπεριφορά των 

μαθητών του δημοτικού σχολείου στα διάφορα έργα χωρικής ικανότητας. Τα 

υποκείμενα φαίνεται γενικά να χειρίζονται πανομοιότυπα όλα τα έργα χωρικής 

ικανότητας, αφού σχηματίζεται μόνο μια ομάδα ομοιότητας. 

 

 

Διάγραμμα Ομοιότητας 9. Χωρική ικανότητα δημοτικού (Γ’ φάση) 
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Η ομάδα αυτή υποδιαιρείται σε δύο υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα χωρίζεται και 

αυτή σε δύο κλάδους. Στον πρώτο κλάδο συνδέονται οι μεταβλητές CR (Card 

Rotation), FB (Form Board), HF (Hidden Figure), HP (Hidden Pattern) και SD (Surface 

Development). Ο πιο ισχυρός σύνδεσμος ομοιότητας μεταβλητών βρίσκεται μεταξύ 

της μεταβλητής HF (Hidden Figure) και της HP (Hidden Pattern). Τα έργα αυτά 

απαιτούν αποπλαισίωση του σχήματος. Το έργο SD (Surface Development) συνδέεται 

με τα δύο προηγούμενα λόγω του ότι και αυτό απαιτεί νοερή περιστροφή. Επιπλέον, 

τα έργα CR (Card Rotation) και FB (Form Board) συνδέονται με σχέσεις ομοιότητας για 

το λόγο ότι και αυτά τα δύο απαιτούν νοερή περιστροφή του σχήματος. Η 

ομαδοποίηση τους υποδηλώνει την ύπαρξη σχέσης ομοιότητας στον τρόπο χειρισμού 

του από τα υποκείμενα.   

Στον άλλο κλάδο της υποομάδας συνδέονται οι μεταβλητές PF (Paper Folding), WL 

(Water Level), P (Perspectives) και OF (Overlapping Figure). Τα έργα του κλάδου αυτού 

έχουν να κάνουν με έργα που έχουν άμεση σχέση με το μετασχηματισμό των 

σχημάτων, όπως αλλαγής θέσης, προσανατολισμού και αντίληψης. Ειδικότερα, τα 

έργα PF (Paper Folding) και WL (Water Level) απαιτούν αναζήτηση σχέσεων στο χώρο 

και νοερή κίνηση του σχήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση που το άτομο 

παρατηρεί το σχήμα ή το αντικείμενο. Το έργο P (Perspectives) απαιτεί αλλαγή στην 

προοπτική του ατόμου. Το έργο OF (Overlapping Figure) απαιτεί  τον εντοπισμό των 

χωρικών σχέσεων μεταξύ των σχημάτων.  

Η δεύτερη υποομάδα αποτελείται από τις μεταβλητές CC (Cube Comparison) και HA 

(Hands). Τα έργα αυτά συνδέονται μαζί διότι έχουν άμεση σχέση με την προοπτική 

του ατόμου, δηλαδή τα υποκείμενα θα πρέπει ως εξωτερικοί παρατηρητές να κάνουν 

αλλαγή στην προοπτική του αντικειμένου συνδυάζοντας τη νοερή περιστροφή του. 

Επίσης, και στα δύο έργα τα αντικείμενα αναπαρίστανται με τρισδιάστατη μορφή. 
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Χωρική Ικανότητα και Κατανόηση Γεωμετρικού Σχήματος 

Στο διάγραμμα ομοιότητας παρουσιάζονται οι ομαδοποιήσεις των μεταβλητών με 

βάση τη συμπεριφορά των μαθητών δημοτικού σχολείου στα διάφορα έργα χωρικής 

ικανότητας και κατανόησης γεωμετρικού σχήματος, στη τρίτη φάση χορήγησης των 

ερευνητικών δοκιμίων. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα υπάρχει ομοιότητα στον 

τρόπο που αντιμετωπίζουν οι μαθητές του δημοτικού τα έργα χωρικής ικανότητας και 

τα έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος.  

Με βάση το πιο κάνω διάγραμμα σχηματίστηκε μία ομάδα ομοιότητας. Η ομάδα 

ομοιότητας χωρίζεται σε τέσσερις επιμέρους υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα 

ασχολείται με τις μεταβλητές CR (Card Rotation) και HP (Hidden Pattern). 

Συγκεκριμένα, το έργο CR (Card Rotation) απαιτεί νοερή περιστροφή του σχήματος, 

ενώ το έργο HP (Hidden Pattern) απαιτεί αποπλαισίωση του σχήματος.  

 

Διάγραμμα Ομοιότητας 10. Χωρική ικανότητα και κατανόηση γεωμετρικού σχήματος 

μαθητών δημοτικού (Γ’ φάση). 
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Figures) και όλες τις μεταβλητές που αφορούν τα έργα κατανόησης του γεωμετρικού 

σχήματος (PE1, PE2, PE3, OPop1, OPop2, OPpw1, DI2, OPme3, OPpw3, DI1, OPme1, 

OPme2 και OPpw2). Ο πιο ισχυρός σύνδεσμος ομοιότητας μεταβλητών (με βαθμό 

ομοιότητας 1) βρίσκεται μεταξύ της μεταβλητής PE2 (Perceptual) και της μεταβλητής 

PE3 (Perceptual). Γενικά όλα τα έργα αντιληπτικής (Perceptual) κατανόησης, λεκτικής 

(Discursive) κατανόησης και λειτουργικής (Operative) κατανόησης γεωμετρικού 

σχήματος (οπτικής, μερεολογική τροποποίηση και αλλαγής θέσης του σχήματος) 

συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς ομοιότητας. Τα έργα χωρικής ικανότητας (HF, SD, 

FB, OF) που περιέχει η υποομάδα αυτή ομαδοποιούνται γιατί είναι όλα έργα 

σύνθετου τρόπου σκέψης. Συγκεκριμένα το άτομα σε αυτά τα έργα καλείται να 

ασκήσει ικανότητες αποπλαισίωσης του σχήματος από το συγκείμενο, 

μετασχηματισμού σχήματος και να εντοπίσει σχέσεις μεταξύ μερών των 

αντικειμένων.  

Η τρίτη υποομάδα αφορά τις μεταβλητές χωρικής ικανότητας PF (Paper Folding), WL 

(Water Level) και P (Perspectives). Το PF (Paper Folding) απαιτεί νοερή ή μη 

περιστροφή του σχήματος. Στο έργο WL (Water Level) το άτομο καλείται να βρει 

σχέσεις μεταξύ των εννοιών του χώρου. Το έργο P (Perspectives) έχει άμεση σχέση με 

την προοπτική του ατόμου, δηλαδή τα υποκείμενα θα πρέπει ως εξωτερικοί 

παρατηρητές να κάνουν αλλαγή στην προοπτική του αντικειμένου συνδυάζοντας τη 

νοερή περιστροφή του.    

Η τέταρτη υποομάδα αποτελείται από τις μεταβλητές CC (Cube Comparison) και HA 

(Hands). Η ομάδα αυτή ασχολείται με έργα τρισδιάστατης μορφής που αφορούν την 

περιστροφή του αντικειμένου και σύγκρισης αντικειμένων όταν αυτά αλλάζουν θέση. 

Το πιο κάνω συνεπαγωγικό διάγραμμα διαμορφώθηκε βάση της συμπεριφορά των 

μαθητών του δημοτικού σχολείου στα διάφορα έργα χωρικής ικανότητας και 

κατανόησης γεωμετρικού σχήματος στην τρίτη φάση χορήγησης των ερευνητικών 

δοκιμίων. 
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Συνεπαγωγικό Διάγραμμα 5. Χωρική ικανότητα και γεωμετρική κατανόηση σχήματος 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι από το διάγραμμα παρατηρείται ότι οι όλες οι μεταβλητές για 

την κατανόηση γεωμετρικού σχήματος και χωρικής ικανότητας εμπλέκονται σε 

σχέσεις συνεπαγωγής. Σχηματίστηκαν αρκετές συνεπαγωγικές αλυσίδες. Στην κορυφή 

του συνεπαγωγικού διαγράμματος εμφανίζεται το έργο λειτουργικής κατανόησης του 

γεωμετρικού σχήματος DI2 και το έργο λειτουργικής κατανόησης με τροποποίηση 

αλλαγής θέσης OPpw1. Τα έργα αυτά αντιμετωπίστηκαν ως τα πιο δύσκολα έργα από 

τους μαθητές και η επίλυση του συνεπάγει και την επιτυχία στα υπόλοιπα έργα 

κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος και τα έργα χωρικής ικανότητας. Ενώ στο 

κάτω μέρος του διαγράμματος εμφανίζονται τo έργο αντιληπτικής κατανόησης (PE1) 

και δύο έργα χωρικής ικανότητας (HP και OF), τα οποία αντιμετωπίστηκαν ως τα πιο 

εύκολα έργα από τους μαθητές του δημοτικού. 

