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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ ρσξηθή αληίιεςε έρεη απαζρνιήζεη πνιινύο εξεπλεηέο από ηόηε πνπ ζεκειηώζεθε σο 

κηα μερσξηζηή δηάζηαζε κέζα από ηηο παξαγνληηθέο αλαιύζεηο πνπ ρξνλνινγνύληαη από 

ηε δεθαεηία ηνπ 1920 (Goldberg & Meredith, 1974). θνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

είλαη ε κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ζε ζρέζε κε ηελ ελλνηνινγηθή 

ζύιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο από ηνπο καζεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο βαζίδνληαη ζηνπο αθόινπζνπο άμνλεο δηεξεύλεζεο: 

1.  Ζ δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ησλ καζεηώλ ηεο Δ΄ θαη η΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ, Α΄ 

θαη Β΄ ηάμεο ηνπ γπκλαζίνπ θαζώο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζύιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνύ 

ζρήκαηνο. 

2. Ζ ζρέζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζύιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνύ 

ζρήκαηνο ησλ καζεηώλ. 

3. Ζ ζύγθξηζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζύιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνύ 

ζρήκαηνο ησλ καζεηώλ δεκνηηθήο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο.  

 Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζε δύν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Σα 

ππνθείκελα ηεο πξώηεο κέηξεζεο ήηαλ 1029 καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη 591 

καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ. Δλώ ζηε δεύηεξε κέηξεζε ζπκκεηείραλ 992 καζεηέο ηνπ 

δεκνηηθνύ θαη 553 καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ. Γηα ην ζθνπό ηεο παξνύζαο εξγαζίαο 

θαηαζθεπάζηεθαλ δύν δνθίκηα: έλα δνθίκην ρσξηθήο αληίιεςεο θαη έλα δνθίκην 

ελλνηνινγηθήο ζύιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο. Σα δύν δνθίκηα θαηαζθεπάζηεθαλ 

κεηά από εθηεηακέλε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο, ζρεηηθά κε ηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ηελ ελλνηνινγηθή 

ζύιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο.    

 Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε ρσξηθή αληίιεςε είλαη κηα κνλνδηάζηαηε 

νληόηεηα, ε νπνία παξακέλεη αλαιινίσηε ζηηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη γηα ηα 

δύν δηαθνξεηηθά ειηθηαθά επίπεδα ηεο έξεπλαο (δεκνηηθό θαη γπκλάζην). Από ηελ άιιε ε 

ελλνηνινγηθή ζύιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο επεξεάδεηαη από ηελ αληηιεπηηθή, 

ιεηηνπξγηθή θαη ιεθηηθή ζύιιεςε ησλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ από ηνπο καζεηέο. Ζ δνκή 

θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζύιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο, παξακέλεη αλαιινίσηε ζηηο 

δύν δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο θαη γηα ηα δύν ειηθηαθά επίπεδα (δεκνηηθό θαη γπκλάζην). 

 Ζ παιηλδξνκηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε όηη ε ρσξηθή αληίιεςε απνηειεί 

ζεκαληηθό παξάγνληα πξόβιεςεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζύιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνύ 
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ζρήκαηνο. πγθεθξηκέλα, ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο ζρέζεο, έδεημε όηη ε ρσξηθή αληίιεςε 

καδί κε ηελ αληηιεπηηθή ζύιιεςε, δεκηνπξγνύλ έλα λέν παξάγνληα, ηνλ παξάγνληα 

«Δηδηθή Υσξηθή Αληίιεςε», ν νπνίνο πξνβιέπεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ ζηε 

ιεηηνπξγηθή θαη ιεθηηθή ζύιιεςε. 

 Αλαθνξηθά κε ηε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ ηνπ δεκνηηθνύ θαη ηνπ γπκλαζίνπ 

ζηελ επίδνζή ηνπο ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ηελ ελλνηνινγηθή ζύιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνύ 

ζρήκαηνο, θάλεθε όηη θαζώο απμάλεηαη ε ειηθία, απμάλεηαη θαη ε επίδνζή ηνπο. Δπηπιένλ, 

κέζα από ηελ αλάιπζε νκνηόηεηαο απνδείρηεθε όηη όινη νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηα 

έξγα ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ελλνηνινγηθήο ζύιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο, κε ηνλ 

ίδην ηξόπν.  
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ABSTRACT 

 

Spatial ability has been the focus of much research ever since it was documented as a 

distinct dimension by factor analytic studies dating from the 1920s (Goldberg & Meredith, 

1974). The main aim of the present study was to investigate the development of spatial 

ability in relation to students’ geometrical figure apprehension, according to Duval (1995, 

1999). More specifically, the research questions are based on the following four main 

topics:  

1. The structure of students’ (age 10-13 years old) spatial ability and geometrical 

figure apprehension.  

2. The relationship between students’ spatial and geometrical abilities.  

3. Comparing the spatial ability and geometrical figure apprehension of primary 

and secondary school students.  

The collection of data derived from two measurements at distinct points in a period 

of time. The participants of the first measure were 1029 primary school students and 591 

secondary school students while in the second measure the participants were 992 primary 

school students and 553 secondary school students. Data was collected through two tests 

which were constructed for the needs of the present study: a spatial ability test and a 

geometrical figure apprehensions test. The tests have been developed after an extensive 

review of the relevant literature in mathematics education and cognitive psychology in 

relation to the spatial ability and geometrical figure apprehension.  

The results revealed that spatial ability is a unitary construct which remains 

invariant across the two different time periods and for the two different age groups 

(primary and secondary school students). On the other hand, geometrical figure 

apprehension influences students’ perceptual, discursive and operative apprehension of 

geometrical figures, but also its structure remains invariant across time and for both age 

groups. 

Regression analysis results suggest that students’ spatial ability constitutes of a 

strong predictor of their geometrical figure apprehension. Particularly, the analysis carried 

out showed that spatial ability and perceptual apprehension generate a new factor, called 

“Spatial Perception”, which can predict operative and discursive apprehension. 

Regarding the comparison between primary and secondary school students on 

spatial ability and geometrical figure apprehension, it seemed that as students’ age 

increased, their performance increased too. Moreover, the similarity analysis provided 
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evidence that students of all age groups generally confronted spatial ability tasks and 

geometrical figure apprehension tasks in the same way.  
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ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ 

 

Ζ ζπγγξαθή κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απνηειεί κηα ζθιεξή αιιά ζπγρξόλσο 

επνηθνδνκεηηθή εκπεηξία. Φζάλνληαο ζην ηέινο ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο 

ζπλεηδεηνπνίεζα όηη απνηέιεζε ηνλ θαξπό πξνζσπηθνύ αγώλα, αιιά ζπγρξόλσο θαη 

ζπλδξνκήο θαη ππνζηήξημεο πνιιώλ αλζξώπσλ, ζηνπο νπνίνπο ζέισ λα εθθξάζσ ηελ 

εηιηθξηλή κνπ επγλσκνζύλε.  

Λίγεο ιέμεηο ζε κηα ζειίδα είλαη αδύλαην λα απνηηκήζνπλ ηε ζπλεηζθνξά όισλ. ε 

όινπο όζνπο αλαθέξνκαη παξαθάησ αιιά θαη ζε όινπο εθείλνπο πνπ είλαη αδύλαην λα 

αλαθεξζώ νλνκαζηηθά, λα γλσξίδνπλ όηη ηνπο επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο. 

Έηζη, πξώηα από όινπο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα κνπ, θαζεγεηή Αζαλάζην 

Γαγάηζε, ν νπνίνο κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα εθπνλήζσ ηελ παξνύζα δηαηξηβή. Σν άξηην 

ζεσξεηηθό ηνπ ππόβαζξν θαη ε εξεπλεηηθή ηνπ εκπεηξία ζπλέβαιαλ κε ηξόπν νπζηαζηηθό 

ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Δθθξάδσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο γηα ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη εκπηζηνζύλε πνπ έδεημε ζην πξόζσπό κνπ.  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ην Μάξην Πηηηάιε, Δηδηθό Δθπαηδεπηηθό 

Πξνζσπηθό ζην Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο, ν νπνίνο κε ηδηαίηεξε πξνζπκία κε 

βνήζεζε ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζε όια ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο 

γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έθαλαλ λα εμεηάζνπλ ηελ δηαηξηβή κνπ θαη ηδηαίηεξα ηνλ θαζεγεηή 

Κσλζηαληίλν Υξίζηνπ. Οη εύζηνρεο παξαηεξήζεηο ηνπο ζπλέβαιαλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ 

ηειηθνύ θεηκέλνπ ηεο δηαηξηβήο. 

Δπραξηζηώ επίζεο, ηελ ππνςήθηα δηδαθηνξηθό Άληξε Πεηξίδνπ, θαζώο θαη ηνπο 

δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ, πνπ κε πξνζπκία παξαρώξεζαλ κέξνο ηνπ 

δηδαθηηθνύ ηνπο ρξόλνπ γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δνθηκίσλ ζηνπο καζεηέο ηνπο. Δθθξάδσ ηηο 

ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά. 

Πάλσ από όια όκσο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ είλαη 

πάληνηε θνληά κνπ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο κνπ θαη κνπ παξέρεη άπιεηε αγάπε, 

θαηαλόεζε θαη νπζηαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ζε νηηδήπνηε θαη αλ επηρεηξώ. Ζ ζπλεηζθνξά 

ηνπο έρεη άπεηξεο δηαζηάζεηο. Παξόια απηά ζα πξνζπαζήζσ ιέγνληαο έλα απέξαλην 

επραξηζηώ ζηνπο γνλείο κνπ Γεώξγην θαη Μαξία, γηα ηηο αμίεο πνπ κνπ θαιιηέξγεζαλ θαη 

κνπ αλέπηπμαλ ηελ αλάγθε γηα ηελ ζπλερή αλαδήηεζε ηεο γλώζεο. Πνηέ δελ έπαςαλ λα 

πηζηεύνπλ ζε εκέλα θαη δελ ζηακάηεζαλ πνηέ λα κνπ ζπκίδνπλ όηη ην κόλν πνπ κπνξεί λα 

ζηακαηήζεη έλαλ άλζξσπν πνπ πξνζπαζεί, είλαη ν ίδηνο ηνπ ν εαπηόο. Θεξκέο επραξηζηίεο 
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εθθξάδσ θαη ζηα ηξία αδέξθηα κνπ, πνπ πάληα κε ζηεξίδνπλ κε ην δηθό ηνπο ηξόπν. 

Βέβαηα, ε παξνύζα δηαηξηβή δελ ζα ήηαλ εθηθηή ρσξίο ηελ απεξηόξηζηε αγάπε, 

ελζάξξπλζε θαη εκπηζηνζύλε, ηελ πλεπκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ην 

κνλαδηθό ραξαθηήξα ηνπ ζπδύγνπ κνπ, Γεκήηξε.  

Έλα κεγάιν επραξηζηώ ζε όινπο!  
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ηελ νηθνγέλεηα κνπ  

θαη ην Γεκήηξε 
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1 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ I 

 

ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

Ο άλζξσπνο δεη θαη θηλείηαη ζε έλαλ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν νηηδήπνηε ππάξρεη έρεη 

θάπνηα ρσξηθή ζέζε. Γηα λα επηδήζεη ν άλζξσπνο, ζα πξέπεη λα νξγαλψζεη ηε δξάζε ηνπ 

ηνπνζεηψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη παξαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηηο 

ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν απηφ 

(Newcombe & Huttenlocher, 2000). Οη Hegarty θαη Waller (2005), αλαθέξνπλ φηη ε 

ρσξηθή αληίιεςε είλαη απαξαίηεηε ηθαλφηεηα ζε έλα κεγάιν αξηζκφ θαζεκεξηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ηε κεηαθίλεζε ησλ επίπισλ ζε έλα δσκάηην, ηελ εηνηκαζία ησλ 

απνζθεπψλ θαη ηε κεηαθίλεζε ηνπ αηφκνπ ζε κηα πφιε. 

Παξάιιεια, ν Freudenthal (1973) αλαθέξεη φηη ε γεσκεηξία είλαη έλαο ρψξνο ζηνλ 

νπνίν ην παηδί δεη, αλαπλέεη θαη θηλείηαη θαη ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ηνλ γλσξίζεη, λα ηνλ 

εμεξεπλήζεη θαη λα ηνλ θαηαθηήζεη πξνθεηκέλνπ λα δεη θαη λα θηλείηαη θαιχηεξα ζε απηφλ 

(ζηνπο Ryu, Chong & Song, 2007). Ζ θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ, νη ζρέζεηο θαη ν νπηηθφο 

ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν απνηεινχλ ζεκαληηθέο ζπληζηψζεο ηεο γεσκεηξηθήο θαη 

επξείαο καζεκαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο ζθέςεο (Michaelides, 2003). Ο Bishop (1983) 

εχζηνρα αλαθέξεη φηη ε γεσκεηξία είλαη ηα καζεκαηηθά ηνπ ρψξνπ.   

Ζ ρσξηθή αληίιεςε είλαη έλα ζέκα ην νπνίν απαζρφιεζε ηφζν ςπρνιφγνπο φζν θαη 

εξεπλεηέο ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο. Οη πξψηεο κειέηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο ρξνλνινγνχληαη γχξσ ζηε δεθαεηία ηνπ '40 θαη ηε δεθαεηία ηνπ '50, ζηε 

βηβιηνγξαθία ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο. Δληνχηνηο, ε έλλνηα πξνθαινχζε ελδηαθέξνλ 

ζηνπο ςπρνιφγνπο (Spearman, 1927· Thurstone, 1938· ζην Unal, 2005) κία δεθαεηία 

λσξίηεξα.  

Απφ ηε θχζε ηεο ε ρσξηθή αληίιεςε απνηειεί έλα πνιχπινθν ζέκα, κε 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο απφ θάζε εξεπλεηή. Οη αληηιήςεηο ησλ εξεπλεηψλ ζπγθξνχνληαη ΠΑ
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φρη κφλν ζηελ πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηνπ φξνπ ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο, αιιά θαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ρσξηθψλ ηθαλνηήησλ, ζηελ νλνκαζία ησλ παξαγφλησλ θαη 

ζηα ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ θάζε παξάγνληα. 

ε εθείλεο ηηο αξρηθέο κειέηεο, πάξα πνιινί καζεκαηηθνί (Barakat, 1951· Wrigley, 

1958· ζην Unal, 2005) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ρσξηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 

καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην, φπσο ε άιγεβξα θαη ε γεσκεηξία. 

Γηαπίζησζαλ φηη ε ρσξηθή αληίιεςε ζπζρεηίζηεθε πεξηζζφηεξν κε ηελ ηθαλφηεηα ζηε 

γεσκεηξία παξά ζηελ άιγεβξα (ζην Bishop, 1983, ζει.181· ζην Unal, 2005). Απφ ηφηε, ε 

ρσξηθή αληίιεςε ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ απφθηεζε πςειψλ καζεκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ (Battista, 1994, 1998, 1999· Battista & Clements, 1990, 1991, 1996, 2002· 

Battista, Wheatley & Talsma, 1982, 1989· Bishop, 1983· Clements & Battista, 1992· 

DelGrande, 1987· Guay & McDaniel, 1977· Wheatley, 1990, 1992· ζην Unal, 2005). Γηα 

απηφ ην National Council of Mathematics (2000) έρεη ζέζεη σο θεληξηθφ ζηφρν ζηα 

καζεκαηηθά ηνπ ζρνιείνπ, ηελ αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο.  

  

 

Σν Πξφβιεκα θαη ν θνπφο ηεο Δξγαζίαο 

 

Ζ ρσξηθή αληίιεςε έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο εξεπλεηέο απφ ηφηε πνπ ζεκειηψζεθε σο 

κηα μερσξηζηή δηάζηαζε κέζα απφ ηηο παξαγνληηθέο αλαιχζεηο πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1920 (Goldberg & Meredith, 1974). Γεληθά ε ρσξηθή αληίιεςε 

πεξηιακβάλεη ηελ επίιπζε νπηηθψλ πξνβιεκάησλ ή έξγσλ πνπ απαηηνχλ απφ ηνπο ιχηεο λα 

ππνινγίζνπλ, λα πξνβιέςνπλ ή λα θξίλνπλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε ζρήκαηα δηαθνξεηηθψλ 

πιαηζίσλ (Elliot & Smith, 1983). πγθεθξηκέλα, ε ρσξηθή αληίιεςε ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ λα αλαδεηνχλ ζε έλα νπηηθφ πεδίν κε ζθνπφ λα εληνπίζνπλ 

κνξθέο, ζρήκαηα θαη ζέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ λνεηηθέο 

παξαζηάζεηο απηψλ ησλ κνξθψλ, ζρεκάησλ θαη ζέζεσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ 

απηέο ηηο αλαπαξαζηάζεηο λνεξά (Carroll, 1993). 

Αλ θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί αξθεηνί νξηζκνί γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

αληίιεςεο ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ απφ ςπρνιφγνπο θαη εξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

καζεκαηηθήο παηδείαο (Lean & Clements, 1981· Linn & Petersen, 1985· Lohman, 1996· ΠΑ
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Gorgorió, 1998), δελ ππάξρεη έλαο εληαίνο θνηλά απνδεθηφο ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο δηαθέξεη 

αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δηαθσλίεο σο πξνο ηε δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ε 

νπνία πξνθχπηεη κέζα απφ κειέηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ (Burton & Fogarty, 2003· 

Colom, Contreras, Botella & Santacreu, 2002· Kimura, 1999· Linn & Petersen, 1985· 

Lohman, 1993· McGee, 1979·  Paivio, 1971). Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία 

επηβεβαίσζε, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη κέρξη ηψξα, έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν 

γηα ηε ρσξηθή αληίιεςε. 

Ζ ηθαλφηεηα νπηηθνπνίεζεο ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ απνηειεί ζεκειηψδε ζηνηρείν 

ηνπ γεσκεηξηθνχ ζπιινγηζκνχ θαη ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο επξχηεξα (Bishop, 1980, 

1989· Goldenberg, Cuoco, & Mark, 1998). Απφ ηελ άιιε, ε γεσκεηξία ζεσξείηαη απφ ηνπο 

καζεηέο σο έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα ζέκαηα ησλ καζεκαηηθψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ε 

αλαγλψξηζε επίπεδσλ ζρεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο, επεξεάδεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ 

παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο νπηηθήο αληίιεςεο. χκθσλα κε ηνπο English 

θαη Warren (1995), ν ηξφπνο πνπ νπηηθνπνηεί ην άηνκν έλα ζρήκα, είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο. 

Χζηφζν, πνιινί άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε απηή ηε δηαδηθαζία. 

Πνιινί καζεκαηηθνί έρνπλ κειεηήζεη ην γεσκεηξηθφ ζπιινγηζκφ ησλ καζεηψλ, 

ζηεξηδφκελνη ζε δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά πιαίζηα. Γηα παξάδεηγκα, ην δεχγνο van Hiele 

(1986) αλαθέξνληαη ζε επίπεδα γεσκεηξηθήο ζθέςεο, ν Fischbein (1993) εηζήγαγε ηε 

ζεσξία ησλ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ θαη ν Duval (1998) εηζεγήζεθε ηε γλσζηηθή 

αλάιπζε ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο. πγθεθξηκέλα, ν Duval (1995, 1999) δηέθξηλε ηέζζεξα 

είδε ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο· ηελ αληηιεπηηθή, ηε ζεηξηαθή, ηε ιεθηηθή θαη 

ηε ιεηηνπξγηθή ζχιιεςε. 

Πξφζθαηα νη Deliyianni, Elia, Gagatsis, Monoyiou θαη Panaoura (2009) έρνπλ 

επηβεβαηψζεη έλα κνληέιν ηξίηεο ηάμεο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο αληηιεπηηθήο, ιεηηνπξγηθήο 

θαη ιεθηηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Χζηφζν ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο θαη ησλ εηδψλ ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, φπσο 

πξνηείλεηαη απφ ηνλ Duval (1995, 1999), δελ έρεη επαιεζεπηεί εκπεηξηθά αθφκε. Έηζη, 

θχξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ζε ζρέζε κε 

ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο απφ ηνπο καζεηέο.   
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Σθνπόο Εξγαζίαο 

 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ζε ζρέζε κε ηελ 

ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο απφ ηνπο καζεηέο. πγθεθξηκέλα, ε 

έξεπλα ζηνρεχεη λα εξεπλήζεη: (α) ηε δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ ηεο Δ΄ 

θαη η΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ, Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ηνπ γπκλαζίνπ θαζψο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, (β) ηε ζρέζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ησλ καζεηψλ, (γ) ηηο νκνηφηεηεο θαη 

ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ γπκλαζίνπ σο πξνο ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ζηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο, θαη (δ) λα επηζεκάλεη ζεκαληηθέο εηζεγήζεηο γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, 

ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη κέζα, φζνλ αθνξά ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ζηελ 

ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ 

θαη ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ. 

 

 

Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

Σα θχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο φπσο απνξξένπλ απφ ην ζθνπφ ηεο 

εξγαζίαο είλαη: 

(α) Πνηνη παξάγνληεο ζπλζέηνπλ ηε ρσξηθή αληίιεςε ησλ καζεηψλ ηεο Δ΄ θαη η΄ ηάμεο 

ηνπ δεκνηηθνχ, Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη πνηα είλαη ε δνκή ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο; 

(β) Πνηα είλαη ε δνκή ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ησλ καζεηψλ ηεο Δ΄ θαη η΄ ηάμεο ηνπ 

δεκνηηθνχ Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ; 

(γ) Ζ δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο είλαη ζηαζεξή ή δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ ειηθία; 

(δ) Πνηα ε ζρέζε κεηαμχ ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ησλ καζεηψλ; ΠΑ
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(ε) Πνηνη παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο 

επεξεάδνληαη απφ ηε ρσξηθή αληίιεςε; 

(ζη) Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ σο πξνο ηε 

ρσξηθή ηνπο αληίιεςε θαη ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο; 

 

 

εκαζία θαη Πξσηνηππία ηεο Δξγαζίαο 

 

Ζ ζεκαζία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη πξνζπαζεί λα κειεηήζεη ηε 

ζρέζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Duval (1995, 1999), πεδίν ην νπνίν δελ 

έρεη κειεηεζεί πξνεγνπκέλσο. Αξρηθά έγηλε πξνζπάζεηα, κε βάζε ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία, λα δηαζαθεληζηνχλ νη φξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ζηε 

ζπλέρεηα, κε βάζε ηελ πξνηεηλφκελε δνκή απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο (Kimura, 1999· Linn 

& Petersen, 1985· Lohman, 1993· McGee, 1979· Paivio, 1971), έγηλε πξνζπάζεηα γηα 

επηβεβαίσζε ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο γηα παηδηά Δ΄ θαη η΄ 

ηάμεο δεκνηηθνχ, Α΄ θαη Β΄ ηάμεο γπκλαζίνπ. Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαθάλεθε φηη ην 

κνληέιν απηφ απνηειείηαη απφ έλα θαη κνλαδηθφ παξάγνληα, παξ‟ φιεο ηηο αληηθξνπφκελεο 

απφςεηο δηαθφξσλ εξεπλεηψλ. 

Αθνινχζσο δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, γηαηί αλ θαη έρεη επηβεβαησζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο επίδνζεο ζηα καζεκαηηθά (Battista, 1990· McGee, 1979· 

Sherman, 1979· Smith, 1964), ν ξφινο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο είλαη πνιχ ζχλζεηνο ζηε 

γεσκεηξία (Clements, 1997). Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη ε ρσξηθή αληίιεςε κπνξεί 

λα πξνβιέςεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε απφ ηελ 

πεξαηηέξσ κειέηε ηεο ζρέζεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. πγθεθξηκέλα, δηαθάλεθε φηη εθηφο 

απφ ηε ρσξηθή αληίιεςε, απαηηείηαη θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο αληηιεπηηθήο ζχιιεςεο γηα λα 

ππάξρεη επίδξαζε ζηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.  ΠΑ
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Αμηνζεκείσην, φζνλ αθνξά ηελ παξνχζα εξγαζία, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε κέζα απφ δχν δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ 

δείγκαηνο θαη καο έδσζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ξπζκφ αιιαγήο ηφζν ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο φζν θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, θάλεθε φηη ηφζν ε δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο, φζν θαη ε δνκή ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο παξακέλνπλ αλαιινίσηεο ηφζν ζηε 

δεχηεξε ρνξήγεζε ησλ δεδνκέλσλ, φζν θαη ηα δχν δηαθνξεηηθά ειηθηαθά επίπεδα πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα (δεκνηηθφ θαη γπκλάζην). 

 Παξφιν πνπ ε δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο παξακέλεη αλαιινίσηε, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε επίδνζε 

ησλ καζεηψλ απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ην ειηθηαθφ ηνπο επίπεδν. ηνηρείν πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε ησλ Clements θαη Battista (1992) φηη ε επίδνζε ζηα ρσξηθά έξγα 

βειηηψλεηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο ζπλέβαιαλ ζηελ έξεπλα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ρσξηθήο αληίιεςεο θαη γεσκεηξίαο ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο παηδηψλ θαη θπξίσο γηα ηε 

δεκνηηθή θαη κέζε εθπαίδεπζε. Παξάιιεια, δφζεθαλ απαληήζεηο γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

ρσξηθήο αληίιεςεο ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελλνηνινγηθή 

ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.  

 

 

Πεξηνξηζκνί ηεο Έξεπλαο 

 

Ο ζεκαληηθφηεξνο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνξνχζε ην δείγκα ηεο εξγαζίαο.  

Λφγσ ηνπ πηεζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ δελ ππήξραλ πνιιά 

ηκήκαηα δηαζέζηκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο. Έηζη κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην 

δείγκα δελ ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ. 

Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο, αθνξά ηα εξγαιεία κέηξεζεο, απφ ηα νπνία 

ελδερνκέλσο λα πξνθχπηνπλ ζθάικαηα ζηε κέηξεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα έξγα πνπ 

κεηξνχλ ηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, 

είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη αξθεηά ζχλζεηα, ηδίσο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ. Δπίζεο, ην 

γεγνλφο φηη ηα δνθίκηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ γξαπηά, ζπλεπάγεηαη φηη ηα έξγα πνπ ΠΑ
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πεξηιήθζεθαλ ζε απηά αλαθέξνληαη κφλν ζε ηθαλφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κέζσ 

γξαπηνχ δνθηκίνπ. πγθεθξηκέλα, νη γεσκεηξηθέο ηθαλφηεηεο πνπ κεηξήζεθαλ 

αλαθέξνληαη ζε ρεηξηζκνχ έξγσλ πνπ παξνπζηάδνληαη κε ζηαηηθέο εηθφλεο ζε έλα θχιιν 

ραξηηνχ, φπσο δειαδή είλαη νη εηθφλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Οη 

ρσξηθέο ηθαλφηεηεο πνπ κεηξήζεθαλ αθνξνχλ ρσξηθέο ηθαλφηεηεο κηθξήο θιίκαθαο, νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ρεηξηζκφ έξγσλ φπνπ ην άηνκν κπνξεί λα δεη ηηο ρσξηθέο ζρέζεηο 

ησλ αληηθεηκέλσλ δηακηάο. 

 

 

Δλλνηνινγηθνί Οξηζκνί 

 

Φσξηθή Αληίιεςε 

 

Αλ θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί αξθεηνί νξηζκνί γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

αληίιεςεο ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ απφ ςπρνιφγνπο θαη εξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

καζεκαηηθήο παηδείαο, δελ ππάξρεη έλαο εληαίνο θνηλά απνδεθηφο ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία κε ηνλ φξν «ρσξηθή αληίιεςε» αλαθεξφκαζηε ζηελ πνιπδηάζηαηε 

ηθαλφηεηα αληίιεςεο, επεμεξγαζίαο, δεκηνπξγίαο θαη απνζήθεπζεο λνεξψλ εηθφλσλ 

(Lohman, 1993).  

 Ζ ηθαλφηεηα απηή νξίδεηαη κέζσ παξαγφλησλ φπσο ε «νπηηθνπνίεζε ησλ ελλνηψλ 

ηνπ ρψξνπ» (spatial visualization), ν «πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν» (spatial orientation) 

θαη ε «λνεξή πεξηζηξνθή» (mental rotation). Ζ νπηηθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ νξίδεηαη σο ε 

ηθαλφηεηα λνεξνχ ρεηξηζκνχ δπζδηάζηαησλ ή ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ ή κέξνο ησλ 

αληηθεηκέλσλ απηψλ. Με ηνλ παξάγνληα «πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν» ελλννχκε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηελ αλαγλψξηζε ελφο 

αληηθεηκέλνπ θαζψο θηλείηαη απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, ηελ παξαηήξεζε ησλ 

κνηίβσλ ηνπ ρψξνπ θαη ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο θαη γεληθά ζηελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ 

αιιαγψλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Με ηνλ παξάγνληα «λνεξήο 

πεξηζηξνθήο» ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηα λνεξήο πεξηζηξνθήο ελφο αληηθεηκέλνπ ζην ρψξν 

κε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα. 
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Ελλνηνινγηθή Σύιιεςε Γεσκεηξηθνύ Σρήκαηνο 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία κε ηνλ φξν ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο 

αλαθεξφκαζηε ζηνπο ηξεηο ηχπνπο γλσζηηθήο ζχιιεςεο ηνπ Duval (1998), πνπ βξίζθνληαη 

ζην ππφβαζξν ησλ δηαδηθαζηψλ γεσκεηξηθήο ζθέςεο: ηελ αληηιεπηηθή, ηε ιεηηνπξγηθή θαη 

ηε ιεθηηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. 

(α) Ζ Αληηιεπηηθή ζχιιεςε (perceptual apprehension) ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ζρήκαηνο κε ηελ πξψηε καηηά. πλίζηαηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπλνιηθήο κνξθήο ηνπ 

ζρήκαηνο θαη ζηε δηάθξηζε ησλ ππνζρεκάησλ ηνπ, κε ηξφπν φκσο πνπ δελ επηηξέπεη 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ. πκπεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο νλνκαζίαο ηνπ ζρήκαηνο θαη 

αλαγλψξηζεο ππνζρεκάησλ ηνπ ζρήκαηνο. 

(β) Ζ Λεηηνπξγηθή ζχιιεςε (operative apprehension) εμαζθαιίδεη πξφζβαζε ζηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δμαξηάηαη απφ ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο ηξνπνπνίεζεο ελφο 

ζρήκαηνο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ ππνβνεζνχλ ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

i. Οη νπηηθέο (optic) ηξνπνπνηήζεηο επηηξέπνπλ ηε ζκίθξπλζε ή κεγέζπλζε ηνπ 

ζρήκαηνο ή ην λα εκθαλίδεηαη ινμφ, ζαλ λα γίλεηαη ρξήζε θαθψλ. 

ii. Ζ  αιιαγήο ζέζεο (place way) ηξνπνπνηεί ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζρήκαηνο ζην 

επίπεδν ηεο εηθφλαο 

iii. Οη κεξενινγηθέο ηξνπνπνηήζεηο (mereologic) αλαθέξνληαη ζηε δηάζπαζε ηνπ 

νιφθιεξνπ ζρήκαηνο ζε δηάθνξα ππνζρήκαηα, ζην ζπλδπαζκφ ησλ ππνζρεκάησλ 

απηψλ ζε έλα άιιν εληαίν ζρήκα θαη ζηελ εκθάληζε λέσλ ππνζρεκάησλ. 

(γ) Ζ Λεθηηθή ζχιιεςε (discursive apprehension) ζπλδέεηαη κε ηελ αδπλακία 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ ζε έλα ζρήκα κφλν απφ ηελ αληηιεπηηθή 

ζχιιεςε, αθνχ απαηηείηαη θαη ιεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηε 

ιεθηηθή ζχιιεςε (Discursive apprehension) ιήθζεθε ππφςε ε άπνςε ησλ Harada, 

Gallou-Dumiel θαη Nohda (2000), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε ππνζεηηθή – επαγσγηθή 

απφδεημε πξνθχπηεη απφ απηφ ην είδνο ζχιιεςεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ 

 

ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ ρσξηθή αληίιεςε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε 

γεσκεηξηθή αληίιεςε (Bishop, 1980). Πνιπάξηζκεο κειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε 

θχξην ζέκα έξεπλάο ηνπο ηε ρσξηθή αληίιεςε. Απφ ηελ πνιχρξνλε κειέηε ηεο ηζηνξία ηεο 

έξεπλαο γηα ηε ρσξηθή αληίιεςε, δηαθαίλεηαη έληνλα φηη ε ρσξηθή αληίιεςε είλαη έλα 

ζχλνιν πνιχπινθσλ, γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ 

πνιιέο εξσηήζεηο.  

ην πξψην ππνθεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ηέζζεξηο θχξηεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη ν νξηζκφο ηεο 

ρσξηθήο αληίιεςεο, ν αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ ηε ρσξηθή αληίιεςε, ε 

νλνκαζία απηψλ ησλ παξαγφλησλ θαζψο θαη ηα ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ θάζε παξάγνληα. Οη ηέζζεξηο απηέο πεξηνρέο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα 

πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε.   

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο. Γηεζλείο 

νξγαληζκνί φπσο ην National Council of Teachers of Mathematics (2000) ηνλίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο αληίιεςεο ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ ζηε 

καζεκαηηθή εθπαίδεπζε δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο 

αληίιεςεο ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Οη Piaget θαη Inhelder (1971) δειψλνπλ φηη ε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαζνξίδεη 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ηη ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη. ην ππνθεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη 

θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο, φπσο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί απφ έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε ειηθία, 

ην θχιν θαη ε ζρεηηθή κε ην ρψξν εκπεηξία (Miller, 1996).   ΠΑ
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Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο ζρέζεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο κε ηα καζεκαηηθά, 

ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη (π.ρ. Battista, 1990· McGee, 1979· Sherman, 1979· 

Smith, 1964). Οη έξεπλεο απηέο επηζεκαίλνπλ ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο 

ζε πνιιά ζέκαηα ησλ καζεκαηηθψλ (Bennett, Seashore, & Wesman, 1974· McNemar, 

1964).  

Χζηφζν, ν ξφινο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο είλαη δχζθνιν λα δηαζαθεληζηεί θαη 

αθφκε θαη ζηε γεσκεηξία πνιχ ζχλζεηνο (Clements, 1997). θνπφο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο ήηαλ ε ζπζρέηηζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο κε ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Γηα απηφ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλα ζεσξεηηθφ θνκκάηη 

πνπ αθνξά ηε γεσκεηξία. πγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη ε ζεσξία ησλ van Hieles (1986), 

ε νπνία αλαθέξεηαη ζε επίπεδα γεσκεηξηθήο ζθέςεο· ε ζεσξία ησλ Houdement θαη 

Kuzniak (2003), κε ηα ηξία είδε Γεσκεηξίαο θαη ε ζεσξία ηνπ  Duval (1998), ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.  

Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά σο πξνο ην 

γεσκεηξηθφ ζρήκα, κηαο θαη ε γεσκεηξία απνηειεί ηνλ πην δχζθνιν θιάδν ησλ 

καζεκαηηθψλ γηα αξθεηά παηδηά (Ben-Haim, Lappan & Houang, 1985· Bishop, 1980· 

Clements & Battista, 1992· English, 1993). Ζ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζρεκάησλ απφ ηνπο 

καζεηέο επεξεάδεηαη απφ κία πιεηάδα παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο νπηηθήο 

αληίιεςεο.   

 

 

Πξνβιήκαηα ζηε Βηβιηνγξαθία ηεο Υσξηθήο Αληίιεςεο 

 

Μέζα απφ ηελ πνιχρξνλε έξεπλα γηα ηε ρσξηθή αληίιεςε έρνπλ εληνπηζηεί ηέζζεξηο 

θχξηεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ (D‟Oliveira, 

2004· Lohman, 1979a). Απηέο είλαη: 

1. Οξηζκνί ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο.  Οη ρσξηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο έρνπλ νξηζηεί 

κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Κάπνηεο ηθαλφηεηεο έρνπλ παξφκνηεο πεξηγξαθέο αιιά 

δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο (π.ρ., λνεξή πεξηζηξνθή (mental rotation) ζχκθσλα κε ηνπο Dror, 

Kosslyn θαη Waag (1993) θαη ρσξηθέο ζρέζεηο (spatial relations) ζχκθσλα κε ην Boer 

(1991), ελψ παξάιιεια ίδηνη φξνη έρνπλ δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο [π.ρ., νπηηθνπνίεζε ηνπ ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



11 

 

ρψξνπ (spatial visualization) ζχκθσλα  κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Isaac (1995) θαη ζχκθσλα κε 

ηνλ νξηζκφ ηνπ McGee (1979)]. 

2. Αξηζκφο παξαγφλησλ. Ο αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί γηα ηε ρσξηθή 

αληίιεςε δηαθέξεη αξθεηά αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο θαη θπκαίλεηαη απφ 1 παξάγνληα 

(π.ρ. Burton θαη Fogarty, 2003· Colom, Contreras, Botella θαη Santacreu, 2002) κέρξη θαη 

10 παξάγνληεο (π.ρ. Lohman, 1979). 

3. Ολνκαζία παξαγφλησλ. Ζ νλνκαζία παξαγφλησλ είλαη επίζεο κηα πεξηνρή πνπ 

παξνπζηάδεη δηαθσλίεο ζηε βηβιηνγξαθία ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο, εκθαλίδνληαο θάζε 

θνξά, δηαθνξέο ζε θάζε εξεπλεηή θαη απφ κειέηε ζε κειέηε ηνπ ίδηνπ εξεπλεηή (π.ρ. 

Lohman, 1988). 

4.  Σεζη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε θάζε παξάγνληα. Σα ηεζη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηξήζνπλ ή λα αμηνινγήζνπλ ηηο ρσξηθέο ηθαλφηεηεο απνηειεί 

ζηνηρείν δηαθσλίαο (Eliot θαη Smith, 1983· Lohman,1979). Τπάξρεη πιεζψξα απφ ηεζη 

ζηε ρσξηθή αληίιεςε αιιά θαη κηα έληνλε ζχγρπζε αλαθνξηθά κε ην φλνκα θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπο (D‟Oliveira, 2004). 

 

 

Οξηζκνί γηα ηε Υσξηθή Αληίιεςε 

 

Αλ θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί αξθεηνί νξηζκνί γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

αληίιεςεο ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ ή ηε ρσξηθή αληίιεςε, απφ ςπρνιφγνπο θαη εξεπλεηέο 

ζηνλ ηνκέα ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο, δελ ππάξρεη έλαο εληαίνο θνηλά απνδεθηφο, 

ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο. Αθφκε θαη ε νλνκαζία ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο δηαθέξεη απφ 

εξεπλεηή ζε εξεπλεηή. Γηα παξάδεηγκα ν Elliot (2000), ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ρσξηθή 

λνεκνζχλε (spatial intelligence), άιινη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν ρσξηθή 

ηθαλφηεηα/εο (spatial ability/ies) ή δεμηφηεηεο θαη άιινη σο ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ 

ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ. ε κηα ζεκαληηθή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο (ChanLin, 2000), 

ζρεηηθά κε ηε ρσξηθή αληίιεςε, αλαθέξεηαη φηη ν φξνο ρσξηθή αληίιεςε πξνζδηνξίδεη φηη 

έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ρσξηθή αίζζεζε, ρσξηθή αληίιεςε, δεκηνπξγία λνεξψλ εηθφλσλ, 

ρσξηθή νπηηθνπνίεζε, νπηηθέο δεμηφηεηεο, ρσξηθφ ζπιινγηζκφ, λνεηηθέο πεξηζηξνθέο θαη 

νπηηθέο δηαδηθαζίεο. ΠΑ
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Ζ ιέμε ρσξηθή (spatial) έρεη πξνζδηνξηζηεί σο «σο πξνο ην ρψξν ή ε χπαξμε ζην 

ρψξν» (Oxford Advanced Learner‟s Dictionary of Current English, 1992) ή “ζρεηηδφκελε 

κε ην ρψξν” (Collins Dictionary of the English Language, 1986). Έρνπλ δνζεί πνιινί 

νξηζκνί αιιά είλαη γεληθά απνδερηφ φηη ε ρσξηθή αληίιεςε ζρεηίδεηαη κε ηηο ηθαλφηεηεο 

αλάθηεζεο, δηαηήξεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ κηαο νπηηθήο πιεξνθνξίαο ζε έλα ρσξηθφ 

πιαίζην (Halpern, 2000).  Γηα παξάδεηγκα ν Eckstrom θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1976), 

αλαθέξνπλ φηη ε αληίιεςε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ ελφο αηφκνπ, ζπρλά απνδίδεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα επηδέμηνπ ρεηξηζκνχ ή ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εηθφλαο απφ ην ρψξν ζε άιιεο 

αλαπαξαζηάζεηο (Eckstrom et al., 1976). Με ηνλ φξν ρσξηθή αληίιεςε νξίδεηαη ε 

ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο λνεξψλ εηθφλσλ θαη ν ρεηξηζκφο απηψλ ησλ εηθφλσλ ζην κπαιφ  

(Guay, McDaniel and Angelo, 1978· McGee, 1979·). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηθαλφηεηα 

αληίιεςεο ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ νξίζηεθε απφ ηνπο Lean θαη Clements (1981) σο «ε 

ηθαλφηεηα ην αηφκνπ λα ζρεκαηίδεη λνεηηθέο εηθφλεο θαη λα ρεηξίδεηαη ηηο εηθφλεο απηέο 

ζην κπαιφ ηνπ» (ζει. 267). 

πγθεθξηκέλα, νη Linn θαη Petersen (1985), αλαθέξνπλ φηη είλαη γεληθά απνδεθηφ 

ην γεγνλφο φηη ε ρσξηθή αληίιεςε είλαη κέξνο ηεο λνεηηθήο ηθαλφηεηαο, φκσο απηφ πνπ 

πξέπεη λα γίλεη είλαη λα δηαζαθεληζηεί ν νξηζκφο ηεο. Ζ ρσξηθή αληίιεςε αλαθέξεηαη, 

γεληθά, ζηε δεμηφηεηα αλαπαξάζηαζεο, κεηαζρεκαηηζκνχ, γελίθεπζεο θαη κλήκεο ησλ 

ζπκβνιηθψλ, κε γισζζηθψλ πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, νη ίδηνη νξίδνπλ ηε ρσξηθή αληίιεςε 

σο ηε λνεηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία αληηιακβάλεηαη, απνζεθεχεη, αλαζχξεη, δεκηνπξγεί, 

επεμεξγάδεηαη εηθφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ρψξν (Linn θαη Petersen, 1985). 

Ο Lohman (1996), φξηζε ηε ρσξηθή αληίιεςε σο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

παξάγεη, λα δηαηεξεί, λα αλαθαιεί θαη λα κεηαζρεκαηίδεη θαιά δνκεκέλεο νπηηθέο εηθφλεο. 

Με αλάινγν ηξφπν ρξεζηκνπνηεί ζηε δηθή ηνπ έξεπλα ν Gorgorió (1998), ηνλ φξν 

«ηθαλφηεηα ρσξηθήο επεμεξγαζίαο», ηνλ νπνίν νξίδεη σο ηελ ηθαλφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη ην 

άηνκν γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ζπλδπαζκέλεο λνεηηθέο πξάμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ επίιπζε ελφο ρσξηθνχ έξγνπ. Πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

θαληάδεηαη ρσξηθά αληηθείκελα, ζρέζεηο θαη κεηαζρεκαηηζκνχο, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα 

απνθσδηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ κε νπηηθφ ηξφπν, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα 

θσδηθνπνίεζήο ηνπο κε ιεθηηθνχο ή κηθηνχο ηξφπνπο (Gorgorió, 1998). Δλψ, ε ρσξηθή 

αληίιεςε, ζχκθσλα κε ηνπο Connor θαη Serbin (1985), είλαη κία γλσζηηθή δεμηφηεηα 

αληίιεςεο ησλ ζρέζεσλ ζην ρψξν θαη λνεηηθψλ ρεηξηζκψλ νπηηθψλ θαη κε νπηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ (Michaelides, 2003).  ΠΑ
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Ζ ρσξηθή αληίιεςε ζπζρεηηδφκελε κε ηα καζεκαηηθά νξίδεηαη, σο «ε ηθαλφηεηα 

ηνπ αηφκνπ λα ιχλεη πξνβιήκαηα, πνπ έρνπλ θπξίσο νπηηθφ-ρσξηθφ πεξηερφκελν, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπιάρηζηνλ θάπνην εηθνληθφ ή γεσκεηξηθφ ζηπι λνεηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη / ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη ιεηηνπξγηθά κε ην νπηηθφ ή 

γεσκεηξηθφ πεξηερφκελν ησλ έξγσλ» (Olkun & Knaupp,1999). 

Αμηνζεκείσην απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν Gardner  (1983) ζηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ 

πνιιαπιή λνεκνζχλε (theory of multiple intelligence), κηα απφ ηηο επηά λνεκνζχλεο πνπ 

εληνπίδεη, είλαη ε ρσξηθή λνεκνζχλε (Spatial Intelligence). χκθσλα κε ην Gardner (1983) 

ε ρσξηθή λνεκνζχλε είλαη ε ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ λνεηηθψλ εηθφλσλ κε 

ζθνπφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.  

Όκνηα ε έξεπλα ζηελ εμεηδίθεπζε εκηζθαηξίσλ αλαθέξεη φηη νη δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηε ιεθηηθή-ζεηξηαθή (sequential) δηαδηθαζία θαη ζηε ρσξηθή-αλαιπηηθή δηαδηθαζία είλαη 

ε βαζηθή δηρνηνκία ζηελ αλζξψπηλε γλψζε. Ο Paivio (1971) έρεη ππνζηεξίμεη ην δηπιφ 

θψδηθα ζεσξίαο κλήκεο, ζηελ νπνία ε ιεθηηθή θαη ρσξηθή πιεξνθνξία απνζεθεχνληαη κε 

δηαθνξεηηθνχο θψδηθεο. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ν  Anderson (1983), πξνηείλεη κηα ζεσξία 

κλήκεο κε πνιιαπινχο θψδηθεο, κε μερσξηζηνχο θψδηθεο γηα ηηο πξνζσξηλά δηαηαγκέλεο 

ζεηξέο, ηηο ρσξηθέο εηθφλεο θαη ηηο αθεξεκέλεο πξνηάζεηο (Lohman, 1993). 