Ο διαχωρισμός των μεταβλητών χωρικής ικανότητας από τις μεταβλητές κατανόησης 

γεωμετρικού σχήματος σε αυτό το διάγραμμα είναι δύσκολος. Τα έργα της μίας 

κατηγορίας με συνεπαγωγικές σχέσεις εμπλέκονται μέσα στην άλλη κατηγορία. 

Συμπερασματικά η τυχόν επιτυχία σε έργα χωρικής ικανότητας (HF, WL, FB, PF, CR, 

SD) συνεπάγει την επιτυχία σε έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος. 

Επιπρόσθετα, παρατηρείται και η ύπαρξη της αντίστροφης σχέσης, δηλαδή η επιτυχία 

σε έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος συνεπάγει την επιτυχία σε έργα 

χωρικής ικανότητας (HF, CC, WL, FB, PF, P, CR, SD, HP, OF). Η σχέση μεταξύ των δύο 

είναι αμφίδρομη. 

 

Γυμνάσιο   

Χωρική Ικανότητα  

Στο διάγραμμα ομοιότητας παρουσιάζονται οι ομαδοποιήσεις των μεταβλητών, της 

τρίτης φάσης χορήγησης των ερευνητικών δοκιμίων, με βάση τη συμπεριφορά των 

μαθητών του γυμνασίου στα διάφορα έργα χωρικής ικανότητας. Τα υποκείμενα 
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φαίνεται γενικά να μη χειρίζονται το ίδιο όλα τα έργα χωρικής ικανότητας, αφού 

σχηματίζονται δύο ομάδες ομοιότητας.  

 

Διάγραμμα Ομοιότητας 11. Χωρική ικανότητα μαθητών γυμνασίου (Γ’ φάση) 

 

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις μεταβλητές CR (Card Rotation), HF (Hidden Figure), 

FB (Form Board), PF (Paper Folding), WL (Water Level), HP (Hidden Pattern) και HA 

(Hands). Η πιο ισχυρή σχέση ομοιότητας εμφανίζεται μεταξύ των μεταβλητών HF 

(Hidden Figure) και FB (Form Board). Το γεγονός αυτό ίσως οφείλεται στη διαδικασία 

που πρέπει να ακολουθήσει το άτομο για να τις επιλύσει. Συνεπώς, η αναγνώριση 

ενός συγκεκριμένου σχήματος απομονώνοντας το από ένα περίπλοκο σύνολο 

(αποπλαισίωση), καθώς και η περιστροφή και σύνθεση σχημάτων είναι διαδικασίες 

που απαιτούν παρόμοιο τρόπο σκέψης. Με τα δύο πιο πάνω συνδέεται το CR (Card 

Rotation), αφού και αυτό απαιτεί νοερή περιστροφή. Τα έργα PF (Paper Folding) και 

WL (Water Level) απαιτούν τον εντοπισμό σχέσεων εννοιών στο χώρο και τη νοερή 

περιστροφή του σχήματος για να επιλυθούν με επιτυχία. Επίσης, το έργο HP (Hidden 

Pattern) απαιτούν αποπλαισίωση του σχήματος από το χώρο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
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θέση από την οποία το άτομο παρατηρεί το αντικείμενο και το έργο HA (Hands) 

φαίνεται ότι οι μαθητές το επέλυσαν μέσω της νοερής περιστροφής.  

Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τις μεταβλητές P (Perspectives), CC (Cube 

Comparison), SD (Surface Development) και OF (Overlapping Figure). Τα  υποκείμενα 

χειρίζονται τα έργα, P (Perspectives) και CC (Cube Comparison), με τον ίδιο τρόπο 

αφού όλα απαιτούν τη διατήρηση του προσανατολισμού του αντικειμένου όταν αυτό 

αλλάζει θέση. Τα έργα απαιτούν χωρικούς μετασχηματισμούς του αντικειμένου, με 

αναφορά σε ένα περιβαλλοντικό πλαίσιο αναφοράς, χωρίς όμως να αλλάζει το 

εγωκεντρικό πλαίσιο αναφοράς του ατόμου. Οι μεταβλητές SD (Surface Development) 

και OF (Overlapping Figure), συνδέονται με συνδέσμους ομοιότητας. Το γεγονός αυτό 

είναι λογικό αφού και τα δύο έργα απαιτούν αναζήτηση σχέσης μεταξύ στοιχείων του 

έργου. Το έργο SD (Surface Development) απαιτεί από το υποκείμενο να ανακαλύψει 

τις σχέσεις μεταξύ ενός αναπτύγματος και του στερεού του και το έργο OF 

(Overlapping Figure) απαιτεί τον εντοπισμό των χωρικών σχέσεων μεταξύ των 

σχημάτων (μέσα - έξω).  

 

Χωρική Ικανότητα και Κατανόηση Γεωμετρικού Σχήματος 

Στο διάγραμμα ομοιότητας παρουσιάζονται οι ομαδοποιήσεις των μεταβλητών με 

βάση τη συμπεριφορά των μαθητών γυμνασίου στα διάφορα έργα χωρικής 

ικανότητας και κατανόησης γεωμετρικού σχήματος, στη τρίτη φάση χορήγησης των 

ερευνητικών δοκιμίων. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα υπάρχει ομοιότητα στον 

τρόπο που αντιμετωπίζουν οι μαθητές τα έργα κατανόησης γεωμετρικού σχήματος με 

μερικά από τα έργα χωρικής ικανότητας. 
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Διάγραμμα Ομοιότητας 12. Χωρική ικανότητα και κατανόηση γεωμετρικού σχήματος 

μαθητών γυμνασίου (Γ’ φάση) 

 

Με βάση το πιο κάνω διάγραμμα σχηματίστηκαν δύο ομάδες ομοιότητας. Η πρώτη 

ομάδα υποδιαιρείται σε τέσσερις άλλες υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα 

περιλαμβάνει δύο μεταβλητές της χωρικής ικανότητας: τη μεταβλητή CR (Card 

Rotation) και τη μεταβλητή FB (Form Board). Ο λόγος που συνδέονται μαζί αυτά τα 

έργα είναι η νοερή περιστροφή του σχήματος που απαιτείται. 

Η δεύτερη υποομάδα περιλαμβάνει τη μεταβλητή HF (Hidden Figure) που αφορά έργο 

της χωρικής ικανότητας και τις μεταβλητές OPpw1, DI2, OPpw3, OPme3, OPme1, DI1, 

OPme2, PE2 και PE3. Ο πιο ισχυρός σύνδεσμος ομοιότητας μεταβλητών (με βαθμό 

ομοιότητας 1) βρίσκεται μεταξύ της μεταβλητής OPpw1 (Operative place way) και της 

μεταβλητής DI2 (Discursive). Τα υποκείμενα φαίνεται να αντιμετωπίζουν με τον ίδιο 

τρόπο το έργο λειτουργικής κατανόησης, αλλαγής θέσης του σχήματος, με το έργο 

λεκτικής κατανόησης. Στην υποομάδα αυτή διαφαίνεται η σχέση ομοιότητας μεταξύ 

λεκτικής, λειτουργικής (με μερεολογική τροποποίηση και αλλαγή θέσης του 

σχήματος) και αντιληπτικής κατανόησης γεωμετρικού σχήματος. Η συγκεκριμένες 
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τροποποίηση της λειτουργικής κατανόησης είναι πιο σύνθετης μορφής από την 

οπτική, για το λόγο αυτό τα έργα αυτά ξεχωρίζουν σε διαφορετική υποομάδα. 

Η τρίτη υποομάδα αποτελείται από δύο μεταβλητές κατανόησης γεωμετρικού 

σχήματος PE1 (Perceptual) και OPpw2 (Operative place way). Συνδέονται τα έργα 

αντιληπτικής (Perceptual) και λειτουργικής (Operative) κατανόησης γεωμετρικού 

σχήματος (με τροποποίηση αλλαγής θέσης). Η αντιληπτική ικανότητα φαίνεται ότι 

έχει άμεση σχέση με την τροποποίηση αλλαγής θέσης του δοσμένου σχήματος.  

Η τέταρτη υποομάδα περιλαμβάνει τις μεταβλητές SD (Surface Development), OF 

(Overlapping Figure), OPop1 (Operative optic) και OPop2 (Operative optic). Τα δύο 

πρώτα έργα είναι έργα χωρικής ικανότητας (SD, OF). Οι συγκεκριμένες μεταβλητές 

συνδέονται με συνδέσμους ομοιότητας, αφού τα έργα αυτά απαιτούν αναζήτηση 

σχέσης μεταξύ στοιχείων του έργου. Το έργο SD (Surface Development) απαιτεί από 

το υποκείμενο να ανακαλύψει τις σχέσεις μεταξύ ενός αναπτύγματος και του στερεού 

του και το έργο OF (Overlapping Figure) απαιτεί τον εντοπισμό των χωρικών σχέσεων 

μεταξύ των σχημάτων (μέσα - έξω).  Τα άλλα δύο έργα είναι έργα κατανόησης 

γεωμετρικού σχήματος, τα οποία απαιτούν οπτικές (optic) τροποποιήσεις (OPop1, 

OPop2). Η οπτική τροποποίηση του σχήματος συνδέεται με την ικανότητα διατήρησης 

του προσανατολισμού του αντικειμένου όταν αυτό αλλάζει θέση. 

Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τις μεταβλητές HP (Hidden Pattern), HA (Hands), PF 

(Paper Folding), WL (Water Level), P (Perspectives) και CC (Cube Comparison). Τα έργα 

της συγκεκριμένης ομάδας είναι όλα έργα χωρικής ικανότητας. Τα υποκείμενα 

αντιμετωπίζουν τα έργα αυτά με παρόμοιο τρόπο και με διαφορετικό τρόπο από τα 

έργα της πρώτης ομάδας ομοιότητας. Για την επίλυση των έργων απαιτείται 

αναγνώριση ενός συγκεκριμένου σχήματος με την απομόνωση του από ένα 

περίπλοκο σύνολο και διεκπεραίωση χωρικών μετασχηματισμών του αντικειμένου, με 

αναφορά σε ένα περιβαλλοντικό πλαίσιο αναφοράς, χωρίς όμως να αλλάζει το 
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πλαίσιο αναφοράς του ατόμου. Επίσης, τα έργα αυτά εμπλέκουν την προοπτική του 

υποκειμένου προς τα αντικείμενα.  

Το πιο κάνω συνεπαγωγικό διάγραμμα διαμορφώθηκε βάση τη συμπεριφορά των 

μαθητών του γυμνασίου στα διάφορα έργα χωρικής ικανότητας και κατανόησης 

γεωμετρικού σχήματος στην τρίτη φάση χορήγησης των ερευνητικών δοκιμίων. 

Σχηματίστηκαν αρκετές συνεπαγωγικές αλυσίδες. Τα έργα χωρικής ικανότητας που 

εμπλέκονται σε συνεπαγωγικές σχέσεις είναι αρκετά. Οι σχέσεις συνεπαγωγής 

συνεπάγουν επιτυχία σε έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος, με οπτική 

τροποποίηση (OPop1, OPop2) και σε έργα χωρικής ικανότητας (OF, HP, HA, CC).  

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα υποκείμενα θεωρούν, βάση του συνεπαγωγικού 

διαγράμματος, τα έργα λειτουργικής κατανόησης γεωμετρικού σχήματος με 

τροποποίηση αλλαγής θέσης (OPpw1, OPpw2, OPpw3), δύσκολα για να επιλυθούν, 

αφού βρίσκονται στο πάνω μέρος του συνεπαγωγικού διαγράμματος. Το ίδιο 

φαίνεται να πιστεύουν για το έργο λεκτικής κατανόησης γεωμετρικού σχήματος (DI2). 

Η επίλυση αυτών των έργων συνεπάγει την επιτυχή επίλυση και των υπόλοιπων 

έργων. Ενώ, τα έργα αντιληπτικής κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος (PE1, PE2, 

PE3) βρίσκονται σε πιο χαμηλά στρώματα συνεπαγωγής, γεγονός που προδίδει την 

εύκολη επίλυση τους. Τα έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος, με οπτική 

τροποποίηση (OPop1, OPop2) βρίσκονται στο τέλος του συνεπαγωγικού 

διαγράμματος, άρα αν οι μαθητές επιλύσουν όλα τα προηγούμενα έργα θα είναι 

ικανοί να επιλύσουν και αυτά τα έργα. Επομένως, η επίλυση τέτοιου είδους έργων 

είναι αρκετά οικεία για τα παιδιά.  
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Συνεπαγωγικό Διάγραμμα 6. Χωρική ικανότητα και γεωμετρική κατανόηση σχήματος 

μαθητών γυμνασίου (Γ’ φάση) 
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Τα έργα χωρικής ικανότητας βρίσκονται διάσπαρτα στις συνεπαγωγικές αλυσίδες και 

σχετίζονται με όλα τα είδη έργων κατανόησης γεωμετρικού σχήματος. Ως εκ τούτου, η 

επιτυχία σε έργα χωρικής ικανότητας (HF, CR) συνεπάγει την επιτυχία σε έργα 

κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος, αλλά και αντίστροφα, δηλαδή η επιτυχία σε 

έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος συνεπάγει την επιτυχία σε έργα χωρικής 

ικανότητας (CC, HF, FB, PF, SD, HP, OF). Επομένως, η σχέση χωρικής ικανότητας και 

κατανόησης γεωμετρικού σχήματος είναι αμφίδρομη.  
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

4.1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΦΑΣΗ 

Στην πρώτη φάση χορήγησης διαφαίνεται από τα διαγράμματα ομοιότητας, ότι οι 

μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου δεν αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τα 

έργα χωρικής ικανότητας. Οι μαθητές του δημοτικού αντιλαμβάνονται τα έργα 

χωρικής ικανότητας με τον ίδιο τρόπο (σχηματίζεται μια ομάδα ομοιότητας), ενώ οι 

μαθητές του γυμνασίου τα διαχωρίζουν σε δύο ομάδες. Ωστόσο και οι δυο ηλικιακές 

ομάδες συμπεριφέρονται με παρόμοιο τρόπο στα περισσότερα έργα, αφού στα 

διαγράμματα ομοιότητας παρουσιάζονται ίδιες ομαδοποιήσεις. Συγκεκριμένα, οι 

μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τα έργα  

CR και FB, αφού και τα δύο έργα απαιτούν περιστροφή των σχημάτων. Μαζί τους 

ομαδοποιούνται και τα έργα SD και OF, τα οποία απαιτούν την εύρεση σχέσεων 

ανάμεσα στα σχήματα. Επίσης με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουν τα έργα P και CC, τα 

οποία αναπαριστούν τρισδιάστατα σχήματα και για την επίλυση τους χρειάζεται να 

ενεργοποιηθεί η εξωτερική προοπτική του ατόμου. Αναμενόμενη, είναι και η 

ομαδοποίηση των έργων HF και HP, όπου απαιτείται αποπλαισίωση των σχημάτων σε 

δοσμένο πλαίσιο.  

Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των έργων χωρικής ικανότητας και κατανόησης του 

γεωμετρικού σχήματος, παρατηρούμε ότι και οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν μόνο 

κάποια έργα χωρικής ικανότητας με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν τα έργα 

κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν 

με τον ίδιο τρόπο τα έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος, τα οποία 

ομαδοποιούνται σε μια ομάδα. Μόνο το έργο αλλαγής θέσης της λειτουργικής 

κατανόησης, OPpw2, ομαδοποιείται και στις δύο περιπτώσεις με τα έργα χωρικής 
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ικανότητας. Το έργο αυτό απαιτεί περιστροφή του σχήματος. Επίσης, και οι δύο 

ηλικιακές ομάδες αντιμετωπίζουν τα έργα SD και OF με τον ίδιο τρόπο με τα έργα 

κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος. Τα έργα αυτά απαιτούν την εύρεση σχέσεων 

ανάμεσα στα σχήματα. Σημαντική διαφοροποίηση αποτελεί το γεγονός ότι οι μαθητές 

του δημοτικού αντιμετωπίζουν περισσότερα έργα χωρικής ικανότητας με τον ίδιο 

τρόπο με τα έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος.  

Ομοιότητα παρατηρείται και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και των 

δύο ηλικιακών ομάδων στα διάφορα έργα. Τα έργα λεκτικής κατανόησης, 

μερεολογικής τροποποίησης και αλλαγής θέσης της λειτουργικής κατανόησης 

αντιμετωπίζονται ως πιο δύσκολα έργα από τους μαθητές. Επιπρόσθετα, και στις δύο 

περιπτώσεις, εμφανίζονται σχέσεις συνεπαγωγής από έργα χωρικής ικανότητας σε 

έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος και η αντίστροφη συνεπαγωγή. Γεγονός 

που υποδεικνύει τη συσχέτιση μεταξύ των έργων χωρικής ικανότητας και κατανόησης 

του γεωμετρικού σχήματος. 

4.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ 

Όσον αφορά τους μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου στη δεύτερη φάση 

χορήγησης των δοκιμίων, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν με πιο πολύ συνέπεια τα έργα 

της χωρικής ικανότητας. Και στα δύο διαγράμματα ομοιότητας σχηματίζονται δύο 

ομάδες ομοιότητας, οι οποίες αποτελούνται από τα ίδια έργα, με μόνη εξαίρεση το 

έργο P, το οποίο στην περίπτωση του δημοτικού ομαδοποιείται με τα έργα HA και CC 

τα οποία αφορούν περιστροφή και εντοπισμό σχέσεων τρισδιάστατων σχημάτων. 

Έχουν να κάνουν δηλαδή με την προοπτική του υποκειμένου. Ενώ στην περίπτωση 

των παιδιών του γυμνασίου, το έργο P, ομαδοποιείται με τα έργα SD και OF τα οποία 

απαιτούν εντοπισμό σχέσεων μεταξύ στοιχείων των αναπαραστάσεων. Μια άλλη 

σχέση που εντοπίζεται να είναι η ίδια μεταξύ των μαθητών του δημοτικού και 

γυμνασίου, είναι η όμοια αντιμετώπιση των έργων HF, HP και FB. Στα δύο από αυτά 
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έργα, HF και HP, οι μαθητές καλούνται να αποπλαισιώσουν δοσμένες φιγούρες ή 

σχήματα, ενώ στο έργο FB καλούνται να ενοποιήσουν σχήματα για να δημιουργήσουν 

μια δοσμένη φιγούρα. 

Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των έργων χωρικής ικανότητας και κατανόησης του 

γεωμετρικού σχήματος, παρατηρούμε ότι και οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν σχεδόν 

με τον ίδιο τρόπο τα έργα χωρικής ικανότητας με τα έργα κατανόησης του 

γεωμετρικού σχήματος. Συγκεκριμένα, οι μαθητές του δημοτικού αντιμετωπίζουν με 

τον ίδιο τρόπο όλα τα έργα κατανόησης γεωμετρικού σχήματος, μαζί με τα πλείστα 

έργα χωρικής ικανότητας, με εξαίρεση τα έργα P, HA και CC. Το ίδιο παρατηρείται και 

με τους μαθητές του γυμνασίου, με εξαίρεση τα έργα CC και HA. Ακόμη παρατηρούμε 

μια στεγανοποίηση μεταξύ των έργων κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος και 

στις δύο περιπτώσεις. Τα έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος 

ομαδοποιούνται όλα μαζί και μαζί τους ομαδοποιούνται και τα έργα χωρικής 

ικανότητας. Και στις δύο ηλικιακές ομάδες άμεσα ομαδοποιούνται τα έργα HF, HP και 

CR. 

Ομοιότητα παρατηρείται και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και των 

δύο ηλικιακών ομάδων τα έργα. Τα έργα λεκτικής κατανόησης, μερεολογικής 

τροποποίησης και αλλαγής θέσης της λειτουργικής κατανόησης αντιμετωπίζονται ως 

πιο δύσκολα έργα καθώς και τα έργα HF και FB της χωρικής ικανότητας. Ενώ ως πιο 

εύκολα έργα αντιμετωπίζονται τα έργα οπτικής τροποποίησης της λειτουργικής 

κατανόησης και το έργο OF της χωρικής ικανότητας. Επιπρόσθετα, και στις δύο 

περιπτώσεις, εμφανίζονται σχέσεις συνεπαγωγής από έργα χωρικής ικανότητας σε 

έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος και η αντίθετη συνεπαγωγή. Γεγονός 

που υποδεικνύει τη συσχέτιση μεταξύ των έργων χωρικής ικανότητας και κατανόησης 

του γεωμετρικού σχήματος. Βέβαια, στην περίπτωση των παιδιών του γυμνασίου 

παρουσιάζονται περισσότερες σχέσεις συνεπαγωγής από έργα κατανόησης 

γεωμετρικού σχήματος σε έργα χωρικής ικανότητας. Ενώ, στην περίπτωση των 
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παιδιών του δημοτικού εμφανίζονται πιο πολλές σχέσης συνεπαγωγής από έργα 

χωρικής ικανότητας σε έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος. 

4.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ Γ΄ ΦΑΣΗ 

Οι μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου, στην τρίτη φάση χορήγησης, φαίνεται 

να αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τα έργα χωρικής ικανότητας. Από τη μια οι 

μαθητές του δημοτικού αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο όλα τα έργα χωρικής 

ικανότητας και από την άλλη οι μαθητές του γυμνασίου τα διαχωρίζουν σε δύο 

ομάδες. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται να αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τα έργα PF και 

WL, τα οποία αφορούν εντοπισμό σχέσεων εντός των αντικειμένων. Επίσης με τον 

ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουν και οι δύο ηλικιακές ομάδες τα έργα CR, HF, HP και FB 

αφού τα δύο έργα (HF και HP) απαιτούν αποπλαισίωση δοσμένου σχήματος ή 

φιγούρας, το έργο FB απαιτεί ενοποίηση σχημάτων με περιστροφή για σχηματισμό 

δοσμένης φιγούρας και το έργο CR απαιτεί περιστροφή του σχήματος.  

Όσον αφορά τη συμπεριφορά των δυο ηλικιακών ομάδων στη σχέση μεταξύ των 

έργων χωρικής ικανότητας και κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος, παρατηρούμε 

ότι οι μαθητές του δημοτικού αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο όλα τα έργα, ενώ οι 

μαθητές του γυμνασίου τα διαχωρίζουν σε δύο ομάδες ομοιότητας. Η μια ομάδα 

αποτελείται από έργα και από τις δύο ομάδες, χωρικής ικανότητας και κατανόησης 

γεωμετρικού σχήματος, ενώ η δεύτερη ομάδα αποτελείται μόνο από έργα χωρική 

ικανότητας. Εντούτοις και στις δύο περιπτώσεις των ηλικιακών ομάδων, τα έργα 

χωρικής ικανότητας που συνδέονται άμεσα με τα έργα κατανόησης του γεωμετρικού 

σχήματος είναι τα HF, FB, SD, OF και CR. Αυτά τα έργα απαιτούν περιστροφή, 

εντοπισμό σχέσεων μεταξύ στοιχείων των σχημάτων και αποπλαισίωση.  