χκθσλα θαη κε ην Sjölinder (1998) νη ρσξηθέο ηθαλφηεηεο είλαη έλα κέξνο ηεο 

ξένπζαο λνεκνζχλεο, φηαλ δηαηξέζνπκε ηε γεληθή λνεκνζχλε ζε ππν-παξάγνληεο 

θάλνληαο κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζηε ξένπζα λνεκνζχλε θαη ηελ απνθξπζηαιισκέλε 

λνεκνζχλε. Οη Lohman, Pellegrino, Alderton θαη Regian, (1987), κηινχλ επίζεο γηα 

ρσξηθή λνεκνζχλε ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ρεηξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη νπηηθά, δηαγξακκαηηθά ή ζε ζπκβνιηθή κνξθή ζε αληίζεζε κε ηε ιεθηηθή 

κνξθή πνπ βαζίδεηαη ζηε γισζζηθή κνξθή.   

Ζ ρσξηθή αληίιεςε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο κηα μερσξηζηή ηθαλφηεηα ζθέςεο 

θαη επηθνηλσλίαο γηα ην ρψξν (Diezmann & Watters, 2000). Γηα παξάδεηγκα ν Einstein 

(1949), ν πην αλαγλσξηζκέλνο επηζηήκνλαο ηνπ 20νπ αηψλα, ππνγξακκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο 

ζθέςεο ζηελ αθφινπζε άπνςε: “νη ιέμεηο ή ε γιψζζα φπσο είλαη γξακκέλε θαη έρεη 

νκηιεζεί δελ κνηάδεη λα δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν ζε θαλέλα κεραληζκφ ζθέςεο. Οη 

θπζηθέο νληφηεηεο πνπ θαίλνληαη λα ρξεζηκεχνπλ σο ζηνηρεία ζθέςεο είλαη μεθάζαξα 

ζχκβνια (signs) θαη θάπνηεο μεθάζαξεο εηθφλεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ εθνχζηα ή 

λα ζπλδπαζηνχλ. Σα πην πάλσ ζηνηρεία πνπ έρνπλ αλαθεξζεί είλαη ζηελ πεξίπησζε κνπ ΠΑ
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νπηηθά θαη θάπνηα κπτθνχ ηχπνπ. Οη ζπκβαηηθέο ιέμεηο ή άιια ζχκβνια (signs) πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηνχλ ζε έλα δεπηεξνβάζκην επίπεδν φηαλ ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα 

πξναλαθεξζέληα έρνπλ θαζηεξσζεί επαξθψο θαη κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ” (ζει.147). 

Ζ ρσξηθή αληίιεςε κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ ηθαλφηεηα επίθιεζεο θαη ρξήζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ζπιινγηζκψλ. Δπηπξφζζεηα γηα ηελ εμεηθφληζε φπσο 

αλαθέξεη ν Einstein, νη ρσξηθέο αλαπαξαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, 

ράξηεο θαη κνληέια. Ο ζπιινγηζκφο κε ρσξηθέο αλαπαξαζηάζεηο δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ 

ην δηαδνρηθφ/παξαγσγηθφ ζπιινγηζκφ (sequential reasoning) ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη 

γισζζηθέο αλαπαξαζηάζεηο, φπσο ην θείκελν. Ο ζπιινγηζκφο κε ρσξηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

πεξηιακβάλεη ηε γλσζηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηηο ρσξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (Rogers, 1995).   

Σν ράζκα αλάκεζα ζην παγθνζκίσο απνδερηφ νξηζκφ ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε κεγάιε πνηθηιία ηεζη ρξεζηκνπνηψληαο ςπρνκεηξηθέο κειέηεο ή 

ζηελ έιιεηςε ηθαλφηεηαο αληηγξαθήο ησλ δνκψλ ησλ παξαγφλησλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζε 

δηάθνξα ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (Voyer, Voyer and Bryden, 1995). χκθσλα κε ηνπο 

πξνζδηνξηζκνχο ησλ Voyer, Voyer θαη Bryden‟s (1995) γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο 

ηθαλφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα ηεζη, θάζε ηεζη ζεσξείηαη σο έλαο ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηαηηθνχ ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο. Όηαλ πξνζπαζνχκε λα εθηνπίζνπκε 

ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηεο ρσξηθήο γλψζεο ζε ζρέζε κε ηηο λνεξέο δηαδηθαζίεο, νη 

δηαθνξέο ή νη θαθνί ζπλδπαζκνί αλάκεζα ζηα ηεζη θαη ηηο δηαδηθαζίεο γίλνληαη έλα 

πξφβιεκα. ηελ επίιπζε ησλ έξγσλ ζηα ρσξηθά ηεζη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ιφγσ απηνχ φηαλ πξνζδηνξίζνπκε ηε ρσξηθή αληίιεςε σο 

δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο, ε επίιπζε έξγσλ ζε έλα ηεζη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 

αξθεηψλ δηαδηθαζηψλ (Sjölinder, 1998). 

 

 

Γνκή ηεο Υσξηθήο Αληίιεςεο 

 

Χζηφζν, γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηε ρσξηθή αληίιεςε ζα πξέπεη θάπνηνο αξρηθά λα 

θαζνξίζεη εάλ είλαη κηα εληαία δνκή ή πεξηιακβάλεη έλα αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

(Sjölinder, 1998). Έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο θαη έρνπλ θαηαβιεζεί αξθεηέο πξνζπάζεηεο ΠΑ
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θαζνξηζκνχ ηεο δνκήο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο. Οη απφςεηο, φκσο, ησλ εξεπλεηψλ 

δηίζηαληαη θαη έηζη δελ ππάξρεη κία επξέσο απνδερηή δνκή ρσξηθήο αληίιεςεο. Τπάξρνπλ 

εξεπλεηέο, φπσο νη Johnson θαη Meade (1987), Burton θαη Fogarty (2003) θαη  Colom, 

Contreras, Botella θαη Santacreu (2002),  πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρσξηθή αληίιεςε είλαη 

κηα κνλνδηάζηαηε νληφηεηα (Burton & Fogarty, 2003) θαη ακθηζβεηνχλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλψλ πνπ δηαθξίλνπλ δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ. 

Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη κία πιεηάδα εξεπλεηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρσξηθή 

αληίιεςε δελ κπνξεί λα είλαη κηα κνλαδηαία δνκή (Carrol, 1993· Kimura, 1999· Linn & 

Peterson, 1985· Lohman, 1988· McGee, 1979· Paivio, 1971). πκκεξίδνληαη ηελ άπνςε 

φηη ππάξρνπλ δηάθνξεο ρσξηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ ε θαζεκηά δίλεη έκθαζε ζε δηαθνξεηηθέο 

πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο νπηηθήο δεκηνπξγίαο, απνζήθεπζεο, αλάθιεζεο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχ (Lohman, 1993).  Γηα λα θαζνξίζνπλ ην ηη είλαη ε ρσξηθή αληίιεςε, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηηο κειέηεο ηνπο απφ ηελ 

παξαγνληηθή αλάιπζε (Carrol, 1993· Kimura, 1999· Linn & Peterson, 1985· Lohman, 

1988· McGee, 1979). Οη θαηεγνξίεο (παξάγνληεο) ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο δελ είλαη 

παγησκέλεο, αθνχ δελ ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε γεληθά απνδεθηή θαηεγνξηνπνίεζε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ έρνπλ δνζεί πνιιέο θαηεγνξηνπνηήζεηο 

απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαλ θάζε θνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ησλ εξεπλψλ ηνπο. 

 Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, παξνπζηάδνληαη δηαθσλίεο αλάκεζα ζηνπο 

εξεπλεηέο, φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφλησλ θαη πσο νη παξάγνληεο απηνί 

ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο (McGee, 1979). Παξφια απηά, νη πιείζηνη εξεπλεηέο, 

ζπκθσλνχλ ζηελ χπαξμε δχν παξαγφλησλ: ηνπ παξάγνληα ηεο νπηηθνπνίεζεο 

(visualization) ζην ρψξν θαη ηνπ παξάγνληα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ησλ ζρέζεσλ ζην 

ρψξν (Gilmartin & Patton, 1984). 

O McGee (1979) ππνζηεξίδεη φηη ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ 

απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν παξάγνληεο: α) ηνλ παξάγνληα Οπηηθνπνίεζε ησλ 

ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ (Spatial Visualization) θαη β) ηνλ παξάγνληα Πξνζαλαηνιηζκφο ζην 

Υψξν (Spatial Orientation). Ζ νπηηθνπνίεζε νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

ρεηξίδεηαη, λα πεξηζηξέθεη, λα αιιάδεη ηε ζέζε ζην κπαιφ ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ 

απεηθνλίδεηαη σο εηθφλα. Με άιια ιφγηα ε ηθαλφηεηα, λα ρξεζηκνπνηεί ηε λνεξή εηθφλα, 

γηα λα πεξηζηξέθεη, λα ηαμηλνκεί ή λα ρεηξίδεηαη έλα απεηθνληδφκελν αληηθείκελν. Ο ΠΑ
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ρσξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο νξίδεηαη απφ ηνλ McGee (1979), σο «ε αληίιεςε ηεο ξχζκηζεο 

ησλ ζηνηρείσλ κέζα ζε έλα κνληέιν νπηηθνχ εξεζίζκαηνο θαη ε δεμηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ 

λα κελ κπεξδεπηεί απφ ηελ αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζηνλ νπνίν ε ρσξηθή ζχλζεζε 

κπνξεί λα παξνπζηαζηεί». 

Οη Linn θαη Petersen (1985), νξίδνπλ ειαθξψο δηαθνξεηηθά ηε ρσξηθή αληίιεςε, 

ζε ζρέζε κε ην McGee (1979), αθνχ ηελ θαηεγνξηνπνηνχλ ζε ηξεηο παξάγνληεο: ηνλ 

παξάγνληα Αληίιεςε ηνπ Υψξνπ (Spatial Perception), ηνλ παξάγνληα Ννεξή Πεξηζηξνθή 

(Mental Rotation) θαη ηνλ παξάγνληα Οπηηθνπνίεζε ηνπ Υψξνπ (Spatial Visualization). Ο 

πξψηνο παξάγνληαο, πνπ αθνξά ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ (Spatial Perception), αλαθέξεηαη 

ζηε ρσξηθή ζρέζε κε βάζε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζψκαηνο ηνπ αηφκνπ, παξ‟ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή. Σα έξγα πνπ εμεηάδνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ 

ρψξνπ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθά εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηά θηλαηζζεηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Έλα παξάδεηγκα έξγνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη ηελ αληίιεςε ηνπ 

ρψξνπ, είλαη ην πην θάησ, ζην νπνίν ην άηνκν πξέπεη λα ζρεδηάζεη ηελ νξηδφληηα γξακκή 

πνπ ζα ζρεκαηίδεη ην λεξφ ζηηο ζέζεηο Α θαη Β.  

 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηε λνεξή πεξηζηξνθή (Mental 

Rotation), είλαη ε εζσηεξηθή γλσζηηθή δηαδηθαζία κεηαθίλεζεο θαη αλαδίπισζεο ελφο 

αληηθεηκέλνπ πνπ ππάξρεη ζην ρψξν. Οη Linn and Petersen (1985), ππνζηεξίδνπλ φηη ηα 

αληηθείκελα λνεξήο πεξηζηξνθήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηξεζεί ν ρξφλνο επίιπζεο, 

πάξα λα κεηξεζεί ε αθξίβεηα ηεο ιχζεο ηνπο. 

Σέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία, πνπ αθνξά ηελ νπηηθνπνίεζε ζην ρψξν (Spatial 

Visualization), αλαθέξεηαη ζε έξγα πνιχπινθνπ, αλαιπηηθνχ θαη ζηαδηαθνχ ρεηξηζκνχ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρψξν. Σα έξγα απηά δηαθέξνπλ απφ ηα έξγα λνεξήο 

πεξηζηξνθήο θαη αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ, ιφγσ ηνπ φηη εδψ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία 

πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο (ρσξηθέο θαη κε ρσξηθέο ζηξαηεγηθέο), ελψ ζηα 

πξνεγνχκελα δχν, ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο ρσξηθέο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο. Ζ επηηπρία ζηα 

έξγα απηά θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ επειημίαο ηνπ αηφκνπ ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ΠΑ
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θάζε θνξά ζηξαηεγηθήο. Σα ππνθείκελα ζα πξέπεη λα αλαπαξαζηήζνπλ λνεξά ην 

αληηθείκελν ηνπ ρψξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην δηπιψζνπλ λνεξά θξαηψληαο φκσο ζηαζεξή 

ηελ αληίιεςή ηνπο, γηα ην πνπ βξίζθεηαη ην θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθάζηνηε 

αληηθεηκέλνπ πξηλ θαη κεηά ηελ αλαδίπισζε.  

Ο Lohman (1979a), επίζεο, θαηέιεμε ζε ηξεηο παξάγνληεο: α) ηνλ παξάγνληα 

Οπηηθνπνίεζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ (spatial visualization), ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα αληίιεςεο θαληαζηηθψλ θηλήζεσλ ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν θαη ζηελ ηθαλφηεηα 

λνεξνχ ρεηξηζκνχ αληηθεηκέλσλ, β) ηνλ παξάγνληα Πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν (spatial 

orientation) θαη γ) ηνλ παξάγνληα Γξήγνξεο Πεξηζηξνθήο (speeded rotation), ν νπνίνο 

αλαθέξεηαη ζην ρεηξηζκνχ νπηηθψλ κνηίβσλ φπσο λνεξέο πεξηζηξνθέο θαη ζηελ ηθαλφηεηα 

λνεξήο πεξηζηξνθήο ελφο αληηθεηκέλνπ ζην ρψξν κε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα (Lohman, 

1988). 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ «πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν» θαη «γξήγνξεο 

πεξηζηξνθήο», ζχκθσλα κε ην McGee (1979), έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζηνλ παξάγνληα 

«πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν» θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ παξαηεξεηή. Ο παξάγνληαο «γξήγνξεο πεξηζηξνθήο» εκπιέθεη ηε λνεξή 

πεξηζηξνθή ελφο αληηθεηκέλνπ σο νιφηεηα ελψ ν παξάγνληαο «νπηηθνπνίεζε ησλ ελλνηψλ 

ηνπ ρψξνπ» απαηηεί ηε κεηαθίλεζε ηκήκαηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ (McGee, 1979).  

χκθσλα κε ηνπο Hegarty θαη Waller (2005) ε πην πεξηεθηηθή αλαζθφπεζε 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο δηεμήρζε απφ ηνλ John Carroll, ην 1993. Ο 

Carroll (1993), βαζίζηεθε θπξίσο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Lohman θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (1987), πξνζπαζψληαο λα πξνζδηνξίζεη κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ηνπο 

παξάγνληεο. Ο Carroll (1993) αλέιπζε πεξηζζφηεξα απφ 230 ηεζη θαη εληφπηζε πέληε 

παξάγνληεο: ηνλ παξάγνληα Οπηηθνπνίεζε (Visualization), ηνλ παξάγνληα ρέζεηο ησλ 

Δλλνηψλ ζην Υψξν (Spatial Relations), ηνλ παξάγνληα Σαρχηεηαο Γηεθπεξαίσζεο (Closure 

Speed), ηνλ παξάγνληα Δπειημίαο Γηεθπεξαίσζεο (Flexibility of Closure) θαη ηνλ 

παξάγνληα Aληηιεπηηθήο Tαρχηεηαο (Perceptual Speed) (Carroll, 1993). 

O νξηζκφο ηνπ παξάγνληα νπηηθνπνίεζεο (Visualization), δε δηαθέξεη απφ ηνπο πην 

πάλσ εξεπλεηέο.  Ο παξάγνληαο ζρέζεηο ελλνηψλ ζην ρψξν (Spatial Relations), κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο άιιν φλνκα γηα ηνλ παξάγνληα γξήγνξεο πεξηζηξνθήο ηνπ Lohman (1988), 

γηα ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα. Ο παξάγνληαο ηαρχηεηαο δηεθπεξαίσζεο (Closure Speed), 

αθνξά αηνκηθέο δηαθνξέο ζηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ρσξηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηε ΠΑ
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καθξνπξφζεζκε κλήκε, φηαλ παξνπζηάδνληαη ειιηπείο ή θξπκκέλεο λχμεηο απηψλ ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ. Οη αζθήζεηο δελ αλαθέξνπλ ηη αλακέλεηαη απφ ηα άηνκα λα 

αλαδεηήζνπλ ζε κηα αλαπαξάζηαζε. Ο παξάγνληαο επειημίαο δηεθπεξαίσζεο (Flexibility 

of Closure) πξνυπνζέηεη ηελ εχξεζε ζρεκάησλ ή θηγνχξσλ ζε κηα πην ζχλζεηε εηθφλα 

φηαλ ηα άηνκα είλαη ελήκεξα γηα ηε θηγνχξα ή ην ζρήκα πνπ ςάρλνπλ. Απφ θάπνηνπο 

εξεπλεηέο νλνκάδεηαη «πεδίν αλεμαξηεζίαο» (Field Independence) ή απφ-πιαηζίσζεο 

(Disembedding) (Velez, Silver, and Tremaine, 2005). Αλ θαη ν Carroll (1993) αλαθέξεη φηη 

ππάξρεη ν παξάγνληαο απηφο, απνδέρεηαη ην γεγνλφο ησλ «ςπρνκεηξηθψλ απνδείμεσλ φηη ε 

χπαξμε ηνπ παξάγνληα επειημίαο είλαη θάπσο δηθνξνχκελε. Ο παξάγνληαο αληηιεπηηθήο 

ηαρχηεηαο (Perceptual Speed) ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηαρχηεηα ζηελ εμεχξεζε κηαο 

δνζκέλεο θηγνχξαο ζε κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σν έξγν κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηε ζχγθξηζε δεπγψλ ζηνηρείσλ, εληνπίδνληαο έλα κνλαδηθφ ζηνηρείν ζε κηα 

νκάδα ησλ ίδησλ ζηνηρείσλ, είηε εληνπίδνληαο έλα νπηηθφ πξφηππν ζε έλα εθηεηακέλν 

νπηηθφ πεδίν. 

Ζ Kimura (1999), φξηζε έμη ρσξηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη έρνπλ επξεία απνδνρή, 

γηαηί κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ κέζα απφ πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο. Οη παξάγνληεο απηνί 

είλαη: α) Πξνζαλαηνιηζκφο ζην Υψξν (Spatial Orientation), β) Μλήκε Δμαθξίβσζεο ηνπ 

Υψξνπ (Spatial Location Memory), ε ηθαλφηεηα δειαδή, αλάθιεζεο ηεο ζέζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζε κηα παξάηαμε, γ) ηφρεπζε (Targeting), πνπ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα 

απφθξνπζεο βιεκάησλ (Projectiles) ή απνζηνιήο ζε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη ζρεηίδεηαη 

πνιχ κε ηελ ηθαλφηεηα θίλεζεο, δ) ν παξάγνληαο Οπηηθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ (Spatial 

Visualization), ε) ε Απφ-πιαηζίσζε (Disembedding) θαη ζη) ε Αληίιεςε ηνπ Υψξνπ 

(Spatial Perception). 

Έξεπλα ησλ Kozhevnikov θαη Hegarty (2001), έδεημε φηη ε ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ 

αληηθεηκέλσλ θαη ε ηθαλφηεηα ρσξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη δηαθξηηέο ρσξηθέο 

ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο ζπζρεηίδνληαη. Δπηπιένλ έδεημαλ φηη νη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην ρσξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ, εηδηθά ηε λνεξή πεξηζηξνθή (Hegarty & Waller, 2004). 

χκθσλα κε ην Yilmaz (2009), νη κειέηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο παξνπζηάδνπλ δχν κεηνλεθηήκαηα. Πξψην, δελ παξέρνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα 

(δελ εληνπίδνπλ ηνπο ίδηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο), γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζχγρπζε θαη ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Γεχηεξν, φιεο νη κειέηεο δε ιακβάλνπλ ππφςε 

ηηο Γπλακηθέο Υσξηθέο Ηθαλφηεηεο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο ΠΑ
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ζεσξνχληαη σο ηδηαίηεξα ζπζηαηηθά ηνπ πεδίνπ ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο (Hegarty and 

Waller, 2005). Παξφιν πνπ ππάξρεη κηα ηζρπξή απφδεημε γηα ηελ χπαξμε ηεο Γπλακηθήο 

Υσξηθήο Αληίιεςεο θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ηθαλφηεηαο γηα λα ιχζνπκε ηα πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσήο, νη πην πνιινί εξεπλεηέο 

αγλννχλ απηφ ην γεγνλφο ζηε βηβιηνγξαθία (Allen, 1999, 2003· Bell and Saucier, 2004).  

Ζ Γπλακηθή Υσξηθή Αληίιεςε (Dynamic Spatial Ability), αλαθέξεηαη ζηηο 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε έλα θηλνχκελν εξέζηζκα (Halpern, 2000) θαη ζπλήζσο κεηξηέηαη κε 

ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ηεζη (Colom, Contreas, Shih θαη Santacreu, 2003). Οη δείθηεο ηεο 

Γπλακηθήο Υσξηθήο Αληίιεςεο είλαη ε ζρεηηθή άθημε ηνπ αληηθεηκέλνπ (ηα ππνθείκελα 

θαινχληαη λα αλαθέξνπλ πνην απφ ηα δχν θηλνχκελα αληηθείκελα ζα θηάζεη πξψην ζε έλα 

δεδνκέλν ζηφρν) θαη ηα έξγα εληνπηζκνχ ηνπ ζεκείνπ ηνκήο (Law, Pallegrino and Hunt, 

1993). Ζ Πεξηβαιινληηθή Ηθαλφηεηα (Environmental Ability) απαηηεί ηελ ελζσκάησζε 

ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε θπζηθά θαη ηερλεηά αληηθείκελα θαη επηθάλεηεο, ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ. Απηέο νη ηθαλφηεηεο ζεσξνχληαη αλαγθαίεο γηα ηελ πινήγεζε θαη 

ηνλ εληνπηζκφ ζεκείσλ (Allen, 1999· Bell θαη Saucier, 2004).     

 

 

Οπηηθνπνίεζε ζην Φώξν (spatial visualization) 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηε ρσξηθή αληίιεςε δηαθέξνπλ απφ 

εξεπλεηή ζε εξεπλεηή, αιιά ν παξάγνληαο νπηηθνπνίεζεο (visualization) ζεσξείηαη απφ 

φινπο, σ έλα ζεκαληηθφο ζηνηρείν ηεο ρσξηθή αληίιεςεο. νβηεηηθνί καζεκαηηθνί ζην 

παξειζφλ, ηφληζαλ ην ξφιν ηεο ρσξηθήο ζθέςεο ζηε γεσκεηξία, ηδηαίηεξα ηελ ηθαλφηεηα 

νπηηθνπνίεζεο, ππνζηεξίδνληαο φηη «ε νπηηθνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηελ 

αθνκνίσζε ηεο αθεξεκέλεο γεσκεηξηθήο γλψζεο θαη ησλ κεκνλσκέλσλ ελλνηψλ» 

(Yakimanskaya, 1971).  

πγθεθξηκέλα, ε νπηηθνπνίεζε ζην ρψξν, νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα λνεξνχ 

ρεηξηζκνχ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ. Ζ ηθαλφηεηα απηή, αλαθέξεηαη ηφζν ζε αληηθείκελα δχν 

δηαζηάζεσλ, φζν θαη ζε αληηθείκελα ηξηψλ δηαζηάζεσλ (Gilmartin θαη Patton, 1984).  

Ζ «νπηηθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ», ζχκθσλα κε ην Lohman (1988) νξίδεηαη σο ε 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θαηαλνεί λνεξέο κεηαθηλήζεηο ζε έλα ηξηζδηάζηαην ρψξν ή ε ΠΑ
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ηθαλφηεηα λα ρεηξίδεηαη ηα αληηθείκελα ζηε θαληαζία. Δπίζεο, ε ρσξηθή ηθαλφηεηα 

νπηηθνπνίεζεο νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ηαμηλφκεζεο θνκκαηηψλ ελφο αληηθεηκέλνπ γηα λα 

νινθιεξσζεί ην δίπισκα ραξηηνχ ή ην γεληθφ ζρήκα (Christou, Pittalis, Mousoulides, 

Pitta, Jones, Sendova, & Boytchev, 2007). 

Ο παξάγνληαο νπηηθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

ρεηξίδεηαη λνεξά θαη λα αλαδνκεί ηα ζπζηαηηθά ηνπ νπηηθνχ εξεζίζκαηνο θαη πεξηιακβάλεη 

ηελ αλαγλψξηζε, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάθιεζε ηνπ ζρήκαηνο φηαλ απηφ ή ηα κέξε ηνπ 

θηλνχληαη (Bodner & Guay, 1997· ζηνλ Unal, 2005). Ο Gutiérrez (1996) ζεσξεί ηελ 

«νπηηθνπνίεζε» ζηα καζεκαηηθά σο είδνο δξαζηεξηφηεηαο ζπιινγηζκνχ βαζηζκέλε ζηε 

ρξήζε νπηηθψλ ή ρσξηθψλ ζηνηρείσλ, είηε λνεηηθψλ ή θπζηθψλ, γηα λα ιχλεη πξνβιήκαηα 

ή λα απνδεηθλχεη ηδηφηεηεο.  

Ζ αξρή ηεο νπηηθνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ έρεη έλα επξχ θάζκα εξκελεηψλ, βαζηζκέλε 

ζην πεδίν κέζα ζην νπνίν πινπνηείηαη. Απφ ηε ζθνπηά ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, ε 

νπηηθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ αλαθέξεηαη ζε κηα νκάδα ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε ρξήζε λνεξψλ αλαπαξαζηάζεσλ (λνεξέο εηθφλεο) ηεο καζεκαηηθήο 

πιεξνθνξίαο (Dreyfus, 1991). Απηή ε νκάδα ζηνηρείσλ πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ 

νπηηθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξία κέξε: α) ηηο λνεξέο εηθφλεο 

(mental images), β) ηε δηαδηθαζία νπηηθνπνίεζεο (visual processing) θαη γ) ηηο δεμηφηεηεο 

νπηηθνπνίεζεο (visualization abilities) (Gutierrez, 1997).  

Οη λνεξέο εηθφλεο (mental images) είλαη ηα βαζηθά αληηθείκελα γηα ηελ 

νπηηθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ. χκθσλα κε ηελ Presmeg (1986) λνεξή εηθφλα είλαη έλα λνεξφ 

ζρήκα ην νπνίν πεξηγξάθεη έλα νπηηθφ ή ρσξηθφ εξέζηζκα ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 

χπαξμε ελφο εμσηεξηθνχ νπηηθνχ εξεζίζκαηνο. Οη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα 

θαηαζθεπάδνπλ, λα κεηαζρεκαηίδνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηηο λνεξέο εηθφλεο κε ζθνπφ λα 

απνθηήζνπλ άξηζηεο δπλαηφηεηεο ζηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ (Gutierrez, 1997). 

Κάπνηνη ηχπνη λνεξψλ εηθφλσλ πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηελ Presmeg (1986) είλαη νη εμήο: 

πξαγκαηηθέο εηθνλνγξαθεκέλεο εηθφλεο (concrete images), κλεκνληθέο εηθφλεο θάπνηνπ 

ηχπνπ (memory images of formula), δπλακηθέο εηθφλεο (dynamic images) θαη 

θηλαηζζεηηθέο εηθφλεο (kynaesthetic images). 

Ο επηδέμηνο ρεηξηζκφο ησλ λνεξψλ εηθφλσλ δελ είλαη εχθνιε δνπιεηά. Απαηηεί ηε 

ρξήζε θάπνησλ ηερληθψλ θαη θπζηθά θάπνηα εθπαίδεπζε. Οη καζεηέο παξάγνπλ λνεξέο 

εηθφλεο ηξηζδηάζηαησλ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ γηαηί πξέπεη λα ιχζνπλ θάπνηα ΠΑ
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πξνβιήκαηα. Μεηά, ππάξρεη κηα λνεξή δηαδηθαζία θαηαζθεπήο κηαο εηθφλαο (ή αλάθιεζε 

ηεο απφ ηε κλήκε, εμαξηψκελε απφ ηελ πεξίπησζε), κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο κε θάπνην 

ηξφπν, εμαζθαιίδνληαο θάπνηεο πιεξνθνξίεο κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ζηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Δπνκέλσο ππάξρνπλ δπν ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζην 

ρεηξηζκφ ησλ λνεξψλ εηθφλσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

εμσηεξηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη λνεξψλ εηθφλσλ: ε επεμεξγαζία εηθνληθψλ πιεξνθνξηψλ 

(visual processing) θαη ε δηαδηθαζία εξκελείαο πιεξνθνξηψλ γηα ζρήκαηα (interpreting 

figural information)  (Bishop, 1983, 1989). 

Ζ επεμεξγαζία εηθνληθψλ πιεξνθνξηψλ (visual processing) αλαθέξεηαη ζηε 

δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ αθεξεκέλσλ θαη ρσξίο ζρήκα δεδνκέλσλ, ζε νπηηθέο εηθφλεο. 

Καζψο επίζεο θαη ζηε κεηαηξνπή ηεο λνεξήο εηθφλαο ζε κηα άιιε. Ζ δηαδηθαζία εξκελείαο 

πιεξνθνξηψλ γηα ζρήκαηα (interpreting figural information), απνηειείηαη απφ ηε 

δηαδηθαζία αλάγλσζεο, αλάιπζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ ρψξνπ, φπσο 

νη απιέο αλαπαξαζηάζεηο θαη νη λνεξέο εηθφλεο ησλ ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ, κε ζθνπφ 

λα εμαζθαιίζνπλ θάπνηα δεδνκέλα γηα απηέο.  

Σέινο, ε ηξίηε ζπληζηψζα ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο νπηηθνπνίεζεο είλαη νη 

δεμηφηεηεο νπηηθνπνίεζεο (visual abilities), πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ γηα λα κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ νη πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο. Ζ κάζεζε θαη ε βειηίσζε απηψλ ησλ 

ηθαλνηήησλ είλαη ην θιεηδί γηα φιε ηε δηαδηθαζία ηεο νπηηθνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ. Τπάξρνπλ 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ δεμηφηεηεο, θάπνηεο απφ απηέο έρνπλ σο θχξην ζπζηαηηθφ ηελ 

ςπρνινγία θαη άιιεο έρνπλ ςπρνινγηθή θχζε (Gutierrez, 1997). Πξφθεηηαη γηα ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ έρεη ζπλζέζεη ν Del Grande (1987), βαζηζκέλνο ζηηο εξγαζίεο ησλ Frostig, 

Horne (1964) θαη Hoffer (1977). πγθεθξηκέλα ν Del Grande (1987), πξφηεηλε επηά 

δεμηφηεηεο νη νπνίεο θαίλεηαη λα είλαη απφ ηηο θαιχηεξεο εθαξκνγέο ζηελ αθαδεκατθή 

αλάπηπμε ηεο γεσκεηξίαο. Οη δεμηφηεηεο αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ απφ ην Del Grande (1987) 

είλαη νη εμήο: 

α) Ο ζπληνληζκφο ησλ θηλήζεσλ ηνπ καηηνχ (eye-motor coordination), ε ηθαλφηεηα 

δειαδή, ζπληνληζκνχ ηεο φξαζεο κε ηελ θίλεζε ηνπ καηηνχ. 

β) Ζ αληίιεςε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ζρήκαηνο (figure-ground perception), ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηε δεμηφηεηα αλαγλψξηζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο κε ηελ απνκφλσζε ηνπ απφ έλα 

πεξίπινθν ζχλνιν. Γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ νη καζεηέο πξέπεη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηελ έδξα ελφο νθηάεδξνπ, παξαηεξψληαο ηηο θνξπθέο. ΠΑ
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γ) Ζ αληηιεπηηθή ζηαζεξφηεηα (perceptual constancy), ε δεμηφηεηα δειαδή, αλαγλψξηζεο 

αλ είλαη αληηθείκελν έρεη ζηαζεξέο ηδηφηεηεο, φπσο ζρήκα ή γεηηλίαζε δπν εδξψλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ηνπ. 

δ) Ζ αληίιεςε ηεο ζέζεο ζην ρψξν (perception of spatial positions), ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηε δεμηφηεηα ζπζρέηηζεο ελφο αληηθεηκέλνπ, εηθφλαο ή νπηηθήο εηθφλαο κε ην ίδην. 

ε) Ζ νπηηθή δηάθξηζε (visual discrimination), ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηε δεμηφηεηα 

ζχγθξηζεο δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, εηθφλσλ ή/θαη λνεξψλ εηθφλσλ, θαη αλαγλψξηζεο 

ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ηνπο. 

ζη) Ζ αληίιεςε ηεο ζπζρέηηζεο ζην ρψξν (perception of spatial relationship), ε δεμηφηεηα 

δειαδή, ζπζρέηηζεο δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, εηθφλσλ ή/θαη λνεξψλ εηθφλσλ κεηαμχ 

ηνπο, ή ηαπηνρξφλσο ζην ίδην.  

δ) Ζ Οπηηθή Μλήκε (visual memory), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα αθξηβήο 

αλάθιεζεο αληηθεηκέλσλ θαη ηε ζπζρέηηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο κε άιια 

αληηθείκελα πνπ είηε είλαη νξαηά είηε φρη.   

 

 

Πξνζαλαηνιηζκόο ζην Φώξν 

 

Δθηφο απφ ηνλ παξάγνληα νπηηθνπνίεζε, αξθεηνί εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη έλαο απφ ηνπο 

παξάγνληεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο, είλαη ν παξάγνληαο πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν. 

χκθσλα κε ηνλ Gutierrez (1996), ν παξάγνληαο πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν 

πεξηιακβάλεη: ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηελ 

αλαγλψξηζε ελφο αληηθεηκέλνπ θαζψο θηλείηαη απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, ηελ 

παξαηήξεζε ησλ κνηίβσλ ηνπ ρψξνπ θαη ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

πγθεθξηκέλα, ν παξάγνληαο πξνζαλαηνιηζκφο θαη νη ζρέζεηο ζην ρψξν – 

αλαθέξεηαη ζε δχν επηκέξνπο ηθαλφηεηεο, ζηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο δηαξξχζκηζεο 

ησλ νπηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε έλα κνηίβν, δηαηεξψληαο ηελ, φηαλ βιέπνπκε ηα αληηθείκελα 

απηά απφ δηαθνξεηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ζηελ ηθαλφηεηα λα θαζνξίδνληαη νη 

ρσξηθέο ζρέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ αηφκνπ (Gilmartin ΠΑ
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& Patton, 1984). Παξνκνίσο, ν Lohman (1988)  θαη νη Bodner θαη Guay (1997· ζηνλ Unal, 

2005), νξίδνπλ ην «ρσξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ» σο ην κέηξν ηεο ηθαλφηεηαο θάπνηνπ λα κε 

κπεξδεχεηαη απφ ηηο αιιαγέο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ απαηηεί 

κφλν κηα λνεηηθή πεξηζηξνθή ηνπ ζρήκαηνο.  

Οη Shepard θαη Cooper (1982), αλαθέξνπλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνεξήο 

πεξηζηξνθήο, ε εζσηεξηθή γλσζηηθή δηαδηθαζία έρεη έλα πξνο έλα αληηζηνηρία κε ηελ 

εμσηεξηθή (θπζηθή) πεξηζηξνθή ηνπ αληηθεηκέλνπ. Οη ίδηνη κέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπο 

αλαθάιπςαλ φηη φζν πην κεγάιε είλαη ε γσλία ζηελ νπνία θαιείηαη ην ππνθείκελν λα 

πεξηζηξέςεη λνεξά ην αληηθείκελν, ηφζν πην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεηάδεηαη. Κάπνηνη 

εξεπλεηέο ηζρπξίδνληαη φηη ε λνεξή πεξηζηξνθή ησλ ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ είλαη πην 

δχζθνιε απφ ηε λνεξή πεξηζηξνθή ησλ δηζδηάζηαησλ (Michaelides, 2003). Παξφια απηά, 

νη Shepard θαη Cooper (1982), αλαθέξνπλ φηη θάηη ηέηνην δε βξέζεθε ζηηο δηθέο ηνπο 

έξεπλεο. Μεξηθνί εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη απηφ πνπ δηαδξακαηίδεη ξφιν είλαη ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ, είηε απηφ είλαη ηξηζδηάζηαην είηε είλαη δηζδηάζηαην.  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν Michaelides (2003), νξίδεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ σο ην 

κεηαζρεκαηηζκφ πνπ πεξηιακβάλεη ηε ινγηθή ηεο «πεξηζηξνθήο» ελφο αληηθεηκέλνπ θαη ην 

νπηηθνπνηεί απφ δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο. Απνηειεί έλα ζεκειηψδε ηξφπν 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ζπιινγηζκνχ γηα ην ρψξν. Σα παηδηά, πξηλ απφ ηελ απφθηεζε ηεο 

ζπζηεκαηηθήο γλψζεο γηα ηελ πεξηζηξνθή, έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ έλλνηα ηεο 

πεξηζηξνθήο κέζα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, δειαδή κε 

ηελ αλεπίζεκε αληίιεςε ηεο πεξηζηξνθήο. 

Σφζν ε νπηηθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν, 

απαηηνχλ νξηζκέλε ρξήζε ηεο βξαρχρξνλεο νπηηθήο κλήκεο. Σα επξήκαηα δηαθφξσλ 

εξεπλψλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε νπηηθνπνίεζε ζην ρψξν ζπζρεηίδεηαη κε ηελ επηηπρία ζηα 

καζεκαηηθά, ελψ ν πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν ζπζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ αίζζεζε ηεο 

θαηεχζπλζεο θαη ηνπ αλεμάξηεηνπ πεδίνπ ή εμαξηεκέλνπ πεδίνπ (McGee, 1979· ζηνπο 

Strong θαη Smith, 2002).  

Παξφια απηά, άιινη εξεπλεηέο φπσο νη French (1951), Fruchter (1954), Smith 

(1964) θαη Thurstone θαη Thrurstone (1941), ζπκθσλνχλ φηη νη δχν κεγάινη παξάγνληεο 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ρσξηθή αληίιεςε είλαη ε νπηηθνπνίεζε θαη ε αληίιεςε ηνπ ρψξνπ 

(Linn & Petersen, 1985). Ζ λνεξή πεξηζηξνθή ησλ αληηθεηκέλσλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

νπηηθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ. ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



24 

 

Σεζη Υσξηθήο Αληίιεςεο 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη δπλαηφ λα κεηξεζεί άκεζα ε ρσξηθή αληίιεςε ελφο 

αηφκνπ. Όκσο, κπνξεί λα κεηξεζεί έκκεζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ επηπέδνπ ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπ, θαζψο εθηειεί ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. πλεπψο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζνχλ νη 

ρσξηθέο ηθαλφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηππνπνηεκέλα ηεζη γηα ηε κέηξεζε ησλ ρσξηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

ρσξηθέο ηθαλφηεηεο ελφο αηφκνπ (Górska & Juščákova, 2003). 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ηα ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηξήζνπλ 

ή λα αμηνινγήζνπλ ηηο ρσξηθέο ηθαλφηεηεο απνηεινχλ ζηνηρείν δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ 

εξεπλεηψλ (D‟Oliveira, 2004· Eliot θαη Smith, 1983· Lohman, 1979). Τπάξρεη πιεζψξα 

απφ ηεζη ζηε ρσξηθή αληίιεςε αιιά θαη κηα έληνλε ζχγρπζε αλαθνξηθά κε ην φλνκα θαη 

ην πεξηερφκελν ηνπο (D‟Oliveira, 2004). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα δνθίκηα ρσξηθήο 

αληίιεςεο έρνπλ αξρηθά επεμεξγαζηεί σο δνθίκηα ςπρνινγίαο.  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ηνπ αηφκνπ γίλεηαη κε ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπο δνθηκίσλ: ηα δνθίκηα ζπκπεξηθνξάο (performance tests), ηα γξαπηά 

δνθίκηα (paper-and-pencil tests), ηα πξνθνξηθά δνθίκηα (verbal tests) θαη ηα δπλακηθά 

δνθίκηα ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (dynamic computer-based tests). Παξάιιεια, ηα 

ηεζη ρσξηθήο αληίιεςεο δηαθέξνπλ ζην είδνο ηεο απάληεζεο πνπ απαηηείηαη, φπσο ε 

επηινγή κηαο ελαιιαθηηθήο απάληεζεο, ε απφδνζε κηαο γξαπηήο απάληεζεο ή κηαο 

πξνθνξηθήο απάληεζεο.  

Σα δνθίκηα ζπκπεξηθνξάο (performance tests), ήηαλ ηα πξψηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη πεξηιάκβαλαλ αζθήζεηο ζχλζεζεο ζρεκάησλ (form board), ρεηξηζκφ 

θχβσλ (block manipulation) θαη δίπισζε ζρεκάησλ (paper folding) (Binet & Simon, 

1916). Πνιιέο απφ απηέο ηηο αζθήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηε κέηξεζε ηεο 

λνεκνζχλεο ησλ παηδηψλ (Lohman, 1993). 

Ο γξαπηφο ηχπνο δνθηκίνπ (paper-and-pencil) έρεη κία κεγάιε ηζηνξία. Με ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί αξθεηά δνθίκηα απηήο ηεο κνξθήο. Οη Eliot θαη 

Smith (1983) έδσζαλ παξαδείγκαηα γηα 392 δνθίκηα ρσξηθήο αληίιεςεο. Άγγινη 

εξεπλεηέο θαηαζθεχαδαλ ηεζη ρσξηθήο αληίιεςεο πνπ πεξηιάκβαλαλ πνηθηιία 

δηαθνξεηηθψλ αζθήζεσλ κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ παξαγφλησλ πνπ πξνέθππηαλ απφ 

ζπζρεηίζεηο δηαθνξεηηθψλ ηεζη. Ακεξηθάλνη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ δηαθνξεηηθέο ΠΑ
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κεζφδνπο αλάιπζεο παξαγφλησλ, πην νκνηνγελψλ ηεζη, θαη πξνζδηφξηζαλ πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο ρσξηθήο αληίιεςεο. Ο French (1951) έθαλε κηα αξρηθή 

πξνζπάζεηα λα θαηεγνξηνπνηήζεη απηνχο ηνπο παξάγνληεο. Άιινη εξεπλεηέο (Eysenck, 

1967· Guilford, 1967·) πξφηεηλαλ ινγηθά κνληέια θαη ηαμηλφκεζαλ ηνπο ππάξρνληεο 

παξάγνληεο θαη εηζεγήζεθαλ φηη κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη άιινη παξάγνληεο. Οη 

πξφζθαηεο πξνζπάζεηεο γηα θαζνξηζκφ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο 

επηδηψθνπλ ηελ αλάιπζε παιαηψλ ηεζη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

παξαγνληηθψλ αλαιχζεσλ (Carroll, 1993· Lohman, 1979). 

Χζηφζν πξνθχπηεη κεγάιε πνηθηινκνξθία ζηα κνληέια θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

παξαγφλησλ. Αλάινγα κε ηα ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εμάγνληαη δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ ηε ρσξηθή αληίιεςε. Γηα απηφ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πνηθηιία ηεζη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θάζε παξάγνληα (Carroll, 

1993· Lohman, 1979).  

Ζ ρξήζε γξαπηψλ δνθηκίσλ «paper-and-pencil» δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηε 

δπλαηφηεηα ησλ εξεπλεηψλ λα ιάβνπλ κεγάιν δείγκα. Γηα παξάδεηγκα: ην «Space 

Relations Test of the Differential Aptitudes Test» (DAT· Bennett, Seashore, & Weisman, 

1974), ην «Spatial Relations Test of the Primary Mental Abilities Battery» (Thurstone & 

Thurstone, 1965), θαη πνιιά «Educational Testing Service» ηεζη ρσξηθήο αληίιεςεο 

(French, Ekstrom & Price, 1963) έρνπλ φια ρξεζηκνπνηεζεί ζε έξεπλεο κε κεγάιν δείγκα 

(π.ρ. Fennema & Sherman, 1978· Johnson & Meade, 1987· Yen, 1975). 

ρεηηθά ιίγνη εξεπλεηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηεζη ηνπ ηχπνπ «paper-and-pencil» 

ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 13. Ο Richmond (1980) αζρνιήζεθε επηηπρψο κε ηεζη 

«Educational Testing Service» (Figures, Cards, Flags, Hidden Figures θαη Paper Folding) 

κε παηδηά 9 κε 12 εηψλ.  Ο VandenBerg (1975) έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή 

«Ννεξήο Πεξηζηξνθήο» (mental rotation) κε καζεηέο έθηεο ηάμεο. Ζ επηηπρία απηψλ 

εξεπλψλ δείρλεη φηη κπνξεί λα είλαη εθηθηή ε θαηαζθεπή ηεζη ρσξηθήο αληίιεςεο ηνπ 

ηχπνπ «paper-and-pencil» γηα παηδηά (Johnson & Meade, 1987). 

Έλαο άιινο ηχπνο δνθηκίνπ ρσξηθήο αληίιεςεο είλαη ηα πξνθνξηθά δνθίκηα, πνπ 

ιακβάλνπλ ηε ιηγφηεξε πξνζνρή, παξά ην γεγνλφο φηη ζπρλά δείρλνπλ πςειή ζπζρέηηζε 

κε άιια έξγα ρσξηθήο αληίιεςεο (Ackerman & Kanfer, 1993· Guilford & Lacey, 1947). 

ε απηνχ ηνπ είδνπο ηεζη, νη εμεηαδφκελνη πξέπεη λα αθνχζνπλ έλα πξφβιεκα, πνπ θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα απαηηεί θαηαζθεπή κηαο λνεξήο εηθφλαο, γηα λα ην επηιχζνπλ. Έλα ΠΑ
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παξάδεηγκα ηέηνηνπ πξνβιήκαηνο είλαη: «Φαληάζνπ φηη πεξπαηάο βφξεηα γηα ιίγν, ζηε 

ζπλέρεηα ζηξίβεηο αξηζηεξά, πξνρσξάο επζεία θαη ζηξίβεηο πάιη αξηζηεξά. Πξνο πνηα 

θαηεχζπλζε είζαη;». Σέηνηνπ είδνπο ηεζη απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ηε ρξήζε ηθαλνηήησλ 

ρσξηθήο αληίιεςεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή (Lohman, 1993). 

Ο ηειεπηαίνο ηχπνο δνθηκίσλ ρσξηθήο αληίιεςεο, πνπ αλαθέξακε, ηα δπλακηθά 

δνθίκηα ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (dynamic computer-based tests), δίλνπλ έκθαζε 

ζηελ ςπρνινγηθή δηαδηθαζία πνπ εκπιέθεηαη ζηα έξγα θαη φρη κφλν ζηελ επίδνζε 

(Grigorenko & Sternberg, 1998). Με άιια ιφγηα, εμεηάδνπλ ζην ηη ν εμεηαδφκελνο ζα ήηαλ 

ηθαλφο λα θάλεη ή πσο ζα κπνξνχζε λα ην θάλεη, ζε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά ηεζη 

ηθαλνηήησλ, πνπ κεηξάλε ηη ν εμεηαδφκελνο γλσξίδεη ήδε ή ηη θάλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

(Embretson, 2000). Έλα δπλακηθφ ζηνηρείν αληηπξνζσπεχεη κηα ξχζκηζε ε νπνία αιιάδεη 

ζχκθσλα κε ηε ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ, φπσο θάλεη ε αληαπφθξηζε (Contreras, Rubio, 

Peña, Colom, and Santacreu, 2007). Όζνλ αθνξά ηηο ρσξηθέο ηθαλφηεηεο, ηα δπλακηθά 

έξγα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμεηάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο θαη πξνέθηαζεο ηεο 

πξαγκαηηθήο θίλεζεο, λα πξνβιέπνπλ ηελ ηξνρηά θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ θαη λα 

εθηηκνχλ ην ρξφλν άθημεο δχν ή πεξηζζφηεξσλ αληηθεηκέλσλ (Colom, Contreras, Botella, 

& Santacreu, 2002· Contreras, Colom, Hernández, & Santacreu, 2003· D‟Oliveira, 2004; 

Law, Pellegrino, Mitchell, Fischer, McDonald, & Hunt, 1993· Pellegrino & Hunt, 1989· 

Pellegrino, Hunt, Abate, & Farr, 1987). 

Δπίζεο, ηα δπλακηθά ηεζη, πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία ζπγθέληξσζεο ησλ ιαζψλ 

ησλ αληηθεηκέλσλ (Ackerman & Lohman, 1990· Lohman, 1993). Ζ πξνζεθηηθή αλάιπζε 

ησλ ιαζψλ πνπ θάλνπλ ηα ππνθείκελα, δίλνπλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπο (π.ρ. Kyllonen, 1984).   

Αθφκε κηα ζεκαληηθή πηπρή ησλ ηεζη ρσξηθήο αληίιεςεο είλαη ε ζρεηηθή έκθαζε 

ζηελ ηαρχηεηα, ζε ζρέζε κε ην επίπεδν δπζθνιίαο. Σα ηεζη πνπ ρνξεγνχληαη ππφ 

ζπλζήθεο κεγάιεο ηαρχηεηαο ηείλνπλ λα κεηξνχλ πην ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο, ζε ζρέζε κε ηα ηεζη πνπ ρνξεγνχληαη ρσξίο ηαρχηεηα. Οη αιιαγέο ζηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ ηεζη ζπλήζσο ζεκαίλνπλ θαη κηα αιιαγή ζην ρξφλν επίιπζήο ηνπο 

(Ackerman & Lohman, 1990· Lohman, 1993). 
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Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Τεζη ζηνπο Παξάγνληεο ηεο Φσξηθήο Αληίιεςεο 

 

Έλαο απφ ηνπο ηνκείο ηεο βηβιηνγξαθίαο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο πνπ παξνπζηάδεη 

αζπκθσλίεο, oπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, είλαη ηα ηεζη πνπ κεηξνχλ ηνλ θάζε παξάγνληα. 

Τπάξρεη πιεζψξα απφ ηεζη πνπ κεηξάλε ηε ρσξηθή αληίιεςε αιιά θαη κηα έληνλε 

ζχγρπζε αλαθνξηθά κε ην φλνκα θαη ην πεξηερφκελν ηνπο (D‟Oliveira, 2004).  

Οη Eliot θαη Smith (1983), θαηεγνξηνπνίεζαλ ηα γξαπηά ηεζη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. 

Ζ πξψηε θαηεγνξία δηαθξίλεηαη ζηα ηεζη αλαγλψξηζεο (Recognition-RE) θαη ζηα ηεζη 

ρεηξηζκνχ (Manipulation-MA). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο δελ 

πξνέθπςε απφ νπνηαδήπνηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηεζη 

δχν δηαζηάζεσλ ζηα νπνία ε επίιπζε ηνπο παξακέλεη ζην δπζδηάζηαην επίπεδν. Ζ ηξίηε 

θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνπο λνεξνχο κεηαζρεκαηηζκνχο. 

Οη Linn θαη Petersen (1985) αλαθέξνπλ φηη ν παξάγνληαο αληίιεςε ηνπ ρψξνπ 

(Spatial Perception-SP) νξίδεηαη απφ ην «rod-and-frame test» (Witkin & Asch, 1948) θαη 

ην «Water Level Test» (Piaget & Inhelder, 1956). Ο παξάγνληαο Ννεξή Πεξηζηξνθή 

(Mental Rotation-MR) πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ηεζη: «Spatial Relations» ππνζχλνιν ηνπ 

«Primary Mental Abilities Test» (Thurstone, 1958), ην «Cards Rotation Test» (Ekstrom, 

French, Harman & Derman 1976), ζην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα εθηειέζνπλ κηα 

λνεξή πεξηζηξνθή δπζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ. πκπεξηέιαβαλ επίζεο ην «Mental 

Rotations Test» (Vandenberg & Kuse, 1978), ην νπνίν είλαη κηα έθδνζε ηνπ ηεζη «paper-

and-pencil» ησλ Shepard θαη Metzler (1971), ρξεζηκνπνηψληαο ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα. 

Γηα ηνλ παξάγνληα Οπηηθνπνίεζε (Visualization-Vz) ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ηεζη: Hidden 

Figures, Paper Folding, Paper Form Board, Surface Development, Differential Aptitude 

Test (spatial relations subtest), Block Design θαη ην Guilford-Zimmerman Spatial 

Visualization.  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ε αλάιπζε ηνπ Carroll (1993) είλαη ε πην 

πεξηεθηηθή. Ζ θχξηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηεζη είλαη ε αθφινπζε: 

 Παξάγνληαο νπηηθνπνίεζε (Visualization-Vz): πεξηιακβάλεη ηεζη ηα νπνία 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαηαλφεζεο, θσδηθνπνίεζεο θαη λνεξνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ρσξηθψλ κνξθψλ. Δλδεηθηηθά ηεζη είλαη ην Form Board, Block 

Rotation, Paper Folding, Surface Development θαη Perspective Tasks. Δμαηξνχληαη 

ηα ηεζη ηαρχηεηαο φπσο Cards, Figures, Flags, ηα νπνία ζρεηηθά είλαη απιά θαη ΠΑ
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έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζηνλ παξάγνληα ρέζεηο ησλ Δλλνηψλ ζην Υψξν (Spatial 

Relations), ζχκθσλα κε ην Lohman θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (1987).  

 ρέζεηο ησλ Δλλνηψλ ζην Υψξν (Spatial Relations-SR): πεξηιακβάλεη ζρεηηθά 

απιά ηεζη ηαρχηεηαο φπσο ηα Cards, Figures, Flags.  

 Σαρχηεηα Γηεθπεξαίσζεο (Closure Speed-CS): ηα έξγα πνπ θνξηίδνπλ ζε απηφ ηνλ 

παξάγνληα απνζθνπνχλ ζηελ αληίιεςε κνξθψλ πνπ θαηά θάπνην ηξφπν έρνπλ 

επηθαιπθζεί απφ έλα πιαίζην πνπ απνζπά ηελ πξνζνρή. Σέηνηα ηεζη είλαη ην 

Gestald Competition, ην Concealed Words θαη ην Mutilated Words. 

 Δπειημία Γηεθπεξαίσζεο (Flexibility of Closure-CF): ηα ηεζη πνπ θνξηίδνπλ ζε 

απηφ ηνλ παξάγνληα είλαη ηα Hidden Figures, Hidden Patterns, Copying. ηα ηεζη 

απηά ην άηνκν θαιείηαη λα αλαδεηήζεη κηα κνξθή, ε νπνία ηνπ δίλεηαη, ζε έλα 

πεξίπινθν πιαίζην. 

 Άληηιεπηηθή Σαρχηεηα (Perceptual Speed-PS): πεξηιακβάλεη ηα ηεζη Finding As, 

Number Comparison, Identical Pictures, φπνπ ην άηνκν θαιείηαη είηε λα 

αλαδεηήζεη ζε έλα πεδίν κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ε νπνία δελ επηθαιχπηεηαη είηε 

λα ζπγθξίλεη δχν ή πεξηζζφηεξεο νπηηθέο εηθφλεο.  

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πην θάησ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα (Πίλαθαο 2.1), αιιά 

φπσο αλαθέξεη θαη ν Carrol (1993), ηα ηεζη δελ θνξηίδνπλ κε ζπλέπεηα ζε δηαθξηηνχο 

παξάγνληεο. ε θάπνην βαζκφ απηή ε ζχγρπζε είλαη κφλν θαηλνκεληθή, εμαηηίαο ηεο 

δηαθνξεηηθήο νλνκαζίαο ησλ ηεζη απφ ηνλ θάζε εξεπλεηή ή ηεο ρξήζεο ίδηνπ νλφκαηνο γηα 

δηαθνξεηηθά ηεζη.  

Τπάξρνπλ φκσο θαη πην νπζηαζηηθνί ιφγνη γηα απηή ηε ζχγρπζε, φπσο ην γεγνλφο 

φηη ηα ππνθείκελα πνπ θαινχληαη λα ιχζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηεζη ρξεζηκνπνηνχλ 

πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα λα νδεγεζνχλ ζηελ απάληεζε. Ο French (1965), 

απέδεημε φηη ηα δηαθνξεηηθά «γλσζηηθά ζηπι» κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηαθπκάλζεηο 

ζηηο θνξηίζεηο ησλ παξαγφλησλ. Δπίζεο, νη Kyllonen, Lohman, θαη Wotz (1984) έδεημαλ 

φηη ηα ππνθείκελα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα έξγα ηνπ 

ίδηνπ ηεζη.  

Γεληθά, ε δπζθνιία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ηεζη ζε παξάγνληεο ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο, πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα έξγα ησλ ηεζη, αθφκε θαη ηα πην 

«απιά», είλαη πξαγκαηηθά αξθεηά ζχλζεηα. Σα έξγα απηά απαηηνχλ αληίιεςε θαη 

θσδηθνπνίεζε ησλ ρσξηθψλ κνξθψλ, εμέηαζε θαη πηζαλφλ λνεξφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

κνξθψλ απηψλ, απνθάζεηο γηα ηηο ζπγθξίζεηο ή γηα ηα ζηνηρεία ηνπ εξεζίζκαηνο, θαη ιήςε ΠΑ
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απφθαζεο, ζπρλά θάησ απφ ηελ πίεζε λα αληαπνθξηζείο φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. 

Όπσο αλαθέξεη θαη ν Carroll (1993), είλαη αλακελφκελν φηη είλαη δχζθνιν λα 

θαηαζθεπαζηνχλ δηαθνξεηηθά ηεζη γηα θάζε κηα απφ ηηο πην πάλσ δηαδηθαζίεο θαη 

ηαπηφρξνλα λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ επίδξαζε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζε άιιεο 

δηαδηθαζίεο.  

 

Πίλαθαο 2.1 

Εξεπλεηέο, Τεζη θαη Παξάγνληεο Φσξηθήο Αληίιεςεο 

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Mc Gee 

(1979) 

Eliot & 

Smith 

(1983)  

Linn & 

Petersen 

(1985) 

Lohman  

(1988) 

Carroll 

(1993) 
ΣΔΣ 

Paper form 

board 

Vz RE  Vz Vz 

Paper folding Vz MA Vz Vz Vz 

Surface 

development 

 MA Vz  Vz 

Perspective 

tasks 

Orientation MA   Vz 

Cube 

comparison 

Orientation MA MR Vz SR 

Hands  RE MR  SR 

Cards Orientation RE MR Speeded 

rotation 

SR 

Water level Orientation  SP   

Hidden figures  Orientation RE Vz  CF 

Hidden patterns Orientation RE   CF 

Overlapping 

figures 
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Δλ θαηαθιείδη, ζηε κειέηε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο, ελδείθλπηαη, λα 

αθνινπζήζνπκε ηελ ππφδεημε ηνπ Horn (1976), φηη θαλέλα ηεζη δελ είλαη επαξθέο γηα ηε 

κέηξεζε κηαο πνιχπινθεο δνκήο. Σέηνηεο πνιχπινθεο δνκέο, φπσο ε ρσξηθή αληίιεςε, ζα 

πξέπεη λα κεηξάηαη, «φρη κφλν κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αιιά θαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο» 

(Johnson θαη Meade, 1987). 

 

 

Ζ Υσξηθή Αληίιεςε σο Βαζηθφ πζηαηηθφ ηεο Ννεκνζχλεο 

 

Ο Gardner (1983) ζηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ πνιιαπιή λνεκνζχλε ηζρπξίζηεθε φηη 

καζαίλνπκε, επηθνηλσλνχκε θαη ιχλνπκε πξνβιήκαηα κε επηά ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Ο θάζε ηξφπνο (style) είλαη θαη κηα λνεκνζχλε, ε νπνία έρεη δηθφ ηεο ηδηαίηεξν 

λεπξνινγηθφ πξφηππν (pattern) θαη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη καζαίλνπλ ζπλδπάδνληαο 

θάπνηα απφ απηά. Οη λνεκνζχλεο απηέο είλαη: ε νπηηθή/ρσξηθή, ε ιεθηηθή/γισζζηθή, ε 

ινγηθή/καζεκαηηθή, ε ζσκαηηθή θηλαηζζεηηθή, ε κνπζηθή/ξπζκηθή, ε δηαπξνζσπηθή θαη ε 

ελδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε. Ζ ρσξηθή λνεκνζχλε ζηεξίδεηαη ζηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο 

θαη ζηε δπλαηφηεηα νπηηθνπνίεζεο αληηθεηκέλσλ κε ηε δεκηνπξγία εζσηεξηθψλ λνεξψλ 

εηθφλσλ.  

Ζ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ Gardner (1993a), παξέρεη κηα εηθφλα γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ζε ηέζζεξα ζηάδηα γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, μεθηλψληαο απφ 

ηελ παηδηθή ειηθία. Καηαξρήλ είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξαηεξήζεηο ησλ 

γνληψλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλόηεηα θαηαζθεπήο αθαηέξγαζησλ κνηίβσλ. Οη παξαηεξήζεηο 

απηέο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε «ηελ ππφζρεζε» πνπ δίλνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζνπλ ζην πεδίν ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο κέζα απφ ηε ρσξηθή 

λνεκνζχλε ηνπο.  

Γεχηεξν, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ε θαηαλόεζε όισλ ησλ ρσξηθώλ ζπκβνιηθώλ 

ζπζηεκάησλ ησλ παηδηψλ. Οη ζεκειηψδεηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία 

θαη ηελ εξκελεία ησλ ρσξηθψλ ζπκβφισλ, βαζίδνληαη ζηε ρσξηθή αληίιεςε. χκθσλα κε 

ηνλ Del Grande (1990), νη δεμηφηεηεο απηέο είλαη: o ζπληνληζκφο ησλ θηλήζεσλ ησλ 

καηηψλ, ε αληίιεςε ηνπ ζρήκαηνο, ε αληηιεπηηθή ζηαζεξφηεηα (έλα αληηθείκελν έρεη 

ζηαζεξέο ηδηφηεηεο νη νπνίεο κπνξεί λα θαίλνληαη δηαθνξεηηθά απφ άιιεο νπηηθέο γσλίεο), ΠΑ
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ε αληίιεςε ηεο ζέζεο ζην ρψξν (ε ζρέζε κεηαμχ δχν αληηθεηκέλσλ ή ελφο αληηθεηκέλνπ 

θαη ηνπ παξαηεξεηή π.ρ. ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ γξακκάησλ), ε αληίιεςε ησλ ρσξηθψλ 

ζρέζεσλ (π.ρ. αλάθιαζε, κεηαθνξά, ζηξνθή), ε νπηηθή δηάθξηζε θαη ε νπηηθή κλήκε. 

Σξίην, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ε ρξήζε ησλ ζεκεησηηθώλ ζπζηεκάησλ απφ 

ηνπο καζεηέο. Γηα παξάδεηγκα, ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ δηαγξακκάησλ 

απνθαιχπηεη φηη ηα παηδηά είλαη απξφζπκνη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηαγξάκκαηα (Yancey, 

Thompson, & Yancey, 1989) θαη δελ βιέπνπλ ηα δηαγξάκκαηα σο κέζν γηα ηελ επίιπζε 

ησλ καζεκαηηθψλ έξγσλ (Dufoir-Janvier, Bednarz, & Belanger, 1987). Σα παηδηά επίζεο, 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχνπλ ηα δπζδηάζηαηα ζρέδηα ησλ ηξηζδηάζηαησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα απφ έλα ζρέδην (Moses, 

1990). Χο εθ ηνχηνπ, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δηδάμνπλ ηα παηδηά ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη πσο λα θηλνχληαη κεηαμχ δπζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ. Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα 

πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ησλ ρσξηθψλ ηθαλνηήησλ, ηφζν ζηα καζεκαηηθά (Diezmann, 

1999) φζν θαη ζηελ επηζηήκε (Small & Morton, 1983). 

Σέηαξην, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ πνηθηιία ησλ επαγγεικαηηθώλ θαη 

κε επαγγεικαηηθώλ αζρνιηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρσξηθή λνεκνζχλε. Αλ θαη απηφ ην 

ζηάδην, δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα κηθξά παηδηά, κπνξεί λα πξνθχςνπλ επθαηξίεο 

γηα έθζεζε ησλ παηδηψλ ζε επαγγέικαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηα 

ελδηαθέξνληα ηνπο (Diezmann & Watters, 2000). 

Δθηφο ηνπ Gardner (1993) θαη άιινη ςπρνιφγνη κειέηεζαλ ηε ρσξηθή αληίιεςε σο 

ηδηαίηεξν ζπζηαηηθφ ηεο αλζξψπηλεο λνεκνζχλεο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Γεκεηξίνπ 

(Γεκεηξίνπ, 1993· Demetriou, Christou, Spanoudis, & Platsidou, 2002), ν αλζξψπηλνο 

λνπο είλαη κηα ηεξαξρηθά δνκεκέλε δνκή, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία επίπεδα. Σν πξψην 

επίπεδν νξγάλσζεο αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ (ζχζηεκα επεμεξγαζίαο). 

Σν δεχηεξν επίπεδν είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζην πεξηβάιινλ θαη αθνξά ζηα επηκέξνπο 

γλσζηηθά ζπζηήκαηα (ζπζηήκαηα εμεηδηθεπκέλσλ ηθαλνηήησλ), ηα νπνία επεμεξγάδνληαη 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πεδία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν ηξίην 

επίπεδν (ππεξγλσζηηθφ ζχζηεκα) είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν θπξίσο ζηνλ εαπηφ θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ 

καο, ηελ θαηαλφεζε ησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη ηελ απηνξξχζκηζε.  ΠΑ
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Σα εμεηδηθεπκέλα δνκηθά ζπζηήκαηα ή ηα ζπζηήκαηα εμεηδηθεπκέλσλ ηθαλνηήησλ, 

πνπ απνηεινχλ ην δεχηεξν επίπεδν νξγάλσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ, είλαη ηα αθφινπζα: ην 

πνηνηηθφ-αλαιπηηθφ, ην πνζνηηθφ-ζπζρεηηζηηθφ, ην αηηηψδεο-πεηξακαηηθφ, ην εηθνληθφ-

ρσξνηαμηθφ θαη ην ιεθηηθφ-πξνηαζηαθφ (Γεκεηξίνπ, 1993). Πην πξφζθαηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα απνθαιχπηνπλ ηελ χπαξμε δχν αθφκε ζπζηεκάησλ εμεηδηθεπκέλσλ ηθαλνηήησλ: 

ηνπ θνηλσληθνχ-δηαπξνζσπηθνχ θαη ηνπ εηθνλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο (Demetriou & Kazi, 

2001). Αθνινχζσο γίλεηαη αλαθνξά κφλν ζην εηθνληθφ-ρσξνηαμηθφ ζχζηεκα πνπ εκπίπηεη 

ζην πιαίζην δηεξεχλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Σν εηθνληθφ-ρσξνηαμηθφ εμεηδηθεπκέλν δνκηθφ ζχζηεκα αθνξά ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αηφκνπ ζην ρψξν, ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζην ρψξν. Πεξηιακβάλεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα 

εθηειεί ζην επίπεδν ηεο λνεξήο εηθφλαο ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη θαη ζηα 

πξαγκαηηθά αληηθείκελα. Γηα παξάδεηγκα, ην άηνκν κπνξεί λα κεηαηνπίδεη, λα 

αλακνξθψλεη ή λα πεξηζηξέθεη λνεξά έλα αληηθείκελν, κπνξεί λα πξνζζέηεη ή λα αθαηξεί 

ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ εηθφλα ελφο αληηθεηκέλνπ. Οη ζπζηαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ 

εηθνληθνχ-ρσξνηαμηθνχ εμεηδηθεπκέλνπ δνκηθνχ ζπζηήκαηνο επηηξέπνπλ, δειαδή, ζην 

άηνκν λα ρεηξίδεηαη ζηνηρεία θαη ζρέζεηο ηνπ ρψξνπ.  

ην πιαίζην απηφ αλαθέξνληαη ηξεηο ζπληζηψζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εηθνληθφ-

ρσξνηαμηθφ εμεηδηθεπκέλν δνκηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ: ε ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ 

λνεηηθψλ εηθφλσλ, ε ηθαλφηεηα λνεηηθψλ πεξηζηξνθψλ θαη ε ηθαλφηεηα ζπληνληζκνχ ησλ 

πξννπηηθψλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαζεκηάο απφ ηηο ζπληζηψζεο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα έξγα (Demetriou & Kyriakides, 2006). 

 

 

Αλάπηπμε Υσξηθήο Αληίιεςεο 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο πεξηγξάθεη ηηο αιιαγέο ζηε ρσξηθή ζθέςε ζηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ αηφκνπ. Ζ ρσξηθή αλάπηπμε πεξηγξάθεη ην ηη 

κπνξεί θαη ην ηη δελ κπνξεί λα επηηχρεη έλα άηνκν ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ φζνλ αθνξά 

πξνβιήκαηα ζηα νπνία εκπιέθνληαη έλλνηεο ρψξνπ, δειαδή πνηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα 

ιχζεη έλα άηνκν ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή θαη ηη είδνπο πξνβιήκαηα δελ κπνξεί λα ιχζεη. ΠΑ
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Πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ζθέςεο ηνπ αηφκνπ ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ειηθίεο, ηηο θξίζηκεο ειηθίεο ζηηο νπνίεο ζπκβαίλνπλ πνηνηηθέο αιιαγέο ζηε ρσξηθή ζθέςε 

θαη πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηέο ζπκβαίλνπλ.   

Σν National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 1989, 2000), έρεη 

αλαγλσξίζεη ηελ αλαγθαηφηεηα ελζσκάησζεο ηνπ ρσξηθνχ ζπιινγηζκνχ σο κηα 

πξνζέγγηζε ζην ζεκείν εηζαγσγήο ησλ καζεηψλ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. Ζ ρξνληθή 

ζηηγκή θαη ην πεξηερφκελν απνηεινχλ δχν θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο.  

Οη Piaget θαη Inhelder (1971) δειψλνπλ φηη ε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ 

θαζνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ηη ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη. χκθσλα κε απηνχο ηνπο 

εξεπλεηέο, ε αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ησλ παηδηψλ αθνινπζεί ηξία ζηάδηα. ην 

αξρηθφ ζηάδην (preoperational stage) βξίζθνληαη ηα παηδηά κέρξη έμη εηψλ θαη ζην ζηάδην 

απηφ έλα παηδί παξνπζηάδεη κηα θαζαξά εγσθεληξηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ, φπνπ 

ηνπνζεηνχλ ηα αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο κε αλαθνξά ηνλ εαπηφ ηνπο. Καηαλννχλ 

πνιχ πεξηνξηζκέλεο ηνπνινγηθέο ζρέζεηο, φπσο ην δηαρσξηζκφ, ηε γεηηλίαζε θαη ην 

αλνηθηφ/θιεηζηφ. Σν δεχηεξν ζηάδην (concrete operational stage) εκθαλίδεηαη θαηά ηηο 

ειηθίεο επηά κε ελλέα εηψλ. ε απηφ ην ζηάδην ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ έλα γλσζηηθφ 

ράξηε κε ζπγθεθξηκέλν πεδίν αλαθνξάο, ν νπνίνο ηνπο επηηξέπεη λα θαληαζηνχλ 

αληηθείκελα έμσ απφ ην ζψκα ηνπο. Σα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηελ θαηαλφεζε πην 

πνιχπινθσλ ηνπνινγηθψλ ζρέζεσλ φπσο ε ζεηξνζέηεζε θαη ν εγθιεηζκφο, θαη αξρίδνπλ 

λα αλαπηχζζνπλ ηηο πξνβνιηθέο ζρέζεηο, φπσο πξηλ/πίζσ θαη αξηζηεξά/δεμηά. Σν ηειεπηαίν 

ζηάδην αλάπηπμεο (formal operational stage) μεθηλά ζηελ ειηθία ησλ έληεθα εηψλ, 

πεξίπνπ. ε απηφ ην ζηάδην ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ έλα ζπληνληζκέλν πεδίν αλαθνξάο θαη 

αλαπηχζζνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ Δπθιείδησλ ζρέζεσλ, φπσο ηελ εθηίκεζε ζρεηηθψλ 

απνζηάζεσλ ησλ επζεηψλ θαη ηελ παξαιιειία (Piaget θαη Inhelder, 1967).    

Ζ αξρή απηή, γλσζηή σο ε αξρή ηεο ηνπνινγηθήο πξνηεξαηφηεηαο, δελ 

ππνζηεξίδεηαη πιένλ (Clements & Battista, 1992) θαη απνηειεί έλα απφ ηα ζεκεία θξηηηθήο 

ησλ απφςεσλ ηνπ Piaget γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ρψξνπ. Αληίζεηα, θαίλεηαη φηη είλαη 

δπλαηφ, ηδέεο θαη γηα ηα ηξία είδε ζρέζεσλ (ηνπνινγηθέο, πξνβνιηθέο θαη επθιείδεηεο) λα 

αλαπηχζζνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ζηαδηαθά λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα 

δεκηνπξγνχλ κηα ζχλζεζε. Οη ηδέεο απηέο είλαη αξρηθά δηαηζζήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε 

δξάζε ηνπ παηδηνχ κέζα ζηνλ θφζκν θαη ηνλ ελεξγφ ρεηξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

θφζκνπ κέζα ζηνλ νπνίν ην παηδί θηλείηαη θαη δξα. ΠΑ
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Οη Newcomb θαη Huttenlocher (2000), εληφπηζαλ φηη κέρξη ζήκεξα ηξεηο 

πξνζεγγίζεηο έρνπλ θπξηαξρήζεη γχξσ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο: 

 Ζ ζεσξία ησλ Piaget θαη Inhelder (1967), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ηα λήπηα 

γελληνχληαη ρσξίο ηε γλψζε ηνπ ρψξνπ ή ηε ζχιιεςε ηεο κνληκφηεηαο ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ην ρψξν θαη αλαπηχζζνπλ ηέηνηα γλψζε κέζσ 

ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. 

 Οη «λαηηβηζηέο», νη νπνίνη πξνηείλνπλ φηη νη νπζηαζηηθέο πηπρέο ηεο ρσξηθήο 

θαηαλφεζεο είλαη έκθπηεο θαη φηη ε βηνινγηθή σξίκαλζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ 

ηνπ εγθεθάινπ κπνξεί λα απνηειέζεη ηηο πηπρέο ηεο ρσξηθήο αλάπηπμεο πνπ δελ 

ππάξρνπλ ζηε γέλλεζε 

 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Vygotsky, ε νπνία ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

παξάγνληα ζηε δηακεζνιάβεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ρσξηθψλ δεμηνηήησλ. 

Οη ίδηεο εξεπλήηξηεο ππνζηεξίδνπλ κηα αιιειεπηδξαζηηθή πξνζέγγηζε (adaptive 

combination) ζηε ρσξηθή αλάπηπμε πνπ ζπλζέηεη θαη ζπκπιεξψλεη ηηο βαζηθέο ηδέεο ησλ 

ηξηψλ θιαζηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ηζρπξίδνληαη φηη ε βηνινγηθή πξνπαξαζθεπή αιιειεπηδξά 

κε ην ρσξηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηα λήπηα αληηκεησπίδνπλ κεηά ηε γέλλεζή ηνπο γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηε ρσξηθή αλάπηπμε θαη λα σξηκάζνπλ ηε ρσξηθή αληίιεςε.  

 

 

Παξάγνληεο πνπ Επεξεάδνπλ ηελ Αλάπηπμε ηεο Φσξηθήο Αληίιεςεο 

 

Γηάθνξεο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο έρνπλ πξνζδηνξίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ηνπ αηφκνπ. Σέηνηνη 

παξάγνληεο είλαη: ε ειηθία, ην θχιν θαη ε ζρεηηθή κε ην ρψξν εκπεηξία (Miller, 1996).  

Ο παράγονηας ηλικία. Όζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα ειηθία θαίλεηαη λα θζάλεη ζην 

επίπεδν σξίκαλζεο θαηά ηελ εθεβεία θαη λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά ζηα ηέιε ηεο ειηθίαο ησλ 

είθνζη, γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ, ιφγσ ησλ επηδξάζεσλ ηεο ειηθίαο, αθφκε θαη ζηα άηνκα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο απηέο ζην επάγγεικά ηνπο (Salthouse, Babcock, 

Skovronek, Mitchel & Palmon, 1990). ΠΑ
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Ο Ben-Chaim θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1989), ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαιχηεξε ειηθία 

γηα ηελ απφθηεζε ρσξηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο είλαη κεηαμχ 11 θαη 12 εηψλ. 

χκθσλα κε ηνπο Newcombe θαη Huttenlocher (2000), ηα παηδηά νινθιεξψλνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο ηνπο αληίιεςεο κέρξη ηελ ειηθία ησλ ελλέα κε δέθα εηψλ.  

Δμάιινπ, ε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο λνεξψλ ρεηξηζκψλ θαη πνιχπινθσλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ είλαη εθηθηή απφ ηελ ειηθία ησλ 13 εηψλ θαη κεηά. Ζ κέγηζηε 

δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ επηηπγράλεηαη ζηα 17 ηνπο ρξφληα, ππνλνψληαο φηη νη καζεηέο 

ζην ιχθεην θαη ζην παλεπηζηήκην ζθέθηνληαη ηππηθά ιεηηνπξγηθά.  

Αξθεηέο έξεπλεο εζηηάδνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο ηθαλφηεηαο. Κάπνηεο 

έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ζε δηαθνξεηηθά 

ειηθηαθά επίπεδα (Battista, 1990· Burnett, Lane, & Dratt, 1979· Fennema & Tartre, 1985· 

Lohman & Kyllonen, 1983· Salthouse, 1987· Salthouse, Babcock, Mitchell, Palmon, & 

Skovronek, 1990· Vandenberg, 1975). Άιιεο επηθεληξψλνληαη ζηηο ειηθίεο πνπ 

εκθαλίδνληαη πην έληνλα δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο (Geiringer & Hyde, 

1976· Linn & Petersen, 1986· Maccoby & Jacklin, 1974· Piaget & Inhelder, 1967, 1971· 

Salthouse & Mitchell, 1990· Smith & Schroeder, 1979· Tartre, 1990· Vandenberg & 

Kruse, 1978). Δπηπξφζζεηα, άιιεο έξεπλεο αζρνινχληαη κε ηνλ ηξφπν αιιαγήο ηεο 

ρσξηθήο αληίιεςεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Bishop, 1978· Brinkman, 1966· Clements, 

Battista, Sarama, & Swaminathan, 1997· Coleman & Gotch, 1998· Salthouse, Babcock, 

Mitchell, Palmon, & Skovronek, 1990). 

Ο παράγονηας θύλο: Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηψλ δεθαεηηψλ, 

παξάρζεθε κία νγθψδεο βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο θχισλ ζηηο γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο (Halpern, 1986· Linn & Petersen, 1986· Maccoby & Jacklin, 1974). Μία 

γλσζηηθή ηθαλφηεηα πνπ έρεη εμεηαζηεί ιεπηνκεξψο, είλαη ε ρσξηθή αληίιεςε, κία πεξηνρή 

ζηελ νπνία ηα αγφξηα ζεκεηψλνπλ ζπρλά ςειφηεξε βαζκνινγία απφ ηα θνξίηζηα 

(Bouchard & McGee, 1977· Harris, 1978· McGee, 1979· Sanders, Soares & D'Aquila, 

1982· Clements θαη Battista, 1992). Δπίζεο, ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ εμεγνχλ φηη απηέο νη 

δηαθνξέο θχινπ κπνξεί λα πεγάδνπλ απφ ην πεξηβάιινλ ή ηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ησλ 

αηφκσλ (Connor, Serbin & Schackman, 1978· Vandenberg, 1975). 

Οη Linn θαη Petersen (1985), βξήθαλ ηηο πην κεγάιεο δηαθνξέο, ζηε ρσξηθή 

αληίιεςε κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, θαηά ηε κέηξεζε ηεο λνεξήο πεξηζηξνθήο. Αθφκε, νη 

ίδηνη κέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπο βξήθαλ φηη νη πην κηθξέο δηαθνξέο ρσξηθήο αληίιεςεο ΠΑ
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κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, παξνπζηάδνληαη ζηε κέηξεζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο. Γελ 

παξνπζηάζηεθαλ δηαθνξέο γηα ηε ρσξηθή αληίιεςε ησλ δχν θχισλ, φζνλ αθνξά ηελ 

νπηηθνπνίεζε ζην ρψξν. ε κηα άιιε αλάιπζε, νη Voyer, Voyer θαη Bryden (1995) 

βξήθαλ ηηο πην ηζρπξέο δηαθνξέο θχισλ ζηελ θαηεγνξία ηεο λνεηηθήο πεξηζηξνθήο, 

κεγάιεο αιιά ιηγφηεξν ζηαζεξέο γηα ηελ θαηεγνξία ρσξηθήο αληίιεςεο, θαη ηδηαίηεξα 

κεηαβιεηέο θαη ζπρλά αζήκαληεο γηα ηελ θαηεγνξία ηεο ρσξηθήο νπηηθνπνίεζεο (Manger 

& Eikeland, 1998). 

Οη Connor θαη Serbin (1985) βξήθαλ αληηθαηηθά απνηειέζκαηα ζηε κειέηε ηνπο 

γηα ηε ρσξηθή νπηηθνπνίεζε κεηαμχ δεθαηξηάρξνλσλ θαη δεθαεμάρξνλσλ καζεηψλ, κε ηα 

θνξίηζηα λα ππεξέρνπλ. Ζ Tartre (1990) δελ εληφπηζε δηαθνξέο θχισλ ζηε ρσξηθή 

νπηηθνπνίεζε νχηε ζηηο έξεπλέο ηεο ζην Γπκλάζην, νχηε ζην Λχθεην. Σέινο, νη Manger & 

Eikeland (1998) δηαπίζησζαλ φηη ηα δεθαηξηάρξνλα θνξίηζηα έρνπλ ζεκαληηθά θαιχηεξε 

επίδνζε απφ ηα αγφξηα ζηε ρσξηθή νπηηθνπνίεζε. 

Οη Silverman, Choi θαη Peters (2007), ζηελ έξεπλα ηνπο εληφπηζαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηε ρσξηθή αληίιεςε ησλ ελήιηθσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

πγθεθξηκέλα, νη άλδξεο παξνπζίαζαλ πην πςειή επίδνζε, απφ ηηο γπλαίθεο, ζην ηεζη 

λνεξήο πεξηζηξνθήο ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ, ζηηο επηά εζληθέο δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη 

ζηηο ζαξάληα ρψξεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα απηή. Απφ ηελ άιιε, νη γπλαίθεο 

παξνπζίαζαλ πνιχ πην πςειέο επηδφζεηο, απφ ηνπο άλδξεο, ζην ηεζη κλήκεο ηεο ζέζεο πνπ 

έρνπλ ηα αληηθείκελα ζην ρψξν, ζηηο επηά δηαθνξεηηθέο εζληθέο νκάδεο θαη ζηηο 

ηξηαληαπέληε απφ ηηο ζαξάληα ρψξεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα.  

Πνιιέο ζεσξίεο έρνπλ αλαπηπρζεί, γηα λα πξνζπαζήζνπλ λα εμεγήζνπλ ηε θχζε 

θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ δηαθνξψλ θχισλ ζηελ νπηηθφ-ρσξηθή αληίιεςε. Σνπιάρηζηνλ 

ηξεηο απφ απηέο ηηο ζεσξίεο έρνπλ ηνλίζεη ην ξφιν ησλ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ.  

Όιεο απηέο νη πξνζεγγίζεηο έρνπλ γίλεη κε ηδηαίηεξν ζθεπηηθηζκφ. Οη Caplan, 

MacPherson θαη Tobin (1985), γηα παξάδεηγκα, έρνπλ επηθξίλεη απηέο ηηο βηνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο κε πνιπάξηζκνπο ιφγνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη  νη 

αλαθεξφκελεο δηαθνξέο θχισλ ζηε ρσξηθή αληίιεςε είλαη επκεηάβιεηεο· απηέο νη 

δηαθνξέο θχισλ, φηαλ ππάξρνπλ, είλαη ζπρλά εμαηξεηηθά κηθξέο· νη έξεπλεο ζηηο νπνίεο 

αλαθέξζεθαλ απηέο νη δηαθνξέο είλαη ζπρλά κεζνδνινγηθά αηειείο. Αλη‟ απηνχ, έρεη 

πξνηαζεί φηη νη δηαθνξέο θχισλ ζηε ρσξηθή αληίιεςε είλαη απνηέιεζκα ησλ πνιηηηζηηθά ΠΑ
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βαζηζκέλσλ δηαθνξψλ ζηα ζρέδηα θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θχιν (Goldstein, Haldane & Mitchell, 1990· Serbin & Connor, 1979).  

Δλδερνκέλσο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην λα δηθαηνινγεζνχλ νη δηαθνξέο θχινπ είλαη νη 

επηπηψζεηο ησλ εκπεηξηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ παξαγφλησλ ζηηο αζθήζεηο (ή γεληθφηεξα 

ησλ παξαγφλησλ επίδνζεο) ζηε ζπκπεξηθνξά ζηε ρσξηθή αληίιεςε ησλ δχν θχισλ. 

Αλεμάξηεηα απφ ην ξφιν, πνπ ελδερνκέλσο, νη βηνινγηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ, νη κεηαβιεηέο ησλ αζθήζεσλ –φπσο ηα ρξνληθά πεξηζψξηα ή ε δπζθνιία 

ηεο άζθεζεο- θαη νη εκπεηξηθνί παξάγνληεο –φπσο ε πξνεγνχκελε επαθή κε αζθήζεηο ή νη 

πξνζδνθίεο γηα ηελ επηηπρία ησλ αζθήζεσλ- αλακθηζβήηεηα επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε θαη 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηηο δηαθνξέο θχισλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε παξαηήξεζε ησλ Maccoby θαη Jacklin (1974), νη νπνίεο 

αλαθέξνπλ φηη ηα αγφξηα ηείλνπλ λα εθηεινχλ ηηο αζθήζεηο πην γξήγνξα, ελψ ηα θνξίηζηα 

εξγάδνληαη πην αξγά θαη πξνζεθηηθά (Goldstein, Haldane & Mitchell, 1990). Οη Gilmartin 

θαη Patton (1984), απαξηζκνχλ ηξεηο άιινπο παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο ησλ δχν θχισλ, ηηο νξκνληθέο επηδξάζεηο, ηα εηδηθεπκέλα κέξε ηνπ εγθεθάινπ 

θαη ηε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο.  

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ε θιεξνλνκηθφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ εκπιέθνληαη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ρσξηθψλ δεμηνηήησλ παξακέλεη ακθηζβεηνχκελνο (Turos θαη Ervin, 2000). 

Σα βαζηζκέλα ζην θχιν πεξηβάιινληα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη ηα 

άηνκα, κπνξνχλ επίζεο λα επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο. ε απηφ ην 

πλεχκα, νη Baenniger θαη Newcombe (1989) ππνζηεξίδνπλ φηη θαλνληθά ηα αξζεληθά 

έρνπλ πεξηβάιινληα πνπ ηνπο παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

ρσξηθά έξγα θαη ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απαηηνχλ ηε ρξήζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο απφ φηη νη γπλαίθεο.    

Ο παράγονηας εκπαίδεσζης. Οη Clements θαη Battista (1992) επηζεκαίλνπλ φηη ε 

επίδνζε ζηα ρσξηθά έξγα βειηηψλεηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Πνιπάξηζκεο κειέηεο 

(Ben-Chaim et al., 1988· Burnett & Lane, 1980· Lord, 1985) έρνπλ δείμεη φηη ε ρσξηθή 

αληίιεςε κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέζα απφ εθπαίδεπζε αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία.  

Ο Lohman (1993) αλαθέξεη φηη νη δεμηφηεηεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο κπνξεί λα 

αλαπηπρζνχλ κε πξαθηηθή θαη εθπαίδεπζε. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη  δξαζηεξηφηεηεο κε ηε 

ρξήζε ζηεξεψλ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηθαλφηεηεο νπηηθνπνίεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ΠΑ
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(Ben-Chaim, Lappan, & Houang, 1988· Izard, 1987). Άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη 

καζεηέο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, φπνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνιιά επνπηηθά πιηθά, ηείλνπλ λα 

έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηα ρσξηθά έξγα απφ παηδηά πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ 

επνπηηθά πιηθά ζηα ζρνιεία ηνπο (Bishop, 1980).  

Όπσο αλαθέξεη θαη ν Greabell (1978), ε ρξήζε πνηθηιίαο επνπηηθψλ πιηθψλ είλαη 

επσθειήο. Σέηνηεο θηλαηζζεηηθέο εκπεηξίεο, φπσο ε θίλεζε ηνπ ζψκαηνο θαη ε ρξήζε 

γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ, βνεζά ηα λεαξά παηδηά λα καζαίλνπλ γεσκεηξηθέο έλλνηεο (Pigge, 

1978). Δμαηηίαο ηεο αληηιεπηηθήο – ελλνηνινγηθήο αιιειεπίδξαζεο ζηε ρσξηθή 

λνεκνζχλε, ρξεηάδνληαη θαηάιιειεο αληηιεπηηθέο εκπεηξίεο γηα ηε δεκηνπξγία 

αλαπαξαζηάζεσλ. Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη επθαηξίεο κε ζθνπφ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε 

πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ρσξηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζνπλ 

γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη αλαθαηαζθεπέο ησλ εκπεηξηψλ θαη λα κπνξνχλ 

λα εκπιαθνχλ ζην ρσξηθφ ζπιινγηζκφ (Diezmann & Watters, 2000).  

Οη Hershkowitz, Parzysz θαη van Dormolen (1996) απνδίδνπλ εμαηξεηηθή ζεκαζία 

ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ηα θπζηθά αληηθείκελα θαη ζρήκαηα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ησλ γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ. Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ηα 

θπζηθά αληηθείκελα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ, ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε ελφο πιήζνπο νπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Απηφο είλαη ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπκε πξαγκαηηθέο 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο – απφ πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέρξη πξνβιήκαηα 

ζηελ αξρηηεθηνληθή, ζηελ ηέρλε, ζηε κεραληθή. Δπηπιένλ, ν  Freudenthal (1973), ηνλίδεη 

φηη ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ηεο γεσκεηξίαο απνηειεί κηα απφ ηηο θαιχηεξεο επθαηξίεο 

πξνθεηκέλνπ λα κάζεη θαλείο πψο λα καζεκαηηθνπνηήζεη ηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν κε ηνλ 

νπνίν αιιειεπηδξά.  

Μέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα εξεπλήζεθε θαηά πφζν ε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε 

επνπηηθψλ πιηθψλ κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ρσξηθή αληίιεςε ησλ καζεηψλ θαη λα 

επεξεάζεη ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. 
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Υσξηθή Αληίιεςε θαη Μαζεκαηηθά 

 

Δξεπλεηέο φπσο ν Del Grande (1987) θαη ν Bishop (1980, 1983) επηζήκαλαλ φηη ε ρσξηθή 

αληίιεςε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο γεσκεηξίαο θαη ηεο 

ζηεξενκεηξίαο. Αθνχ, ζχκθσλα κε ηνπο Connor θαη Serbin (1985), νη παξάγνληεο ηεο 

νπηηθνπνίεζεο (visualization) ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηζρπξνχο παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο καζεκαηηθήο επίδνζεο. 