Ομοιότητα παρατηρείται και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και των 

δύο ηλικιακών ομάδων τα έργα. Το έργο λεκτικής κατανόησης DI2 και το έργο 
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αλλαγής θέσης της λειτουργικής κατανόησης OPpw1 αντιμετωπίζονται ως τα πιο 

δύσκολα έργα καθώς και το έργο HF της χωρικής ικανότητας. Ενώ ως πιο εύκολα έργα 

αντιμετωπίζονται το έργο αντιληπτικής κατανόησης PE1 και το έργο OF της χωρικής 

ικανότητας. Επιπρόσθετα, και στις δύο περιπτώσεις, εμφανίζονται σχέσεις 

συνεπαγωγής από έργα χωρικής ικανότητας σε έργα κατανόησης του γεωμετρικού 

σχήματος και η αντίθετη συνεπαγωγή. Γεγονός που υποδεικνύει τη συσχέτιση μεταξύ 

των έργων χωρικής ικανότητας και κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος.  

4.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στο συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζεται ένα μικρό μέρος των στατιστικών αναλύσεων 

και των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη της χωρικής 

ικανότητας και της αντίληψης του γεωμετρικού σχήματος (Spatial ability and 

geometrical thinking development)». Βασικό ερώτημα διερεύνησης του ερευνητικού 

αυτού προγράμματος ήταν οι σχέσεις ανάμεσα στην ανάπτυξη της χωρικής 

ικανότητας των μαθητών και της κατανόησης γεωμετρικού σχήματος σε μαθητές 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενα σημεία του βιβλίου αυτού, υπάρχουν διάφορα τεστ με τα οποία μπορεί 

κανείς να μετρήσει τη χωρική ικανότητα. Η επιλογή των τεστ που παρουσιάζεται στο 

παρόν βιβλίο βασίστηκε στα συμπεράσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας.  

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας εντοπίζονται πρώτες σχέσεις μεταξύ της 

χωρικής ικανότητας των μαθητών και της κατανόηση γεωμετρικού σχήματος. 

Περισσότερες από αυτές τις σχέσεις, όπως προκύπτουν μέσα και από διάφορες άλλες 

στατιστικές αναλύσεις, θα περιλαμβάνονται στη διατριβή της διδακτορικής 

φοιτήτριας Παναγιώτας Καλογήρου.   

Πιο συγκεκριμένα, η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των παιδιών του 

δημοτικού στις τρεις φάσεις συλλογής των δεδομένων έδειξε αρχικά ότι τα παιδιά του 
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δημοτικού εμφανίζουν αρκετές ομοιότητες αλλά και διαφορές στον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν τα έργα της χωρικής ικανότητας. Με μια πρώτη ματιά παρατηρούμε 

ότι στη δεύτερη φάση χορήγησης τα παιδιά του δημοτικού αντιμετωπίζουν 

διαφορετικά τα έργα χωρικής ικανότητας, αφού σχηματίζονται δύο ομάδες 

ομοιότητας. Ενώ στην πρώτη και τρίτη φάση χορήγησης σχηματίζονται τρεις 

υποομάδες ομοιότητας οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Κοιτάζοντας όμως πιο 

προσεκτικά παρατηρούμε ότι η δεύτερη ομάδα που σχηματίζεται στη δεύτερη φάση 

χορήγησης αποτελεί μια υποομάδα που εμφανίζεται στις δύο άλλες χορηγήσεις.  

Όσον αφορά τη συμπεριφορά των μαθητών του δημοτικού κατά τις τρεις φάσεις 

χορήγησης παρατηρούμε μια προοδευτική ενσωμάτωση των έργων της χωρικής 

ικανότητας με τα έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος. Συγκεκριμένα στην 

πρώτη φάση οι μαθητές αντιμετωπίζουν έξι έργα της χωρικής ικανότητας διαφορετικά 

από τα έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος. Στη δεύτερη φάση τα έργα 

χωρικής ικανότητας γίνονται τρία και στην τρίτη φάση οι μαθητές φαίνεται να 

αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τα έργα χωρικής ικανότητας και κατανόησης 

γεωμετρικού σχήματος, αφού όλα τα έργα ομαδοποιούνται σε μια ομάδα ομοιότητας. 

Βέβαια, τα έργα αυτά αποτελούν ξεχωριστή υποομάδα και εμφανίζονται τα ίδια και 

στις τρεις φάσεις (P, CC, HA, PF). Γεγονός που υποδεικνύει ότι οι μαθητές 

αντιμετωπίζουν με όμοιο έργο τα έργα αυτά. Αξιοσημείωτο είναι ότι και στις τρεις 

φάσεις, το γεγονός ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν με ίδιο τρόπο τα έργα κατανόησης 

του γεωμετρικού σχήματος, αφού εμφανίζονται να συνδέονται όλα μεταξύ τους και 

μαζί τους προστίθενται τα έργα χωρικής ικανότητας.    

Εξέλιξη στη συμπεριφορά των μαθητών όσον αφορά τα έργα χωρικής ικανότητας και 

κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος, παρατηρούμε και στα συνεπαγωγικά 

διαγράμματα. Προχωρώντας από την πρώτη στην τρίτη φάση χορήγησης, 

παρατηρούμε να εμφανίζονται πιο πολλές συνεπαγωγικές σχέσεις μεταξύ των έργων 

χωρικής ικανότητας και των έργων κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος, καθώς και 
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μια πιο ιεραρχημένη δομή. Επιπρόσθετα, εμφανίζονται αρκετές ομοιότητες ως προς 

τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα έργα οι μαθητές.  

Μέσα από αντίστοιχη σύγκριση των αποτελεσμάτων των τριών φάσεων για τους 

μαθητές γυμνασίου, οι μαθητές αυτοί με την πρώτη ματιά φαίνεται να μην 

παρουσιάζουν μια συστηματικότητα στη συμπεριφορά τους ως προς τα έργα χωρικής 

ικανότητας, αν και εμφανίζονται και στις τρεις φάσεις χορήγησης δύο ομάδες 

ομοιότητας. Κοιτάζοντας όμως πιο προσεκτικά διακρίνονται ομοιότητες σε ομάδες 

έργων τα οποία εμφανίζονται να συνδέονται με σχέσεις ομοιότητας και στις τρεις 

φάσεις (CR-HF-FB, SD-OF, P-CC, PF-WL). Οι ομοιότητες αυτές είναι πιο πολλές μεταξύ 

της δεύτερης και τρίτης φάσης χορήγησης. 

Όσον αφορά τη συμπεριφορά των μαθητών του γυμνασίου στα έργα χωρικής 

ικανότητας και κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος, εμφανίζεται και εδώ μια 

προοδευτικότητα. Στην πρώτη φάση χορήγησης οι μαθητές αντιμετωπίζουν με όμοιο 

τρόπο τα έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος με τρία μόνο έργα της χωρικής 

ικανότητας. Τα υπόλοιπα έργα χωρικής ικανότητας ομαδοποιούνται σε άλλη ομάδα 

ομοιότητας. Στη δεύτερη φάση, οι μαθητές φαίνεται να αντιμετωπίζουν τα πλείστα 

έργα χωρικής ικανότητας (εκτός από δύο) με τον ίδιο τρόπο με τα έργα κατανόησης 

του γεωμετρικού σχήματος. Ενώ στην τρίτη φάση, αν και ξεχωρίζουν σε διαφορετική 

ομάδα κάποια έργα χωρικής ικανότητας, τα υπόλοιπα έργα τα οποία εμφανίζονται 

στην ομάδα ομοιότητας με τα έργα κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος, 

εμπλέκονται με αυτά. Στη δεύτερη φάση τα έργα κατανόησης γεωμετρικού σχήματος 

ομαδοποιούνται μαζί και με αυτά συνδέονται τα έργα χωρικής ικανότητας. Ενώ στην 

τρίτη φάση τα έργα χωρικής ικανότητας συνδέονται με υποομάδες έργων κατανόησης 

γεωμετρικού σχήματος. Γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη σχέσεων ομοιότητας 

στον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι μαθητές τα έργα χωρικής ικανότητας και 

κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος.    
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Επίσης και στους μαθητές του γυμνασίου, εμφανίζεται εξέλιξη στη συμπεριφορά των 

μαθητών όσον αφορά τα έργα χωρικής ικανότητας και κατανόησης του γεωμετρικού 

σχήματος και στα συνεπαγωγικά διαγράμματα. Συγκεκριμένα, προχωρώντας από την 

πρώτη στην τρίτη φάση χορήγησης, παρατηρούμε να εμφανίζονται πιο πολλές 

συνεπαγωγικές σχέσεις μεταξύ των έργων χωρικής ικανότητας και των έργων 

κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος. Παράλληλα, εμφανίζονται αρκετές 

ομοιότητες ως προς τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα έργα οι μαθητές.  