Ο Bishop (1980, 1983), εχζηνρα δηεπθξίληζε ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

ρψξνπ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, αθνχ ε αληίιεςε ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ 

είλαη κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηε λνεκαηνδφηεζε ησλ νπηηθψλ θαη 

απηψλ δεδνκέλσλ (Saads & Davis, 1997β). πγθεθξηκέλα, νη Saads θαη Davis (1997β), 

επηζήκαλαλ ηε ζεκαζία ηεο ηθαλφηεηαο αληίιεςεο ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ θαη ηεο 

γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, ζηε ζπλερή αλάπηπμε ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο. Οη Tso θαη Liang 

(2002), βξήθαλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αληίιεςεο ελλνηψλ ηνπ 

ρψξνπ θαη ησλ επηπέδσλ van Hiele (1986), ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε γεσκεηξία. 

Δηζεγνχληαη επίζεο, φηη ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ απνηειεί 

ζεκαληηθφ γλσζηηθφ παξάγνληα ζηε κάζεζε ηεο γεσκεηξίαο θαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αληίιεςε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο. 

χκθσλα κε ην Wheatley (1991), «ε ρσξηθή αληίιεςε βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο 

απφθηεζεο ζεκαζίαο θαη λνήκαηνο ζηα καζεκαηηθά» (ζ. 35). πγθεθξηκέλα, νη Wheatley 

θαη Reynolds (1999), ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηθαλφηεηα θαηαζθεπήο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ 

λνεηηθψλ εηθφλσλ νδεγεί ζε επειημία θαη ηζρχ ζηα καζεκαηηθά. Τπνζηεξίδεηαη επίζεο φηη 

ηα άηνκα κε πςεινχ επηπέδνπ ρσξηθή αληίιεςε είλαη θαιχηεξα ζην λα κεηαζρεκαηίδνπλ, 

λα εξκελεχνπλ θαη λα ηαμηλνκνχλ γεσκεηξηθά ζρήκαηα, κνηίβα θαη δηαγξάκκαηα (English 

& Warren, 1995).  

Ζ ρσξηθή ζθέςε ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζηελ αλαπαξάζηαζε φζν θαη ζην ρεηξηζκφ 

πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Clements & Battista, 1992). ε κηα 

δηαρξνληθή έξεπλα ησλ Fennema θαη Tartre (1985) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάκεζα ζε 

καζεηέο γπκλαζίνπ δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο κε πςειφ επίπεδν ρσξηθήο εμεηθφληζεο 

θαη ρακειφ επίπεδν ιεθηηθήο ηθαλφηεηαο κεηέθξαδαλ ην πξφβιεκα ζε εηθφλα, θαιχηεξα 

απφ φηη νη καζεηέο κε ρακειφ επίπεδν ρσξηθήο νπηηθνπνίεζεο.  ΠΑ
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Απφ ηελ άιιε, απφ ηελ έξεπλα ησλ Booth θαη Thomas (1999) ζπλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη, ελψ έλα πςειφηεξν επίπεδν ρσξηθψλ ηθαλνηήησλ θαζηζηά ηνπο καζεηέο 

ηθαλνχο λα έρνπλ θαιχηεξε επηηπρία ζηελ εξκελεία δεδνκέλνπ δηαγξάκκαηνο ή εηθφλαο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα, νη ηθαλφηεηεο απηέο δελ βνεζνχλ ηδηαίηεξα 

ζε ζρέζε κε ηε κεηάθξαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε δηαγξακκαηηθή ή εηθνληθή 

αλαπαξάζηαζε. Οη ρσξηθέο δεμηφηεηεο θαζηζηνχλ ηνπο καζεηέο ηθαλνχο λα ηαμηλνκνχλ, λα 

αλαιχνπλ θαη λα δνκνχλ πιεξνθνξίεο. Ζ αληίζηξνθε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο ελφο 

θαηάιιεινπ δηαγξάκκαηνο απφ ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη πην δχζθνιε, γηαηί εκπεξηέρεη 

πεξηζζφηεξα βήκαηα θαη απαηηεί ηε κεζνιάβεζε άιισλ δεμηνηήησλ (Βooth & Thomas, 

1999). 

H ζρέζε αλάκεζα ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα βαζίδεηαη 

ζην γεγνλφο φηη νη πξάμεηο πνπ δηελεξγνχληαη θαζψο ην άηνκν αιιειεπηδξά κε ηα λνεηηθά 

κνληέια ζηα καζεκαηηθά είλαη ζπρλά νη ίδηεο κε εθείλεο ηηο πξάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε ρσξηθά πεξηβάιινληα (Battista, 1994). Οπνηαδήπνηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηε ρσξηθή αληίιεςε εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν 

ρσξηθήο αληίιεςεο πνπ εμεηάδεηαη θαη απφ ην δνθίκην πνπ ρνξεγείηαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

επηπέδνπ ηεο ππφ εμέηαζε ηθαλφηεηαο (Tartre, 1990). 

Δπηπξφζζεηα, ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ ζπλδέεηαη ζπρλά κε 

ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, φρη κφλν ζηελ ηέρλε αιιά θαη ζηα καζεκαηηθά θαη 

ζηελ επηζηήκε (Shepard, 1978). Γηα παξάδεηγκα, ν Albert Einstein δήισζε φηη νη ιεθηηθέο 

δηαδηθαζίεο δελ δηαδξακάηηζαλ θαλέλα ξφιν ζηε δεκηνπξγηθή ηνπ ζθέςε ελψ αληίζεηα ε 

ηθαλφηεηα νπηηθήο αληίιεςεο ζπλέβαιε ζηηο δηάθνξεο αλαθαιχςεηο. 

Δλ θαηαθιείδη, ε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε δίλεη έκθαζε ζηε ρσξηθή αληίιεςε γηα 

δχν ηνπιάρηζηνλ ιφγνπο. Αξρηθά, ν πξψηνο ιφγνο είλαη ε δπλαηή ζπζρέηηζε ηεο επίδνζεο 

ζηα καζεκαηηθά θαη ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλα ηεζη 

ηθαλνηήησλ. Ο άιινο ιφγνο, είλαη ε πεπνίζεζε φηη νη νπηηθέο πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ κία ηζρπξή εηζαγσγή γηα ηηο πνιχπινθεο γεληθεχζεηο ησλ καζεκαηηθψλ, 

παξέρνληαο εκπεηξηθέο θαη δηαηζζεηηθέο απνδείμεηο ζην καζεηή (Olkun & Knaupp, 1999).    
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Ζ Υσξηθή Αληίιεςε σο Πεδίν Έξεπλαο 

 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα ηε ρσξηθή αληίιεςε έρνπλ παξαρζεί ζηεξηδφκελεο ζε 

ηέζζεξηο εξεπλεηηθέο πξννπηηθέο: (α) ηελ πξννπηηθή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (the differential 

perspective) πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζχγθξηζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο δηαθνξεηηθψλ 

πιεζπζκψλ (φπσο γπλαίθεο θαη άληξεο) (β) ηελ ςπρνκεηξηθή πξννπηηθή (the psychometric 

perspective), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά ρσξηθά έξγα κε 

ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη ηνπο παξάγνληεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο (γ) ηε γλσζηηθή 

πξννπηηθή (the cognitive perspective) πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη παγθφζκηα γηα ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ 

ρσξηθήο αληίιεςεο πνπ παξφια απηά δηαθέξνπλ πνζνηηθά ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη (δ) ηελ 

πξννπηηθή ζηξαηεγηθήο (the strategy perspective) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ πνηνηηθά δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ελφο 

έξγνπ ρσξηθήο αληίιεςεο κε δηαθνξεηηθνχο ιχηεο. Απηέο νη ηέζζεξηο αληηιήςεηο 

θαλεξψλνπλ ηελ πνιππινθφηεηα απηήο ηεο πεξηνρήο. Οη εξεπλεηέο θάζε κίαο αληίιεςεο 

εμεηάδνπλ πιεξνθνξίεο ιεπηνκεξψο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθέο πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο  (Linn and Petersen, 1985). 

 

 

Γεσκεηξία θαη Δλλνηνινγηθή χιιεςε Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο 

 

χκθσλα κε ηνλ  Peletier «Ζ γεσκεηξία αλαπαξηζηά ηε θχζε, θαζψο είλαη θαζξέθηεο ηεο 

θαη δελ θάλεη ηίπνηα άιιν παξά λα αλαθαιχπηεη ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα» (αλαθνξά ζηνλ Barbin, 2003). Ζ γεσκεηξία ζπλέβαιε ζην λα 

βνεζήζεη ηνλ άλζξσπν λα ζπζρεηηζηεί κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα θαηαλνήζεη ην ρψξν 

πνπ βξίζθεηαη γχξσ ηνπ (Σξνχιεο, 1992). Όπσο είλαη γλσζηφ ε γεσκεηξία δεκηνπξγήζεθε 

ιφγσ ηεο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ λα κεηξήζεη ηα θηήκαηά ηνπ θαη ηα θηίζκαηά ηνπ.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν Ζξφδνηνο αλαθέξεη φηη ε γεσκεηξία αλαπηχρζεθε σο εξγαιείν γηα ηε 

κέηξεζε ηεο γεο θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ αγξψλ φηαλ απνζχξνληαλ ηα λεξά ηνπ Νείινπ 

(Φηιίππνπ & Υξίζηνπ, 2002).  ΠΑ
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Ζ γεσκεηξία ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη σο «ηα καζεκαηηθά ηνπ ρψξνπ» θαη ζεσξείηαη 

έλαο ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ καζεκαηηθψλ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (Bishop, 1983· 

Clements, 1998). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε κάζεζε ηεο γεσκεηξίαο βαζίδεηαη ζε κηα 

ζπλερή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηε ζεσξία ηεο γεσκεηξίαο (θπζηθφο ρψξνο, καζεκαηηθά, 

θπζηθή) θαη ζηηο γξαθηθέο ρσξηθέο νιφηεηεο, κε άιια ιφγηα, κηα αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

ζηε ζεσξία θαη ζηα δηαγξάκκαηα. Ζ ζεσξία ζηεξίδεη ηε γλψζε θαη ην ζεσξεηηθφ έιεγρν, 

ελψ ηα ζρήκαηα εληζρχνπλ ηελ νπηηθή αληίιεςε κε ηελ πηζαλή βνήζεηα γεσκεηξηθψλ 

νξγάλσλ ή άιισλ κέζσλ.  

Πεξηζζφηεξν απφ άιιεο πεξηνρέο ησλ καζεκαηηθψλ, ε γεσκεηξία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαθάιπςε θαη αλάπηπμε δηαθφξσλ ηξφπσλ ζθέςεο (Duval, 

1998). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ησλ καζεκαηηθψλ ηνλίδνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο γεσκεηξίαο, ηφζν σο απηφλνκνπ ζέκαηνο φζν θαη σο κέζνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε άιισλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ (NCTM, 2000). 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξαζκέλσλ είθνζη ρξφλσλ, ν γεσκεηξηθφο ζπιινγηζκφο 

εμεηάζηεθε απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ, βαζηζκέλνη ν 

θαζέλαο ζε δηαθνξεηηθή ζεσξεηηθή ζεψξεζε. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζπιινγηζκνχ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, ν ζρεκαηηζκφο ελφο πιαηζίνπ 

ηθαλνηήησλ θαζίζηαηαη αλαγθαίνο, αθνχ νη ηθαλφηεηεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηε Γεσκεηξία. 

 

 

Θεσξίεο ρεηηθέο κε ηε Γεσκεηξία 

 

Η Θεσξία ησλ van Hieles 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ κειεηήζεη ηε γεσκεηξηθή αηηηνιφγεζε 

βαζηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά πιαίζηα. Οη Van Hieles αλάπηπμαλ έλα κνληέιν πνπ 

αλαθέξεηαη ζε ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο γεσκεηξηθήο αληίιεςεο (Van Hiele, 1986). Σν 

κνληέιν είλαη απνηέιεζκα ηεο δηδαθηνξηθήο εξγαζίαο ησλ Dina van Hiele-Geldof and 

Pierre van Hiele ζην Παλεπηζηήκηνπ ηεο Οπηξέρηεο ζηελ Οιιαλδία (Crowley, 1987). 

Βαζηζκέλνη ζε παηδαγσγηθέο εκπεηξίεο θαη δηδαθηηθά πεηξάκαηα, θαζφξηζαλ έλα κνληέιν ΠΑ
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κάζεζεο ηεο γεσκεηξίαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πέληε επίπεδα θαηαλφεζεο ηα νπνία 

αληαλαθινχλ ηα επίπεδα ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο ηνπ καζεηή.  χκθσλα κε ηε ζεσξία, ηα 

πέληε επίπεδα θαηαλφεζεο ζηε γεσκεηξία είλαη: ην επίπεδν ηεο ζθαηξηθήο αληίιεςεο, ην 

επίπεδν αλάιπζεο, ην επίπεδν άηππεο παξαγσγηθήο ζθέςεο, ην επίπεδν παξαγσγηθήο 

ζθέςεο θαη ην απζηεξφ επίπεδν. 

ην επίπεδν 1, ηεο «θαηξηθήο ή νιηθήο αληίιεςεο (νπηηθνπνίεζεο)» νη καζεηέο 

αλαγλσξίδνπλ ηα ζρήκαηα απφ ηε ζπλνιηθή κνξθή ηνπο, ζαλ κηα νιφηεηα θαη φρη απφ ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπο (Crowley, 1987· Shaughnessy & Burger, 1985). Αληηιακβάλνληαη ην ρψξν 

πνπ ππάξρεη γχξσ ηνπο νπηηθά. Γηα παξάδεηγκα, νλνκάδνπλ έλα ζρήκα σο νξζνγψλην, 

γηαηί κνηάδεη κε κηα πφξηα. Μπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ θαη λα αλαπαξαγάγνπλ ηα δηάθνξα 

ζρήκαηα (Crowley, 1987), αιιά δελ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηηο ηδηφηεηεο ελφο 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο (Crowley, 1987· Shaughnessy & Burger, 1985). Δπίζεο, κπνξνχλ 

λα πεξηγξάθνπλ ηα ζρήκαηα κε νξζή ή άηππε νξνινγία. Οη καζεηέο, γηα παξάδεηγκα, 

νλνκάδνπλ έλα ζρήκα σο ξφκβν επεηδή έρεη ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα πνπ έρνπλ κάζεη λα ην 

απνθαινχλ «ξφκβν». Οη καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην επίπεδν απηφ κπνξνχλ λα κάζνπλ ηε 

γεσκεηξηθή νξνινγία πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηα δεδνκέλα ζρήκαηα θαη λα ηα 

αλαπαξάγνπλ ζρεδηάδνληαο ηα δηαηζζεηηθά ή θαηαζθεπάδνληαο ηα κε πξφρεηξα πιηθά.  

Αθνινχζσο, ζην επίπεδν 2 «Αλάιπζεο ή Πεξηγξαθήο», νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίζνπλ θαη λα νλνκάζνπλ έλα ζρήκα βάζεη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ (Crowley, 1987· 

Prevost, 1985· Shaughnessy & Burger, 1985). Μπνξνχλ επίζεο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα 

ηαμηλνκνχλ ζρήκαηα κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο ηνπο (Crowley, 1987· Shaughnessy & Burger, 

1985). Γηα παξάδεηγκα, έλαο καζεηήο κπνξεί λα ζθεθηεί πσο έλαο ξφκβνο είλαη έλα ζρήκα 

κε ηέζζεξηο ίζεο πιεπξέο. Οη καζεηέο βιέπνπλ ηα ζρήκαηα σο ζχλνιν ηδηνηήησλ, παξά σο 

νπηηθέο νιφηεηεο. Οη ηδηφηεηεο ησλ ζρεκάησλ γίλνληαη θηήκα ησλ καζεηψλ πεηξακαηηθά 

κέζσ παξαηήξεζεο, κέηξεζεο, ζρεδηαζκνχ θαη κνληεινπνίεζεο.  Γελ κπνξνχλ φκσο λα 

θάλνπλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ ηδηνηήησλ ηνπ ίδηνπ ζρήκαηνο, νχηε κεηαμχ 

δηαθφξσλ ζρεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα έλαο καζεηήο ηζρπξίδεηαη φηη έλα ζρήκα δελ κπνξεί 

λα είλαη νξζνγψλην, γηαηί είλαη ηεηξάγσλν. 

Οη καζεηέο ζην επίπεδν 3 ηεο «Άηππεο παξαγσγηθή ζθέςεο», είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιεθζνχλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζην ίδην ην ζρήκα (π.ρ. γηα λα είλαη νη απέλαληη πιεπξέο 

ελφο ηεηξαγψλνπ παξάιιειεο, πξέπεη νη απέλαληη γσλίεο λα είλαη ίζεο) θαη ηηο ζρέζεηο πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ζρεκάησλ (π.ρ. έλα ηεηξάγσλν αλαγλσξίδεηαη σο ξφκβνο κε θάπνηεο 

επηπιένλ ηδηφηεηεο) (Prevost, 1985). Μπνξνχλ λα θάλνπλ απινχο παξαγσγηθνχο ΠΑ
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ζπιινγηζκνχο αιιά δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ή λα ζπλζέζνπλ πιήξεηο απνδείμεηο ησλ 

ηζρπξηζκψλ ηνπο. Μηα ηδηφηεηα ελεξγνπνηεί άιιεο ηδηφηεηεο, κε απνηέιεζκα έλαο νξηζκφο 

λα κελ είλαη κηα απνκνλσκέλε πεξηγξαθή, αιιά κηα κέζνδνο ινγηθήο νξγάλσζεο 

(Crowley, 1987· Prevost, 1985· Shaughnessy & Burger, 1985). Έηζη γίλεηαη ζαθέο γηαηί, 

γηα παξάδεηγκα, έλα ηεηξάγσλν είλαη θαη νξζνγψλην (Crowley, 1987· Prevost, 1985· 

Shaughnessy & Burger, 1985). Ο ηξφπνο ζθέςεο είλαη πην ζχλζεηνο απφ ηα πξνεγνχκελα 

επίπεδα.  

Σν ηέηαξην επίπεδν ζρεηίδεηαη κε ηελ «Παξαγσγηθή ζθέςε». Οη καζεηέο 

θαηαλννχλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο απφδεημεο (Crowley, 1987) θαη ην ξφιν ησλ αμησκάησλ, 

ησλ ζεσξεκάησλ θαη ησλ απνδείμεσλ (Shaughnessy & Burger, 1985). Αλαπηχζζνπλ 

ζπιινγηζκνχο γηα λα απνδείμνπλ κηα πξφηαζε ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα αμηψκαηα 

(Crowley, 1987· Shaughnessy & Burger, 1985). Μπνξνχλ επίζεο λα θαηαλνήζνπλ φηη ε 

απφδεημε κπνξεί λα γίλεη κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ηξφπνπο (Crowley, 1987). Γελ 

αλαγλσξίδνπλ φκσο ηελ αλάγθε γηα απζηεξφηεηα ζηελ απφδεημε θαη δελ θαηαλννχλ ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ αμησκαηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

Σέινο, ζην επίπεδν 5 «Απζηεξφ (ηππηθφ αμησκαηηθφ)», ηα άηνκα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο απζηεξήο αηηηνιφγεζεο θαη είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ 

αθεξεκέλνπο ζπιινγηζκνχο. ην ζηάδην απηφ γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε θαη θαηαλννχλ θαη 

άιια αμησκαηηθά ζπζηήκαηα, φπσο νη κε-Δπθιείδηεο γεσκεηξίεο  (Crowley, 1987· 

Mayberry, 1983· Unal, Jakubowski, & Corey, 2009). Δπίζεο, κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ 

δηαθνξεηηθά αμησκαηηθά ζπζηήκαηα (Crowley, 1987· Shaughnessy & Burger, 1985). 

Οη Clemments θαη Battista (1992), πξφηεηλαλ ηελ χπαξμε ηνπ επηπέδνπ 0, ην νπνίν 

νλφκαζαλ πξν-αλαγλσξηζηηθφ (pre-recognition). Οη καζεηέο ζε απηφ ην επίπεδν 

αλαγλσξίδνπλ κφλν έλα ππνζχλνιν ησλ νπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ζρήκαηνο, σο 

απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο λα δηαθξίλνπλ ηα ζρήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα 

δηαρσξίζνπλ ηα ηξίγσλα θαη ηα ηεηξάγσλα, αιιά κπνξεί λα κελ είλαη ηθαλνί λα 

δηαρσξίζνπλ έλα ξφκβν απφ έλα παξαιιειφγξακκν.  

Σα επίπεδα είλαη δηαθξηηά θαη δηαθνξεηηθά φζνλ αθνξά ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

καζεηψλ. Δπηπιένλ, ε εμέιημε απφ ην απφ ην έλα επίπεδν ζην επφκελν είλαη ζεηξηαθή θαη 

ηεξαξρεκέλε. Κάζε επίπεδν ζεκαίλεη κηα βειηίσζε ζηηο ηθαλφηεηεο αηηηνιφγεζεο απφ φηη 

ζην πξνεγνχκελν επίπεδν. Έλαο καζεηήο κπνξεί λα πεξάζεη ζην επφκελν επίπεδν αλ έρεη 

θαηαθηήζεη ηα πξνεγνχκελα (Gutierrez, 1992· Mason, 2005). Απηφ ζπκβαίλεη ζχκθσλα κε ΠΑ
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ηνπο van Hieles (1986), φκσο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζε άιιεο 

ρψξεο (Crowley, 1987· Μason, 2005). ππνζηεξίδνπλ απηή ηε ζέζε κε κηα εμαίξεζε. 

Κάπνηνη καζεηέο νη νπνίνη είλαη ραξηζκαηηθνί ζηα καζεκαηηθά, ππεξπεδνχλ επίπεδα, 

κάιινλ γηαηί αλάπηπμαλ ινγηθέο δεμηφηεηεο κε άιινπο ηξφπνπο θαη φρη κέζα απφ ηε 

γεσκεηξία. Δμάιινπ ε κεηάβαζε απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηηο 

καζεζηαθέο εκπεηξίεο ηνπ καζεηή θαη φρη απφ ηελ ειηθία ή ην βαζκφ σξηκφηεηαο ηνπ 

(Μason, 2005). 

Ζ γιψζζα είλαη έλα άιιν ζηνηρείν πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κάζεζε. Ζ 

ζπδήηεζε θαη ε απφδνζε κε ιέμεηο ησλ αξρψλ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ (Mason, 2005). ην πην πάλσ κνληέιν, θάζε επίπεδν έρεη ηε δηθή ηνπ γιψζζα θαη 

ηε δηθή ηνπ επεμήγεζε γηα ηνλ ίδην νξηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ε ιέμε απφδεημε (proof) 

εκθαλίδεηαη κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα: επαιήζεπζε 

(verification) ζην επίπεδν 2, άηππν πφξηζκα (informal deduction) ζην επίπεδν 3 θαη 

επίζεκν πφξηζκα (formal deduction) ζην επίπεδν 4 (Gutierrez, 1992). 

χκθσλα κε ηνπο van Hieles (1986) γηα λα πεξάζεη έλαο καζεηήο απφ ην έλα 

επίπεδν ζην άιιν, ε δηδαζθαιία νξγαλψλεηαη ζε πέληε «θάζεηο δηδαζθαιίαο». Οη θάζεηο 

απηέο πεξηγξάθνληαη πην θάησ (Mason, 2005): 

 Δηζαγσγή ηεο έλλνηαο (Information), φπνπ γίλεηαη ε εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ 

έλλνηα. Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε ν δάζθαινο αλαγλσξίδεη ηη γλσξίδνπλ νη καζεηέο 

θαη ηνπο θαζνδεγεί ζηελ εθκάζεζε ησλ θαηλνχξησλ ελλνηψλ. 

 Καζνδεγνχκελε αλαθάιπςε (Guided orientation), φπνπ νη καζεηέο δηεξεπλνχλ ηηο 

γεσκεηξηθέο έλλνηεο κέζσ θαιά ζρεδηαζκέλσλ θαζνδεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Έθθξαζε – Δπεμήγεζε (Explicitation), φπνπ νη καζεηέο πεξηγξάθνπλ ηη έκαζαλ γηα 

ην ζρεηηθφ ζέκα κε δηθέο ηνπο ιέμεηο. Ο δάζθαινο εηζάγεη ηελ θαηάιιειε 

νξνινγία. 

 Διεχζεξε δηεξεχλεζε (Free Orientation), φπνπ νη καζεηέο εθαξκφδνπλ ηηο ζρέζεηο 

πνπ αλαθάιπςαλ γηα λα ιχζνπλ άιια πξνβιήκαηα θαη λα εμεηάζνπλ πην 

δηεπζεηήζηκεο θαηαζηάζεηο. 

 Οινθιήξσζε (Integration), φπνπ νη καζεηέο ζπλνςίδνπλ θαη νινθιεξψλνπλ απηά 

πνπ έκαζαλ, αλαπηχζζνληαο έλα λέν δίθηπν αληηθεηκέλσλ θαη ζρέζεσλ.  ΠΑ
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χκθσλα κε ηνπο Jones θαη Swafford (1997), πνιινί καζεηέο ιπθείνπ θαη ελήιηθεο 

βξίζθνληαη ζηα ρακειά επίπεδα ηνπ κνληέινπ ησλ van Hieles. ε έξεπλα ηεο, ε Mayberry 

(1983), δηαπίζησζε φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

βξίζθνληαλ ζην επίπεδν 2 ή ζε ρακειφηεξν επίπεδν. Δπηπξφζζεηα, νη Mason θαη Schell 

(1988) δηαπίζησζαλ φηη ην 40% ησλ ππνςήθησλ δαζθάισλ βξηζθφηαλ θάησ απφ ην 

επίπεδν 3. ε θακία έξεπλα δελ βξέζεθαλ δάζθαινη ζην επίπεδν 4 ελψ έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ απνηχγραλε αθφκα θαη ζην επίπεδν 0. 

Σν κνληέιν ησλ van Hieles πηνζεηήζεθε απφ ηα πιείζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

θαη ε δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο νξγαλψζεθε κε βάζε απηφ. Υαξαθηεξηζηηθά ζην 

«Curriculum and Evaluation Standards» ηνπ NCTM (1989) αλαθέξεηαη πσο:  

«Ζ αλάπηπμε ησλ γεσκεηξηθψλ ηδεψλ αθνινπζεί κηα ηεξαξρία επηπέδσλ. 

Οη καζεηέο πξψηα καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ νιφθιεξα ζρήκαηα θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα αλαιχνπλ ηηο ζρεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θάζε ζρήκαηνο. 

Αξγφηεξα κπνξνχλ λα δνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζρεκάησλ θαη λα 

θαηαιήμνπλ ζε απιά ινγηθά ζπκπεξάζκαηα. Ζ αλάπηπμε αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε απηή ηελ ηεξαξρία.» 

Ζ επίδξαζε ηνπ κνληέινπ ησλ van Hieles ζην θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θαίλεηαη μεθάζαξα αλ ξίμνπκε κηα καηηά ηφζν ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, φζν θαη ζηα 

βηβιία ησλ καζεκαηηθψλ. Παξαηεξείηαη πσο ζηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ νη 

ζηφρνη δηδαζθαιίαο ηεο γεσκεηξίαο  δίλνπλ έκθαζε ζηελ νπηηθή αλαγλψξηζε ησλ 

ζρεκάησλ κε βάζε ην πεξίγξακκά ηνπο, ζηελ νλνκαζία θαη ηαμηλφκεζε ηνπο (ΑΠΓΔ, 

1996), γεγνλφο πνπ βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ην πξψην επίπεδν ησλ van Hieles. 

Θεσξείηαη, δειαδή, πσο νη καζεηέο θαηά ηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ είλαη 

ηθαλνί κφλν ζε δηαηζζεηηθή αλαγλψξηζε θαη απιή θαηαζθεπή ησλ ζρεκάησλ θαη απηφ 

επηηπραίλεηαη κέζα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εηζεγνχληαη ηφζν ηα βηβιία ησλ 

καζεηψλ, φζν θαη ηα βηβιία ησλ δαζθάισλ ησλ ηάμεσλ απηψλ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο 

εκκνλήο ζηελ νπηηθή αληίιεςε ησλ ζρεκάησλ νδεγεί ηνπο καζεηέο ζην λα βιέπνπλ ηε 

γεσκεηξία εηθνληθά. Έηζη φηαλ κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ κε κηα πξψηε καηηά ηε κνξθή 

πνπ αλαπαξίζηαηαη, αληηκεησπίδνπλ ζηε ζπλέρεηα πξφβιεκα κε ηε γεσκεηξία πνπ πξέπεη 

λα δηδαρηεί ζε αλψηεξν επίπεδν (Duval, 2004). 

ηελ ηεηάξηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα κεηαπήδεζε ζην 

δεχηεξν επίπεδν ησλ van Hieles. Έηζη εθηφο απφ ηελ νλνκαζία, αλαγλψξηζε, ζρεδηαζκφ ΠΑ
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θαη ηαμηλφκεζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, αλακέλεηαη απφ ηνπο καζεηέο λα 

επηζεκαίλνπλ ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη λα γίλεηαη 

θαηαγξαθή ηνπο. Δπίζεο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα νη καζεηέο λα βξίζθνπλ ηδηφηεηεο πνπ 

είλαη θνηλέο ζε δηαθνξεηηθά ζρήκαηα (π.ρ. ην ηεηξάγσλν θαη ν ξφκβνο έρνπλ θαη ηηο 

ηέζζεξηο πιεπξέο ίζεο).  

ηηο δπν ηειεπηαίεο ηάμεηο επηδηψθεηαη εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζην ηξίην επίπεδν 

ησλ van Hieles, αθνχ ζχκθσλα κε ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ ηεο Δ΄ ηάμεο, νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα πεξηγξάθνπλ έλα γεσκεηξηθφ ζρήκα κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θαη 

επηπιένλ λα δηθαηνινγνχλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζρεκάησλ κε βάζε απηέο ηηο ηδηφηεηεο. 

Σαπηφρξνλα ε θαηαζθεπή ησλ ζρεκάησλ κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο ηνπο είλαη έλαο επηπιένλ 

ζηφρνο. Γίλεηαη, επίζεο, θάπνηα πξνζπάζεηα γηα ρξήζε βνεζεηηθψλ γξακκψλ, απνζχλδεζε 

θαη κεηαζρεκαηηζκφ, αιιά κφλν ζην επίπεδν ηεο εχξεζεο ηνπ εκβαδνχ ηνπ 

παξαιιεινγξάκκνπ ή αθαλφληζηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.  

Γπζηπρψο, φκσο, παξφιν πνπ γίλεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα ψζηε ε αλαγλψξηζε ησλ 

γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηδηφηεηέο ηνπο, θαίλεηαη πσο ππεξηζρχεη ε 

νπηηθή αληίιεςε ησλ ζρεκάησλ πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηηο πην κηθξέο ηάμεηο. Χο 

απνηέιεζκα είλαη ε εκθάληζε δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ φπσο ε «θαηαλφεζε» ηνπ ξφκβνπ 

σο έλα ηεηξάγσλν ζηξακκέλν θαηά 45
ν
  απφ ηελ θαλνληθή ζέζε (Γαγάηζεο & Παηξψλεο, 

2003).  

 

 

Η Θεσξία ησλ Houdement θαη Kuzniak 

 

Οη Houdement θαη Kuzniak (2003), δηαθξίλνπλ ηξία δηαθνξεηηθά είδε Γεσκεηξίαο: ηε 

Γεσκεηξία 1 (Δκπεηξηθή), ηε Γεσκεηξία 2 (Δκπεηξηθή Αμησκαηηθή) θαη ηε Γεσκεηξία 3 

(Σππηθή Αμησκαηηθή). Με βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ έρνπλ αλαπηχμεη, γίλνληαη 

εκθαλείο νη δπζθνιίεο κεηάβαζεο απφ ηνλ έλα ηχπν γεσκεηξίαο ζηνλ άιιν θαη είλαη 

δπλαηφ λα εξκελεπζεί ε αληηκεηψπηζε γεσκεηξηθψλ έξγσλ απφ ηνπο καζεηέο. 

Ο πξψηνο ηχπνο γεσκεηξίαο, ε Δκπεηξηθή γεσκεηξία, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ θπζηθφ θφζκν. Σα αληηθείκελα ηεο είλαη πιηθά αληηθείκελα (π.ρ. γξακκέο ζε 

έλα θχιιν ραξηηνχ ή γξακκέο ζηελ νζφλε ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή). Πεγή ηεο ΠΑ
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εγθπξφηεηαο ζηε Γεσκεηξία 1 κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε πξνθχπηεη απφ ηηο αηζζήζεηο 

(κεηξήζεηο, ζπγθξίζεηο, «κε ην κάηη»). ηε Γεσκεηξία 2, ζηε ιεγφκελε Δκπεηξηθή 

Αμησκαηηθή Γεσκεηξία, ηα αληηθείκελα είλαη ζεσξεηηθά, δειαδή ε χπαξμε ηνπο νθείιεηαη 

ζε αμηψκαηα θαη νξηζκνχο. Πεξηέρεη νξηζκνχο θαη αμηψκαηα πνπ είλαη θνληά ζηε 

δηαίζζεζε ηνπ ρψξνπ ησλ αηζζήζεσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα αμησκάησλ δελ 

είλαη νινθιεξσκέλν, ε πεγή εγθπξφηεηαο βαζίδεηαη ζηνπο ππνζεηηθνχο παξαγσγηθνχο 

λφκνπο πνπ δηέπνπλ ην αμησκαηηθφ ζχζηεκα. Σέινο, ζηε Σππηθή Αμησκαηηθή Γεσκεηξία, 

ην ζχζηεκα ησλ αμησκάησλ δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ θπζηθφ θφζκν θαη δε 

ζηεξίδεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηηο αηζζήζεηο. Δίλαη έλα νινθιεξσκέλν αμησκαηηθφ 

ζχζηεκα, αλεμάξηεην απφ ηηο ελδερφκελεο εθαξκνγέο ηνπ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Δδψ, 

ην κνλαδηθφ θξηηήξην αιήζεηαο είλαη ε ζπλέπεηα.  

 

 

Η Θεσξία ηνπ Duval 

 

Σφζν ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ, ηφζν θαη ζηνλ θιάδν ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο νη 

εξεπλεηέο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ απάληεζε ζην εξψηεκα «Πψο αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά 

έλα γεσκεηξηθφ ζρήκα;».  

χκθσλα κε ηνλ Duval (2004), ππάξρνπλ δχν ηξφπνη πξνζέγγηζεο ελφο 

γεσκεηξηθνχ αληηθεηκέλνπ, «δηα ηνπ ιφγνπ» θαη «δηα ηνπ ζρήκαηνο». Ο πξψηνο ηξφπνο 

επηθεληξψλεηαη ζηε γεσκεηξηθή έλλνηα κε βάζε νξηζκνχο, ζεσξήκαηα θαη αμηψκαηα. ην 

δεχηεξν ηξφπν ε γλσζηηθή πξνζέγγηζε επηθεληξψλεηαη ζηελ εμεηθφληζε, δειαδή πσο 

βιέπεη θαλείο ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε γεσκεηξηθά αληηθείκελα, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

επεμεξγαζία ηνπ γεσκεηξηθνχ πξνβιήκαηνο. Γηαθξίλνληαη δχν ηχπνη εμεηθφληζεο: εηθνληθή 

θαη κε εηθνληθή εμεηθφληζε. ηελ εηθνληθή εμεηθφληζε γίλεηαη αλαγλψξηζε ηνπ ζρήκαηνο 

κε βάζε ηελ νκνηφηεηά ηνπ κε ην ηππηθφ κνληέιν. Βιέπνπλ ην ζρήκα σο κνξθή, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο πξάμεηο ζ‟ απηφ. Αληίζεηα, ζηε κε εηθνληθή εμεηθφληζε ε αλαγλψξηζε 

ηνπ ζρήκαηνο ζηεξίδεηαη ζηηο λνεξέο, εζσηεξηθέο πξάμεηο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ηδηνηήησλ γηα πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρήκαηνο. Απηέο νη πξάμεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη είηε κέζσ ηεο θαηαζθεπήο, είηε κέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ελφο 

ζρήκαηνο.   ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



49 

 

O Duval (2004) ππνζηεξίδεη πσο δελ πξέπεη ε δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο λα 

μεθηλά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζρεκάησλ, αθνχ απηφ θαζειψλεη ηνπο καζεηέο ζηελ 

εηθνληθή εμεηθφληζε. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη πσο «όηαλ θάπνηνο βιέπεη ηα ζρήκαηα 

εηθνληθά δελ κπνξεί πνηέ ηνπ λα κάζεη γεσκεηξία». Δπηπιένλ εθθξάδεη ηε δηαθσλία ηνπ κε 

ηελ χπαξμε ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ, εμεγψληαο πσο ε αλάπηπμε δηαθφξσλ γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεσκεηξία γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη κπνξεί λα μεθηλήζεη 

απφ ηε λεπηαθή ειηθία.   

ε αληίζεζε κε ηε ζεσξία ησλ van Hiele πνπ αλαθέξεηαη ζε επίπεδα γεσκεηξηθήο 

ζθέςεο κέζα απφ ηα νπνία δηέξρεηαη έλαο καζεηήο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Duval κηα 

πξνζέγγηζε απφ γλσζηηθή ζθνπηά θαη επηρεηξείηαη κηα πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ησλ 

γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ππφβαζξν ησλ δηαδηθαζηψλ γεσκεηξηθήο 

ζθέςεο. ηελ αλάιπζή ηνπ, θεληξηθή ζέζε θαηέρεη ε πεξηγξαθή ησλ ηεζζάξσλ ηχπσλ 

γλσζηηθήο ζχιιεςεο, κέζα απφ ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηε γεσκεηξηθή 

εηθφλα (Duval, 1998).  

Ζ Αληηιεπηηθή ζχιιεςε (perceptual apprehension) ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ ζρήκαηνο κε ηελ πξψηε καηηά. πλίζηαηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπλνιηθήο κνξθήο ηνπ 

ζρήκαηνο θαη ζηε δηάθξηζε ησλ ππνζρεκάησλ ηνπ, κε ηξφπν φκσο πνπ δελ επηηξέπεη 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ. Πεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο, φπσο ηελ νλνκαζία ηνπ ζρήκαηνο 

θαη αλαγλψξηζεο ππνζρεκάησλ ηνπ ζρήκαηνο. 

Ζ εηξηαθή ζχιιεςε (sequential apprehension) απαηηείηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ή 

ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ελφο ζρήκαηνο. Ζ νξγάλσζε ησλ ζηνηρεησδψλ κνλάδσλ 

ηνπ ζρήκαηνο δελ εκπίπηεη ζε λφκνπο ηεο αληίιεςεο, αιιά θαζνξίδεηαη απφ 

θαηαζθεπαζηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη απφ καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο. 

Ζ Λεθηηθή ζχιιεςε (discursive apprehension) ζπλδέεηαη κε ηελ αδπλακία 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ ζε έλα ζρήκα κφλν απφ ηελ αληηιεπηηθή 

ζχιιεςε, αθνχ απαηηείηαη θαη ε ιεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ. 

Σέινο, ε Λεηηνπξγηθή ζχιιεςε (operative apprehension) καο εμαζθαιίδεη 

πξφζβαζε ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δμαξηάηαη απφ ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο 

ηξνπνπνίεζεο ελφο ζρήκαηνο, φπνπ ζε έλα γεσκεηξηθφ πξφβιεκα, κηα απφ απηέο ηηο 

ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ ππνβνεζνχλ ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. ΠΑ
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Ο Duval εηζάγεη ηξία είδε ηξνπνπνηήζεσλ ελφο γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, ηα νπνία 

ζπληζηνχλ ηε ιεηηνπξγηθή ζχιιεςε: ε κεξενινγηθε ηξνπνπνίεζε, ε νπηηθή ηξνπνπνίεζε 

θαη ηέινο ε αιιαγή ζέζεο ηνπ ζρήκαηνο. Οη κεξενινγηθέο ηξνπνπνηήζεηο (mereologic) 

αλαθέξνληαη ζηε δηάζπαζε ηνπ νιφθιεξνπ ζρήκαηνο ζε δηάθνξα ππνζρήκαηα, ζην 

ζπλδπαζκφ ησλ ππνζρεκάησλ απηψλ ζε έλα άιιν εληαίν ζρήκα θαη ζηελ εκθάληζε λέσλ 

ππνζρεκάησλ. πλεπψο, πξνθχπηεη κηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην ζρήκα 

παξνπζηάδεηαη κε ηελ πξψηε καηηά. Σελ πην ηππηθή ιεηηνπξγία ζε απηφ ην είδνο 

ηξνπνπνίεζεο απνηειεί ε αλαδηακφξθσζε ηνπ ζρήκαηνο (reconfiguration).  

Οη νπηηθέο (optic) ηξνπνπνηήζεηο επηηξέπνπλ ηε ζκίθξπλζε ή κεγέζπλζε ηνπ 

ζρήκαηνο ή ην λα εκθαλίδεηαη ινμφ, ζαλ λα γίλεηαη ρξήζε θαθψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα 

ζρήκαηα απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθά, ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί 

νπνηαδήπνηε αιιαγή. Δπίπεδα ζρήκαηα δχλαηαη λα ζεσξεζνχλ σο ηνπνζεηεκέλα ζε έλα 

ηξηζδηάζηαην ρψξν. Δπηπιένλ, κηα ηππηθή ιεηηνπξγία είλαη ε παξνπζίαζε δχν φκνησλ 

ζρήκαησλ επηθαιπκκέλα, ζην βάζνο, ψζηε ην κηθξφηεξν ζρήκα λα θαίλεηαη ζαλ λα ήηαλ 

ην κεγαιχηεξν απφ απφζηαζε. 

Σέινο, ε αιιαγήο ζέζεο (place way) ηξνπνπνηεί ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 

ζρήκαηνο ζην επίπεδν ηεο εηθφλαο. Απνηειεί ηνλ αζζελέζηεξν κεηαζρεκαηηζκφ. 

Δπεξεάδεη θπξίσο ηελ αλαγλψξηζε νξζψλ γσληψλ, νη νπνίεο νπηηθψο ζρεκαηίδνληαη απφ 

νξηδφληηεο θαη θαηαθφξπθεο γξακκέο. 

Οη δηάθνξεο απηέο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ είηε λνεξά, είηε θπζηθά. 

πλζέηνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία ηνπ ζρήκαηνο, ε νπνία ηνπ πξνζδίδεη κηα 

ρεηξηζηηθή ιεηηνπξγία. Όπσο ν Polya (1945) αλαθέξεη, ζην βηβιίν ηνπ  “How to solve it”, 

νη ιεηηνπξγίεο απηέο κπνξνχλ λα θαλεξψζνπλ ηελ «ηδέα», ε νπνία ζα καο νδεγήζεη ζηε 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Θα κπνξνχζακε, ζπλεπψο, λα πνχκε πσο ε ιεηηνπξγηθή ζχιιεςε 

απνηειεί έλα είδνο επθπνχο νξγάλσζεο ηνπ ζρήκαηνο, αθνχ θαηά ηνλ Piaget, ε λνεηηθή 

αληίιεςε ελφο αληηθεηκέλνπ εκπεξηέρεη επθπΐα. Με ηε ρξήζε ηεο επθπΐαο ην άηνκν 

θαζίζηαηαη ηθαλφ λα εληνπίδεη νκνηφηεηεο, δηαθνξέο θαη ρσξηθέο ζρέζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

(Κνιέδα, 2003).  

Κάζε είδνο ζχιιεςεο έρεη ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο νξγάλσζεο θαη επεμεξγαζίαο 

ηνπ νπηηθνχ εξεζίζκαηνο. Έλα ζρήκα γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο γεσκεηξηθφ ζρήκα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζίγνπξα ε αληηιεπηηθή ζχιιεςε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα άιια είδε ζχιιεςεο 

(Duval 1995, 1999).  ΠΑ
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Ο Duval (1999), επηρεηξεί λα θάλεη ζαθέζηεξε ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηεο 

ιεηηνπξγηθήο απφ ηελ αληηιεπηηθή ζχιιεςε. Ζ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην φηη ε 

αληηιεπηηθή ζχιιεςε ζηαζεξνπνηεί κε ηελ πξψηε καηηά ηελ φςε θάπνησλ ζρεκάησλ, 

θάλνληαο ηα ζηαηηθά. Ζ ιεηηνπξγηθή ζχιιεςε εκπεξηθιείεη λνεηηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

ζρήκαηνο, έηζη ψζηε λα πξνθχςνπλ ζρέζεηο κε πξνθαλείο απφ ηελ αληηιεπηηθή ζχιιεςε. 

Απνηειεί, δειαδή, κηα επξεηηθή επεμεξγαζία ηνπ ζρήκαηνο, θαηά ηελ νπνία νη ηδηφηεηεο 

ηνπ ζρήκαηνο δελ αιινηψλνληαη (von Sommers, 1984· Κνιέδα, 2003). 

ηε ιεηηνπξγηθή ζχιιεςε ην δνζκέλν ζρήκα ηνπ πξνβιήκαηνο απνηειεί ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηε δηεξεχλεζε άιισλ ζρεκαηνπνηήζεσλ, κέζσ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη πην πάλσ. πλεπψο, δεκηνπξγνχληαη πνιιαπιέο αιπζίδεο ζρεκάησλ, κηα εθ 

ησλ νπνίσλ αλνίγεη ην δξφκν πξνο ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ ηθαλφηεηα ζθέςεο ή 

ζρεδίαζεο επηπιένλ κνλάδσλ ζε δνζκέλν ζρήκα ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ιεηηνπξγηθήο 

ζχιιεςεο (Duval, 1999). 