Καταλήγοντας, το θέμα της χωρικής ικανότητας είναι πολύ σημαντικό, ώστε να 

θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί με τις αναλύσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το 

βιβλίο. Είναι όμως φανερό ότι η εισαγωγή έργων χωρικής ικανότητας μπορεί να 

βελτιώσει την επίδοση των μαθητών στη γεωμετρία. Αυτή η βελτίωση φαίνεται να 

είναι διαφορετικού βαθμού στο δημοτικό και το γυμνάσιο. Αυτό συνεπάγεται ότι 

πιθανή εισαγωγή δραστηριοτήτων  χωρικής ικανότητας στα Αναλυτικά Προγράμματα 

και στα σχολικά βιβλία για το δημοτικό και το γυμνάσιο πρέπει να γίνεται με 

διαφορετικό τρόπο. Επειδή στο βιβλίο αυτό δεν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

διδακτικής παρέμβασης, δεν μπορούμε να περιγράψουμε με ακρίβεια τους τρόπους 

αυτής της εισαγωγής. Αυτό είναι πιθανό να καταστεί δυνατό στη διδακτορική 

διατριβή της Παναγιώτας Καλογήρου ή σε άλλες παρόμοιες μελλοντικές έρευνες στη 

χωρική ικανότητα.  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΔΟΚΙΜΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Οδηγίες: 

Να απαντήσεις σε όσες περισσότερες ερωτήσεις από κάθε μέρος μπορείς. 

Πρέπει να απαντηθούν ερωτήσεις από όλα τα μέρη. 

Προσπάθησε να είσαι γρήγορος/η! 

Πρέπει να ακολουθείς το χρόνο που σου δίνεται για κάθε μέρος. 

Σε ευχαριστούμε για τη συνεργασία σου! 
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ΜΕΡΟΣ 1 (ETS kit - Ullstadius, Carlsedt & Gustafsson, 2004: Ekstrom, French & 

Harman, 1976) 

Στο μέρος αυτό δίνεται ένα σχήμα μέσα στο πλαίσιο αριστερά και πέντε σχήματα 

δεξιά. Ποιο από τα πέντε σχήματα που βρίσκονται δεξιά μπορεί να προκύψει από 

περιστροφή του σχήματος που βρίσκεται στα αριστερά; Να το βάλεις σε κύκλο. 

Έχεις 5 λεπτά στη διάθεσή σου! 

 

Παράδειγμα: 

 
 
1. 

 
2.  

 

     

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

  
 

 
  

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

 
    

 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 
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3.  

 
 
4.  

 
 
5.  

 
6.  

 
 
 

 

  

  

 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

 
 
 

 
 

 

 

  

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

 

 
 

 
  

 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

 

 

 

 

  
  

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 
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7. 

 
 
8.  

 
 
9.  

 
 
 
10. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

 

 

 

 

 

  
  

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

 

 

 

 

 

  
  

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

 

 

 

 

 

 
   

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 
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ΜΕΡΟΣ 2 (ETS kit - Ullstadius, Carlsedt & Gustafsson, 2004: Ekstrom, French & 
Harman, 1976) 

Στο μέρος αυτό θα πρέπει να εντοπίσεις μια από τις φιγούρες Α, Β, Γ που είναι 
κρυμμένη σε κάθε σύνθετη εικόνα. Η μορφή αυτή είναι η ίδια, όπως όταν 
παρουσιάζεται μόνη της. Να τη σχηματίσεις πιο έντονα και να γράψεις το γράμμα 
που αντιστοιχεί στη μορφή αυτή.  

Έχεις 10 λεπτά στη διάθεσή σου! 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Παράδειγμα: 

 

 

 

  

Α 
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_____________________________________________________________ 

 

 

1.                                                            2.  

                                       

 

 

 

3.         4.     
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5.             6. 

                                              

 

 

7.            8.       

                                                       

 

 

9.          10. 
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ΜΕΡΟΣ 3 (ETS kit - Ullstadius, Carlsedt & Gustafsson, 2004: Ekstrom, French & 
Harman, 1976) 

Στο μέρος αυτό θα πρέπει να εντοπίσεις την απλή μορφή που είναι κρυμμένη στα 
σύνθετα σχέδια. Να βάλεις √ κάτω από τη σύνθετη εικόνα στην οποία υπάρχει ίδια 
η απλή μορφή.  

Έχεις 3 λεπτά στη διάθεση σου! 

Απλή μορφή: 

 

 

Παράδειγμα: 

 

 

                              √                          √ 

 

_______________________________________________________________________ 
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Απλή μορφή: 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

  
 

   

 

 
    

     

 

 
    

   
 

  

 

   
 

  

 

 
    

     

 

 
  

 

 

 

 



 

150 

Απλή μορφή: 

 

 

_____________________________________________________________ 
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ΜΕΡΟΣ 4 (ETS kit - Ullstadius, Carlsedt & Gustafsson, 2004: Ekstrom, French & 
Harman, 1976) 

Στο μέρος αυτό υπάρχει πάνω από τη γραμμή ένα σχήμα. Να βάλεις σε κύκλο ποια 
από τα σχήματα που βρίσκονται κάτω από τη γραμμή πρέπει να ΕΝΩΘΟΥΝ ώστε να 
κατασκευαστεί το σχήμα που βρίσκεται πάνω από αυτή (τα σχήματα μπορούν μόνο 
να περιστραφούν). Τα σχήματα που θα ενωθούν μπορεί να είναι από 2 μέχρι 5. Θα 
σε βοηθούσε αν ζωγράφιζες κάπου τον τρόπο που ταιριάζουν τα σχήματα. 

Έχεις 10 λεπτά στη διάθεσή σου! 

Παράδειγμα: 

 

 

 

Σε αυτό το παράδειγμα χρειάζεται να ενωθούν τα τρία σχήματα που έχουν κυκλωθεί 
για να σχηματιστεί το ορθογώνιο που βρίσκεται πάνω από τη γραμμή, όπως φαίνεται 
πιο κάτω: 

 

Σε αυτό το παράδειγμα χρειάζεται να ενωθούν τα τέσσερα σχήματα που έχουν 
κυκλωθεί για να σχηματιστεί το ορθογώνιο που βρίσκεται πάνω από τη γραμμή, όπως 
φαίνεται πιο κάτω:  

 

 

 

1 

2 
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1.  

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

1

. 
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4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 
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7. 

 

 
 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

7

. 
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11. 

 

 
 

12. 

 

 

  

 

 

10. 
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ΜΕΡΟΣ 5 (ETS kit - Ullstadius, Carlsedt & Gustafsson, 2004: Ekstrom, French & 
Harman, 1976) 

Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται πάνω από τη γραμμή ο τρόπος με τον οποίο 
διπλώνεται ένα τετράγωνο χαρτόνι και η θέση στην οποία ανοίγουμε μια τρύπα 
όταν το χαρτόνι είναι διπλωμένο. Να βάλεις σε κύκλο το σχήμα κάτω από τη 
γραμμή που δείχνει πώς θα φαίνεται το χαρτόνι όταν ανοιχτεί. 

Έχεις 5 λεπτά στη διάθεσή σου! 

Παράδειγμα: 

 

                                          

 

 

             Α                          Β                         Γ                       Δ                           Ε  

1.  

 

                               

 

 

 

 

           Α                          Β                     Γ                         Δ                         Ε 
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2. 

           Α   Β       Γ   Δ              Ε 

3. 

 Α       Β  Γ     Δ     Ε 

4. 

  Α      Β         Γ                Δ     Ε 
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5. 

        Α          Β  Γ      Δ          Ε 

6. 

       Α   Β  Γ          Δ         Ε 

7. 

     Α          Β   Γ    Δ       Ε 
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8. 

 Α    Β     Γ                Δ        Ε 

9. 

  Α         Β    Γ     Δ      Ε 

10. 

 Α          Β   Γ        Δ     Ε 
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ΜΕΡΟΣ  6 (Kozhevnikov & Hegarty, 2001)) 

Στο μέρος αυτό πρέπει να ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΣ ότι βρίσκεσαι σε ένα από τα 7 σημεία που 
φαίνονται  στην εικόνα και ότι κοιτάζεις ΠΡΟΣ ένα από τα υπόλοιπα σημεία. Στο 
κέντρο του κύκλου είναι το σημείο στο οποίο βρίσκεσαι και το κατακόρυφο τόξο 
δείχνει το σημείο προς το οποίο κοιτάζεις. Πρέπει να σχεδιάσεις το κατάλληλο τόξο 
στον κύκλο που ακολουθεί για να δείξεις τη θέση ενός αντικειμένου.  

Έχεις 3 λεπτά στη διάθεσή σου! 

Παράδειγμα:  

 

 

Να φανταστείς ότι βρίσκεσαι στο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ και βλέπεις προς τα ΦΩΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ.  

Να ΔΕΙΞΕΙΣ πιο κάτω τη θέση του σήματος “STOP”, σχεδιάζοντας το κατάλληλο τόξο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αυτοκίνητο 

φώτα τροχαίας 

“STOP” 
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1. 

Να φανταστείς ότι βρίσκεσαι στη ΓΑΤΑ και κοιτάζεις προς το ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. 

Να ΔΕΙΞΕΙΣ πιο κάτω τη θέση του ΣΠΙΤΙΟΥ, σχεδιάζοντας το κατάλληλο τόξο. 

γάτα 

αυτοκίνητο 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να φανταστείς ότι βρίσκεσαι στη θέση του ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ και κοιτάζεις προς τη του 
σήματος “STOP”. 

Να ΔΕΙΞΕΙΣ πιο κάτω τη θέση του ΔΕΝΤΡΟΥ, σχεδιάζοντας το κατάλληλο τόξο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“STOP” 

λουλούδι 
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3. 

Να φανταστείς ότι βρίσκεσαι στη θέση της ΓΑΤΑΣ και κοιτάζεις προς το ΛΟΥΛΟΥΔΙ. 

Να ΔΕΙΞΕΙΣ πιο κάτω τη θέση του STOP, σχεδιάζοντας το κατάλληλο τόξο. 

γάτα 

λουλούδι 
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ΜΕΡΟΣ 7 (ETS kit - Ullstadius, Carlsedt & Gustafsson, 2004: Ekstrom, French & 
Harman, 1976) 

Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται στα αριστερά ένα κομμάτι χαρτόνι το οποίο θα 
διπλωθεί κατά μήκος των ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΩΝ γραμμών για να σχηματιστεί το 
στερεό που υπάρχει στα δεξιά. Να σημειώσεις στον πίνακα την ΑΚΜΗ του στερεού 
που αντιστοιχεί στην αριθμημένη πλευρά του χαρτονιού.  

Έχεις 5 λεπτά στη διάθεσή σου! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ΒΓ 

2 ΓΗ 

3 ΑΔ 

4 ΔΓ 

5 ΓΗ 
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1. 

____________________________________________________________ 

2.  

1 AΓ 

2 

3 

4 

5 

1 ΓΕ 

2 

3 

4 

5 
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3.  

 

 

  

 

 

 

_____________________________________________________________ 

4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ΓΖ 

2  

3  

4  

5  

1 ΒΓ 

2  

3  

4  

5  



167 

ΜΕΡΟΣ  8 (ETS kit - Ullstadius, Carlsedt & Gustafsson, 2004: Ekstrom, French & 
Harman, 1976) 

Στο μέρος αυτό δίνεται κάθε φορά ένα ζεύγος από κύβους με σύμβολα. Σε κάθε 
πλευρά υπάρχει ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ σύμβολο. Να αποφασίσεις κατά πόσο οι κύβοι 
μπορεί να είναι ΙΔΙΟΙ ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ. Οι κύβοι είναι ίδιοι αν ο ένας μπορεί να 
προκύψει από περιστροφή του άλλου.  

Έχεις 5 λεπτά στη διάθεσή σου! 

Παράδειγμα: 

 Ίδιοι Διαφορετικοί 

Στο παράδειγμα αυτό οι κύβοι είναι διαφορετικοί γιατί όταν περιστρέψουμε τον 
πρώτο κύβο προς τα αριστερά για να έχουμε το Α στην ίδια θέση που είναι στο 
δεύτερο κύβο, το N θα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του Α και όχι στη δεξιά του 
όπως εμφανίζεται στο δεύτερο κύβο. 

_____________________________________________________________ 

1. 

Ίδιοι Διαφορετικοί 

2. 

Ίδιοι Διαφορετικοί 

3. 

 Ίδιοι      Διαφορετικοί 



 

168 

4.  

            Ίδιοι              Διαφορετικοί 

 

5.  

               Ίδιοι              Διαφορετικοί 

 

6.  

                  Ίδιοι              Διαφορετικοί 

 

7.  

             Ίδιοι              Διαφορετικοί 

 

8. 

              Ίδιοι              Διαφορετικοί 
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9. 

Ίδιοι   Διαφορετικοί 

10. 

 Ίδιοι   Διαφορετικοί 

11. 

 Ίδιοι   Διαφορετικοί 

12. 

 Ίδιοι   Διαφορετικοί 
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 ΜΕΡΟΣ 9 (Water Level Test - Piaget & Inhelder, 1956) 

1. Να ζωγραφίσεις πως θα φαίνεται το επίπεδο του νερού όταν το μπουκάλι 
γείρει από την όρθια θέση που βρίσκεται στις θέσεις Α και Β που φαίνονται πιο 
κάτω. 

Έχεις 3 λεπτά στη διάθεσή σου! 

 

 

2. Ένα νήμα με ένα βαρίδιο κρέμεται από την κορυφή του αυτοκινήτου, όπως 
φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Να ζωγραφίσεις πως θα φαίνεται το νήμα με το 
βαρίδιο στις δύο θέσεις πάνω στο λόφο. 

 

 

3. Πώς θα φαίνεται το νερό μέσα στο δοχείο όταν γείρει από την όρθια θέση 
που βρίσκεται; Να βάλεις σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 
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ΜΕΡΟΣ 10 (Dureman-Sälde test battery - Psykologiförlaget, 1971) 

Στο μέρος αυτό δίνονται εικόνες από χέρια. Κάποιες από αυτές τις εικόνες 
αναπαριστούν δεξί χέρι και κάποιες εικόνες αριστερό χέρι. Εάν η εικόνα 
αναπαριστά δεξί χέρι να σημειώσεις √ στο δεξί τετράγωνο, εάν αναπαριστά 
αριστερό χέρι να σημειώσεις √ στο αριστερό τετράγωνο.  

Έχεις 3 λεπτά στη διάθεσή σου! 

Παράδειγμα: 
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ΜΕΡΟΣ 11 (ETS kit - Ullstadius, Carlsedt & Gustafsson, 2004: Ekstrom, French & 
Harman, 1976) 

Στο μέρος αυτό δίνονται διάφορα μπλεγμένα σχήματα, με κάποιους αριθμούς μέσα 
σε αυτά. Να παρατηρήσεις προσεκτικά την κάθε εικόνα και να απαντήσεις στις 
ερωτήσεις  που ακολουθούν. 

Έχεις 5 λεπτά στη διάθεσή σου! 