Πξφζθαηα, νη Deliyianni, Elia, Gagatsis, Monoyiou θαη Panaoura (2009), έρνπλ 

αλαθαιχςεη έλα ηεξαξρηθφ κνληέιν ηξηψλ επηπέδσλ γηα ην ξφιν ηεο αληηιεπηηθήο 

(perceptual), ιεθηηθήο  (discursive) θαη ιεηηνπξγηθήο (operative) ζηελ ελλνηνινγηθή 

ζχιιεςε ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. Παξφια απηά ε ζρέζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη 

ησλ ηεζζάξσλ εηδψλ ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ «γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο» πνπ πξνηείλεη 

ν Duval (1995, 1999) δελ έρεη δηεξεπλεζεί αθφκε. Γεληθά, δελ ππάξρνπλ έξεπλεο, ζηε 

Μαζεκαηηθή Παηδεία, πνπ λα ζρεηίδνπλ ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο θαη ηε ρσξηθή αληίιεςε.  

 

 

Γπζθνιίεο ζην Γεσκεηξηθφ ρήκα 

 

Ζ γεσκεηξία απνηειεί ηνλ πην δχζθνιν θιάδν ησλ καζεκαηηθψλ γηα αξθεηά παηδηά (Ben-

Haim, Lappan & Houang, 1985· Bishop, 1980· Clements & Battista, 1992· English, 1993). 

Ζ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζρεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο επεξεάδεηαη απφ κία πιεηάδα 

παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο νπηηθήο αληίιεςεο. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 

πνιινί άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

νπηηθνπνίεζεο. Οη English θαη Warren (1995) ππνζηεξίδνπλ φηη ν ηξφπνο νπηηθνπνίεζεο ΠΑ
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ελφο αληηθεηκέλνπ είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

βειηίσζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο.  

Ο Fischbein (1993) αλαθέξεηαη ζηε δηπιή θχζε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, 

επηζεκαίλνληαο φηη θάζε γεσκεηξηθφ ζρήκα έρεη ηαπηφρξνλα ελλνηνινγηθέο θαη 

ζρεκαηηθέο ηδηφηεηεο. Ζ πηπρή ησλ ζρεκάησλ αθνξά ζην γεγνλφο φηη νη γεσκεηξηθέο 

έλλνηεο αλαθέξνληαη ζην ρψξν, ελψ ε ελλνηνινγηθή πηπρή αλαθέξεηαη ζηε ζχλνςε θαη ζηε 

ζεσξεηηθή θχζε πνπ νη γεσκεηξηθέο έλλνηεο κνηξάδνληαη κε φιεο ηηο άιιεο έλλνηεο. Σν 

γεσκεηξηθφ ζρήκα δελ είλαη κηα απιή έλλνηα, αιιά κηα έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε 

λνεξή εηθφλα ηεο ζην ρψξν, κηα ηδηφηεηα πνπ δελ θαηέρνπλ νη ππφινηπεο καζεκαηηθέο 

έλλνηεο. Σε δηηηή ιεηηνπξγία ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ επηζεκαίλνπλ αξθεηνί εξεπλεηέο 

(Duval, 1988· Laborde, 1994· Parzyzs, 1988·).  Ζ Mesquita (1998) αλαθέξεη ζρεηηθά φηη 

ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα είλαη αλαπαξαζηάζεηο κε δηπιή ππφζηαζε. Απφ ηε κηα ην ζρήκα 

ζηελ ηδαληθή ηνπ αληηθεηκεληθφηεηα, απαιιαγκέλν απφ πιηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ κηα εμσηεξηθή αλαπαξάζηαζε, θαη απφ ηελ άιιε ε πνηθηιία πεπεξαζκέλσλ 

κνξθψλ.  

Ζ Hershkowitz (1990), δηαθνξνπνηεί ηελ έλλνηα απφ ηε λνεξή εηθφλα ηεο. 

πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη φηη ε «έλλνηα» πεγάδεη απφ ην καζεκαηηθφ νξηζκφ θαη ε λνεξή 

έλλνηα ηεο εηθφλαο απφ ηελ αλαπαξάζηαζή ηεο ζην κπαιφ θάζε καζεηή. Ζ γεσκεηξηθή 

έλλνηα ραξαθηεξίδεηαη απφ θξίζηκεο θαη κε θξίζηκεο ηδηφηεηεο. Οη θξίζηκεο ηδηφηεηεο είλαη 

νη ηδηφηεηεο πνπ φια ηα παξαδείγκαηα έλλνηαο πξέπεη λα έρνπλ, ελψ νη κε θξίζηκεο 

ηδηφηεηεο ραξαθηεξίδνπλ κφλν κεξηθά παξαδείγκαηα ηεο έλλνηαο. Δπίζεο ν νξηζκφο ηεο 

γεσκεηξηθήο έλλνηαο δηαρσξίδεη ηα ζρήκαηα ζε παξαδείγκαηα θαη κε παξαδείγκαηα ηεο 

έλλνηαο. Ζ Hershkowitz (1990) ηνλίδεη ηελ εκθάληζε ησλ «πξσηνηππηθψλ» παξαδεηγκάησλ 

ησλ γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ ηα νπνία θαηέρνπλ φιεο ηηο θξίζηκεο ηδηφηεηεο ηεο έλλνηαο θαη 

ηαπηφρξνλα θαη θάπνηεο κε θξίζηκεο ηδηφηεηεο, νη νπνίεο φκσο είλαη νπηηθά πην ηζρπξέο. 

εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ηείλνπλ λα αληηιακβάλνληαη πξψηα ηα 

πξσηνηππηθά παξαδείγκαηα ησλ γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ σο 

αληηπξνζσπεπηηθά γηα λα θξίλνπλ άιια παξαδείγκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ. 

Ο Lemonidis (1997) επηζεκαίλεη φηη ζρεδηάδνληαο έλα γεσκεηξηθφ ζρήκα ψζηε λα 

εμεηαζηνχλ ή λα εθαξκνζηνχλ θάπνηεο ηδηφηεηεο, είλαη γλσζηφ φηη δε γίλεηαη αλαθνξά ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζρήκα, αιιά ζε κηα ηάμε απείξσλ ζρεκάησλ πνπ ππαθνχνπλ ζηνλ νξηζκφ 

ηνπ. ηελ Δπθιείδεηα γεσκεηξία ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρεκάησλ δελ εμαξηψληαη απφ ηε ΠΑ
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ζέζε ή ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδνληαη. Δπηπιένλ ηα ζρήκαηα παξακέλνπλ 

αλαιινίσηα κε ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νκνηφηεηαο. Γελ ελδηαθέξεη δειαδή ην 

ζπγθεθξηκέλν κήθνο ησλ ζρεκάησλ, αιιά νη ζρέζεηο θαη νη αλαινγίεο κεηαμχ ησλ 

ζρεκαηηθψλ νληνηήησλ.     

Ζ δηηηή ιεηηνπξγία ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ απνηειεί ηε βαζηθή πεγή 

δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ φηαλ επηιχνπλ πξνβιήκαηα γεσκεηξίαο (Fischbein & Nachlieli, 

1998· Mesquita, 1998· Γαγάηζεο, 2007). Απηφ ζπκβαίλεη, ζχκθσλα κε ηνλ Fischbein 

(1993), γηαηί ε εηθφλα θαη ε αξρή ζα πξέπεη λα ελψλνληαη ζε έλα κνλαδηθφ λνεξφ 

αληηθείκελν γηα λα κπνξεί λα ην θαηαλνήζεη ν καζεηήο. 

Μηα άιιε πηζαλή αηηία ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ ζηε γεσκεηξία είλαη ν ηξφπνο 

ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζείηαη. Ζ δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο θαη ηεο 

ζηεξενκεηξίαο, ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα απνηεινχλ κηα γλσζηηθή πεξηνρή ε νπνία είλαη 

παξακειεκέλε (ΑΠΓΔ, 1996). Ζ δηδαζθαιία ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 

νλνκαζία ησλ δπζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ θαη ησλ θξίζηκσλ ηδηνηήησλ 

ηνπο ρσξίο θακία λχμε γηα εκβάζπλζε. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νπνηαδήπνηε απιή αλαπαξάζηαζε ησλ ζηεξεψλ 

αληηθεηκέλσλ, φπσο απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, έρνπλ 

θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο, φπσο ε δπζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ ζηεξεψλ πνπ ζπλάδεη κε ηελ 

αδπλακία απεηθφληζεο νιφθιεξνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα 

εγρεηξίδηα απηά λα απνηπγράλνπλ ζηε κεηαβίβαζε κέξνπο ησλ πιεξνθνξηψλ (Parzysz, 

1988). Γηα απηφ, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ, κέζα απφ έλα ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην, έλα θαηλνχξην ζηεξεφ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ζην κπαιφ ηνπο πνιιέο 

μερσξηζηέο εηθφλεο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηηο ζπλδέζνπλ, πξάγκα πνπ ζπάληα ζπκβαίλεη 

(Gutierrez, 1992), αθνχ δελ ηνπο έρνπλ δνζεί ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα. Δπηπξφζζεηα, νη 

Saads θαη Davis (1997α), αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα αλαπηχμνπλ 

ζρήκαηα πνπ δελ ηνπο είλαη νξαηά θαη λα αλακείμνπλ λνεηηθά ηηο ηνπηθέο θαη νιηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζηέξεν. 

Αθφκε, βέβαηα, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη κε 

ηξηζδηάζηαηα κνληέια, νη δξαζηεξηφηεηεο πεξηνξίδνληαη ζηελ απιή αλαγλψξηζε θαη 

αληηζηνίρηζε ησλ ηδηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη ν καζεκαηηθφο νξηζκφο ησλ ζηεξεψλ. Οη 

καζεηέο, έηζη, ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζηε κνξθή ηνπ ζηεξενχ θαη ζηελ 

απνκλεκφλεπζε ηνπ καζεκαηηθνχ νξηζκνχ, ρσξίο λα αληηιακβάλνληαη ηηο ζπζρεηίζεηο ΠΑ
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κεηαμχ ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ζηεξενχ αιιά θαη ην ξφιν ησλ ηδηνηήησλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

φινπ ζηεξενχ. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θπξηαξρία ηεο κνξθήο ηνπ ζηεξενχ ζηελ 

αληίιεςε ησλ καζεηψλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ησλ «πξσηνηππηθψλ 

παξαδεηγκάησλ», πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ (Hershkowitz, 1990). Ο πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκφο εκπεηξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θχβνπ, γηα παξάδεηγκα, δελ 

επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ζπζρεηίδνπλ ηε λνεξή εηθφλα πνπ θαηαζθεπάδνπλ κε θξίζηκεο 

ηδηφηεηεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ ηζφηεηα ησλ εδξψλ, αιιά ηνπο νδεγεί ζην λα ηε 

ζπζρεηίζνπλ κε κε θξίζηκεο ηδηφηεηεο, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ηνπ ζηεξενχ. 

Με απηά ηα δεδνκέλα νη καζεηέο δελ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία γηα ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ δπζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ 

ζρεκάησλ, αθνχ ε ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ 

κεηαζρεκαηηζκνχο θαη πξνζαξκνγέο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο σο απνηέιεζκα ησλ 

αληαλαθιάζεσλ ησλ εκπεηξηψλ ηνπο (Steffe, 1988). 

 

 

Δλλνηνινγηθή χιιεςε ηνπ Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο θαη Υσξηθή Αληίιεςε 

 

Ζ ζρέζε ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο κε ηε ρσξηθή αληίιεςε, 

είλαη έλα πεδίν ην νπνίν δελ έρεη κειεηεζεί πξνεγνπκέλσο. Τπάξρεη φκσο εθηεηακέλε 

έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο πνπ επηβεβαηψλεη ηε ζρέζε ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο θαη ηεο γεσκεηξίαο γεληθφηεξα. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε, ην γεγνλφο φηη ζε 

πνιιέο ρψξεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο, βαζηθφο πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε 

αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο (Clements & Battista, 1992). 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ καζεκαηηθψλ, ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρσξηθή αληίιεςε απνηειεί 

απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο γεσκεηξίαο, παξφιν πνπ ε ρσξηθή γλψζε δελ απνηειεί ζπλψλπκν 

ηεο γεσκεηξηθήο γλψζεο (Gorgorió, 1998). Ζ θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο ζεσξείηαη σο βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γεσκεηξίαο. Ο Battista 

(1990) επηζεκαίλεη ζηελ έξεπλά ηνπ, φηη ε νπηηθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ είλαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηε κάζεζε ηεο γεσκεηξίαο. Δπίζεο, έξεπλα ησλ Panaoura, Gagatsis θαη 

Lemonides (2007), έδεημε φηη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε ηεζη ρσξηθήο αληίιεςεο ήηαλ ν ΠΑ
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πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηε γεσκεηξίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλά ηνπο φηη ν ρεηξηζκφο ησλ εηθφλσλ 

θαη ε λνεξή πεξηζηξνθή απνηεινχλ παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ 

δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ, ζηε γεσκεηξία.  

 Όζνλ αθνξά ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο θαη ηε ρσξηθή 

αληίιεςε, ππνζέηνπκε κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία, πνπ αλαπηχρζεθε πην πάλσ, φηη ππάξρεη 

ζρέζε κεηαμχ ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη φηη νη παξάγνληεο 

ηεο αληηιεπηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ζχιιεςεο, ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ρσξηθή αληίιεςε.  

 Ζ αληηιεπηηθή ζχιιεςε, φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, ζχκθσλα κε ηνλ Duval 

(1995, 1999), αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα νλνκαζίαο θαη αλαγλψξηζεο ησλ ζρεκάησλ θαη 

ππνζρεκάησλ. Ζ ηθαλφηεηα απηή είλαη φκνηα κε απηή πνπ απαηηείηαη ζηνλ παξάγνληα 

επειημία δηεθπεξαίσζεο (Carroll, 1993), ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο, φπνπ ηα ππνθείκελα 

θαινχληαη λα εληνπίζνπλ έλα ζρήκα ή κηα θηγνχξα, ζε πην ζχλζεηε εηθφλα. 

 Δπίζεο, φπσο αλαθέξνπλ νη Fishbein θαη Nachieli (1998), νη γεσκεηξηθέο θηγνχξεο 

έρνπλ ηαπηφρξνλα ζρεκαηηθέο θαη ελλνηνινγηθέο ηδηφηεηεο (ρσξηθέο αλαπαξαζηάζεηο). Γελ 

είλαη απιέο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, αιιά ζεκεησηηθέο. Ζ ζεκεησηηθή αλαπαξάζηαζε 

παξνπζηάδεη ηελ νξγάλσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαπαξίζηαληαη. ηελ 

πεξίπησζε ησλ γεσκεηξηθψλ θηγνχξσλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαπαξίζηαληαη κπνξεί λα είλαη 

δχν ή ηξηψλ δηαζηάζεσλ. Χζηφζν, ζηε κάζεζε ηεο γεσκεηξίαο δελ είλαη αξθεηή ε 

αλαγλψξηζε απφ ηελ πξψηε καηηά. Δδψ εκθαλίδεηαη θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο νπηηθήο 

αληίιεςεο θαη ηεο νπηηθνπνίεζεο. Αλ θαη ε νπηηθή αληίιεςε είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αλαγλψξηζε επίπεδσλ ζρεκάησλ (αληηιεπηηθή 

ζχιιεςε), πξνζθέξεη άκεζε πξφζβαζε ζην ζρήκα αιιά φρη πιήξεο θαηαλφεζή ηνπ. 

Αληίζεηα, ε νπηηθνπνίεζε βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγή ηεο ζεκεησηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο 

έλλνηαο θαη δίλεη άκεζα κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ 

(Duval, 1999).  

 Πέξα απφ ηελ αληηιεπηηθή ζχιιεςε, ε νπηηθνπνίεζε ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηε 

ιεηηνπξγηθή ζχιιεςε. Βαζηθή ζπληζηψζα ηεο νπηηθνπνίεζεο απνηειεί ε νπηηθή 

επεμεξγαζία (Gutiérrez, 1997). χκθσλα κε ηε Yakimanskaya (1991), ε νπηηθή 

επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη ηηο πην θάησ δηαδηθαζίεο ησλ λνεξψλ εηθφλσλ: α) αιιαγή ζηε 

ζέζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπαξίζηαληαη (π.ρ. πεξηζηξνθή αληηθεηκέλσλ), β) αιιαγή 

ζηε δνκή ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπαξίζηαληαη. Ζ εηθφλα κεηαζρεκαηίδεηαη έηζη ψζηε λα ΠΑ
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έρεη κφλν κηα κηθξή νκνηφηεηα κε ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη γ) ζπλδπαζκφο 

ησλ πην πάλσ αιιαγψλ (Yakimanskaya, 1991). Όκνηα, ε ιεηηνπξγηθή ζχιιεςε, ζχκθσλα 

κε ηνλ Duval (1999), είλαη κηα κνξθή νπηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. 

Ο Duval (1995, 1999), αλαθέξεηαη ζηελ νπηηθνπνίεζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ κέζα 

απφ ηα ηξία είδε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ιεηηνπξγηθήο ζχιιεςεο (κεξενινγηθή ηξνπνπνίεζε, 

αιιαγήο ζέζεο ηξνπνπνίεζε θαη νπηηθή ηξνπνπνίεζε). Σα ηξία είδε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ζχιιεςεο επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή ηεο αξρηθήο κνξθήο ηνπ ζρήκαηνο, 

δηαηεξψληαο παξάιιεια ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αξρηθνχ ζρήκαηνο. ηε ιεηηνπξγηθή ζχιιεςε, ε 

δνζκέλε θηγνχξα γίλεηαη ζεκείν εθθίλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ δηακνξθψζεηο 

ηεο θηγνχξαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ κέζα απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο. Έλα γεσκεηξηθφ 

ζρήκα κπνξεί λα δηακνξθσζεί κε πνιινχο ηξφπνπο, έλαο απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα καο 

νδεγήζεη ζηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε ζρεδίαζε κηαο βνεζεηηθήο 

γξακκήο, είλαη έλδεημε ιεηηνπξγηθήο ζχιιεςεο θαη κπνξεί λα καο βνεζήζεη ζε θάπνην 

πξφβιεκα. Όκσο, απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο ε νπηηθνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δηακφξθσζεο.  

 Με βάζε ηα φζα έρνπλ ιερζεί πην πάλσ, θαίλεηαη φηη αλ θαη ε ζρέζε ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, δελ έρεη 

δηεξεπλεζεί, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ησλ δχν πεδίσλ. Θέκα 

ην νπνίν ζα κειεηεζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

 

 

χλνςε 

 

Απφ ηελ πνιχρξνλε κειέηε ηεο ηζηνξία ηεο έξεπλαο γηα ηε ρσξηθή αληίιεςε, δηαθαίλεηαη 

έληνλα φηη ε ρσξηθή αληίιεςε είλαη έλα ζχλνιν πνιχπινθσλ, γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ. Ο 

D‟Oliveira, (2004), εληφπηζε ηέζζεξηο θχξηεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη 

δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη ν νξηζκφο ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο, ν αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ ηε ρσξηθή αληίιεςε, ε νλνκαζία 

απηψλ ησλ παξαγφλησλ θαζψο θαη ηα ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ θάζε 

παξάγνληα.  ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



57 

 

Ζ ρσξηθή αληίιεςε είλαη γεληθά απνδερηφ φηη ζρεηίδεηαη κε ηηο ηθαλφηεηεο 

αλάθηεζεο, δηαηήξεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ κηαο νπηηθήο πιεξνθνξίαο ζε έλα ρσξηθφ 

πιαίζην (Halpern, 2000). χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Gardner (1983), ε ρσξηθή αληίιεςε 

είλαη έλα είδνο λνεκνζχλεο θαη απαηηείηαη ζηελ επίιπζε γεσκεηξηθψλ έξγσλ.  Γηεζλείο 

νξγαληζκνί φπσο ην National Council of Teachers of Mathematics (2000) ηνλίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο αληίιεςεο ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ ζηε 

καζεκαηηθή εθπαίδεπζε δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο 

αληίιεςεο ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ 

ρξνληθή ζηηγκή θαη ην πεξηερφκελν απνηεινχλ δχν θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη 

ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο. Οη Piaget θαη Inhelder (1971) δειψλνπλ φηη ε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ 

θαζνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ηη ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη. Δπηπιένλ, δηάθνξεο έξεπλεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο έρνπλ πξνζδηνξίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ηνπ αηφκνπ. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε 

ειηθία, ην θχιν θαη ε ζρεηηθή κε ην ρψξν εκπεηξία (Miller, 1996).   

Ζ ρσξηθή αληίιεςε ζπρλά, ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πςεινχ 

επηπέδνπ ζθέςε ζηελ επηζηήκε θαη ζηα καζεκαηηθά (Shepard, 1978· West, 1991). Έρνπλ 

γίλεη εθηεηακέλεο έξεπλεο ζηα καζεκαηηθά νη νπνίεο επηβεβαηψλνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο επίδνζεο ζηα καζεκαηηθά (π.ρ. Battista, 1990· McGee, 1979· 

Sherman, 1979· Smith, 1964) θαη επηζεκαίλνπλ ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο 

ζε πνιιά ζέκαηα ησλ καζεκαηηθψλ (Bennett, Seashore, & Wesman, 1974· McNemar, 

1964).  

Χζηφζν, ν ξφινο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο είλαη δχζθνιν λα δηαζαθεληζηεί θαη 

αθφκε θαη ζηε γεσκεηξία πνιχ ζχλζεηνο (Clements, 1997). Αλ θαη ε γεσκεηξία ζπρλά 

ραξαθηεξίδεηαη σο «ηα καζεκαηηθά ηνπ ρψξνπ» θαη ζεσξείηαη έλαο ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ 

καζεκαηηθψλ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (Bishop, 1983· Clements, 1998).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνιινί καζεκαηηθνί έρνπλ κειεηήζεη ην γεσκεηξηθφ 

ζπιινγηζκφ ησλ καζεηψλ, ζηεξηδφκελνη ζε δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά πιαίζηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ην δεχγνο van Hiele (1986) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν αλαθεξφκελνη ζε επίπεδα 

γεσκεηξηθήο ζθέςεο θαη αξγφηεξα ν Gutierrez θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (Gutierrez, 1992) 

πξνζπάζεζαλ λα κεηαθέξνπλ ην κνληέιν ησλ van Hiele ζηε γεσκεηξία ηνπ ρψξνπ κε 

έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο νπηηθνπνίεζεο. Οη Houdement θαη Kuzniak 

(2003), δηέθξηλαλ ηξία δηαθνξεηηθά είδε Γεσκεηξίαο: ηε Γεσκεηξία 1 (Δκπεηξηθή), ηε ΠΑ
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Γεσκεηξία 2 (Δκπεηξηθή Αμησκαηηθή) θαη ηε Γεσκεηξία 3 (Σππηθή Αμησκαηηθή). Ο 

Fischbein (1993) εηζήγαγε ηε ζεσξία ησλ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ θαη ν Duval (1998) 

εηζεγήζεθε ηε γλσζηηθή αλάιπζε ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο.  

Γεληθά, ε γεσκεηξία απνηειεί ηνλ πην δχζθνιν θιάδν ησλ καζεκαηηθψλ γηα αξθεηά 

παηδηά (Bishop, 1980· Ben-Haim, Lappan & Houang, 1985· Clements & Battista, 1992· 

English, 1993). Ζ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζρεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο επεξεάδεηαη απφ 

κία πιεηάδα παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο νπηηθήο αληίιεςεο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ 

ηεο Δ΄ θαη η΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ, Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ηνπ γπκλαζίνπ, ε επίδξαζε ηεο 

αληηιεπηηθήο, ιεθηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ζχιιεςεο ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ ησλ 

καζεηψλ απηψλ θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο αληηιεπηηθήο, 

ιεθηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ζχιιεςεο ησλ καζεηψλ.  

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα ππνθείκελα ηεο εξγαζίαο, ηα εξγαιεία 

κέηξεζεο θαη ε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπο θαη ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. Σέινο, επεμεγνχληαη νη ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο 

έξεπλαο.   

 

 

Τπνθείκελα 

 

Σα ππνθείκελα ηεο εξγαζίαο απνηέιεζαλ καζεηέο απφ ηελ Δ΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ κέρξη ηε Β΄ ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ, ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρνξεγήζεηο ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. ηελ πξψηε κέηξεζε ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά ρίιηνη εμαθφζηνη 

είθνζη καζεηέο δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ.  πγθεθξηκέλα, ηεηξαθφζηα εμήληα ηξία 

ππνθείκελα ήηαλ καζεηέο ηεο Δ΄ δεκνηηθνχ, πεληαθφζηα εμήληα έμη ηεο η΄ δεκνηηθνχ, 

ηξηαθφζηα πέληε ηεο Α΄ γπκλαζίνπ θαη δηαθφζηα νγδφληα έμη ηεο Β΄ γπκλαζίνπ. ηε 

δεχηεξε κέηξεζε ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά ρίιηνη πεληαθφζηνη ζαξάληα πέληε καζεηέο 

δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ. πγθεθξηκέλα, ηεηξαθφζηα ηξηάληα επηά ππνθείκελα ήηαλ ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



60 

 

καζεηέο ηεο Δ΄ δεκνηηθνχ, πεληαθφζηα πελήληα πέληε ηεο η΄ δεκνηηθνχ, δηαθφζηνη 

νγδφληα ηξεηο ηεο Α΄ γπκλαζίνπ θαη δηαθφζηνη εβδνκήληα ηεο Β΄ γπκλαζίνπ.  

 

Πίλαθαο 3.1 

Υπνθείκελα ηεο Έξεπλαο 

Μαθηηές Α΄ Μέηρηζη Β΄ Μέηρηζη ύνολο 

Γεκνηηθφ 1029 992 2021 

Γπκλάζην 591 553 1144 

ύνολο 1620 1545 3165 

 

πλνιηθά έιαβαλ κέξνο είθνζη πέληε ζρνιεία δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη νθηψ 

ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο. Σα ζρνιεία πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ ηδησηηθά θαη δεκφζηα, 

αγξνηηθά θαη αζηηθά, απφ ηελ επαξρεία Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο, Λεκεζνχ θαη 

Ακκφρσζηνπ.   

 

 

Γηαδηθαζία Γηεμαγσγήο ηεο Έξεπλαο 

 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πέληε θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε πεξηιάκβαλε 

ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Ζ δεχηεξε θάζε απνζθνπνχζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

αξρηθήο κνξθήο ησλ δνθηκίσλ θαζψο θαη ζηελ πξνπηινηηθή θαη πηινηηθή ρνξήγεζε ησλ 

εξγαιείσλ κέηξεζεο, ψζηε λα γίλεη ε ηειηθή ηνπο δηακφξθσζε. Ο ζηφρνο ηεο ηξίηεο θάζεο 

ήηαλ ε ρνξήγεζε ηνπ δνθηκίνπ ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο γηα ηε ζπιινγή ησλ 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. ηελ ηέηαξηε θάζε επαλαιήθζεθε ε ρνξήγεζε ηνπ δνθηκίνπ ζε 

νιφθιεξν ην δείγκα. ηελ πέκπηε θάζε έγηλε ε ηειηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Πην θάησ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο θάζε 

θάζεο. 

Πξψηε Φάζε: ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο κειεηήζεθε ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

ζηε καζεκαηηθή παηδεία θαη ηε γλσζηηθή ςπρνινγία ζε ζρέζε κε ηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ΠΑ
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ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Ζ βηβιηνγξαθία ηαμηλνκήζεθε κε 

βάζε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ 

γηα ηε κέηξεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηα έξγα ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ζηελ 

αληηιεπηηθή, ιεθηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δφζεθε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκαληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε ειηθίαο.  

Γεχηεξε Φάζε: ηε δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο θαηαξηίζηεθαλ ηα εξεπλεηηθά 

εξγαιεία, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. 

πγθεθξηκέλα, θαηαζθεπάζηεθαλ: 

 Γνθίκην γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ (Δ΄ θαη η΄ ηάμε) θαη ηνπ γπκλαζίνπ (Α΄ 

θαη Β΄ ηάμε) κε ζθνπφ ηε κειέηε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ 

 Γνθίκην γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ (Δ΄ θαη η΄ ηάμε) θαη ηνπ γπκλαζίνπ (Α΄ 

θαη Β΄ ηάμε) κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ ηχπσλ ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο: ηεο αληηιεπηηθήο, ιεηηνπξγηθήο θαη ιεθηηθήο 

ζχιιεςεο. 

Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

πξνπηινηηθή ρνξήγεζε ζε έλα ηκήκα καζεηψλ ηεο η΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ. ηφρνο ηεο 

πξνπηινηηθήο ρνξήγεζεο ήηαλ λα εμεηαζηνχλ νη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ζηελ 

ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ νδεγηψλ ησλ έξγσλ, νη δπζθνιίεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο 

ησλ έξγσλ θαζψο θαη ν ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ησλ δνθηκίσλ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πξνπηινηηθήο ρνξήγεζεο έγηλαλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο ζε έξγα ζηα νπνία νη 

καζεηέο αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ ιεθηηθψλ νδεγηψλ ησλ έξγσλ. 

Αθαηξέζεθε επίζεο έλα έξγν απφ ην ηεζη ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο, κε ζθνπφ ηελ 

απνθφξηηζε ηνπ ηεζη απφ πιεπξάο ρξφλνπ θαη θνχξαζεο ησλ καζεηψλ.    

Αθνινχζεζε ε πηινηηθή έξεπλα ζε 584 καζεηέο (183 καζεηέο δεκνηηθνχ θαη 401 

καζεηέο γπκλαζίνπ) κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηάο ησλ δχν 

δνθηκίσλ.  

Σξίηε Φάζε: ηελ ηξίηε θάζε ρνξεγήζεθε ην δνθίκην ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο. 

Ζ ρνξήγεζε ηνπ δνθηκίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε θάζε ηκήκαηνο ηνπ ηεζη 

κέηξεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ρσξηθήο αληίιεςεο πξνεγήζεθε επεμήγεζε απφ ηνλ εξεπλεηή 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο θαη παξνπζίαζε ελφο παξαδείγκαηνο. Οη καζεηέο 

είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θάζε ΠΑ
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ηκήκαηνο ηνπ ηεζη. Οη καζεηέο πνπ ζπκπιήξσλαλ έλα κέξνο ηνπ ηεζη δελ πξνρσξνχζαλ 

ζηα επφκελα κέρξη λα ηνπο δηλφηαλ ε θαηάιιειε νδεγία. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηεζη 

κέηξεζεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, νη καζεηέο αθέζεθαλ 

λα εξγαζηνχλ κε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ, ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, κηαο θαη ηα έξγα ήηαλ πην 

νηθεία πξνο απηνχο. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 11 ηκεκάησλ ηνπ ηεζη κέηξεζεο ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο δφζεθε ζπλνιηθά ρξφλνο 60 ιεπηψλ θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηεζη κέηξεζεο 

ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, δφζεθε ρξφλνο 20 ιεπηψλ. Ο 

ρξφλνο πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο ήηαλ αξθεηφο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

δνθηκίνπ.   

Αθνινχζεζε ε δηφξζσζε ηνπ ηεζη, ε θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ινγηζηηθά 

θχιια θαη ε ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε. Γηα ηε δηφξζσζε ησλ εξσηήζεσλ αλνηθηνχ ηχπνπ 

ηνπ ηεζη κέηξεζεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, 

θσδηθνπνηήζεθαλ νη πηζαλέο απαληήζεηο. ηε ζπλέρεηα έγηλαλ νη θαηάιιειεο ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο.  

Σέηαξηε Φάζε: ηελ ηέηαξηε θάζε έγηλε ε ρνξήγεζε ηνπ δνθηκίνπ ζε φια ηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Σα δεδνκέλα απηά επέηξεςαλ ηε 

κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηεο ρσξηθήο ηνπο αληίιεςεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. 

Πέκπηε Φάζε: ηελ ηειεπηαία θάζε ζηάδην έγηλε ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

πξνεγνχκελε θάζεο θαη ε νξγάλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, γηα ηελ εμαγσγή 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Σα δεδνκέλα ησλ δχν κεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή δνκηθψλ κνληέισλ, δπλακηθψλ κνληέισλ θαη κνληέισλ κειέηεο ηεο ζρέζεο 

ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο κε ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. 

 

 

Δξγαιεία Μέηξεζεο 

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο αλαπηχρζεθαλ δχν δνθίκηα. Σν πξψην δνθίκην 

απνζθνπνχζε ζηε κέηξεζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ θαη ην δεχηεξν δνθίκην 

ζηε κέηξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. 
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Δνθίκην Φσξηθήο Αληίιεςεο 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δνθηκίνπ κέηξεζεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο (Γείηε Παξάξηεκα) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ έξγα απφ ηα ηεζη «Πεξηζηξνθή Καξηψλ» (Card-Rotation), «Κξπκκέλεο 

Φηγνχξεο» (Hidden Figures), «Κξπκκέλα Μνηίβα» (Hidden Patterns), «χλζεζε 

ρεκάησλ» (Form Board), «Γίπισζε ρεκάησλ» (Paper Folding), «Αλαπηχγκαηα 

ρεκάησλ» (Surface Development), «χγθξηζε Κχβσλ» (Cube Comparison) θαη 

«Δπηθάιπςε ρεκάησλ» (Overlapping Figures), ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ETS 

kit (Ullstadius, Carlsedt & Gustafsson, 2004· Ekstrom, French, Harman, & Derman, 1976). 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ, επίζεο, έξγα απφ ην ηεζη «Πξνζαλαηνιηζκφο Αληηθεηκέλσλ ζην 

Υψξν» (Object Perspective) ησλ Kozhevnikov θαη Hegarty (2001), ην ηεζη «Υέξηα» 

(Hands)  απφ ην «Dureman-Sälde test battery» (Psykologiförlaget, 1971) θαη ην ηεζη 

«Δπίπεδν Νεξνχ» (Water Level)  απφ ην «Water Level Test (WLT)» ησλ Piaget θαη 

Inhelder (1956). Σα έξγα απφ ηα ηεζη «χλζεζε ρεκάησλ» (Form Board), «Γίπισζε 

ρεκάησλ» (Paper Folding), «Αλαπηχγκαηα ρεκάησλ» (Surface Development) θαη 

«Πξνζαλαηνιηζκφο Αληηθεηκέλσλ ζην Υψξν» (Object Perspective) ηξνπνπνηήζεθαλ ψζηε 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ηεο έξεπλαο, γηαηί ηα πξσηφηππα έξγα 

αλαπηχρζεθαλ γηα καζεηέο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Δπίζεο, πξνζηέζεθαλ δχν έξγα ζην ηεζη 

«Δπίπεδν Νεξνχ» (Water Level), ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

(π.ρ. Demetriou & Kazi, 2001· Demetriou θαη ζπλεξγάηεο, 2002).  ην ηεζη «Δπηθάιπςε 

ρεκάησλ» (Overlapping Figures), πξνζηέζεθε έλα έξγν φπνπ πεξηειάκβαλε 

επηθαιππηφκελα θξνχηα αληί γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ κε ζθνπφ λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ηα 

νηθεία πξνο ηνπο καζεηέο αληηθείκελα επεξεάδνπλ ηελ επίδνζή ηνπο. Ο Πίλαθαο 3.2 

παξνπζηάδεη παξαδείγκαηα απφ ηα ηεζη ηνπ δνθηκίνπ ρσξηθήο αληίιεςεο.  

 Σν δνθίκην πνπ αθνξνχζε ηε ρσξηθή αληίιεςε ήηαλ δηαρσξηζκέλν ζε 11 κέξε. 

πγθεθξηκέλα ε δνκή ηνπ δνθηκίνπ ήηαλ ε αθφινπζε: (α) δέθα έξγα απφ ην ηεζη 

«Πεξηζηξνθή Καξηψλ» (Card-Rotation), (β) δέθα έξγα απφ ην ηεζη «Κξπκκέλεο 

Φηγνχξεο» (Hidden Figures), (γ) ηξηάληα πέληε έξγα απφ ην ηεζη «Κξπκκέλα Μνηίβα» 

(Hidden Patterns), (δ) δψδεθα έξγα απφ ην ηεζη «χλζεζε ρεκάησλ» (Form Board), (ε) 

δέθα έξγα απφ ην ηεζη «Γίπισζε ρεκάησλ» (Paper Folding), (ζη) ηξία έξγα απφ ην ηεζη 

«Πξνζαλαηνιηζκφο Αληηθεηκέλσλ ζην Υψξν» (Object Perspective), (δ) ηέζζεξα έξγα απφ 

ην ηεζη «Αλαπηχγκαηα ρεκάησλ» (Surface Development), (ε) δψδεθα έξγα απφ ην ηεζη 

«χγθξηζε Κχβσλ» (Cube Comparison), (ζ) ηξία έξγα απφ ην ηεζη «Δπίπεδν Νεξνχ» ΠΑ
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(Water Level), (η) είθνζη έξγα απφ ην ηεζη «Υέξηα» (Hands)  θαη (θ) νθηψ έξγα απφ ην 

ηεζη «Δπηθάιπςε ρεκάησλ» (Overlapping Figures). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εηνηκάζηεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ δνθηκίνπ 

φπνπ παξνπζηάδνληαλ κε δηαθνξεηηθή ζεηξά ηα 11 κέξε ηνπ δνθηκίνπ, γηα λα δηαζθαιηζηεί 

ην φηη ε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ έξγσλ δελ επεξεάδεη ηηο κεηξήζεηο θαη ηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ. 

 

 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ησλ Έξγσλ ηνπ Δνθηκίνπ Φσξηθήο Αληίιεςεο 

 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δνθηκίνπ ρσξηθήο αληίιεςεο δφζεθε ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο ζηνπο 

καζεηέο, αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ηεο άζθεζεο θαη ην κέγεζνο ηεο. Δπίζεο, πάληα 

δηλφηαλ έλα παξάδεηγκα, κε ζθνπφ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα νη καζεηέο ηα έξγα.  

 ηα έξγα ηνπ ηεζη «Πεξηζηξνθή Καξηψλ» (Card Rotation - CR), δηλφηαλ έλα 

ζρήκα κέζα ζην πιαίζην αξηζηεξά θαη πέληε ζρήκαηα δεμηά. Σα ππνθείκελα θαινχληαλ λα 

αλαθέξνπλ πνην απφ ηα πέληε ζρήκαηα πνπ βξηζθφηαλ δεμηά κπνξεί λα πξνθχςεη απφ 

πεξηζηξνθή ηνπ ζρήκαηνο πνπ βξηζθφηαλ ζηα αξηζηεξά θαη λα ην βάινπλ ζε θχθιν. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ππνθείκελα δηθαηνχληαλ λα θπθιψζνπλ κφλν κία απφ ηηο 

επηινγέο πνπ βξίζθνληαλ δεμηά. Σα έξγα ηνπ κέξνπο απηνχ ήηαλ δέθα θαη έπξεπε λα 

ζπκπιεξσζνχλ κέζα ζην ρξνληθφ πεξηζψξην ησλ πέληε ιεπηψλ. 

 ηα έξγα ηνπ ηεζη «Κξπκκέλεο Φηγνχξεο» (Hidden Figures - HF), ηα ππνθείκελα 

έπξεπε λα εληνπίζνπλ κηα απιή κνξθή πνπ ήηαλ θξπκκέλε ζε έλα ζχλζεην ζρέδην, αθνχ 

παξαηεξνχζαλ πξνζεθηηθά ηηο ηξεηο απιέο κνξθέο (Α, Β, Γ) πνπ δίλνληαλ θαη λα 

πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ πνηα απφ απηέο θξχβεηαη ζε θάζε ζχλζεην ζρέδην. Ζ κνξθή απηή 

είρε ην ίδην κέγεζνο θαη ήηαλ ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κέζα ζην ζχλζεην ζρέδην, φπσο φηαλ 

παξνπζηαδφηαλ κφλε ηεο. Σα ππνθείκελα θαινχληαλ λα ηε ζρεκαηίζνπλ πην έληνλα θαη λα 

γξάςνπλ ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε κνξθή απηή. Γφζεθαλ δέθα ζχλζεηα ζρέδηα θαη ν 

δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ κέξνπο απηνχ ήηαλ δέθα ιεπηά.  

ηα έξγα ηνπ ηεζη «Κξπκκέλα Μνηίβα» (Hidden Patterns - HP), ηα ππνθείκελα 

θαινχληαλ λα εληνπίζνπλ κηα απιή κνξθή, ε νπνία δηλφηαλ ζε ζχλζεηα ζρέδηα.  Ζ κνξθή 

απηή είρε ην ίδην κέγεζνο θαη θαηεχζπλζε κέζα ζην ζχλζεην ζρέδην, φπσο φηαλ ΠΑ
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παξνπζηαδφηαλ κφλε ηεο. Αθνινχζσο, έπξεπε λα ζεκεηψζνπλ √ θάησ απφ ην ζχλζεην 

ζρέδην ζηελ νπνία ππήξρε ε απιή θηγνχξα. Γίλνληαλ ηξία ιεπηά γηα λα εληνπίζνπλ 29 

θηγνχξεο. Σν κέξνο απηφ απνηεινχζε έλα ηεζη απνπιαηζίσζεο.   

ηα έξγα ηνπ ηεζη «χλζεζε ρεκάησλ»  (Form Board – FB), δηλφηαλ ζηα 

ππνθείκελα έλα ζρήκα πάλσ απφ κηα γξακκή  θαη θάησ απφ απηή άιια ζρήκαηα. Σα 

ππνθείκελα έπξεπε λα βάινπλ ζε θχθιν ηα ζρήκαηα πνπ βξίζθνληαλ θάησ απφ ηε γξακκή 

ηα νπνία φηαλ ελσζνχλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ζρεκαηίδνπλ ην ζρήκα πνπ βξηζθφηαλ 

πάλσ απφ απηή. Σα ζρήκαηα πνπ κπνξνχζαλ λα ελσζνχλ ήηαλ απφ 2 κέρξη 5. Σα ζρήκαηα 

πνπ βξίζθνληαλ θάησ απφ ηε γξακκή κπνξνχζαλ κφλν λα πεξηζηξαθνχλ. Ο βαζκφο 

δπζθνιίαο ησλ έξγσλ θαζνξηδφηαλ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζρεκάησλ πνπ έπξεπε λα ελσζνχλ 

θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηζηξνθψλ πνπ έπξεπε λα γίλνπλ ζηα ζρήκαηα γηα κπνξέζνπλ 

λα ελσζνχλ κε ηξφπν ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ ην αξρηθφ ζρήκα. Πξνηάζεθε ζηα ππνθείκελα 

λα δσγξαθίζνπλ ζην αξρηθφ ζρήκα ηνλ ηξφπν πνπ ηαηξηάδνπλ ηα ζρήκαηα. Σν κέξνο απηφ 

απνηειείην απφ 12 ζρήκαηα θαη ν ρξφλνο πνπ δφζεθε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ήηαλ δέθα 

ιεπηά.  

ηα έξγα ηνπ ηεζη «Γίπισζε ρεκάησλ» (Paper Folding - PF), παξνπζηαδφηαλ ζηα 

ππνθείκελα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηπιψλεηαη έλα ηεηξάγσλν θχιιν ραξηηνχ (ζε κεξηθά 

έξγα ππήξραλ πεξηζζφηεξεο απφ κία αλαδηπιψζεηο) θαη ε ζέζε ζηελ νπνία αλνίγεηαη κηα 

ηξχπα φηαλ ην θχιιν ραξηηνχ είλαη δηπισκέλν. Σα ππνθείκελα θαινχληαλ λα βάινπλ ζε 

θχθιν ην ζρήκα πνπ δείρλεη πσο ζα θαίλεηαη ην θχιιν ραξηηνχ φηαλ μεδηπισζεί. Ο βαζκφο 

δπζθνιίαο ησλ έξγσλ θαζνξηδφηαλ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηπισκάησλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

δηπιψλεηαη ην θχιιν ραξηηνχ. Γφζεθαλ πέληε ιεπηά γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ δέθα 

αζθήζεσλ ηνπ ηεζη απηνχ.  

ηα έξγα ηνπ ηεζη «Πξνζαλαηνιηζκφο Αληηθεηκέλσλ ζην Υψξν» (Perspectives - P), 

παξνπζηαδφηαλ ζηνπο καζεηέο κηα δηάηαμε επηά αληηθεηκέλσλ. ε θάζε έξγν ηα 

ππνθείκελα θαινχληαλ λα θαληαζηνχλ φηη βξίζθνληαλ ζε έλα απφ ηα αληηθείκελα θαη 

θνίηαδαλ πξνο έλα απφ ηα άιια αληηθείκελα. ηε ζπλέρεηα έπξεπε λα ζεκεηψζνπλ ηελ 

θαηεχζπλζε ελφο ηξίηνπ αληηθεηκέλνπ ζε έλα θχθιν φπνπ ηνπο δηλφηαλ ζην θέληξν ε 

αξρηθή ηνπο ζέζε θαζψο θαη ε θαηεχζπλζε πνπ θνίηαδαλ. Γελ επηηξεπφηαλ λα 

πεξηζηξέςνπλ ην θχιιν ηεο εξψηεζεο. Σα ππνθείκελα είραλ ηξία ιεπηά λα ζπκπιεξψζνπλ 

ηξία έξγα. ΠΑ
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ηα έξγα ηνπ ηεζη «Αλαπηχγκαηα ρεκάησλ» (Surface Development - SD), 

παξνπζηαδφηαλ ζηα ππνθείκελα έλα αλάπηπγκα ελφο ζηεξενχ ην νπνίν φηαλ δηπισζεί θαηά 

κήθνο ησλ δηαθεθνκκέλσλ γξακκψλ ζρεκαηηδφηαλ ην ζηεξεφ πνπ ηνπο δηλφηαλ. Οη 

θνξπθέο ηνπ αλαπηχγκαηνο είραλ ζεκεησκέλα γξάκκαηα θαη ηα ππνθείκελα έπξεπε λα 

αληηζηνηρήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο αθκέο ηνπ ζηεξενχ κε ηηο πιεπξέο ηνπ αλαπηχγκαηνο. Έλα 

ηκήκα ηνπ αλαπηχγκαηνο θαη ε αληίζηνηρε έδξα ηνπ ζηεξενχ ήηαλ ζθηαζκέλα. Ο βαζκφο 

δπζθνιίαο ζηα έξγα θαζνξηδφηαλ απφ ηε γσλία δίπισζεο ησλ εδξψλ ηνπ αλαπηχγκαηνο 

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηπιψζεσλ θάζε έδξαο. ηα ππνθείκελα δφζεθαλ πέληε ιεπηά γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ ηεζζάξσλ αζθήζεσλ ηνπ ηεζη απηνχ. 