Παράδειγμα: 

Στην πιο κάτω εικόνα, ποιος αριθμός είναι μέσα στο τετράγωνο, αλλά όχι μέσα στο 
τρίγωνο;    

Απάντηση: το 2 

_______________________________________________________________________ 

1. Στη διπλανή εικόνα:

 Ποιος αριθμός είναι μέσα και στα τρία σχήματα;

Απάντηση:_____________ 

 Ποιος αριθμός είναι μέσα στο
τρίγωνο και στο τετράγωνο, αλλά
όχι στον κύκλο;

Απάντηση: _____________ 

 Ποιο είναι το άθροισμα των αριθμών που είναι μέσα στο τετράγωνο, αλλά
όχι στον κύκλο και το τρίγωνο;

Απάντηση: ______________________________ 

 Ποια είναι η διαφορά του αθροίσματος των αριθμών που βρίσκονται μέσα
στον κύκλο και όχι στο τρίγωνο και το τετράγωνο με τον αριθμό που
βρίσκεται μέσα στο τρίγωνο και όχι μέσα στον κύκλο και το τετράγωνο;

Απάντηση: ______________________________ 
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2. Στην πιο κάτω εικόνα μπερδεύτηκαν ένα αχλάδι, μια μπανάνα, ένα μήλο, 
ένα λεμόνι και λίγο σταφύλι. Να παρατηρήσεις προσεκτικά την εικόνα και 
να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

 

 Ποιος αριθμός βρίσκεται μόνο μέσα στο λεμόνι και στο μήλο; 

Απάντηση: ______________________________ 

 

 Ποιος αριθμός βρίσκεται μόνο μέσα στο μήλο, το λεμόνι και την μπανάνα 
και όχι στο σταφύλι και στο αχλάδι; 

Απάντηση: ______________________________ 

 

 Ποιος αριθμός βρίσκεται μόνο μέσα στο μήλο, το αχλάδι και το σταφύλι; 

Απάντηση: ______________________________ 

 

 Ποια η διαφορά του αριθμού που βρίσκεται μόνο μέσα στο σταφύλι και την 
μπανάνα με τον αριθμό που βρίσκεται μόνο μέσα στο σταφύλι και στο 
αχλάδι; 

Απάντηση: ______________________________ 
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ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ 

1. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω φράσεις. Να χρησιμοποιήσεις τις λέξεις που
νομίζεις  ότι ταιριάζουν καλύτερα. 

Το σχήμα ΙΚΛΘ είναι  …………………………. 

Το σχήμα ΕΖΗΛ είναι …………………………. 

Το σχήμα ΛΓΘ είναι …………………………... 

2. Να μελετήσεις προσεκτικά το παρακάτω σχήμα.

Α. Πόσα τετράγωνα βλέπεις στο σχήμα; 

Β. Να τα ονομάσεις: 

. 

  





  



  

Έχεις 20 λεπτά στη διάθεσή σου για αυτό το 
μέρος. 



 

176 

3. Στο πιο κάτω σχήμα παριστάνεται ένα τετράγωνο και ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Το 
μήκος της πλευράς ΔΕ είναι 8 cm, της πλευράς ΓΕ είναι 10 cm και της πλευράς ΒΓ 
είναι 6 cm. Να υπολογίσεις το μήκος της πλευράς ΓΔ και να δείξεις τον τρόπο που 
εργάστηκες για να το βρεις. 

 

 

Τρόπος λύσης: 

 

 

4. Ο Βασίλης έφτιαξε ένα ορθογώνιο στο τετράδιο του. Το σχήμα Α είναι το 
ορθογώνιο όπως φαίνεται με μεγεθυντικό φακό. Να βάλεις σε κύκλο τον αριθμό 
της εικόνας που δείχνει το ορθογώνιο, έτσι όπως το έφτιαξε ο Βασίλης στο τετράδιό 
του. 

 

 

 

 



177 

5. Η Άννα έφτιαξε το παραλληλόγραμμο Β στο τετράδιό της. Να βάλεις σε κύκλο τον
αριθμό της εικόνας που δείχνει το παραλληλόγραμμο, έτσι όπως θα φαίνεται με 
μεγεθυντικό φακό. 

6. Το τραπέζιο και το ορθογώνιο έχουν το ίδιο εμβαδό. Να υπολογίσεις το μήκος της
πλευράς του ορθογωνίου και να εξηγήσεις τον τρόπο που εργάστηκες. 

3 cm

3 cm

4 cm

3 cm

5 cm 5 cm

4 cm

Το μήκος της πλευράς του ορθογωνίου είναι ……… εκατοστά, 

γιατί………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    1       2 3 

1 2 3

Β 

1
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7. Η Μαρία πρέπει να ταιριάξει τις κάρτες που δείχνουν ίδια σχήματα. Να βάλεις  
σε κύκλο τον αριθμό της κάρτας που δείχνει ακριβώς το ίδιο σχήμα με την κάρτα 
της Μαρίας.  

 

 

 

 

 

8. Ο Θεοδόσης ένωσε το τρίγωνο 1 και το τρίγωνο 2 με τον τρόπο που φαίνεται πιο 
κάτω και έφτιαξε τη φιγούρα Α. Να υπολογίσεις την περίμετρο της φιγούρας Α. 

 

Η περίμετρος της φιγούρας Α είναι ………… εκατοστά, 

γιατί…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Το σχήμα ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο. Να παρατηρήσεις τα σκιασμένα ορθογώνια 1 
και 2. Να βάλεις σε κύκλο τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσεις την απάντησή 
σου. 

 

α. Το ορθογώνιο 1 έχει μεγαλύτερο εμβαδόν από το ορθογώνιο 2,  

β. Το ορθογώνιο 1 έχει ίσο εμβαδόν με το ορθογώνιο 2,  

γ.  Το ορθογώνιο 1 έχει μικρότερο εμβαδόν από το ορθογώνιο 2,  

γιατί……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Ένας βοσκός θέλει να βγάλει το κοπάδι του να βοσκήσει. Θέλει να βρει ένα 
χωράφι όπου να υπάρχει πολύ χορτάρι για τα πρόβατά του. Ο βοσκός 
δυσκολεύεται να διαλέξει μεταξύ του χωραφιού Α και Β. Να εισηγηθείς στο βοσκό 
ποιο χωράφι από τα δύο να επιλέξει, ώστε τα πρόβατά του να έχουν το 
περισσότερο χορτάρι  και να εξηγήσεις την επιλογή σου. 

 

Ο βοσκός πρέπει να επιλέξει: 

α) Το Α 

β) Το Β 

γ) Έχουν και τα δύο το ίδιο χορτάρι 

 

γιατί……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. Μέσα στο τρίγωνο ΑΒΓ υπάρχουν κρυμμένα 3 παραλληλόγραμμα και 1 
τραπέζιο. Μπορείς να τα εντοπίσεις και να τα ονομάσεις;  

 

Παραλληλόγραμμα:  

1. …………….. 

2. …………….. 

3. …………….. 

Τραπέζιο: …………………… 

 

12. Στην πιο κάτω εικόνα το σχήμα 1 είναι ισόπλευρο τρίγωνο, το σχήμα 2 είναι 
ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και τα σχήματα 3 και 4 είναι τετράγωνα. Να 
συγκρίνεις τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΓ και ΘΙ.  

 

 

Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΓ είναι  

Α) μεγαλύτερο 

Β) μικρότερο 

Γ) ίσο 

από το ευθύγραμμο τμήμα ΘΙ 

γιατί……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. Στο πιο κάτω σχήμα  το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές (ΓΑ = ΓΒ). Να υπολογίσεις

τις γωνίες â ,
ˆ1 , 2̂  και ̂  και να εξηγήσεις τον τρόπο που εργάστηκες για να τις

υπολογίσεις.  

Η γωνία 
ˆ1  είναι ………..……… μοίρες,

γιατί…………………..………………………………………………………………………………………………………… 

Η γωνία 2̂  είναι ………..……… μοίρες,

γιατί…………………..………………………………………………………………………………………………………… 

Η γωνία â  είναι ………..……… μοίρες,

γιατί…………………..………………………………………………………………………………………………………… 

Η γωνία ̂  είναι ………..……… μοίρες,

γιατί…………………..………………………………………………………………………………………………………… 
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