ηα έξγα ηνπ ηεζη «χγθξηζε Κχβσλ» (Cube Comparison - CC), δηλφηαλ ζηα 

ππνθείκελα έλα δεχγνο απφ θχβνπο, ζηηο έδξεο ησλ νπνίσλ ππήξραλ ζχκβνια. Σα 

ππνθείκελα θαινχληαλ λα απνθαζίζνπλ θαηά πφζν ν δεχηεξνο θχβνο κπνξεί λα πξνθχςεη 

απφ ηελ πεξηζηξνθή ηνπ πξψηνπ θχβνπ. Ο βαζκφο δπζθνιίαο θαζνξηδφηαλ απφ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζπκβφισλ ζηηο έδξεο ησλ θχβσλ. Γφζεθαλ δψδεθα δεπγάξηα θχβσλ 

ηα νπνία έπξεπε λα ζπκπιεξψζνπλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πέληε ιεπηψλ. 

ηα έξγα ηνπ ηεζη «Δπίπεδν Νεξνχ» (Water Level - WL), ηα ππνθείκελα 

θαινχληαλ λα απαληήζνπλ ζε ηξία έξγα ζε ηξία ιεπηά. Σα δχν έξγα αθνξνχζαλ ηα έξγα 

κε ην θεθιηκέλν κπνπθάιη. πγθεθξηκέλα ζην πξψην έξγν παξνπζηαδφηαλ κηα εηθφλα κε 

έλα κηζνγεκάην κπνπθάιη θαη ηα ππνθείκελα θαινχληαλ λα ζρεδηάζνπλ ηε γξακκή πνπ 

θαζνξίδεη ην επίπεδν ηνπ λεξνχ φηαλ ην κπνπθάιη απνθηήζεη θιίζε (α) 45 κνηξψλ θαη (β) 

80 κνηξψλ. ην δεχηεξν έξγν δηλφηαλ κηα εηθφλα κε ηέζζεξα πνηήξηα γεκάηα κε πγξφ. Σα 

ππνθείκελα θαινχληαη λα θπθιψζνπλ έλα απφ ηα ηέζζεξα πνηήξηα πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη 

ε ζσζηή αλαπαξάζηαζε ηνπ πγξνχ φηαλ απηφ πάξεη ηε ζπγθεθξηκέλε θιίζε. Πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη φια ηα πνηήξηα είραλ ηελ ίδηα θιίζε. Σν ηξίην έξγν κε ην βαξίδην ζην 

φρεκα, παξνπζηαδφηαλ ε εηθφλα ελφο νρήκαηνο πνπ (α) αλεβαίλεη θαη (β) θαηεβαίλεη έλα 

ιφθν θαη ηα ππνθείκελα θαινχληαλ λα ζρεδηάζνπλ πσο ζα θαίλεηαη έλα λήκα, ζην θάησ 

κέξνο ηνπ νπνίνπ βξηζθφηαλ έλα βαξίδην, πνπ είλαη θξεκαζκέλν απφ ηελ νξνθή ηνπ 

νρήκαηνο. 

ηα έξγα ηνπ ηεζη «Υέξηα» (Hands - HA), δίλνληαλ ζηα ππνθείκελα εηθφλεο απφ 

ρέξηα. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο εηθφλεο αλαπαξηζηνχζαλ δεμί ρέξη θαη θάπνηεο εηθφλεο 

αξηζηεξφ ρέξη. Δάλ ε εηθφλα αλαπαξηζηνχζε δεμί ρέξη ηα ππνθείκελα έπξεπε λα 

ζεκεηψζνπλ √ ζην δεμί ηεηξάγσλν, εάλ ε εηθφλα αλαπαξηζηνχζε αξηζηεξφ ρέξη έπξεπε λα 

ζεκεηψζνπλ √ ζην αξηζηεξφ ηεηξάγσλν. ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ ιεπηψλ ΠΑ
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θιήζεθαλ ηα ππνθείκελα λα αλαγλσξίζνπλ 20 ρεηξνλνκίεο αλ γίλνληαη κε ην δεμί ή ην 

αξηζηεξφ ρέξη. 

ηα έξγα ηνπ ηεζη «Δπηθάιπςε ρεκάησλ» (Overlapping Figures - OF), 

παξνπζηάδνληαλ ζηα ππνθείκελα δηάθνξα κπιεγκέλα γεσκεηξηθά ζρήκαηα ή θξνχηα, κε 

θάπνηνπο αξηζκνχο κέζα ζε απηά. Σα ππνθείκελα έπξεπε λα παξαηεξήζνπλ πξνζεθηηθά 

ηελ θάζε εηθφλα θαη λα απαληήζνπλ ζηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχζαλ. Οη 

εξσηήζεηο αθνξνχζαλ εληνπηζκφ αξηζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα αιιά 

φρη ζε θάπνηα άιια. Σν ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ πνπ έπξεπε λα απαληεζνχλ ήηαλ νρηψ. Ο 

ρξφλνο πνπ δηλφηαλ, γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ ηεζη απηνχ, ήηαλ πέληε ιεπηά. 

 

Πίλαθαο 3.2 

Παξαδείγκαηα Έξγσλ ηνπ Δνθηκίνπ Φσξηθήο Αληίιεςεο 

Περιζηροθή Καρηών (Card-Rotation - CR): 

Πνην απφ ηα ζρήκαηα πνπ βξίζθνληαη δεμηά κπνξεί 

λα πξνθχςεη απφ πεξηζηξνθή ηνπ ζρήκαηνο πνπ 

βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά; 

 

Κρσμμένες Φιγούρες (Hidden Figures - HF): 

Πνηα απφ ηηο θηγνχξεο Α, Β, Γ είλαη θξπκκέλε ζε 

θάζε ζχλζεηε εηθφλα. Ζ θηγνχξα απηή έρεη ην ίδην 

κέγεζνο θαη θαηεχζπλζε, φπσο φηαλ παξνπζηάδεηαη 

κφλε ηεο. 

 

 

 

Κρσμμένα Μοηίβα (Hidden Patterns - HP): 

Να εληνπίζεηε ηελ απιή κνξθή πνπ είλαη θξπκκέλε 

ζηα ζχλζεηα ζρέδηα. Να βάιεηε √ θάησ απφ ηε 

ζχλζεηε εηθφλα ζηελ νπνία ππάξρεη ίδηα ε απιή 

κνξθή.  
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ύνθεζη τημάηφν (Form Board – FB): 

Πνηα απφ ηα ζρήκαηα πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηε 

γξακκή φηαλ ελσζνχλ κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ ην 

ζρήκα πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ απηή (ηα ζρήκαηα 

κπνξνχλ κφλν λα πεξηζηξαθνύλ). Σα ζρήκαηα πνπ 

ζα ελσζνχλ κπνξεί λα είλαη απφ 2 κέρξη 5. 
 

Γίπλφζη τημάηφν (Paper Folding - PF): 

Πάλσ απφ ηε γξακκή παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν δηπιψλεηαη έλα ηεηξάγσλν ραξηφλη θαη ε 

ζέζε ζηελ νπνία αλνίγνπκε κηα ηξχπα φηαλ ην 

ραξηφλη είλαη δηπισκέλν. Πσο ζα θαίλεηαη ην 

ραξηφλη φηαλ αλνηρηεί; 

 

Προζαναηολιζμός Ανηικειμένφν ζηο Χώρο 

(Perspectives - P): 

Να θαληαζηείο φηη βξίζθεζαη ζηε γάηα θαη 

θνηηάδεηο πξνο ην απηνθίλεην. Να ζεκεηψζεηο ζηνλ 

θχθιν ηε ζέζε ηνπ ζπηηηνχ.   

 

Αναπηύγμαηα τημάηφν (Surface Development 

- SD): 

ηα αξηζηεξά παξνπζηάδεηαη έλα θνκκάηη ραξηφλη 

ην νπνίν φηαλ δηπισζεί θαηά κήθνο ησλ 

δηαθεθνκκέλσλ γξακκψλ ζρεκαηίδεη ην ζηεξεφ πνπ 

ππάξρεη ζηα δεμηά. Να ζεκεηψζεηε ηηο αθκέο ηνπ 

ζηεξενχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αξηζκεκέλεο 

πιεπξέο ηνπ ραξηνληνχ. 

 

ύγκριζη Κύβφν (Cube Comparison - CC): 

Γεδνκέλνπ φηη νη πιεπξέο ηνπ θάζε θχβνπ είλαη 

δηαθνξεηηθέο, κα απνθαζίζεηε θαηά πφζν νη δχν 

θχβνη είλαη ίδηνη. 
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Δπίπεδο Νερού (Water Level – WL): 

Να δσγξαθίζεηε πσο ζα θαίλεηαη ην επίπεδν ηνπ 

λεξνχ φηαλ ην κπνπθάιη γείξεη απφ ηελ φξζηα ζέζε 

πνπ βξίζθεηαη ζηηο ζέζεηο Α θαη Β. 

 

Χέρια (Hands - HA): 

Πνηεο απφ ηηο εηθφλεο αλαπαξηζηνχλ δεμί ρέξη θαη 

πνηεο αλαπαξηζηνχλ αξηζηεξφ ρέξη; 

 

Δπικάλσυη τημάηφν» (Overlapping Figures - 

OF): 

Πνηνο αξηζκφο είλαη κέζα ζην ηξίγσλν θαη ζην 

ηεηξάγσλν, αιιά φρη ζηνλ θχθιν; 

 

 

 

Δνθίκην Ελλνηνινγηθήο Σύιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνύ Σρήκαηνο 

 

Σν δεχηεξν δνθίκην απνζθνπνχζε ζηε κέηξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηελ 

ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Σν δνθίκην απηφ πεξηιάκβαλε 

εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ. Σν πεξηερφκελν ηνπ ηεζη 

(δείηε Παξάξηεκα) βαζίζηεθε ζηα δηαθνξεηηθά είδε ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο 

φπσο πξνηείλνληαη απφ ηνλ Duval (1995, 1999). πγθεθξηκέλα ην δνθίκην πεξηειάκβαλε 

ηξεηο νκάδεο έξγσλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε ηξία είδε ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο: ηελ αληηιεπηηθή ζχιιεςε (Perceptual apprehension), ηε ιεηηνπξγηθή ζχιιεςε 

(Operative apprehension) θαη ηε ιεθηηθή ζχιιεςε (Discursive apprehension). Γηα θάζε 

είδνο ζχιιεςεο δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο ηθαλνηήησλ φπσο 

ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ ηαμηλνκία ηνπ Duval (1995, 1999). ηε ιεθηηθή ζχιιεςε 

(Discursive apprehension) ιήθζεθε ππφςε ε άπνςε ησλ Harada, Gallou-Dumiel θαη 

Nohda (2000), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε ππνζεηηθή – επαγσγηθή απφδεημε πξνθχπηεη 

απφ απηφ ην είδνο ζχιιεςεο.  ΠΑ
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 Σα πεξηζζφηεξα έξγα πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην δνθίκην έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

παιηφηεξεο έξεπλεο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο (δείηε Deliyianni, Elia, Gagatsis, Monoyiou, & Panaoura, 2009· Elia, Gagatsis, 

Deliyianni,  Monoyiou, & Michael, 2009· Michael, Gagatsis, Deliyianni, Elia, & 

Monoyiou, 2009). ην ηεζη ππήξραλ ζπλνιηθά 11 έξγα θαη νη καζεηέο θαινχληαλ λα 

επηιχζνπλ ζην δηάζηεκα ησλ είθνζη ιεπηψλ. Ο Πίλαθαο 3.3 παξνπζηάδεη παξαδείγκαηα 

απφ ην ηεζη ηνπ δνθηκίνπ ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. 

 

 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ησλ Έξγσλ ηνπ Δνθηκίνπ Ελλνηνινγηθήο Σύιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνύ 

Σρήκαηνο 

 

Ζ πξψηε νκάδα έξγσλ πεξηειάκβαλε ηξία έξγα ηα νπνία απνζθνπνχζαλ ζηε κειέηε ηεο 

αληηιεπηηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο (PΔ). πγθεθξηκέλα ην πξψην έξγν 

(PΔ1) εμέηαδε ηελ ηθαλφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ λα δηαθξίλνπλ, λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα 

νλνκάδνπλ δηάθνξα ππν-ζρήκαηα ζε έλα εληαίν ζρήκα. Σν δεχηεξν έξγν (PΔ2) εμέηαδε ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ λα εληνπίδνπλ θαη λα νλνκάδνπλ ηα ηεηξάγσλα ζε έλα 

ζχλζεην ζρήκα. Σν ηξίην έξγν (PΔ3) εμέηαδε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ κηα 

πιεπξά σο θνηλή πιεπξά ελφο ηεηξαγψλνπ θαη ελφο ηξηγψλνπ. Σν έξγν απηφ απαηηνχζε 

απμεκέλε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ γεσκεηξηθψλ ζρέζεσλ θαη βαζηθφ γεσκεηξηθφ 

ζπιινγηζκφ. Δπίζεο, ηα ππνθείκελα έπξεπε λα εμεγήζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο γηα ην 

πσο νδεγήζεθαλ ζηελ απάληεζε. 

Ζ δεχηεξε νκάδα έξγσλ πεξηειάκβαλε έμη έξγα ηα νπνία εμέηαδαλ ηε ιεηηνπξγηθή 

ζχιιεςε ελφο γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο (OP - αλαδηνξγάλσζε ηνπ δνζκέλνπ ζρήκαηνο, 

αιιαγή ηεο ζέζεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ δχν ζρεκάησλ πνπ δίλνληαη ζε έλα λέν 

ζρήκα).  Σξία έξγα (OPpw1, OPpw2 θαη OPpw3) εμέηαδαλ ηελ αιιαγή ζέζεο ηνπ 

ζρήκαηνο (place way), πνπ απαηηείηαη αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζρήκαηνο (Reconfiguration of a 

given figure) θαη αιιαγή ζηε ζέζε ή ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ δχν δνζκέλσλ ζρεκάησλ ζε έλα 

(Place way of modifying). ην πξψην έξγν (OPpw1) ηνπ είδνπο απηνχ, ηα ππνθείκελα 

θαινχληαλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ην ζρήκα πνπ δηλφηαλ γηα λα αλαθαιχςνπλ ην δεηνχκελν 

(αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζρήκαηνο - Reconfiguration of a given figure). Παξνπζηαδφηαλ έλα 

ηξαπέδην θαη έλα νξζνγψλην πνπ είραλ ην ίδην εκβαδφλ θαη ηα ππνθείκελα θαινχληαλ λα ΠΑ
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βξνπλ ην κήθνο ηνπ νξζνγσλίνπ, κε βάζε ηηο πιεπξέο ηνπ ηξαπεδίνπ πνπ ήηαλ δεδνκέλεο. 

ην δεχηεξν έξγν (OPpw2) ηα ππνθείκελα θαινχληαλ λα εληνπίζνπλ πνην απφ ηα ζρήκαηα 

πνπ ηνπο δίλνληαλ είλαη ην ίδην κε ην ζρήκα αλαθνξάο, φηαλ απηφ πεξηζηξαθεί. ην ηξίην 

έξγν (OPpw3) απαηηείην αιιαγή ζηε ζέζε ή ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ δχν δνζκέλσλ 

ζρεκάησλ ζε έλα. πγθεθξηκέλα, δίλνληαλ δχν ηξίγσλα, ηα νπνία φηαλ πεξηζηξαθνχλ κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη ελσζνχλ, ζρεκαηίδνπλ κηα ζχλζεηε θηγνχξα. Σα ππνθείκελα 

θαινχληαλ λα βξνπλ ηελ πεξίκεηξν ηεο θηγνχξαο κε βάζε ηηο δεδνκέλεο πιεπξέο πνπ 

παξνπζηάδνληαλ ζηα αξρηθά ηξίγσλα.  

Σα ηξία ηειεπηαία έξγα ηεο νκάδαο απηήο (OPme1, OPme2 θαη OPme) εμέηαδαλ ηε 

κεξενινγηθή ηξνπνπνίεζε (mereologic) ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ αξρηθνχ ζρήκαηνο. ην πξψην έξγν (OPme1) παξνπζηαδφηαλ έλα 

νξζνγψλην ρσξηζκέλν ζε δηάθνξα ππνζρήκαηα θαη ηα ππνθείκελα θαινχληαλ λα 

ζπγθξίλνπλ δπν ππνζρήκαηα σο πξνο ην εκβαδφλ ηνπο. ην δεχηεξν έξγν (OPme2) 

παξνπζηαδφηαλ έλα νξζνγψλην θαη έλα αζχκκεηξν ζρήκα ην νπνίν κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηξνπνπνίεζε ζρεκάηηδε ην νξζνγψλην. Σα ππνθείκελα θαινχληαλ λα ζπγθξίλνπλ ηα 

εκβαδά ησλ δχν ζρεκάησλ. ην ηξίην έξγν (OPme3) ηα ππνθείκελα θιήζεθαλ λα 

εληνπίζνπλ θαη λα νλνκάζνπλ κέζα ζε έλα δηακειηζκέλν ηξίγσλν, ηξία παξαιιειφγξακκα 

θαη έλα ηξαπέδην.   

Ζ ηξίηε νκάδα έξγσλ αθνξνχζε ηε ιεθηηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο 

(DI) θαη απαξηηδφηαλ απφ δχν έξγα (DI1 θαη DI2). Σα έξγα απηά απαηηνχζαλ απφ ηα 

ππνθείκελα ηε ρξήζε  νξηζκψλ θαη ηδηνηήησλ θαη εμέηαδαλ ην ζπιινγηζκφ ηνπο, αθνχ ζα 

έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ δηαδνρηθά βήκαηα γηα λα θηάζνπλ ζηε δεηνχκελε απφδεημε. ην 

πξψην έξγν ηεο νκάδαο απηήο (DI1) δηλφηαλ έλα ζχλζεην ζρήκα ην νπνίν απνηειείηνπλ 

απφ έλα ηζφπιεπξν ηξίγσλν, έλα νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν θαη δχν ηεηξάγσλα. Σα 

ππνθείκελα θαινχληαλ λα απνδείμνπλ, κέζα απφ κηα ζεηξά ζπλεπαγσγψλ, ηελ ηζφηεηα ησλ 

δχν επζχγξακκσλ ηκεκάησλ. ην δεχηεξν έξγν (DI2) παξνπζηαδφηαλ έλα ηξίγσλν ην 

νπνίν ζρεκαηηδφηαλ απφ ηελ έλσζε ελφο ηζνζθεινχο θαη ελφο ακβιπγσλίνπ ηξηγψλνπ. Σα 

ππνθείκελα, κε βάζε ην ζεψξεκα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ γσληψλ ελφο ηξηγψλνπ, ηνπ 

ζεσξήκαηνο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ παξαπιεξσκαηηθψλ γσληψλ θαη κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ, θαινχληαλ λα ππνινγίζνπλ θάπνηεο απφ ηηο γσλίεο ηνπ ζρήκαηνο.  
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Πίλαθαο 3.3 

Παξαδείγκαηα Έξγσλ ηνπ Δνθηκίνπ Ελλνηνινγηθήο Σύιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνύ Σρήκαηνο 

Έργα Ανηιληπηικής ύλληυης Γεφμεηρικού τήμαηος 

(Perceptual apprehension – PE) 

PE1: 

Να νλνκάζεηε ηα ζρήκαηα: 

Σν ζρήκα ΗΚΛΘ είλαη  …………………………. 

Σν ζρήκα ΔΕΖΛ είλαη …………………………. 

Σν ζρήκα ΛΓΘ είλαη …………………………... 

 

PE2:  

Πφζα ηεηξάγσλα βξίζθνληαη θξπκκέλα ζην 

ζρήκα; Να ηα εληνπίζεηε θαη λα ηα νλνκάζεηε. 

 

 

 

PE3: 

Σν ζρήκα ΑΒΓΓ είλαη ηεηξάγσλν θαη ην ζρήκα 

ΓΓΔ νξζνγψλην ηξίγσλν. Να ππνινγίζεηε ηελ 

πιεπξά ΓΓ.  

 

                 

Έργα Λειηοσργικής ύλληυης Γεφμεηρικού τήμαηος 

(Operative apprehension - OP) 

Έργα αλλαγής θέζης ηοσ ζτήμαηος (place way - OPpw) 

OPpw1: 

Σν ηξαπέδην θαη ην νξζνγψλην έρνπλ ην ίδην 

εκβαδφ. Να ππνινγίζεηε ην κήθνο ηεο πιεπξάο 

ηνπ νξζνγσλίνπ. 
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OPpw2: 

Πνηα απφ ηηο θάξηεο 1, 2 θαη 3 είλαη ε ίδηα κε ηελ 

θάξηα πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο; 

             

 

 

OPpw3: 

Ζ Φηγνχξα Α ζρεκαηίζηεθε απφ ην ηξίγσλν 1 θαη 

ην ηξίγσλν 2. Πνηα είλαη ε πεξίκεηξνο ηεο 

Φηγνχξαο Α; 

 

               

Έργα μερεολογικής ηροποποίηζης (mereologic - OPme) 

OPme1: 

Σν ζρήκα ΑΒΓΓ είλαη νξζνγψλην. Να ζπγθξίλεηε 

ην εκβαδφλ ησλ ζθηαζκέλσλ νξζνγσλίσλ 1 θαη 2. 

             

 

 

 

OPme2: 

Να ζπγθξίλεηε ην εκβαδφλ ησλ ζρεκάησλ Α θαη 

Β. 

  

OPme3: 

Να εληνπίζεηε θαη λα νλνκάζεηε 3 

παξαιιειφγξακκα θαη έλα ηξαπέδην πνπ 

βξίζθνληαη θξπκκέλα ζην ηξίγσλν ΑΒΓ. 

                     

Έργα Λεκηικής ύλληυης Γεφμεηρικού τήμαηος  

(Discursive apprehension-DI) 

DI1: 

Σν ζρήκα 1 είλαη ηζφπιεπξν ηξίγσλν, ην ζρήκα 2 

είλαη νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν θαη ηα 

ζρήκαηα 3 θαη 4 είλαη ηεηξάγσλα. Να ζπγθξίλεηε 

ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ΑΓ θαη ΘΗ. 
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DI2: 

Σν ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο (ΓΑ = ΓΒ). Να 

ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο â , 
ˆ1 , 2̂  θαη ̂  

 

 

 

 

 

Αμηνπηζηία ησλ δχν Οξγάλσλ Μέηξεζεο 

 

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηνπ 

νξγάλνπ κέηξεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο 

ησλ καζεηψλ ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Cronbach α γηα ηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ ζηα δχν φξγαλα κέηξεζεο. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Cronbach α γηα ηε ζπλνιηθή 

επίδνζε ζην φξγαλν κέηξεζεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ήηαλ 0.811. Με ηε δηαγξαθή φκσο 

δχν έξγσλ ν δείθηεο αμηνπηζηίαο θαίλεηαη λα απμάλεηαη ζεκαληηθά. πγθεθξηκέλα, κε ηε 

δηαγξαθή ηνπ έξγνπ  «Δπίπεδν Νεξνχ (WL)», ν δείθηεο αμηνπηζηίαο απμαλφηαλ ζε 0.817 

θαη κε ηε δηαγξαθή ηνπ έξγνπ «Πξνζαλαηνιηζκφο Αληηθεηκέλσλ ζην Υψξν (P)», ν δείθηεο 

αμηνπηζηίαο απμαλφηαλ ζε 0.822. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπζρέηηζε θαη ησλ δχν έξγσλ 

(corrected item/total correlation) κε ηα ππφινηπα έξγα ηνπ δνθηκίνπ ήηαλ 0.289 θαη 0.218 

αληίζηνηρα, νη νπνίεο ήηαλ θαη νη ρακειφηεξεο απφ φιεο. Γηαθάλεθε ινηπφλ φηη ηα δχν 

απηά έξγα δελ είραλ εζσηεξηθή ζπλάθεηα κε ηηο ππφινηπεο, άξα δηαγξάθεθαλ θαη ν 

ζπληειεζηήο Cronbach α γηα ηε ζπλνιηθή επίδνζε ζην φξγαλν κέηξεζεο ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο αλήιζε ζην 0.830. 

 Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο ησλ έξγσλ ηνπ ηεζη γηα ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ήηαλ Cronbach‟s Alpha=.840. Δλψ κε ηε δηαγξαθή ελφο έξγνπ 

«αιιαγήο ζέζεο ηξνπνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ζχιιεςεο (OPpw2)» ν δείθηεο απμαλφηαλ 

ζε α=.845, νπφηε θξίζεθε ζθφπηκε ε δηαγξαθή ηνπ έξγνπ απηνχ γηα ηηο πεξαηηέξσ 

αλαιχζεηο. 

Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Cronbach α ήηαλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δνθηκίσλ, 

κεγαιχηεξεο απφ .75 θαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ηθαλνπνηεηηθέο (Cronbach, 1990). 

 

 ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



75 

 

Δπηβεβαίσζε Δλλνηνινγηθνχ ρεδηαζκνχ ησλ δχν Οξγάλσλ Μέηξεζεο  

 

Σν φξγαλν κέηξεζεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαηαζθεπάζηεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο θαη πεξηιάκβαλε έλα κεγάιν αξηζκφ έξγσλ. Παξφιν πνπ ηα έξγα ηνπ 

ηεζη πξνέξρνληαλ απφ επξέσο απνδεθηά ηεζη κέηξεζεο ησλ εμεηαδφκελσλ παξαγφλησλ 

ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο, Χο εθ ηνχηνπ, θξίζεθε ζθφπηκν λα επηβεβαησζεί ν ελλνηνινγηθφο 

ζρεδηαζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ κέηξεζεο. ην ππνθεθάιαην πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηβεβαησηηθήο αλάιπζεο ηνπ δνθηκίνπ πνπ 

αλαπηχρζεθε γηα ηε κέηξεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ ζηα έξγα ρσξηθήο αληίιεςεο.  

Δπηβεβαίσζε ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη γηα ην φξγαλν κέηξεζεο 

ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα έξγα πνπ 

πεξηιήθζεθαλ ζην φξγαλν απηφ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

(Deliyianni, Elia, Gagatsis, Monoyiou θαη Panaoura, 2009· Deliyianni, Michael, 

Monoyiou, Gagatsis, & Elia, 2011∙ Michael, 2012∙ Michael, Gagatsis, Avgerinos & 

Kuzniak, 2011∙ Michael, Elia, Gagatsis & Kalogirou, 2010∙ Michael, Gagatsis, 

Lamprianou, Deliyianni, & Monoyiou, 2011), θξίζεθε ζθφπηκν λα ειεγρζεί επηβεβαησζεί ν 

ελλνηνινγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ γηα ηηο ειηθίεο ησλ παηδηψλ πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

 

 

 

Επηβεβαίσζε Ελλνηνινγηθνύ Σρεδηαζκνύ Οξγάλνπ Μέηξεζεο ηεο Φσξηθήο Αληίιεςεο  

 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα έξγα ηνπ ηεζη ρσξηθήο αληίιεςεο πξνέξρνληαλ απφ επξέσο 

απνδεθηά ηεζη κέηξεζεο ησλ εμεηαδφκελσλ παξαγφλησλ, πξαγκαηνπνηήζεθε 

επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε γηα λα εμεηαζηεί ν ελλνηνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ 

νξγάλνπ κέηξεζεο.  

 Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ζεσξία ηνπ Carroll (1993) γηα ηα 

ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν φξγαλν αληαπνθξίλνληαη ζε ηξεηο 

παξάγνληεο: ηνλ παξάγνληα «Οπηηθνπνίεζεο (Vz)», ηνλ παξάγνληα «ρέζεηο Δλλνηψλ ζην 

Υψξν (SR)» θαη ηνλ παξάγνληα «Δπειημία Γηεθπεξαίσζεο (CF)». πγθεθξηκέλα ηα έξγα 

απφ ηα ηεζη «χλζεζε ρεκάησλ (FB)», «Γίπισζε ρεκάησλ (PF)» θαη «Αλαπηχγκαηα ΠΑ
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ρεκάησλ (SD)» απνηεινχλ γλψξηζκα ηνπ παξάγνληα «νπηηθνπνίεζεο (Vz)», ηα ηεζη 

«Πεξηζηξνθή Καξηψλ (CR)», «χγθξηζε Κχβσλ (CC)» θαη «Υέξηα (HA)» 

αληαπνθξίλνληαη ζηνλ παξάγνληα «ρέζεηο Δλλνηψλ ζην Υψξν (SR)» θαη ν παξάγνληαο 

«Δπειημία Γηεθπεξαίσζεο (CF)» ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα ηεζη «Κξπκκέλεο Φηγνχξεο (HF)» 

«Κξπκκέλα Μνηίβα (HP)» θαη «Δπηθάιπςε ρεκάησλ (OF)».

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο πηινηηθήο ρνξήγεζεο έδεημαλ 

φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα ήηαλ νξηαθά ηθαλνπνηεηηθή, (CFI=.904, 

ρ²=74,909, df=24, ρ²/df =3.12, RMSEA=.080). Tα απνηειέζκαηα ηεο επηβεβαησηηθήο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο (δείηε Γηάγξακκα 3.1) έδεημαλ φηη φια ηα έξγα είραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο θνξηίζεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο παξάγνληεο.  

Λφγσ ηνπ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηβεβαησηηθήο αλάιπζεο ηεο πηινηηθήο 

ρνξήγεζεο ήηαλ νξηαθά, απνθαζίζηεθε φπσο ειεγρζεί ε ιχζε ηνπ ελφο παξάγνληα (δείηε 

Γηάγξακκα 3.2). Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ειαθξψο βειηησκέλα (CFI=.92, ρ²=79,377, df=27, 

ρ²/df =2.94, RMSEA=.062). Όια ηα έξγα είραλ ζηαηηζηηθέο ζεκαληηθέο θνξηίζεηο ζηνλ 

παξάγνληα πξψηεο ηάμεο. 

Χζηφζν, νη θνξηίζεηο ησλ ηεζη «Κξπκκέλεο Φηγνχξεο (HF)» θαη «Κξπκκέλα 

Μνηίβα (HP)», θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο, ππνδειψλνληαο 

πηζαλφλ πξφβιεκα θαηαλφεζεο απφ ηνπο καζεηέο. Γηα απηφ ζηε ρνξήγεζε ηνπ ηεζη θαηά 

ηελ θχξηα θάζε ηεο έξεπλαο δφζεθε πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηελ επεμήγεζε ησλ ηεζη 

απηψλ.  

Με βάζε ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα ζεσξήζακε φηη ν ελλνηνινγηθφο ζρεδηαζκφο 

ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφο. Ζ επηινγή ηνπ πην 

αληηπξνζσπεπηηθνχ κνληέινπ γηα ηε δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο, ζα γίλεη ζην θεθάιαην 

ησλ απνηειεζκάησλ.      
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Γίπισζε ρεκάησλ 
(PF) 

Vz 

SR 

CF 

ΥΧΡΗΚΖ 

ΑΝΣΗΛΖΦΖ 

χλζεζε ρεκάησλ 
(FB) 

Αλαπηχγκαηα 
ρεκάησλ (SD) 

χγθξηζε Κχβσλ 
(CC) 

Πεξηζηξνθή Καξηψλ 
(CR) 

Υέξηα (HA) 

Κξπκκέλεο Φηγνχξεο 
(HF) 

Κξπκκέλα Μνηίβα 
(HP) 

Δπηθάιπςε 
ρεκάησλ (OF) 

.67 (.45)* 

.70 (.49) 

.65 (.42) 

.96 (.92) 

.57 (.32) 

.52 (.27) 

.56 (.31) 

.96 (.93) 

.43 (.18) 

.93 (.90) 

.37 (.14) 

.68 (.46) 
 

 

Δηάγξακκα 3.1. Μνληέιν ειέγρνπ ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηεζη ρσξηθήο αληίιεςεο. 

 

*Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε 

εξκελεπφκελε δηαζπνξά (r²). 

εκείσζε: Δμήγεζε ζπκβνιηζκνχ: Vz – «Οπηηθνπνίεζε»,  SR – «ρέζεηο Δλλνηψλ ζην Υψξν» θαη CF – 

«Δπειημία Γηεθπεξαίσζεο». ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



78 

 

Δηάγξακκα 3.2. Μνληέιν ειέγρνπ ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηεζη ρσξηθήο αληίιεςεο 

ελφο παξάγνληα. 

Γίπισζε ρεκάησλ 
(PF) 

ΥΧΡΗΚΖ 

ΑΝΣΗΛΖΦΖ 

χλζεζε ρεκάησλ 
(FB) 

Αλαπηχγκαηα 
ρεκάησλ (SD) 

χγθξηζε Κχβσλ 
(CC) 

Πεξηζηξνθή Καξηψλ 
(CR) 

Υέξηα (HA) 

Κξπκκέλεο Φηγνχξεο 
(HF) 

Κξπκκέλα Μνηίβα 
(HP) 

Δπηθάιπςε 
ρεκάησλ (OF) 

.54 (.29) 

.67(.45)* 

.65 (.42) 

.69 (.48) 

.56 (.31) 

.51 (26) 

.46 (.21) 

.40 (.16) 

.72 (.51) 
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*Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε 

εξκελεπφκελε δηαζπνξά (r²). 

 

 

Επηβεβαίσζε Ελλνηνινγηθνύ Σρεδηαζκνύ Οξγάλνπ Μέηξεζεο ηεο Ελλνηνινγηθήο Σύιιεςεο 

ηνπ Γεσκεηξηθνύ Σρήκαηνο 

 

Δπηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.  Σα 10 έξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ηεζη ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο απνηεινχζαλ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ, νη 

νπνίεο θφξηηδαλ ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηέζζεξηο 

επηκέξνπο ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα είδε ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο 

φπσο πξνηείλνληαη απφ ηνλ Duval (1995, 1999): ηελ «αληηιεπηηθή ζχιιεςε (PE)» ηελ 

«αιιαγή ζέζεο ηξνπνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ζχιιεςεο (OPpw)» ηε «κεξενινγηθή 

ηξνπνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ζχιιεςεο (OPme)» θαη ηε «ιεθηηθή ζχιιεςε (DI)». Οη 

ηέζζεξηο παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο πνπ αθνξνχλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ιεηηνπξγηθήο 

ζχιιεςεο, θνξηίδνπλ ζε έλα παξάγνληα δεπηέξαο ηάμεο, ηνλ παξάγνληα  «Δλλνηνινγηθήο 

χιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο (Δ..Γ..)». 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο πηινηηθήο ρνξήγεζεο 

(Γηάγξακκα 3.3) έδεημαλ φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή, επηβεβαηψλνληαο ηε δνκή ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ (CFI=.96, 

ρ²=75.83, df=31, ρ²/df = 2.44, RMSEA=.06). Όια ηα έξγα είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

θνξηίζεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο παξάγνληεο.  Γφζεθε φκσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηελ επεμήγεζε ησλ έξγσλ θαηά ηε ρνξήγεζε ηνπ ηεζη ζηελ θχξηα 

θάζε ηεο έξεπλαο.  

Ζ επηβεβαίσζε ηνπ κνληέινπ έδεημε φηη ηα έξγα ηνπ ηεζη απνηεινχλ θαηάιιεινπο 

δείθηεο ησλ αληίζηνηρσλ παξαγφλησλ. Με βάζε απηά ηα απνηειέζκαηα ζεσξήζακε φηη ν 

ελλνηνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθφο.     
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Δηάγξακκα 3.3. Μνληέιν ειέγρνπ ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηεζη ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο 

 

*Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε 

εξκελεπφκελε δηαζπνξά (r²). 

εκείσζε: Δμήγεζε ζπκβνιηζκνχ (αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηε ζει. 70): PE - «Αληηιεπηηθή χιιεςε», OPpw 

- «Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο», OPme - «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο 

Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο», DI – «Λεθηηθή χιιεςε» θαη Δ..Γ.. – «Δλλνηνινγηθή χιιεςε Γεσκεηξηθνχ 

ρήκαηνο». 

 

 

 

Δ..Γ..  

PE 

OPpw1 

OPpw3 

OPme1 

OPme2 

OPme3 

DI1 

DI2 

PE1 

PE2 

PE3 

OPpw 

OPme 

DI 

.77 (.60)*      

.74 (.54)  

.73 (.53)  

.66 (.43)      

.57 (.33)      

.44 (.20)      

.56 (.31)      

.85 (.72)      

.57 (.33)      

.67 (.44)      

.81 (.65)      

.87 (.76)      

.98 (.95)      

.85 (.72)      
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Βαζκνιφγεζε ησλ Έξγσλ 

 

Σα έξγα πνιιαπιήο επηινγήο θαζψο θαη ηα ππφινηπα έξγα ησλ δχν ηεζη βαζκνινγήζεθαλ 

ζηε βάζε ζσζηφ-ιάζνο (κε θιίκαθα 0-1). Γειαδή, θάζε έξγν γηα ην νπνίν δφζεθε νξζή 

απάληεζε πήξε έλα βαζκφ, ελψ ηα έξγα κε ιαλζαζκέλε ή θαζφινπ απάληεζε, πήξαλ 

κεδέλ βαζκνχο. 

 Δπίζεο, φζνλ αθνξά ην ηεζη ρσξηθήο αληίιεςεο, ιφγσ ηνπ φηη απνηειείην απφ 

έληεθα δηαθνξεηηθά ηεζη, πνπ ην θαζέλα πεξηιάκβαλε κηα πνηθηιία έξγσλ, απνθαζίζηεθε 

φπσο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ, ρξεζηκνπνηεζεί ν κέζνο φξνο 

επηηπρίαο ησλ καζεηψλ ζηα έξγα ηνπ θάζε ηεζη.  

 

 

Μέζνδνη Αλάιπζεο ησλ Γεδνκέλσλ 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ην ινγηζκηθφ γξακκηθήο 

δνκηθήο αλάιπζεο Mplus (Muthen & Muthen, 2004). Γηα λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο ειέγρζεθε ν βαζκφο πξνζαξκνγήο κνληέισλ επηβεβαησηηθήο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο CFA: Confirmatory Factor Analysis, δνκηθψλ κνληέισλ 

(Structural Models). 

πγθεθξηκέλα, κε ζθνπφ λα κειεηεζεί ε δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπο γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ησλ καζεηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (Marcνulides & Schumacker, 

1996· Ullstadius, Carlstedt, & Gustafsson, 2004). ηφρνο ηεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο ήηαλ λα ειεγρζεί ν βαζκφο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο εξγαζίαο ζηε δνκή 

ησλ πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ. 

 χκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο ησλ Thompson θαη Daniel (1996), γηα φιεο ηηο 

αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα νκάδα θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ κνληέισλ. Όπσο ζεκεηψλεη ν Kline (1998), γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ελφο κνληέινπ απαηηείηαη έλα ειάρηζην ζχλνιν δεηθηψλ, ην νπνίν πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη ην θξηηήξην ρ
2 

, ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ηνπ θαη ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο, έλα δείθηε πνπ πεξηγξάθεη ηε ζπλνιηθή αλαινγία ηεο δηαζπνξάο πνπ ΠΑ
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εξκελεχεηαη (φπσο νη δείθηεο GFI, NFI ή CFI) θαη έλα δείθηε πνπ βαζίδεηαη ζηα 

ζηαζκηζκέλα ππφινηπα (φπσο νη δείθηεο SRMR ή RMSEA).  

Δπεηδή ην θξηηήξην ρ
2 

είλαη ηδηαίηεξν επαίζζεην ζην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (Byrne, 

1998), εμεηάζηεθε ν ιφγνο ηνπ θξηηεξίνπ ρ
2 

πξνο ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο. πγθεθξηκέλα, 

ηηκέο κηθξφηεξεο ηνπ 3, ζεσξνχληαη ελδεηθηηθέο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κνληέινπ 

(Kline, 1998). Ο δείθηεο CFI (ηηκέο ηεο ηάμεσο 0.90 θαη άλσ ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο), 

θαζψο θαη ν δείθηεο RMSEA, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηα ζηαζκηζκέλα ππφινηπα (γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ κνληέινπ απαηηνχληαη κηθξέο ηηκέο ηνπ δείθηε απηνχ, θάησ απφ 0.8). 

Πέξα απφ ηε γεληθή αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί, εμεηάζηεθε ε θαηαλνκή ησλ ππνινίπσλ, θαζψο θαη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 

πνπ ππνινγίδνληαλ γηα θάζε κνληέιν.  

Ζ παιηλδξνκηθή αλάιπζε είρε σο ζηφρν λα εμεηάζεη ηελ χπαξμε αηηηαηψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα ειέγρζεθε ε πξνζαξκνγή ελφο 

δνκηθνχ κνληέινπ ζην νπνίν ε ρσξηθή αληίιεςε απνηειεί παξάγνληα πξφβιεςεο ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Δπίζεο, ειέγρζεθε ε επίδξαζε ηεο 

ρσξηθήο αληίιεςεο ζηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.  

Σν ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Γηα λα εμεηαζηνχλ θαηά πφζν ππήξραλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλαο ζηελ επίδνζή ηνπο ζηε 

ρσξηθή αληίιεςε θαη ην γεληθφ παξάγνληα ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθε πνιιαπιή αλάιπζε δηαζπνξάο (MANOVA).  

Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο νκνηφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ 

πξφγξακκα CHIC (Bodin, Couturier, & Gras, 2000· Gras, Peter, Briand, & Philippe, 1997). 

ηα δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αλάιπζε νκνηφηεηαο ηα έξγα 

θαηαλέκνληαη ζε νκάδεο αλάινγα κε ηελ νκνηνγέλεηα κε ηελ νπνία έρνπλ αληηκεησπηζηεί 

απφ ηνπο καζεηέο. Με άιια ιφγηα, ζε έλα δηάγξακκα νκνηφηεηαο ζρεκαηίδνληαη νκάδεο 

έξγσλ ηα νπνία νη καζεηέο έρνπλ αληηκεησπίζεη κε φκνην ηξφπν.  
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χλνςε 

 

Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία θαηαζθεπάζηεθαλ δχν εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή ησλ 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο: έλα δνθίκην κέηξεζεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη έλα 

δνθίκην κέηξεζεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.  ην θεθάιαην 

απηφ έρνπλ πεξηγξαθεί ηα έξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηα δχν δνθίκηα. Σα δνθίκηα 

απηά ρνξεγήζεθαλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, ζηνπο καζεηέο Δ΄ θαη η΄ 

δεκνηηθνχ, Α΄ θαη Β΄ γπκλαζίνπ. Με ηα δεδνκέλα ηεο πηινηηθήο θάζεο επηβεβαηψζεθε ν 

ελλνηνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηνπ νξγάλνπ 

κέηξεζεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS (κέζνη φξνη, πνιιαπιή αλάιπζε δηαζπνξάο), ην πξφγξακκα 

MPLUS (επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε, παιηλδξνκηθή αλάιπζε) θαη ην πξφγξακκα 

CHIC (αλαιχζεηο νκνηφηεηαο). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

γίλεηαη κε βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Σν πξψην 

ππνθεθάιαην αθνξά ηα πξψην εξεπλεηηθφ εξσηήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα εμεηάδεη ηε δνκή 

ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηε ρσξηθή αληίιεςε. ην πξψην κέξνο ηνπ 

ππνθεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο ησλ καζεηψλ ηεο πξψηεο ρνξήγεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. ην δεχηεξν 

κέξνο ηνπ ππνθεθαιαίνπ, ειέγρεηαη ε ακεηαβιεηφηεηα ηνπ κνληέινπ ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο, ηφζν γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ ηεο πξψηεο κέηξεζεο, 

φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο ηεο δεχηεξεο κέηξεζεο.  

 ην δεχηεξν ππνθεθάιαην εμεηάδεηαη ε δνκή ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. ην πξψην κέξνο 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο ησλ 

καζεηψλ ηεο πξψηεο ρνξήγεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. ην δεχηεξν κέξνο ειέγρεηαη 

ε ακεηαβιεηφηεηα ηνπ κνληέινπ ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, 

ηφζν γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ ηεο πξψηεο κέηξεζεο, φζν θαη γηα 

ηνπο καζεηέο ηεο δεχηεξεο κέηξεζεο.   

 Σν ηξίην ππνθεθάιαην αληαπνθξίλεηαη ζην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη αθνξά 

ηε κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ εμεηάδεηαη ε επηβεβαίσζε ελφο δνκηθνχ 

κνληέινπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.  ΠΑ
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 ην ηέηαξην ππνθεθάιαην κειεηάηαη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηε ρσξηθή αληίιεςε 

θαη ζηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ζηελ πξψηε κέηξεζε ηεο 

έξεπλαο. Δπηπξφζζεηα, ζπδεηνχληαη νη δηαθνξέο ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ ζηνπο παξάγνληεο απηνχο. Καη‟ επέθηαζε ηεο κειέηεο ηεο επίδνζεο 

ησλ καζεηψλ, γίλεηαη έιεγρνο δηαρσξηζκνχ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο ζε θαηεγνξίεο 

καζεηψλ κε βάζε ηε επίδνζή ηνπο ζηνλ παξάγνληα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηνλ 

παξάγνληα ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. ηφρνο ηεο αλάιπζεο 

απηήο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ επηπέδσλ αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ ηεο Δ΄ 

Γεκνηηθνχ κέρξη ηε Β΄ Γπκλαζίνπ ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ζηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε 

ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.  

 ην έθην ππνθεθάιαην, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο πην 

πάλσ αλαιχζεηο, γίλεηαη κηα πην ιεπηνκεξήο κειέηε ηεο ζρέζεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο 

θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ειέγρζεθε ε πξνζαξκνγή δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ παιηλδξφκεζεο. 

Δπηπξφζζεηα, φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, ζην έβδνκν ππνθεθάιαην 

πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε νκνηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ γηα θάζε ρνξήγεζε θαη γηα θάζε ειηθηαθφ επίπεδν (δεκνηηθφ θαη γπκλάζην).  

 

 

Ζ Γνκή ησλ Ηθαλνηήησλ ησλ Μαζεηψλ Αλαθνξηθά κε ηε Υσξηθή Αληίιεςε 

 

χκθσλα κε ηελ ππφζεζε φηη ε ρσξηθή αληίιεςε ησλ καζεηψλ απνηειείηαη απφ 

δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο, έλα απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα ήηαλ ε δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ. Σν εξψηεκα απηφ εμεηάζηεθε 

ζηελ παξνχζα εξγαζία ζε δχν επίπεδα. ε έλα πξψην επίπεδν δηεξεπλήζεθαλ νη 

παξάγνληεο πνπ ζπλαπνηεινχλ ηε ρσξηθή αληίιεςε. ε έλα δεχηεξν επίπεδν δηεξεπλήζεθε 

ζε πνην βαζκφ ε δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρσξηθήο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ παξακέλεη 

ζηαζεξή θαη εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ 

καζεηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ ηάμε ζηελ νπνία θνηηνχλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε 

επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ζηα δεδνκέλα, αξρηθά γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ πξψηε ρνξήγεζε ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηεο έξεπλαο (καζεηέο ΠΑ
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δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ) θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρζεθε ε ακεηαβιεηφηεηα ηνπ κνληέινπ 

ζηηο δχν ειηθηαθέο νκάδεο ηεο πξψηεο κέηξεζεο (δεκνηηθφ θαη γπκλάζην) θαζψο θαη ζην 

ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηεο δεχηεξεο κέηξεζεο.  

 

 

Απνηειέζκαηα Επηβεβαησηηθήο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο 

 

Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 9 παξαγφλησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην δνθίκην ρσξηθήο 

αληίιεςεο, εμεηάζηεθε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

(Confirmatory Factor Analysis, CFA) ε δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ν θάζε παξάγνληαο ηνπ δνθηκίνπ ρσξηθήο αληίιεςεο αληαπνθξίλεηαη ζε 

κηα νκάδα έξγσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεζη, φπνπ ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ζηελ επίδνζε 

ησλ έξγσλ απηψλ. ε απηφ ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο, ε επηβεβαίσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ 

κνληέινπ γηα ηε δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο, αθνξνχζε ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ πξψηε ρνξήγεζε ηνπ δνθηκίνπ ηεο έξεπλαο.  

Ο Πίλαθαο 4.1 παξνπζηάδεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ φισλ ησλ παξαγφλησλ ηνπ 

δνθηκίνπ ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο. Όιεο νη ζπζρεηίζεηο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

(p<.01). Ζ πςειφηεξε ζπζρέηηζε παξνπζηάδεηαη κεηαμχ ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηνπο 

παξάγνληεο «χλζεζε ρεκάησλ (FB)» θαη «Κξπκκέλεο Φηγνχξεο (HF)» (r=478,p<.01) 

θαη ε ρακειφηεξε ζπζρέηηζε εκθαλίδεηαη κεηαμχ ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηνπο 

παξάγνληεο «Υέξηα (HA)» θαη «Κξπκκέλα Μνηίβα (HP)» (r=.180, p<.01). Σν γεγνλφο φηη 

φιεο νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο επίδνζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηνπο ελληά παξάγνληεο ηνπ 

δνθηκίνπ ρσξηθήο αληίιεςεο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαηαδεηθλχεη φηη νη ελληά 

παξάγνληεο θαίλεηαη λα απνηεινχλ δείθηεο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. 

Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηβεβαησηηθήο αλάιπζεο ειέγρζεθε ν δείθηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ δνθηκίνπ ρσξηθήο αληίιεςεο. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Cronbach α γηα ηε 

ζπλνιηθή επίδνζε ζην φξγαλν κέηξεζεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ήηαλ 0.822.  

Σν Γηάγξακκα 4.1 παξνπζηάδεη ην πξνηεηλφκελν κνληέιν, ην νπνίν απνηειεί ηελ 

ππφζεζε εξγαζίαο γηα ηε δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ζηεξίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ 

Carroll (1993). Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν ην νπνίν δηαθξίλεηαη απφ ηξία επίπεδα 

παξαγφλησλ. Οη 9 παξάγνληεο απνηεινχλ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ θαη θνξηίδνπλ ζε ΠΑ
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ηξεηο παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηξεηο επηκέξνπο ηθαλφηεηεο πνπ 

ζπλαπνηεινχλ ηε ρσξηθή αληίιεςε (παξάγνληαο δεπηέξαο ηάμεο).  

 

Πίλαθαο 4.1 

Σπζρεηίζεηο Μεηαμύ ηεο Επίδνζεο ησλ Υπνθεηκέλσλ ζηνπο Παξάγνληεο ηεο Φσξηθήο 

Αληίιεςεο  

 

CR HF HP FB PF SD CC HA OF 

CR 1 

        HF .387** 1 

       HP .300** .397** 1 

      FB .447** .478** .377** 1 

     PF .347** .365** .281** .449** 1 

    SD .357** .358** .259** .407** .358** 1 

   CC .372** .335** .227** .384** .333** .345** 1 

  HA .265** .232** .180** .253** .249** .249** .228** 1 

 OF .389** .384** .274** .438** .405** .420** .376** .304** 1 

**p<0.01 

 

Παξάγνληαο 1: Παξάγνληαο νπηηθνπνίεζε (Vz): απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο «χλζεζε 

ρεκάησλ (FB)», «Γίπισζε ρεκάησλ (PF)» θαη «Αλαπηχγκαηα ρεκάησλ (SD)». Ζ 

κεηαβιεηή «χλζεζε ρεκάησλ (FB)» αληαπνθξηλφηαλ ζηελ έλσζε ζρεκάησλ γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο ζπγθεθξηκέλεο θηγνχξαο. Ζ κεηαβιεηή «Γίπισζε ρεκάησλ(PF)» 

αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία θαληαζηηθήο θίλεζεο ηεο δίπισζεο ελφο θνκκαηηνχ ραξηηνχ 

θαη ζηελ εχξεζε ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο ηνπ φηαλ μεδηπισζεί, αθνχ ηξππεζεί. Ζ 

κεηαβιεηή «Αλαπηχγκαηα ρεκάησλ (SD)» αλαθέξεηαη ζηελ αληηζηνίρηζε ησλ πιεπξψλ 

ηνπ αλαπηχγκαηνο κε ηηο έδξεο ηνπ ζηεξενχ, αθνχ δηπισζεί ην αλάπηπγκα. Ο δείθηεο 

αμηνπηζηίαο Cronbach‟s Alpha ηνπ Παξάγνληα «Οπηηθνπνίεζεο (Vz)» ήηαλ 0.758 ΠΑ
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Παξάγνληαο 2: ρέζεηο ησλ Δλλνηψλ ζην Υψξν (SR): πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο 

«χγθξηζε Κχβσλ (CC)», ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ζχγθξηζε θχβσλ αλά δεχγνο, θαηά 

πφζν ν έλαο κπνξεί λα πξνθχςεη απφ πεξηζηξνθή ηνπ άιινπ, ηε κεηαβιεηή «Πεξηζηξνθή 

Καξηψλ (CR)», ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πεξηζηξνθή δπζδηάζηαησλ θηγνχξσλ θαη ηε 

κεηαβιεηή «Υέξηα (HA)», ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε δεμηνχ ή αξηζηεξνχ 

ρεξηνχ. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach‟s Alpha ηνπ Παξάγνληα «ρέζεηο ησλ Δλλνηψλ 

ζην Υψξν (SR)» ήηαλ 0.774. 

Παξάγνληαο 3: Δπειημία Γηεθπεξαίσζεο (CF): νη κεηαβιεηέο πνπ θνξηίδνπλ ζε απηφλ ηνλ 

παξάγνληα είλαη νη «Κξπκκέλεο Φηγνχξεο (HF)» ηα «Κξπκκέλα Μνηίβα (HP)» θαη ε 

«Δπηθάιπςε ρεκάησλ (OF)». Οη κεηαβιεηέο «Κξπκκέλεο Φηγνχξεο (HF)», ηα 

«Κξπκκέλα Μνηίβα (HP)» αλαθέξνληαη ζηελ εχξεζε κηαο δνζκέλεο κνξθήο ζε ζχλζεηα 

ζρέδηα, ελψ θαη ε Δπηθάιπςε ρεκάησλ (OF)» αλαθέξεηαη ζηνλ εληνπηζκφ αξηζκψλ πνπ 

εκπεξηέρνληαλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach‟s Alpha ηνπ 

Παξάγνληα «Δπειημία Γηεθπεξαίσζεο (CF)» ήηαλ 0.747. 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην Γηάγξακκα 4.1, νη ηξεηο παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο γεληθνχ παξάγνληα δεπηέξαο ηάμεο, ηνπ παξάγνληα 

ρσξηθήο αληίιεςεο.  

Ζ πξνζαξκνγή ηνπ ηεξαξρηθνχ κνληέινπ πνπ πεξηγξάθεθε εμεηάζηεθε ζε 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα. χκθσλα κε ηνλ Kline (1998), αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ππάξρεη έλα αθξηβέο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφλησλ ελφο δνκηθνχ 

κνληέινπ κε παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη θαηά πφζν ην 

ζεσξεηηθφ απηφ κνληέιν κπνξεί λα ζπγθξηζεί σο πξνο ηελ πξνζαξκνγή ηνπ κε έλα 

απινχζηεξν κνληέιν κε έλα κφλν παξάγνληα πξψηεο ηάμεο. πλεπψο, εμεηάζηεθε αξρηθά 

έλα απιφ κνληέιν κε έλαλ θαη κνλαδηθφ παξάγνληα πξψηεο ηάμεο, ζην νπνίν δειαδή φιεο 

νη κεηαβιεηέο νξίζηεθαλ λα θνξηίδνπλ ζε έλα θαη κφλν παξάγνληα. Με άιια ιφγηα, 

ειέγρζεθε θαηά πφζν κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ππάξρεη έλαο γεληθφο παξάγνληαο, ν νπνίνο 

πξνζδηνξίδεη ηε ρσξηθή αληίιεςε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ηεο 

πξψηεο κέηξεζεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο επηβεβαησηηθήο αλάιπζεο (δείηε Γηάγξακκα 4.2) έδεημαλ φηη 

ε πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην πξνηεηλφκελν κνληέιν ήηαλ πνιχ θαιή (CFI=.992, ρ²= 

51.263, df=27, ρ²/df=1.9, p<0,05, RMSEA=0.024 κε 90% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ην ΠΑ
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RMSEA: 0.013-0.033), αθνχ νη δείθηεο πξνζαξκνγήο CFI θαη RMSEA είλαη 

ηθαλνπνηεηηθνί (Byrne, 1998).  

Δηάγξακκα 4.1. Πξνηεηλφκελν δνκηθφ κνληέιν ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο 

εκείσζε: Δμήγεζε ζπκβνιηζκνχ: Vz – «Οπηηθνπνίεζε»,  SR – «ρέζεηο Δλλνηψλ ζην Υψξν» θαη CF – 

«Δπειημία Γηεθπεξαίσζεο». 

Γίπισζε ρεκάησλ 
(PF) 

Vz 

SR 

CF 

ΥΧΡΗΚΖ 

ΑΝΣΗΛΖΦΖ 

χλζεζε ρεκάησλ 
(FB) 

Αλαπηχγκαηα 
ρεκάησλ (SD) 

χγθξηζε Κχβσλ 
(CC) 

Πεξηζηξνθή Καξηψλ 
(CR) 

Υέξηα (HA) 

Κξπκκέλεο Φηγνχξεο 
(HF) 

Κξπκκέλα Μνηίβα 
(HP) 

Δπηθάιπςε 
ρεκάησλ (OF) 
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Δηάγξακκα 4.2. Σν δνκηθφ κνληέιν ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο γηα ηνπο καζεηέο ηεο πξψηεο 

κέηξεζεο. 

Γίπισζε ρεκάησλ 
(PF) 

ΥΧΡΗΚΖ 

ΑΝΣΗΛΖΦΖ 

χλζεζε ρεκάησλ 
(FB) 

Αλαπηχγκαηα 
ρεκάησλ (SD) 

χγθξηζε Κχβσλ 
(CC) 

Πεξηζηξνθή Καξηψλ 
(CR) 

Υέξηα (HA) 

Κξπκκέλεο Φηγνχξεο 
(HF) 

Κξπκκέλα Μνηίβα 
(HP) 

Δπηθάιπςε 
ρεκάησλ (OF) 

.35 (.12) 

.69 (.48)* 

.58 (.33) 

.53 (.28) 

.53 (.28) 

.60 (.36) 

.64 (.41) 

.45 (.20) 

.62 (.39) 
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*Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε 

εξκελεπφκελε δηαζπνξά (r²). 

 

Ζ επηβεβαίσζε ηνπ κνληέινπ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αλαθεξζεί, απνηειεί 

έλδεημε φηη ην πξνηεηλφκελν κνληέιν πξνζαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο. Οη 

θνξηίζεηο ζηνλ παξάγνληα πνπ ππνινγίζηεθαλ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 

4.2. 

Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 4.2, ε εξκελεπφκελε δηαζπνξά ησλ έξγσλ ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή, δείρλνληαο φηη κπνξεί λα εξκελεχζεη ηε δηαζπνξά ηνπ παξάγνληα ηνπ 

κνληέινπ. Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη, ν ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο φισλ ησλ κεηαβιεηψλ 

ζηνλ παξάγνληα πξψηεο ηάμεο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη πςειφο. Ζ κεηαβιεηή 

«χλζεζε ρεκάησλ (FB)», έρεη ηελ πςειφηεξε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηνπ παξάγνληα 

«Υσξηθήο Αληίιεςεο» (r²=.69), ελψ ηε ρακειφηεξε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηνπ παξάγνληα 

«Υσξηθήο Αληίιεςεο», εκθαλίδεη ε κεηαβιεηή «Υέξηα (HA)» (r²=.35).   

 

 

Έιεγρνο Ακεηαβιεηόηεηαο Μνληέινπ ηεο Φσξηθήο Αληίιεςεο 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ακεηαβιεηφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ειέγρζεθε ε εθαξκνγή 

ηνπ ζε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο (Chan & Schmitt, 2000). πγθεθξηκέλα, ειέγρζεθε ε 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ μερσξηζηά γηα ηε δεχηεξε ρνξήγεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηα δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα, δεκνηηθφ θαη γπκλάζην ηεο πξψηεο 

κέηξεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.2, έδεημαλ φηη ε πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζηε δεχηεξε 

κέηξεζε (CFI=.985, ρ²= 76.466, df=27, ρ²/df=2.83, p<0,05, RMSEA=0.034), αιιά θαη ζηα 

δχν επίπεδα ηεο πξψηεο κέηξεζεο, δεκνηηθφ (CFI=.98, ρ²= 47.589, df=27, ρ²/df=1.76, 

p<0,05, RMSEA=0.027),  θαη γπκλάζην  (CFI=.996, ρ²=30.783, df=27, ρ²/df=1.14, p>0,05, 

RMSEA=0.015), ζην κνληέιν ηνπ ελφο παξάγνληα, ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή, επηβεβαηψλνληαο 

φηη ε δνκή ηνπ κνληέινπ είλαη ζηαζεξή.  
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Πίλαθαο 4.2 

Δείθηεο Πξνζαξκνγήο Μνληέισλ ζε Δηαθνξεηηθνύο Πιεζπζκνύο 

Μνληέιν  Γείθηεο Πξνζαξκνγήο 

 CFI x² df x²/df p RMSEA 

2
ε
 Μέηξεζε 0.985 76.466 27 2.83 <.05 0.034 

Γεκνηηθφ 1
εο

 

Μέηξεζεο 

0.983 47.589 27 1.76 <.05 0.027 

Γπκλάζην 1
εο

 

Μέηξεζεο 

0.996 30.783 27 1.14 >.05 0.015 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηα Γηαγξάκκαηα 4.3 θαη 4.4, φια ηα έξγα είραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο θνξηίζεηο ζηνλ παξάγνληα πξψηεο ηάμεο. Μεγαιχηεξε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο 

ηνπ παξάγνληα «Υσξηθήο Αληίιεςεο», ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ ηεο δεχηεξεο 

κέηξεζεο, παξνπζίαζε ε κεηαβιεηή «χλζεζε ρεκάησλ (FB)» (r²=.74) θαη ρακειφηεξε 

θφξηηζε παξνπζηάδεη ε κεηαβιεηή «Υέξηα (HA)» (r²=.38), φπσο θαη ζηελ πξψηε κέηξεζε.  

ηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ γπκλαζίνπ ηεο πξψηεο 

κέηξεζεο, κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο έρεη ε κεηαβιεηή «χλζεζε ρεκάησλ (FB)» 

(r²=.64 θαη r²=.71 αληίζηνηρα). Δλψ ηε κηθξφηεξε θφξηηζε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ 

δεκνηηθνχ, ζηνλ παξάγνληα «Υσξηθήο Αληίιεςεο», παξνπζηάδνπλ νη κεηαβιεηέο «Υέξηα 

(HA)» θαη «Κξπκκέλα Μνηίβα (HP)» (r²=.29). Δλψ ζην γπκλάζην ε κηθξφηεξε ηθαλφηεηα 

πξφβιεςεο εκθαλίδεηαη απφ ηε κεηαβιεηή «Υέξηα (HA)» (r²=.39). 

Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία, δηαθάλεθε φηη ην κνληέιν δφκεζεο ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο ησλ καζεηψλ πξνζαξκφδεηαη ηθαλνπνηεηηθά κε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, 

δείρλνληαο φηη ην κνληέιν ηζρχεη σο πξνο ηε δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρσξηθήο αληίιεςεο 

ζηελ πεξίπησζε θαη ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Με άιια 

ιφγηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη ε βαζηθή δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο 

ησλ καζεηψλ αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν (Δ΄ ηάμε – ειηθία 10 

ρξφλσλ) θαη παξακέλεη αλαιινίσηε ζηελ ειηθία ησλ 13 ρξφλσλ (Β΄ γπκλαζίνπ). 
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Δηάγξακκα 4.3. Σν δνκηθφ κνληέιν ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο γηα ηνπο καζεηέο ηεο δεχηεξεο 

κέηξεζεο. 

*Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε 

εξκελεπφκελε δηαζπνξά (r²). 

Γίπισζε ρεκάησλ 
(PF) 

ΥΧΡΗΚΖ 

ΑΝΣΗΛΖΦΖ 

χλζεζε ρεκάησλ 
(FB) 

Αλαπηχγκαηα 
ρεκάησλ (SD) 

χγθξηζε Κχβσλ 
(CC) 

Πεξηζηξνθή Καξηψλ 
(CR) 

Υέξηα (HA) 

Κξπκκέλεο Φηγνχξεο 
(HF) 

Κξπκκέλα Μνηίβα 
(HP) 

Δπηθάιπςε 
ρεκάησλ (OF) 

.38(.15) 

.74 (.54)* 

.59 (.35) 

.58 (.34) 

.57 (.33) 

.62 (38) 

.65 (.42) 

.49 (.24) 

.58 (.33) 
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Δηάγξακκα 4.4. Σν δνκηθφ κνληέιν ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ 

δεκνηηθνχ θαη ηνπ γπκλαζίνπ ηεο πξψηεο κέηξεζεο. 

*Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη ν δεχηεξνο αξηζκφο ηελ 

αληίζηνηρε θφξηηζε ησλ καζεηψλ ηνπ γπκλαζίνπ.   

Γίπισζε ρεκάησλ 
(PF) 

ΥΧΡΗΚΖ 

ΑΝΣΗΛΖΦΖ 

χλζεζε ρεκάησλ 
(FB) 

Αλαπηχγκαηα 
ρεκάησλ (SD) 

χγθξηζε Κχβσλ 
(CC) 

Πεξηζηξνθή Καξηψλ 
(CR) 

Υέξηα (HA) 

Κξπκκέλεο Φηγνχξεο 
(HF) 

Κξπκκέλα Μνηίβα 
(HP) 

Δπηθάιπςε 
ρεκάησλ (OF) 

.29 .39 

.64  .71* 

.55  .57 

.50  .47 

.47.54 

.52  .59 

.52  .61 

.29 .48 

.57.64 
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Αλάπηπμε Μνληέινπ ζην χλνιν ησλ Μαζεηψλ γηα ηε Γνκή ησλ Ηθαλνηήησλ ηνπο 

Αλαθνξηθά κε ηελ Δλλνηνινγηθή χιιεςε ηνπ Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο 

 

Παξφιν πνπ ζηελ παξνχζα εξγαζία, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα πνηθηιία απφ έξγα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ηε δνκή ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο (Deliyianni, Elia, Gagatsis, Monoyiou θαη Panaoura, 2009· 

Deliyianni, Michael, Monoyiou, Gagatsis, & Elia, 2011∙  Michael, 2012∙ Michael, Elia, 

Gagatsis, & Kalogirou, 2010· Michael, Gagatsis, Avgerinos & Kuzniak, 2011∙ Michael, 

Gagatsis, Lamprianou, Deliyianni, & Monoyiou, 2011) θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη 

επηβεβαίσζε ηνπ κνληέινπ ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ζηνπο 

καζεηέο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Μηαο θαη ηα εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

αθνξνχζαλ ηε κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, έπξεπε λα επηβεβαησζεί ην κνληέιν 

ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ πνπ 

έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα. Αξρηθά ειέγρζεθε ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηνπο καζεηέο 

ηεο πξψηεο κέηξεζεο.  

 Σν Γηάγξακκα 4.5 παξνπζηάδεη ην πξνηεηλφκελν κνληέιν, ην νπνίν απνηειεί ηελ 

ππφζεζε εξγαζίαο γηα ηε δνκή ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν ην νπνίν δηαθξίλεηαη απφ ηξία επίπεδα παξαγφλησλ. Σα 10 

έξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ηεζη ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο απνηεινχλ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ θαη θνξηίδνπλ ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο 

πξψηεο ηάμεο, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηέζζεξηο επηκέξνπο ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

είδε ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο φπσο πξνηείλνληαη απφ ηνλ Duval (1995, 

1999): ηελ «Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)» ηελ «Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο 

Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)» ηε «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο 

χιιεςεο (OPme)» θαη ηε «Λεθηηθή χιιεςε (DI)». Οη ηέζζεξηο παξάγνληεο πξψηεο 

ηάμεο θνξηίδνπλ ζε έλα παξάγνληα δεπηέξαο ηάμεο, ηνλ παξάγνληα  «Δλλνηνινγηθήο 

χιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο (Δ..Γ..)». 

Ο Πίλαθαο 4.3, παξνπζηάδεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ φισλ ησλ έξγσλ ηνπ ηεζη 

κέηξεζεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, ζηελ πξψηε ρνξήγεζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Όιεο νη ζπζρεηίζεηο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p<0.01). Ζ πςειφηεξε ΠΑ
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ζπζρέηηζε παξνπζηάδεηαη κεηαμχ ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζην δεχηεξν έξγν «Λεθηηθήο 

χιιεςεο (DI2)» θαη ην ηξίην έξγν «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο 

χιιεςεο (OPme3)» (r=.547, p<0.01). Ζ ρακειφηεξε ζπζρέηηζε εκθαλίδεηαη κεηαμχ ηνπ 

δεχηεξνπ έξγνπ «Αληηιεπηηθήο χιιεςεο (PE2)» θαη ηνπ πξψηνπ έξγνπ «Λεθηηθήο 

χιιεςεο (DI1)» (r=.197, p<0.01). Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο ησλ έξγσλ ηνπ ηεζη γηα ηελ 

ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ήηαλ Cronbach‟s Alpha=.794.  

 

Δηάγξακκα 4.5. Πξνηεηλφκελν κνληέιν ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο. 

εκείσζε: Δμήγεζε ζπκβνιηζκνχ (αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηε ζει. 70): PE1, PE2, PE3 – έξγα 

«Αληηιεπηηθήο χιιεςεο», OPpw1, OPpw2 – έξγα «Αιιαγήο Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο 

χιιεςεο», OPme1, OPme2, OPme3 – έξγα «Μεξενινγηθήο Σξνπνπνίεζεο ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο» 

θαη DI1, DI2 – έξγα «Λεθηηθήο χιιεςεο». 

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ 

ΤΛΛΖΦΖ 

ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΟΤ 

ΥΖΜΑΣΟ 

PE1 

OPpw1 

PE2 

PE3 

OPpw3 

OPme1 

OPme2 

OPme3 

DI1 

DI2 

Αληηιεπηηθή 

χιιεςε (PE) 

Λεηηνπξγηθή – 

Αιιαγήο 

Θέζεο (OPpw) 

Λεηηνπξγηθή – 

Μεξενινγηθή 

(OPme) 

Λεθηηθή 

χιιεςε (DI) 
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Πίλαθαο 4.3 

Σπζρεηίζεηο Μεηαμύ ηεο Επίδνζεο ησλ Υπνθεηκέλσλ ζηα Έξγα ηνπ Τεζη Ελλνηνινγηθήο Σύιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνύ Σρήκαηνο.  

 

PE1 PE2 PE3 OPpw1 OPpw3 OPme1 OPme2 OPme3 DI1 DI2 

PE1 1 

         PE2 .468** 1 

        PE3 .473** .469** 1 

       OPpw1 .243** .248** .282** 1 

      OPpw3 .254** .280** .293** .352** 1 

     OPme1 .222** .234** .289** .219** .302** 1 

    OPme2 .216** .240** .260** .202** .273** .357** 1 

   OPme3 .407** .408** .393** .387** .452** .375** .445** 1 

  DI1 .221** .197** .214** .223** .281** .282** .340** .453** 1 

 DI2 .311** .331** .365** .431** .418** .306** .314** .547** .358** 1 

**p<0.01
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Με ηα δεδνκέλα ηεο πξψηεο κέηξεζεο, εμεηάζηεθε αξρηθά έλα κνληέιν κε έλαλ θαη 

κνλαδηθφ παξάγνληα πξψηεο ηάμεο, ζην νπνίν δειαδή φιεο νη κεηαβιεηέο νξίζηεθαλ λα 

θνξηίδνπλ ζε έλα θαη κφλν παξάγνληα. Με άιια ιφγηα, ειέγρζεθε θαηά πφζν κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη ππάξρεη έλαο γεληθφο παξάγνληαο, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηελ ελλνηνινγηθή 

ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Αθνινχζσο ειέγρζεθε έλα κνληέιν πνπ απνηειείην 

κφλν απφ ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο ζηνπο νπνίνπο νξίζηεθαλ λα θνξηίδνπλ 

νη 10 κεηαβιεηέο. Σν κνληέιν απηφ ππνζέηεη φηη (α) νη 10 κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηα έξγα ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο κπνξνχλ λα επεμεγεζνχλ απφ 

ηέζζεξηο παξάγνληεο, (β) θάζε κεηαβιεηή ζα είρε κε κεδεληθφ ζπληειεζηή θφξηηζεο πάλσ 

ζηνλ παξάγνληα πνπ ζρεδηάζηεθε λα κεηξά θαη κεδεληθνχο ζπληειεζηέο θφξηηζεο πάλσ ζε 

φινπο ηνπο άιινπο παξάγνληεο, (γ) νη ηέζζεξηο παξάγνληεο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

(δ) ηα ιάζε κέηξεζεο δελ ζπζρεηίδνληαη. Σέινο, ειέγρζεθε ην πξνηεηλφκελν κνληέιν πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζην Γηάγξακκα 4.5, ζην νπνίν δηαθξίλνληαη δχν επίπεδα παξαγφλησλ, 

φπσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. 

ηνλ Πίλαθα 4.4 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ πξνζαξκνγήο ησλ κνληέισλ 

πνπ εμεηάζηεθαλ θαη ζην Γηάγξακκα 4.6 παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν δφκεζεο ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο πνπ είρε ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή 

ζηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ.  

ην ζηάδην απηφ εμεηάζηεθε ε πεξίπησζε ηα ιάζε κέηξεζεο νξηζκέλσλ 

κεηαβιεηψλ λα ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Με βάζε ηνλ πίλαθα ησλ ππνινίπσλ (residuals) 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ εμεηάδνληαη απφ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ, 

απνθαζίζηεθε λα γίλνπλ 3 ζπλδέζεηο ζε ιάζε κέηξεζεο κεηαβιεηψλ πνπ αμηνινγνχλ 

φκνηεο ηθαλφηεηεο, σο αθνινχζσο: 

ΔOPme2 θαη ΔOPme1 (κεξενινγηθή ηξνπνπνίεζε) 

ΔOPme3 θαη ΔOPme1 (κεξενινγηθή ηξνπνπνίεζε) 

ΔDI1 θαη ΔOPme2 (ε ιεθηηθή ζχιιεςε εκπεξηθιείεη κεξενινγηθή ηξνπνπνίεζε) 

 Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ζθαικάησλ έξγσλ δείρλνπλ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα 

είραλ θνηλφ ζθάικα ζηε κέηξεζε ιφγσ ηνπ ηχπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο ηνπ 

δνθηκίνπ. 
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Πίλαθαο 4.4 

Οη Τηκέο ησλ Δεηθηώλ Πξνζαξκνγήο ησλ Μνληέισλ γηα ηε Δνκή ηεο Ελλνηνινγηθήο 

Σύιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνύ Σρήκαηνο ησλ Μαζεηώλ ηεο Πξώηεο Μέηξεζεο.  

Μνληέιν Γείθηεο Πξνζαξκνγήο 

 CFI x² df x²/df p RMSEA 

Μνληέιν (Α) κε 

έλα παξάγνληα 

πξψηεο ηάμεο  

0.853 600.331 35 17.15 <.05 0.100 

Μνληέιν (Β) κε 

4 παξάγνληεο 

πξψηεο ηάμεο 

0.970 132.902 29 4.58 <.05 0.047 

Μνληέιν (Γ) κε 1 

παξάγνληα 

δεπηέξαο ηάμεο  

0.972 139.360 31 4.50 <.05 0.046 

Μνληέιν (Γ) κε 

1 παξάγνληα 

δεπηέξαο ηάμεο 

θαη ζπζρεηίζεηο 

0.987 77.894 28 2.78 <.05 0.033 

 

Έηζη, θαηαιήμακε ζε έλα πνιχ βειηησκέλν κνληέιν κε πάξα πνιχ θαιή εθαξκνγή 

επηβεβαηψλνληαο ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ λα πεξηγξάςεη 

ηε δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο (CFI=0.987, ρ²=77.894, df=28, ρ²/df=2.78, p<0.05, 

RMSEA=0.033 κε 90% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ην RMSEA: 0.025-0.042). Ο 

ππνινγηζκφο ηεο δηαθνξάο ησλ ρ² ησλ κνληέισλ Γ θαη Γ έδεημε φηη ε πξνζζήθε ησλ 

ζπζρεηίζεσλ ησλ ζθαικάησλ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ [Γρ²(3)=61.466, p<0.005]. Οη θνξηίζεηο ζηνλ παξάγνληα πνπ 

ππνινγίζηεθαλ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 4.6. 
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Δηάγξακκα 4.6. Σν κνληέιν ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ησλ 

καζεηψλ ηεο πξψηεο κέηξεζεο. 

*Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε 

εξκελεπφκελε δηαζπνξά (r²). 

εκείσζε: Δμήγεζε ζπκβνιηζκνχ (αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηε ζει. 70): PE - «Αληηιεπηηθή χιιεςε», OPpw 

- «Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο», OPme - «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο 

Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο», DI – «Λεθηηθή χιιεςε» θαη Δ..Γ.. – «Δλλνηνινγηθή χιιεςε Γεσκεηξηθνχ 

ρήκαηνο». 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 4.6, ε εξκελεπφκελε δηαζπνξά ησλ έξγσλ ήηαλ 

ηδηαίηεξα ςειή, δείρλνληαο φηη κπνξεί λα εξκελεχζεη ηε δηαζπνξά ηνπ παξάγνληα ηνπ 

κνληέινπ. Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη, ν ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο φισλ ησλ παξαγφλησλ 

πξψηεο ηάμεο ζηνλ αληίζηνηρν παξάγνληα δεπηέξαο ηάμεο ήηαλ ζεκαληηθφο θαη ηδηαίηεξα 

*Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή 

θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ 

αληίζηνηρε εξκελεπφκελε δηαζπνξά (r²). 

*Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην 

ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο 

ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε 

εξκελεπφκελε δηαζπνξά (r²). 

 

Δ..Γ..  

PE 

OPpw1 

OPpw3 

OPme1 

OPme2 

OPme3 

DI1 

DI2 

PE1 

PE2 

PE3 

OPpw 

OPme 

DI 

.67 (.45)*     

.65 (.43)  

.68 (.47)  

.52 (.27)      

.64 (.41)      

.50 (.25)      

.48 (.23)      

.87 (.76)      

.53 (.28)      

.74 (.55)      

.61 (.37)      

.90 (.81)      

.90 (.81)      

.98 (.87)      
 

.10 

.09 

.09 
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πςειφο. Ο παξάγνληαο «Λεθηηθή χιιεςε (DI)» θαίλεηαη λα έρεη ηελ ςειφηεξε 

ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηνπ παξάγνληα «Δλλνηνινγηθήο χιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνχ 

ρήκαηνο (Δ..Γ..)» (r²=.99). Δλψ ηε ρακειφηεξε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηνπ παξάγνληα 

«Δλλνηνινγηθήο χιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο (Δ..Γ..)», εκθαλίδεη ν 

παξάγνληαο «Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)» (r²=.61).   

 

 

Έιεγρνο Ακεηαβιεηόηεηαο Μνληέινπ ηεο Ελλνηνινγηθήο Σύιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνύ 

Σρήκαηνο 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ακεηαβιεηφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ειέγρζεθε ε εθαξκνγή 

ηνπ ζε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο (Chan & Schmitt, 2000). πγθεθξηκέλα, ειέγρζεθε ε 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ μερσξηζηά γηα ηε δεχηεξε κέηξεζε ηεο έξεπλαο θαζψο επίζεο θαη 

γηα ηα δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα, δεκνηηθφ θαη γπκλάζην, ηεο πξψηεο κέηξεζεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 4.5, έδεημαλ φηη ε πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε (CFI=0.975, 

ρ²=83.134, df=28, ρ²/df=2.97, p<0.05, RMSEA=0.046), αιιά θαη ζηα δχν επίπεδα, 

δεκνηηθφ (CFI=0.961, ρ²=79.884, df=28, ρ²/df=2.85, p<0.05, RMSEA=0.042) θαη 

γπκλάζην (CFI=0.990, ρ²=29.503, df=28, ρ²/df=1.05, p>0.05, RMSEA=0.010), ζην 

κνληέιν δεπηέξαο ηάμεο, ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή, επηβεβαηψλνληαο φηη ε δνκή ηνπ κνληέινπ 

είλαη ζηαζεξή. 

 

Πίλαθαο 4.5 

Δείθηεο Πξνζαξκνγήο Μνληέισλ ζε Δηαθνξεηηθνύο Πιεζπζκνύο 

Μνληέιν  Γείθηεο Πξνζαξκνγήο 

 CFI x² df x²/df p RMSEA 

2
ε
 Μέηξεζε 0.975 83.134 28 2.97 <.05 0.046 

Γεκνηηθφ 

1
εο

 Μέηξεζεο 

0.961 79.884 28 2.85 <.05 0.042 

Γπκλάζην 

1
εο

 Μέηξεζεο 

0.990 29.503 28 1.05 >.05 0.010 ΠΑ
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Όπσο θαίλεηαη ζηα Γηαγξάκκαηα 4.7 θαη 4.8, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηα κνληέια 

ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο γηα ηνπο καζεηέο ηεο δεχηεξεο κέηξεζεο θαη ηνπο καζεηέο 

δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ ηεο πξψηεο κέηξεζεο αληίζηνηρα, φια ηα έξγα είραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο θνξηίζεηο ζηνλ παξάγνληα πξψηεο ηάμεο. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηνπο 

καζεηέο ηεο δεχηεξεο κέηξεζεο, θαίλεηαη φηη κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηνπ 

παξάγνληα «Δλλνηνινγηθήο χιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο (Δ..Γ..)», έρεη ν 

παξάγνληαο «Λεθηηθή χιιεςε (DI)» (r²=.96) θαη ρακειφηεξε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ν 

παξάγνληαο «Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)» (r²=.75). 

 

Δηάγξακκα 4.7.  Σν κνληέιν ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο γηα 

ηνπο καζεηέο ηεο δεχηεξεο κέηξεζεο. 

*Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε 

εξκελεπφκελε δηαζπνξά (r²). 

Δ..Γ..  

PE 

OPpw1 

OPpw3 

OPme1 

OPme2 

OPme3 

DI1 

DI2 

PE1 

PE2 

PE3 

OPpw 

OPme 

DI 

.64  (.40)*   

.69 (.48) 

.69 (.48) 

.48 (.23)     

.59  (.35)    

..56  (.32)   

.49 (.24)    

.83 (.69)     

.48 (.23)  

.64 (.40)    

.75 (.56)     

.93 (.86)    

.94 (.89)  

.96  (.89)   
 

.08 

.08 

.09 

 
*Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή 

θφξηηζεο ησλ καζεηψλ ηεο πξψηεο θάζεο, ν 

δεχηεξνο αξηζκφο ην ζπληειεζηή θφξηηζεο ηεο 

δεχηεξεο θάζεο θαη ν ηξίηνο αξηζκφο ην 

ζπληειεζηή θφξηηζεο ηεο ηξίηεο θάζεο.   

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



103 

 

εκείσζε: Δμήγεζε ζπκβνιηζκνχ (αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηε ζει. 70): PE - «Αληηιεπηηθή χιιεςε», OPpw 

- «Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο», OPme - «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο 

Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο», DI – «Λεθηηθή χιιεςε» θαη Δ..Γ.. – «Δλλνηνινγηθή χιιεςε Γεσκεηξηθνχ 

ρήκαηνο». 

 

 Όζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ γπκλαζίνπ (δείηε 

Γηάγξακκα 4.8), θαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ γπκλαζίνπ φινη νη ζπληειεζηέο 

θφξηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ ζηνπο παξάγνληεο, αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ πξψηεο ηάμεο 

ζηνλ παξάγνληα ηεο «Δλλνηνινγηθήο χιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο (Δ..Γ..)», 

είλαη πςειφηεξνη απφ ηνπο ζπληειεζηέο θφξηηζεο ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ. Καη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο φκσο ρακειφηεξν ζπληειεζηή θφξηηζεο ηνπ παξάγνληα δεπηέξαο ηάμεο 

«Δλλνηνινγηθήο χιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο (Δ..Γ..)», παξνπζηάδεη ν 

παξάγνληαο «Αληηιεπηηθήο χιιεςεο (PE)» (r²=.38 γηα ην δεκνηηθφ θαη r²=.74 γηα ην 

γπκλάζην). Δλψ, ςειφηεξν ζπληειεζηή θφξηηζεο παξνπζηάδεη ν παξάγνληαο «Λεθηηθήο 

χιιεςεο (DI)»  (r²=.99 γηα ην δεκνηηθφ θαη r²=.96 γηα ην γπκλάζην).   

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, δηαθάλεθε φηη ην κνληέιν δφκεζεο ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ησλ καζεηψλ πξνζαξκφδεηαη 

ηθαλνπνηεηηθά κε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, δείρλνληαο φηη ην κνληέιν ηζρχεη σο πξνο ηε 

δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηαο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο 

ζηελ πεξίπησζε θαη ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Με άιια 

ιφγηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη ε βαζηθή δνκή ηεο ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ησλ καζεηψλ αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη απφ ην 

δεκνηηθφ ζρνιείν (Δ΄ ηάμε – ειηθία 10 ρξφλσλ) θαη παξακέλεη αλαιινίσηε ζηελ ειηθία 

ησλ 13 ρξφλσλ (Β΄ γπκλαζίνπ). 
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Δηάγξακκα 4.8. Σν κνληέιν ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο γηα 

ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ γπκλαζίνπ ηεο πξψηεο κέηξεζεο. 

*Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη ν δεχηεξνο αξηζκφο ην 

ζπληειεζηή θφξηηζεο ηνπ γπκλαζίνπ, ηεο δεχηεξεο θάζεο.   

εκείσζε: Δμήγεζε ζπκβνιηζκνχ (αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηε ζει. 70): PE - «Αληηιεπηηθή χιιεςε», OPpw 

- «Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο», OPme - «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο 

Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο», DI – «Λεθηηθή χιιεςε» θαη Δ..Γ.. – «Δλλνηνινγηθή χιιεςε Γεσκεηξηθνχ 

ρήκαηνο». 

 

 

 

 

*Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή 

θφξηηζεο ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη ν 

δεχηεξνο αξηζκφο ηελ αληίζηνηρε θφξηηζε ησλ 

καζεηψλ ηνπ γπκλαζίνπ.   

Δ..Γ..  

PE 

OPpw1 

OPpw3 

OPme1 

OPme2 

OPme3 

DI1 

DI2 

PE1 

PE2 

PE3 

OPpw 

OPme 

DI 

.68  .65      

.61  .65  

.62  .71  

.38  .55      

.63  .62      

.46  .49     

.44  .47     

.77  .88      

.43  .54      

.52  .77     

.38  .74      

.71  .94     

.90  .89     

.96  .96      
 

.08 .10 

.10  .05      

 

.14  .06 
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Γνκηθφ Μνληέιν Υσξηθήο Αληίιεςεο θαη ηεο Δλλνηνινγηθήο χιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνχ 

ρήκαηνο ησλ Μαζεηψλ 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ηελ ελλνηνινγηθή 

ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ησλ καζεηψλ, θξίζεθε ζθφπηκν λα εμεηαζηεί ε 

επηβεβαίσζε δνκηθνχ κνληέινπ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηε γεληθή 

ρσξηθή αληίιεςε θαη ηε γεληθή ηθαλφηεηα ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ησλ γεσκεηξηθψλ 

ζρεκάησλ (Γηάγξακκα 4.9). ην έλα κέξνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ εκθαλίδεηαη ν 

παξάγνληαο «Υσξηθή Αληίιεςε», φπσο πξνέθπςε απφ ην ζρεηηθφ δνκηθφ κνληέιν 

(Γηάγξακκα 4.2). ην άιιν κέξνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ εκθαλίδεηαη ν παξάγνληαο 

«Δλλνηνινγηθή χιιεςε ηνπ Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο (Δ..Γ..)», ν νπνίνο αλαιχεηαη ζηελ 

«Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)», ζηελ «αιιαγή ζέζεο ηξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο 

χιιεςεο (OPpw)», ζηε «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο 

(OPme)» θαη ζηε «Λεθηηθή χιιεςε (DI)» (Γηάγξακκα 4.6). Δκθαλίδεηαη επίζεο ε 

ππφζεζε φηη ε ρσξηθή αληίιεςε απνηειεί παξάγνληα πξφβιεςεο ηεο ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. 

Ζ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα ηεο πξψηεο κέηξεζεο (Γηάγξακκα 

4.10) ήηαλ πνιχ θαιή (CFI=0.952, ρ²=414.783, df=145, ρ²/df=2.86, p<0.05, 

RMSEA=0.041 κε 90% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ην RMSEA: 0.037-0.044). πλεπψο ην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζεσξήζεθε θαηάιιειν, παξέρνληαο εκπεηξηθέο ελδείμεηο πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε φηη ε ρσξηθή αληίιεςε απνηειεί παξάγνληα πξφβιεςεο ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Ο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο ηνπ 

παξάγνληα ρσξηθή αληίιεςε πάλσ ζηνλ παξάγνληα ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ήηαλ πςειφο (0.716). 
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Δηάγξακκα 4.9. Πξνηεηλφκελν δνκηθφ κνληέιν γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ρσξηθή 

αληίιεςε θαη ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. 

εκείσζε: Δμήγεζε ζπκβνιηζκνχ (αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηηο ζει. 64 θαη 70): CR – έξγα απφ ην ηεζη 

«Πεξηζηξνθή Καξηψλ», HF - έξγα απφ ην ηεζη «Κξπκκέλεο Φηγνχξεο», HP - έξγα απφ ην ηεζη «Κξπκκέλα 

Μνηίβα», έξγα απφ ην ηεζη FB - «χλζεζε ρεκάησλ», PF - έξγα απφ ην ηεζη «Γίπισζε ρεκάησλ», SD -  

έξγα απφ ην ηεζη «Αλαπηχγκαηα ρεκάησλ», CC -  έξγα απφ ην ηεζη «χγθξηζε Κχβσλ», HA - έξγα απφ ην 

ηεζη «Υέξηα», OF - έξγα απφ ην ηεζη «Δπηθάιπςε ρεκάησλ»,  PE - «Αληηιεπηηθή χιιεςε», OPpw - 

«Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο», OPme - «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο 

ΥΧΡΗΚΖ 

ΑΝΣΗΛΖΦΖ 

FB 

PF 

SD 

CC 

CR 

HA 

HF 

HP 

OF 

PE1 

PE2 

PE3 

OPpw1 

OPpw3 

OPme1 

OPme2 

OPme3 

DI1 

DI2 

OPpw 

PE 

OPme 

DI 

Δ..Γ. 
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Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο», DI – «Λεθηηθή χιιεςε» θαη Δ..Γ.. – «Δλλνηνινγηθή χιιεςε Γεσκεηξηθνχ 

ρήκαηνο». 

Δηάγξακκα 4.10. Μνληέιν γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ηελ 

ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο κε ηα δεδνκέλα ηεο πξψηεο κέηξεζεο. 

*Ο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο. 

εκείσζε: Δμήγεζε ζπκβνιηζκνχ (αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηηο ζει. 64 θαη 70): CR – έξγα απφ ην ηεζη 

«Πεξηζηξνθή Καξηψλ», HF - έξγα απφ ην ηεζη «Κξπκκέλεο Φηγνχξεο», HP - έξγα απφ ην ηεζη «Κξπκκέλα 

ΥΧΡΗΚΖ 

ΑΝΣΗΛΖΦΖ 

FB 

PF 

SD 

CC 

CR 

HA 

HF 

HP 

OF 

PE1 

PE2 

PE3 

OPpw1 

OPpw3 

OPme1 

OPme2 

OPme3 

DI1 

DI2 

OPpw 

PE 

OPme 

DI 

Δ..Γ. 

.45 

.79 

.10 

.59 

.66 

.46 

.66

* 

.58 

.53 

.53 

.34 

.63 

.69 

.66 

.69 

.52 

.64 

.50 

.49 

.84 

.73 

.92 

.89 

.89 

.09 

.07     

.85 

* 
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Μνηίβα», έξγα απφ ην ηεζη FB - «χλζεζε ρεκάησλ», PF - έξγα απφ ην ηεζη «Γίπισζε ρεκάησλ», SD -  

έξγα απφ ην ηεζη «Αλαπηχγκαηα ρεκάησλ», CC -  έξγα απφ ην ηεζη «χγθξηζε Κχβσλ», HA - έξγα απφ ην 

ηεζη «Υέξηα», OF - έξγα απφ ην ηεζη «Δπηθάιπςε ρεκάησλ»,  PE - «Αληηιεπηηθή χιιεςε», OPpw - 

«Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο», OPme - «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο 

Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο», DI – «Λεθηηθή χιιεςε» θαη Δ..Γ.. – «Δλλνηνινγηθή χιιεςε Γεσκεηξηθνχ 

ρήκαηνο». 

 

 

Δπίδνζε ησλ Μαζεηψλ ζηε Υσξηθή Αληίιεςε θαη ζηελ Δλλνηνινγηθή χιιεςε ηνπ 

Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο 

 

Ο Πίλαθαο 4.6, παξνπζηάδεη ηα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο 

ζηνλ παξάγνληα ηεο Υσξηθήο Αληίιεςεο θαη ηνπο ηέζζεξηο επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο 

Δλλνηνινγηθήο χιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο («Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)», 

ζηελ «Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)», ζηε 

«Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPme)» θαη ζηε «Λεθηηθή 

χιιεςε (DI)»), ζηελ πξψηε ρνξήγεζε ησλ δνθηκίσλ ηεο έξεπλαο. Ζ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ήηαλ κηθξφηεξε απφ 0.50 ζηνπο ηξεηο απφ ηνπο πέληε παξάγνληεο (Μ.Ο.OPpw= 

0.17, Σ.Α.OPpw=0.30, Μ.Ο.OPme=0.36, Σ.Α. OPme=0.35 θαη Μ.Ο.DI= 0.24, Σ.Α. DI= 0.33). 

ηνπο άιινπο δχν παξάγνληεο ν κέζνο φξνο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ήηαλ ειαθξψο 

κεγαιχηεξνο απφ 0.50 (Μ.Ο.Υ.Α.= 0.52, Σ.Α.Υ.Α.= 0.16 θαη Μ.Ο.PE= 0.57, Σ.Α. PE= 0.33). 

πλνςίδνληαο, κπνξεί λα ιερζεί φηη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο είραλ ηθαλνπνηεηηθή 

επίδνζε ζηνλ παξάγνληα Υσξηθήο Αληίιεςεο θαη ηνλ παξάγνληα «Αληηιεπηηθή χιιεςε 

(PE)» θαη θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε ζηνπο παξάγνληεο «Αιιαγή Θέζεο 

Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)», «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο 

Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPme)» θαη «Λεθηηθή χιιεςε (DI)».  

 Γεληθά, παξαηεξείηαη φηη νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηα έξγα 

«Αιιαγήο Θέζεο Σξνπνπνίεζεο ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)» θαη ηα έξγα 

«Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)», ηα νπνία παξνπζηάδνπλ θαη ηνπο κηθξφηεξνπο κέζνπο φξνπο 

επίδνζεο. Σα έξγα απηά είλαη πην ζχλζεηα απφ ηα έξγα ηνπ παξάγνληα «Αληηιεπηηθήο 

χιιεςεο (PE)», ηα νπνία παξνπζηάδνπλ θαη ηε κεγαιχηεξε επηηπρία. 

 Οη κεγάιεο ηηκέο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο θαη ηνπ εχξνπο ησλ πέληε παξαγφλησλ 

ππνδειψλνπλ φηη δελ ππάξρεη νκνηνγέλεηα ζηελ επίδνζε ησλ ππνθεηκέλσλ. Οη ηηκέο ηεο 

ινμφηεηαο θαη θχξησζεο είλαη κηθξφηεξεο απφ δχν, ζηνηρείν πνπ ππνδεηθλχεη φηη ε 
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επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηνλ παξάγνληα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, αθνινπζνχλ θαλνληθή ηηκή.  

 

Πίλαθαο 4.6 

Πεξηγξαθηθά Απνηειέζκαηα ζηνλ Παξάγνληα ηεο Φσξηθήο Αληίιεςεο θαη ηνπο Παξάγνληεο 

ηεο Ελλνηνινγηθήο Σύιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνύ Σρήκαηνο ηεο Πξώηεο Μέηξεζεο 

Παξάγνληαο Μέζνο Όξνο Σππηθή 

Απφθιηζε 

Δχξνο Λνμφηεηα Κχξησζε 

Υσξηθή Αληίιεςε 0.52 0.16 0.80 0.27 -0.49 

Δλλνηνινγηθή χιιεςε 

Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο 

0.34 0.25 1 0.84 -0.67 

Αληηιεπηηθή χιιεςε 

(PE) 

0.57 0.33 

 

1 -0.28 -1.20 

Λεηηνπξγηθή χι. – 

Αιιαγήο Θέζεο 

(OPpw) 

0.17 0.30 1 1.62 1.46 

Λεηηνπξγηθή χι. – 

Μεξενινγηθή (OPme) 

0.36 0.35 1 0.45 -1.11 

Λεθηηθή χιιεςε (DI) 0.24 0.33 1 1.01 -0.30 

 

Με ζθνπφ λα εμεηάζνπκε θαηά πφζνλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ επίδνζε ησλ 

ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ ζηνλ παξάγνληα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ζηνπο 

παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

πνιιαπιή αλάιπζε δηαζπνξάο (MANOVA). Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλάιπζε γηα λα 

εμεηαζηνχλ νη δηαθνξέο ζηνλ παξάγνληα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο κε ην γεληθφ παξάγνληα 

ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο θαη κηα αλάιπζε γηα ηηο δηαθνξέο 

ζηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Ο 

Πίλαθαο 4.7 παξνπζηάδεη ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ καζεηψλ ησλ 

ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ.  

Γεληθά, παξαηεξείηαη φηη νη καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

επηηπρία ζηα έξγα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ζε ζρέζε κε ηα έξγα ηνπ γεληθνχ παξάγνληα ηεο 
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ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηνπο επηκέξνπο 

παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, θαίλεηαη φηη ε 

επίδνζε ησλ καζεηψλ, ηδηαίηεξα ηνπ δεκνηηθνχ είλαη εμαηξεηηθά ρακειή. Μάιηζηα ζε δχν 

πεξηπηψζεηο έξγσλ («Αιιαγήο Θέζεο Σξνπνπνίεζεο ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο 

(OPpw)» θαη «Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)»), νη καζεηέο ηεο πέκπηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ 

έρνπλ επίδνζε, ζρεδφλ κεδέλ. Παξάιιεια φκσο, απφ ηνλ πίλαθα δηαθαίλεηαη φηη θαζψο 

απμάλεηαη ε ειηθία ησλ καζεηψλ, απμάλεηαη θαη ε επίδνζή ηνπο, ηφζν ζηα έξγα ηεο 

ρσξηθήο αληίιεςεο, φζν θαη ζηα έξγα ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο.  

 

Πίλαθαο 4.7 

Μέζνη Όξνη θαη Τππηθέο Απνθιίζεηο ησλ Μαζεηώλ ησλ Τεζζάξσλ Τάμεσλ ζηνλ Παξάγνληα 

ηεο Φσξηθήο Αληίιεςεο θαη ηνπο Παξάγνληεο ηεο Ελλνηνινγηθήο Σύιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνύ 

Σρήκαηνο ηεο Πξώηεο Μέηξεζεο 

Παξάγνληαο Δ΄ ηάμε η΄ ηάμε Α΄ γπκλ. Β΄ γπκλ. 

 Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. 

Υσξηθή Αληίιεςε 0.44 0.12 0.50 0.13 0.58 0.15 0.65 0.15 

Δλλνηνινγηθή χιιεςε 

Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο 

0.19 0.14 0.31 0.19 0.44 0.26 0.52 0.29 

Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE) 0.39 0.30 0.59 0.32 0.67 0.31 0.71 0.33 

Λεηηνπξγηθή χι. – Αιιαγήο 

Θέζεο (OPpw) 

0.06 0.18 0.14 0.27 0.25 0.35 0.32 0.38 

Λεηηνπξγηθή χι. – 

Μεξενινγηθή (OPme) 

0.21 0.27 0.31 0.32 0.49 0.35 0.58 0.37 

Λεθηηθή χιιεςε (DI) 0.09 0.20 0.19 0.28 0.36 0.37 0.47 0.39 

 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο αλάιπζεο δηαζπνξάο (MANOVA), έδεημαλ φηη 

ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ησλ ηεζζάξσλ ηάμεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα, ηφζν ζηελ επίδνζή ηνπο ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ην γεληθφ παξάγνληα ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο (Pillai‟s_F(3.1619)= 89.50, p<0.01), 

φζν θαη ζηελ επίδνζή ηνπο ζηνπο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 
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γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο (Pillai‟s_F(3,1619) = 40.40, p<0.01). Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.8, 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ησλ ηεζζάξσλ ηάμεσλ 

ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ην γεληθφ παξάγνληα ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο θαη ζηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.  

 

Πίλαθαο 4.8 

Απνηειέζκαηα Πνιιαπιήο Αλάιπζεο Δηαζπνξάο Πξώηεο Μέηξεζεο 

Πεγή Γηαθχκαλζεο Άζξνηζκα 

Σεηξαγψλσλ 

Βαζκνί 

Διεπζεξίαο 

Μέζν 

Σεηξάγσλν 

F Δπίπεδν 

εκαληηθφηεηαο 

Υσξηθή Αληίιεςε 9.15 3 3.05 163.56 .000 

Δλλνηνινγηθή χι. 

Γεσκ. ρ. 

23.79 3 7.93 171.89 .000 

Αληηιεπηηθή 

χιιεςε (PE) 

24.17 3 

 

1 8.06 .000 

Λεηηνπξγηθή χι. – 

Αιιαγήο Θέζεο 

(OPpw) 

14.56 3 1 4.85 .000 

Λεηηνπξγηθή χι. – 

Μεξενινγηθή 

(OPme) 

30.79 3 1 10.26 .000 

Λεθηηθή χιιεςε 

(DI) 

30.87 3 1 10.29 .000 

  

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε post-hoc αλάιπζε, κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ 

κεηαμχ πνησλ ηάμεσλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ παξάγνληα ηεο 

ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.9, ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο, ηφζν ζηνλ 

παξάγνληα ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ην γεληθφ παξάγνληα ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, αιιά θαη ζηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, («Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)», ζηελ «Αιιαγή 
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Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)», ζηε «Μεξενινγηθή 

Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPme)» θαη ζηε «Λεθηηθή χιιεςε (DI)»), νη 

καζεηέο ηεο έθηεο δεκνηηθνχ (p<0.01), ηεο πξψηεο (p<0.01) θαη δεπηέξαο γπκλαζίνπ 

(p<0.01) είραλ ζηαηηζηηθά ςειφηεξε επίδνζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο πέκπηεο δεκνηηθνχ. 

Δπίζεο, ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ηεο πξψηεο (p<0.01) θαη δεπηέξαο γπκλαζίνπ (p<0.01) 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ςειφηεξε απφ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηεο έθηεο δεκνηηθνχ θαη ε 

επίδνζε ησλ καζεηψλ ηεο δεπηέξαο γπκλαζίνπ (p<0.01) ήηαλ ζηαηηζηηθά ςειφηεξε απφ 

ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηεο πξψηεο γπκλαζίνπ.  

 

Πίλαθαο 4.9 

Σύγθξηζε ηεο Επίδνζεο ησλ Μαζεηώλ ησλ Τεζζάξσλ Τάμεσλ ζηνπο Παξάγνληεο ηεο 

Εξγαζίαο 

Δμαξηεκέλε 

Μεηαβιεηή 

Σάμε (1) Σάμε (2) Δπίπεδν 

εκαληηθφηεηαο 

(Sheffe test) 

Υσξηθή Αληίιεςε Δ΄ δεκνηηθνχ η΄ δεκνηηθνχ p<0.01 

  Α΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

  Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

 η΄ δεκνηηθνχ Α΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

  Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

 Α΄ γπκλαζίνπ Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

 

Δλλνηνινγηθή χι. 

Γεσκ. ρήκαηνο 

 

Δ΄ δεκνηηθνχ 

 

η΄ δεκνηηθνχ 

 

p<0.01 

  Α΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

  Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

 η΄ δεκνηηθνχ Α΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

  Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

 Α΄ γπκλαζίνπ Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 ΠΑ
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Αληηιεπηηθή χιιεςε 

(PE) 

Δ΄ δεκνηηθνχ η΄ δεκνηηθνχ p<0.01 

  Α΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

  Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

 η΄ δεκνηηθνχ Α΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

  Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

 Α΄ γπκλαζίνπ Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

Λεηηνπξγηθή χι. – 

Αιιαγήο Θέζεο 

(OPpw) 

Δ΄ δεκνηηθνχ η΄ δεκνηηθνχ p<0.01 

  Α΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

  Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

 η΄ δεκνηηθνχ Α΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

  Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

 Α΄ γπκλαζίνπ Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

Λεηηνπξγηθή χι. – 

Μεξενινγηθή (OPme) 

Δ΄ δεκνηηθνχ η΄ δεκνηηθνχ p<0.01 

  Α΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

  Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

 η΄ δεκνηηθνχ Α΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

  Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

 Α΄ γπκλαζίνπ Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

Λεθηηθή χιιεςε (DI) Δ΄ δεκνηηθνχ η΄ δεκνηηθνχ p<0.01 

  Α΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

  Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

 η΄ δεκνηηθνχ Α΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

  Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 

 Α΄ γπκλαζίνπ Β΄ γπκλαζίνπ p<0.01 
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 Δλ θαηαθιείδη, απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα, δηαθαίλεηαη φηη θαζψο απμάλεηαη ην 

ειηθηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, απμάλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, ε επίδνζή ηνπο, ηφζν 

ζηα έξγα ρσξηθήο αληίιεςεο, φζν θαη ζηα έξγα ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο θαη ζηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ηνπ. 

 

 

Καηεγνξίεο Μαζεηψλ ζηε Υσξηθή Αληίιεςε θαη ζηελ Δλλνηνινγηθή χιιεςε ηνπ 

Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο 

 

Γηα λα εμεηαζηεί θαηά πφζνλ ππάξρνπλ νκάδεο ππνθεηκέλσλ κε παξφκνηα ζπκπεξηθνξά σο 

πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηνπο ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ζηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, ειέγρζεθαλ νη κέζνη φξνη επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηελ ρσξηθή 

αληίιεςε θαη ζηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Με βάζε ζρεηηθέο 

έξεπλεο, ζπλήζσο εκθαλίδνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο καζεηψλ.  

Έηζη ειέγρζεθε ε ππφζεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο, κα βάζε ηελ επίδνζή ηνπο. ηελ πξψηε θαηεγνξία νξίζηεθαλ λα αλήθνπλ νη 

καζεηέο ησλ νπνίσλ ε επίδνζή ηνπο ζηνλ παξάγνληα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, θαζψο θαη ζηνπο επηκέξνπο 

παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, ήηαλ κηθξφηεξε απφ 

0.50. ηελ ηξίηε θαηεγνξία νξίζηεθαλ λα αλήθνπλ νη καζεηέο πνπ είραλ επίδνζε 

κεγαιχηεξε απφ 0.67, ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο. Δλψ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη 

ππφινηπνη καζεηέο. Ζ επίδνζε κηαο θαηεγνξίαο ππνθεηκέλσλ ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ 

θαιή φηαλ ππεξβαίλεη ην 0.67, ηθαλνπνηεηηθή φηαλ είλαη κεγαιχηεξε απφ 0.50 θαη 

κηθξφηεξε απφ 0.67 θαη κε επαξθήο φηαλ είλαη κηθξφηεξε απφ 0.50. 

Σν πνζνζηφ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο πνπ αλήθνπλ κε βάζε ηελ αλάιπζε 

νκάδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Καηεγνξία 1 ήηαλ 50.3%. ηελ Καηεγνξία 2 αλήθεη 

ην 33.2% ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ζηελ Καηεγνξία 3 ην 16.5% (δείηε Πίλαθα 4.10). Σν 

πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ αλήθεη ζε θάζε θαηεγνξία δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ 

ηάμε ησλ καζεηψλ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.10, ην 44.9% ησλ καζεηψλ ηεο Δ΄ ηάμεο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Καηεγνξία 1, ην 17.1% ζηελ Καηεγνξία 2 θαη κφλν ην 2.2% 

ζηελ Καηεγνξία 3. Όζνλ αθνξά ηνπ καζεηέο ηεο η΄ ηάμεο, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ 

αλήθεη ζηελ Καηεγνξία 1 πεξηνξίδεηαη ζην 35.8%, ζηελ Καηεγνξία 2 ην 42.6% θαη ζηελ 

Καηεγνξία 3 ην 16.5%. Πνζνζηφ 11.5 % ησλ καζεηψλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ αλήθνπλ ζηελ 
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Καηεγνξία 1, 22.5% αλήθνπλ ζηελ Καηεγνξία 2 θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ 

ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ αλήθνπλ ζηελ Καηεγνξία 3, κε 33.7%. Όκνηα ζπκπεξηθνξά 

παξνπζηάδνπλ θαη νη καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ, κε πνζνζηφ κφιηο 7.7% ζηελ Καηεγνξία 

1, 17.8% ζηελ Καηεγνξία 2 θαη 47.6% ησλ καζεηψλ ζηελ Καηεγνξία 3.  

 

Πίλαθαο 4.10 

Πνζνζηό Μαζεηώλ ζηηο Τξεηο Καηεγνξίεο Υπνθεηκέλσλ 

 Καηεγνξία 1 Καηεγνξία 2 Καηεγνξία 3 

Δ΄ Γεκνηηθνχ 44.9% 17.1% 2.2% 

η΄ Γεκνηηθνχ 35.8% 42.6% 16.5% 

Α΄ Γπκλαζίνπ 11.5% 22.5% 33.7% 

Β΄ Γπκλαζίνπ 7.7% 17.8% 47.6% 

χλνιν 50.3% 33.2% 16.5% 

 

 Με βάζε ηα πνζνζηά απηά, ζπλεπάγεηαη φηη νη καζεηέο ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ 

δεκνηηθνχ εθπξνζσπνχλ θπξίσο ηελ Καηεγνξία 1, αθνχ ην 45%, ζρεδφλ ησλ ππνθεηκέλσλ 

ηεο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή. Οη καζεηέο ηεο η΄ δεκνηηθνχ ραξαθηεξίδνπλ 

θπξίσο ηελ Καηεγνξία 2, ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ καζεηψλ εληάζζεηαη ζηελ 

Καηεγνξία 1. Οη καζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ εθπξνζσπνχλ θπξίσο ηελ Καηεγνξία 

3, ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ εληάζζεηαη ζηελ Καηεγνξία 2.  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο αλάιπζεο δηαζπνξάο έδεημαλ φηη ππήξραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ 

ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ζην γεληθφ παξάγνληα ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο (Pillai‟s_F(2,1619) = 636.83, p<0.01). Ο Πίλαθαο 4.11 παξνπζηάδεη 

ην κέζν φξν ηεο επίδνζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ ζηε ρσξηθή αληίιεςε 

θαη ζην γεληθφ παξάγνληα ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Ο 

κέζνο φξνο ηεο επίδνζεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο θαη ζηνπο δχν παξάγνληεο ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ςειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο. Ο κέζνο φξνο ηεο 

επίδνζεο ηεο Καηεγνξίαο 1 ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ζην γεληθφ παξάγνληα ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ήηαλ κηθξφηεξνο απφ 0.50 

(Μ.Ο.Υ.Α.=0.42, Σ.Α. Υ.Α.=0.10 θαη Μ.Ο.Δ..Γ..=0.15, Σ.Α. Δ..Γ..=0.09). Ο κέζνο φξνο ηεο 
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επίδνζεο ηεο Καηεγνξίαο 2 ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ 0.50 ζηνλ παξάγνληα ρσξηθήο 

αληίιεςεο (Μ.Ο.Υ.Α.=0.58, Σ.Α. Υ.Α.=0.10) θαη κηθξφηεξνο απφ 0.50 ζην γεληθφ παξάγνληα 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο (Μ.Ο.Δ..Γ..=0.40, Σ.Α. Δ..Γ..=0.11). 

Σέινο, ν κέζνο φξνο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο Καηεγνξίαο 3 θαη ζηνπο δχν παξάγνληεο ήηαλ 

κεγαιχηεξνο απφ 0.67 (Μ.Ο.Υ.Α.=0.73, Σ.Α. Υ.Α.=0.10  θαη Μ.Ο.Δ..Γ..=0.79, 

Σ.Α.Δ..Γ..=0.12).  

 

Πίλαθαο 4.11 

Μέζνη Όξνη θαη Τππηθέο Απνθιίζεηο ησλ Τξηώλ Καηεγνξηώλ Υπνθεηκέλσλ ζηε Φσξηθή 

Αληίιεςε θαη ζηελ Ελλνηνινγηθή Σύιιεςε ηνπ Γεσκεηξηθνύ Σρήκαηνο 

Παξάγνληαο Καηεγνξία 1 Καηεγνξία 2 Καηεγνξία 3 

 Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. 

Υσξηθή Αληίιεςε 0.42 0.10 0.58 0.10 0.73 0.10 

Δλλνηνινγηθή χιιεςε 

Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο 

0.15 0.09 0.40 0.11 0.79 0.12 

  

Σα απνηειέζκαηα πνιιαπιήο αλάιπζεο δηαζπνξάο έδεημαλ φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο (Pillai‟s_F(2,1619) = 347.038, p<0.01) 

κεηαμχ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ππνθεηκέλσλ. Ζ επίδνζε θάζε θαηεγνξίαο ππνθεηκέλσλ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά θαιχηεξε απφ ηελ επίδνζε ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο ζε φινπο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.12, ν κέζνο φξνο 

ησλ καζεηψλ ηεο Καηεγνξίαο 1 ήηαλ ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο κηθξφηεξνο απφ 0.50. 

Δλψ, ν κέζνο φξνο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηελ Καηεγνξία 2 ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ 

0.67 ζηνλ παξάγνληα «Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)» (Μ.Ο.PE=0.69, Σ.Α. PE=0.28). Ο κέζνο 

φξνο ηεο Καηεγνξίαο 3 ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ 0.67 ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. 

 Απφ ηνπο Πίλαθεο 4.11 θαη 4.12, θαίλεηαη φηη νη κέζνη φξνη ηεο επίδνζεο ζηα έξγα 

ηνπ γεληθνχ παξάγνληα ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο θαη ησλ 

επηκέξνπο παξαγφλησλ ηνπ, είλαη κηθξφηεξνη απφ ηνπο κέζνπο φξνπο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ ζηα έξγα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα έξγα ησλ παξαγφλησλ 

«Αιιαγήο Θέζεο Σξνπνπνίεζεο ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)» θαη ηα έξγα 
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«Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)», παξνπζηάδνπλ ηνπο κηθξφηεξνπο κέζνπο φξνπο, κε ηελ 

Καηεγνξία 1, λα κελ κπνξεί λα επηιχζεη θαζφινπ ηα έξγα ησλ παξαγφλησλ απηψλ (κέζνη 

φξνη θνληά ζην κεδέλ). Πέξαλ απφ ηε δπζθνιία θαη ηελ πνιππινθφηεηα πνπ εκθαλίδνπλ 

ηα έξγα απηά, νη καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ Καηεγνξία 1, είλαη νη καζεηέο κε ηηο πην 

ρακειέο ηθαλφηεηεο ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο.  

 

Πίλαθαο 4.12 

Μέζνη Όξνη θαη Τππηθέο Απνθιίζεηο ησλ Τξηώλ Καηεγνξηώλ Υπνθεηκέλσλ ζηνπο 

Παξάγνληεο ηεο Ελλνηνινγηθήο Σύιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνύ Σρήκαηνο 

Παξάγνληαο Καηεγνξία 1 Καηεγνξία 2 Καηεγνξία 3 

 Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. 

Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE) 0.38 0.28 0.69 0.28 0.91 0.15 

Λεηηνπξγηθή χι. – Αιιαγήο Θέζεο (OPpw) 0.02 0.10 0.16 0.26 0.67 0.35 

Λεηηνπξγηθή χι. – Μεξενινγηθή (OPme) 0.14 0.21 0.47 0.28 0.83 0.21 

Λεθηηθή χιιεςε (DI) 0.07 0.17 0.27 0.28 0.74 0.29 

  

ηνλ Πίλαθα 4.13 ζπλνςίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ 

ππνθεηκέλσλ. Οη καζεηέο ηεο Καηεγνξίαο 1 δελ είραλ νχηε πνιχ θαιή γλψζε νχηε 

ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε ζε θαλέλα απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Οη καζεηέο ηεο Καηεγνξίαο 2 είραλ 

ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη πνιχ θαιή επίδνζε ζηνλ παξάγνληα ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο: «Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)». 

Σέινο, νη καζεηέο ηεο Καηεγνξίαο 3 είραλ πνιχ θαιή γλψζε ηφζν ζηε ρσξηθή αληίιεςε 

φζν θαη ζηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, θαζψο θαη ζε φινπο ηνπ 

επηκέξνπο παξάγνληέο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. 
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Πίλαθαο 4.13 

Φαξαθηεξηζηηθά ησλ Τξηώλ Καηεγνξηώλ Υπνθεηκέλσλ 

Δπίπεδν Γλψζεο Καηεγνξία 1 Καηεγνξία 2 Καηεγνξία 3 

Πνιχ Καιή Γλψζε  

(Δπίδνζε >.67) 

 PE Φ.Α. Ε.Σ.Γ.Φ. 

PE, OPpw, OPme, 

DI 

Ηθαλνπνηεηηθή Γλψζε 

(.50<Δπίδνζε<.67) 

 Φ.Α. 

 

 

Με Δπαξθήο Γλψζε 

(Δπίδνζε<.50)  

Φ.Α. Ε.Σ.Γ.Φ. 

PE, OPpw, OPme, 

DI 

Ε.Σ.Γ.Φ. 

OPpw, OPme, DI 

 

 

 

Σρέζε κεηαμύ ηεο Φσξηθήο Αληίιεςεο θαη ηεο Ελλνηνινγηθήο Σύιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνύ 

Σρήκαηνο ζηηο Τξεηο Καηεγνξίεο Μαζεηώλ 

 

Πην πάλσ, θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξνκηθήο αλάιπζεο, φηη ε ρσξηθή 

αληίιεςε απνηειεί παξάγνληα πξφβιεςεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο ησλ καζεηψλ (Γηάγξακκα 4.10). Με ζθνπφ λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ηζρχεη ε 

ζρέζε απηή ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο καζεηψλ, εμεηάζηεθε ε επηβεβαίσζε ηνπ δνκηθνχ 

κνληέινπ αλάκεζα ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ζηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο κε ηε κέζνδν αλάιπζεο νκάδσλ (Γηάγξακκα 4.11).  

Ζ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο (Γηάγξακκα 4.11) ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή (CFI=.956, ρ²= 949.823, df=463, ρ²/df=2.05, p<0,05, RMSEA=0.044 κε 

90% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ην RMSEA: 0.040-0.048). πλεπψο ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν ζεσξήζεθε θαηάιιειν, παξέρνληαο εκπεηξηθέο ελδείμεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 

ππφζεζε φηη ε ρσξηθή αληίιεςε απνηειεί παξάγνληα πξφβιεςεο ηεο ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο καζεηψλ.  

Απφ ην Γηάγξακκα 4.11, θαίλεηαη φηη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηνλ παξάγνληα 

«Δλλνηνινγηθήο χιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο (Δ..Γ..)» απφ ηνλ παξάγνληα 

«Υσξηθή Αληίιεςε», παξνπζηάδεη ε Καηεγνξία 3 ησλ καζεηψλ (r²=.82), αθνινπζεί ε 
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Καηεγνξία 1 (r²=.72) θαη ηέινο ε Καηεγνξία 2 (r²=.64). Γεληθά, παξαηεξείηαη φηη φιεο νη 

θνξηίζεηο ηεο Καηεγνξίαο 3 ησλ καζεηψλ είλαη πςειφηεξεο απφ ηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο 

καζεηψλ.  

Δηάγξακκα 4.11. Μνληέιν γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ηελ 

ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ. 

*Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο ησλ καζεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Καηεγνξία 1, ν 

δεχηεξνο αξηζκφο ην ζπληειεζηή θφξηηζεο ησλ καζεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Καηεγνξία 2 θαη ν ηξίηνο 

αξηζκφο ην ζπληειεζηή θφξηηζεο ησλ καζεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Καηεγνξία 3. 

ΥΧΡΗΚΖ 

ΑΝΣΗΛΖΦΖ 

FB 

PF 

SD 

CC 

CR 

HA 

HF 

HP 

OF 

PE1 

PE2 

PE3 

OPpw1 

OPpw3 

OPme1 

OPme2 

OPme3 

DI1 

DI2 

OPpw 

PE 

OPme 

DI 
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.48  .46  .51 

.37 .39  .44 

.42  .49  .84 

.53  .64  .69 

.59  .59  .54 

.57  .59  .63 

.20  .27  .29 

.38  .51  .68 

.30  .76  .71 

.80  .69  .80 

.42  .39  .40 

.50  .45  .49 

.93  .71  .64 

.32  .35  .36 

.30  .37  .42 

.21  .27  .43 

.63  .47  .41 

.81 .72  .69 
.32 .26  .32 

.39  .50  .67 

.24  .28  .46 

.81  .76  .68 

.06  .12  .11 

.13  .05  .13 

.06  .13  .08 

.72  .64  .82 
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εκείσζε: Δμήγεζε ζπκβνιηζκνχ (αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηηο ζει. 64 θαη 70): CR – έξγα απφ ην ηεζη 

«Πεξηζηξνθή Καξηψλ», HF - έξγα απφ ην ηεζη «Κξπκκέλεο Φηγνχξεο», HP - έξγα απφ ην ηεζη «Κξπκκέλα 

Μνηίβα», έξγα απφ ην ηεζη FB - «χλζεζε ρεκάησλ», PF - έξγα απφ ην ηεζη «Γίπισζε ρεκάησλ», SD -  

έξγα απφ ην ηεζη «Αλαπηχγκαηα ρεκάησλ», CC -  έξγα απφ ην ηεζη «χγθξηζε Κχβσλ», HA - έξγα απφ ην 

ηεζη «Υέξηα», OF - έξγα απφ ην ηεζη «Δπηθάιπςε ρεκάησλ»,  PE - «Αληηιεπηηθή χιιεςε», OPpw - 

«Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο», OPme - «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο 

Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο», DI – «Λεθηηθή χιιεςε» θαη Δ..Γ.. – «Δλλνηνινγηθή χιιεςε Γεσκεηξηθνχ 

ρήκαηνο». 

 

 

ρέζε Υσξηθήο Αληίιεςεο θαη Παξαγφλησλ Δλλνηνινγηθήο χιιεςεο Γεσκεηξηθνχ 

ρήκαηνο 

 

Με βάζε ηελ αξρηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φηη ε ρσξηθή αληίιεςε απνηειεί 

παξάγνληα πξφβιεςεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, 

ππνζέζακε θαη ειέγμακε ηελ επηβεβαίσζε ελφο δνκηθνχ κνληέινπ κε βάζε ην νπνίν ε 

επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηε «Υσξηθή Αληίιεςε» πξνβιέπεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ 

ζηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο: 

«Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)», ηελ «Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο 

χιιεςεο (OPpw)», ηε «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο 

(OPme)» θαη ηε «Λεθηηθή χιιεςε (DI)». Δπίζεο, νη δχν παξάγνληεο ηεο Λεηηνπξγηθήο 

χιιεςεο («Αιιαγήο Θέζεο - OPpw » θαη «Μεξενινγηθήο Σξνπνπνίεζεο - OPme») 

πξνβιέπνπλ ηελ επίδνζε ζηνλ παξάγνληα «Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)».  Παξάιιεια, ν 

παξάγνληαο «Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)» 

πξνβιέπεη ηε «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPme)».  

Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 4.12. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο δνκηθήο αλάιπζεο ήηαλ CFI=.985, ρ²=37.378, df=2, ρ²/df=18.689, p<0,05, 

RMSEA=0.105 κε 90% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ην RMSEA: 0.077-0.135.  

Λφγσ ηνπ φηη ν ιφγνο ηνπ ρ² κε ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο (df), δελ ήηαλ θαζφινπ 

ηθαλνπνηεηηθφο (ρ²/df=18.689) θαη ν δείθηεο RMSEA, ήηαλ ζρεηηθά ςειφο 

(RMSEA=0.105), ππνζέζακε θαη ειέγμακε ηελ εθαξκνγή ελφο άιινπ δνκηθνχ κνληέινπ, 

ην νπνίν ζηεξίρηεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ 

θαηεγνξηψλ, φπσο πξνέθπςαλ πην πάλσ. Με βάζε ην κνληέιν απηφ (δείηε Γηάγξακκα 

4.13), ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ «Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)» πξνβιέπεη ηελ επίδνζε 

ζηε Υσξηθή Αληίιεςε, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο πξνβιέπεη ηελ επίδνζε ζηνπο ππφινηπνπο 
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παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο: ηελ «Αιιαγή Θέζεο 

Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)», ηε «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο 

Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPme)» θαη ηε «Λεθηηθή χιιεςε (DI)».  Σα απνηειέζκαηα ηεο 

δνκηθήο αλάιπζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ήηαλ CFI=.985, ρ²= 38.964, df=3, 

ρ²/df=12.988, p<0,05, RMSEA=0.086 κε 90% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ην RMSEA: 

0.063-0.111.  

 

 

Δηάγξακκα 4.12. Πξνηεηλφκελν κνληέιν γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη 

ησλ παξαγφλησλ ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.  

 

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν ιφγνο ηνπ ρ² κε ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο (df), δελ 

ήηαλ θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθφο (ρ²/df=12.988) θαη ν δείθηεο RMSEA, ήηαλ ζρεηηθά ςειφο 

(RMSEA=0.086). Κνηηάδνληαο πξνζεθηηθά ηα δχν πξνεγνχκελα κνληέια παξαηεξήζεθε 

φηη ν παξάγνληαο «Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)» θαη Υσξηθή Αληίιεςε, ζηε κία 

πεξίπησζε πξνβιέπεη ε Υσξηθή Αληίιεςε ηελ «Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)» θαη ζηελ 

άιιε πεξίπησζε ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Απνθαζίζηεθε έηζη λα ειεγρζεί έλα λέν κνληέιν 

φπνπ δεκηνπξγείηαη έλαο λένο παξάγνληαο απφ ηε Υσξηθή Αληίιεςε θαη ηελ «Αληηιεπηηθή 

χιιεςε (PE)». Ο παξάγνληαο απηφ νλνκάζηεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

«Δηδηθή Υσξηθή Αληίιεςε». 
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Δηάγξακκα 4.13. Πξνηεηλφκελν κνληέιν γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη 

ησλ παξαγφλησλ ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.  

 

Σν Γηάγξακκα 4.14 παξνπζηάδεη ην ελαιιαθηηθφ κνληέιν ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε 

ρσξηθή αληίιεςε θαη ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, ειέγρζεθε ην κνληέιν φπνπ ν παξάγνληαο Υσξηθή Αληίιεςε θαη ν 

παξάγνληαο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο «Αληηιεπηηθή 

χιιεςε (PE)», δεκηνπξγνχλ έλα λέν παξάγνληα, ηνλ παξάγνληα «Δηδηθή Υσξηθή 

Αληίιεςε». Ο παξάγνληαο «Δηδηθή Υσξηθή Αληίιεςε», πξνβιέπεη ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ζηνπο ηξεηο άιινπο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο: ηελ «Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)», ηε 

«Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPme)» θαη ηε «Λεθηηθή 

χιιεςε (DI)». Δπίζεο, νη δχν παξάγνληεο ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο («Αιιαγήο Θέζεο 

- OPpw» θαη «Μεξενινγηθήο Σξνπνπνίεζεο - OPme») πξνβιέπνπλ ηελ επίδνζε ζηνλ 

παξάγνληα «Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)».  Παξάιιεια, ν παξάγνληαο «Αιιαγή Θέζεο 

Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)» πξνβιέπεη ηε «Μεξενινγηθή 

Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPme)». Σα απνηειέζκαηα ηεο δνκηθήο 

αλάιπζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά (CFI=1.000, ρ²= 1.822,df=2, 

ρ²/df=0.911, p>0,05, RMSEA=0.000 κε 90% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ην RMSEA: 

0.000-0.048. Οη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ηνπ κνληέινπ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί.  

 Απφ ην Γηάγξακκα 4.14, παξαηεξείηαη φηη ν παξάγνληαο ηεο Υσξηθήο Αληίιεςεο 

θνξηίδεη πεξηζζφηεξν ζην παξάγνληα «Δηδηθή Υσξηθή Αληίιεςε», κε ζπληειεζηή 
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θφξηηζεο (r²=.88). Δλψ απφ ηελ άιιε ν παξάγνληαο «Δηδηθή Υσξηθή Αληίιεςε», 

πξνβιέπεη πεξηζζφηεξν ηνπο δχν παξάγνληεο «Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο – OPpw θαη 

OPme» (r²=.57 θαη r²=.52, αληίζηνηρα) θαη ιηγφηεξν ηνλ παξάγνληα «Λεθηηθή χιιεςε 

(DI)» (r²=.27). 

Δηάγξακκα 4.14. Μνληέιν γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ησλ 

παξαγφλησλ ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ησλ καζεηψλ ηεο 

πξψηεο κέηξεζεο.  

*Ο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο. 

Αληηιεπηηθή 

χιιεςε (PE) 

Υσξηθή 

Αληίιεςε 

Δηδηθή Υσξηθή 
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Μεξενινγηθή 
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Σν κνληέιν απηφ επηβεβαηψζεθε θαη γηα ηνπο καζεηέο ηεο δεχηεξεο κέηξεζεο, 

φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 4.15.  Σα απνηειέζκαηα ηεο δνκηθήο αλάιπζεο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά (CFI=0.989, ρ²= 5.764, df=2, ρ²/df=2.882, 

p>0,05, RMSEA=0.035 κε 90% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ην RMSEA: 0.000-0.070. Οη 

ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ηνπ κνληέινπ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί.   

  

Δηάγξακκα 4.15. Μνληέιν γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ησλ 

παξαγφλησλ ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ησλ καζεηψλ ηεο 

δεχηεξεο κέηξεζεο. 

*Ο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο. 

* 
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Με βάζε ηνπο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ηνπ κνληέινπ ησλ καζεηψλ ηεο 

δεχηεξεο κέηξεζεο, δηαθαίλεηαη φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ρσξηθή αληίιεςε 

ζπκβάιεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε δεκηνπξγία ηνπ παξάγνληα «Δηδηθή Υσξηθή 

Αληίιεςε», κε ζπληειεζηή θφξηηζεο (r²=.83), ζε αληίζεζε κε ηνλ παξάγνληα 

«αληηιεπηηθήο ζχιιεςεο (PE)» (r²=.68). Ο παξάγνληαο «Δηδηθή Υσξηθή Αληίιεςε», 

πξνβιέπεη πεξηζζφηεξν ηελ επίδνζε ζηνλ παξάγνληα «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο 

Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPme)» κε δείθηε .70, αθνινπζεί ν παξάγνληαο «Αιιαγή Θέζεο 

Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)», κε δείθηε .57 θαη ηέινο ν παξάγνληαο 

«Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)»  κε δείθηε .27. Παξαηεξείηαη κηα κηθξή αχμεζε ζηνπο δείθηεο 

ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο ζηνπο καζεηέο ηεο δεχηεξεο κέηξεζεο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

καζεηέο ηεο πξψηεο κέηξεζεο. Οη δείθηεο παιηλδξφκεζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ 

ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, ησλ δχν θάζεσλ είλαη πεξίπνπ νη 

ίδηνη.      

 

 

ρέζεηο Οκνηφηεηαο Αλάκεζα ζηε Υσξηθή Αληίιεςε θαη ηνπο Παξάγνληεο ηεο 

Δλλνηνινγηθήο χιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο 

 

ην ππνθεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

νκνηφηεηαο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο κε ην 

πξφγξακκα CHIC (Bodin, Coutourier, & Gras, 2000) θαη ηα νπνία αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ζηνπο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηηο αλαιχζεηο νκνηφηεηαο δηεξεπλήζεθε 

ζε πνην βαζκφ νη καζεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα έρνπλ αληηκεησπίζεη κε 

παξφκνην ή δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, ζηηο δχν δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο ηεο 

έξεπλαο. Οη αλαιχζεηο νκνηφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ησλ δχν 

δηαθνξεηηθψλ θάζεσλ θαη ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ (δεκνηηθφ θαη γπκλάζην). 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ πξψηε θαη ζηε δεχηεξε ρνξήγεζε ησλ 

δνθηκίσλ, πξνέθπςαλ ηα πην θάησ δηαγξάκκαηα (δείηε Γηάγξακκα 4.16). Βαζηθά, ηφζν 

ζηελ πξψηε, φζν θαη ζηε δεχηεξε ρνξήγεζε ησλ δνθηκίσλ ηεο έξεπλαο πξνθχπηνπλ ηα ίδηα 

αθξηβψο δηαγξάκκαηα. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ είλαη ζηαζεξή ΠΑ
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σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα έξγα ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηα έξγα 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.  

ην Γηάγξακκα απηφ δεκηνπξγείηαη κία νκάδα νκνηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

κεγαιχηεξν δείθηε νκνηφηεηαο παξνπζηάδνπλ νη παξάγνληεο  ηεο ιεηηνπξγηθήο ζχιιεςεο: 

ν παξάγνληαο «Αιιαγήο Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)», κε 

ηνλ παξάγνληα «Μεξενινγηθήο Σξνπνπνίεζεο ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPme)». 

Μαδί ηνπο νκαδνπνηείηαη ν παξάγνληαο «Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)» θαη αθνινπζεί ν 

παξάγνληαο «Αληηιεπηηθήο χιιεςεο (PE)». Σέινο, καδί κε ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο νκαδνπνηείηαη θαη ν παξάγνληαο ηεο 

«Υσξηθήο Αληίιεςεο (SPATIAL)». Απφ ην δηάγξακκα απηφ θαηαλννχκε φηη καζεηέο 

αληηκεησπίδνπλ κε φκνην ηξφπν ηνπο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο θαη ηε ρσξηθή αληίιεςε.  

 
 

Δηάγξακκα 4.16. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηε Υσξηθή Αληίιεςε θαη ηνπο Παξάγνληεο 

ηεο Δλλνηνινγηθήο χιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο γηα ηνπο Μαζεηέο ηεο Πξψηεο 

θαη Γεχηεξεο Μέηξεζεο, αληίζηνηρα. 

 

Όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα 

δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο ήηαλ ηα ίδηα θαη ζηηο δχν ρνξεγήζεηο ησλ εξγαιείσλ ηεο έξεπλαο 

(δείηε Γηάγξακκα 4.17). Οη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ αληηκεησπίδνπλ κε φκνην ηξφπν ηε 

ρσξηθή αληίιεςε θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο, κε κφλε δηαθνξά λα εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξε νκνηφηεηα κεηαμχ ηεο ιχζεο ησλ 

έξγσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ παξάγνληα «Μεξενινγηθήο Σξνπνπνίεζεο ηεο Λεηηνπξγηθήο 

χιιεςεο (OPme)» κε ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ηνλ παξάγνληα «Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)». 

Μαδί κε ηνπο δχν απηνχο παξάγνληεο νκαδνπνηείηαη ν παξάγνληαο «Αιιαγήο Θέζεο 

Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)» θαη αθνινπζεί ν παξάγνληαο 

«Αληηιεπηηθήο χιιεςεο (DI)». Μαδί κε φιε ηελ ππννκάδα πνπ απνηειεί ηνπο ηέζζεξηο 
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παξάγνληεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, νκαδνπνηείηαη ν 

παξάγνληαο «ρσξηθή αληίιεςε (SPATIAL)». 

  

Δηάγξακκα 4.17. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηε Υσξηθή Αληίιεςε θαη ηνπο Παξάγνληεο 

ηεο Δλλνηνινγηθήο χιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο γηα ηνπο Μαζεηέο ηνπ 

Γεκνηηθνχ ηεο Πξψηεο θαη ηεο Γεχηεξεο Μέηξεζεο, αληίζηνηρα. 

 

Σελ ίδηα ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδνπλ θαη νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ ησλ δχν 

δηαθνξεηηθψλ θάζεσλ ρνξήγεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην 

Γηάγξακκα 4.18, νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ θαη ησλ δχν θάζεσλ αληηκεησπίδνπλ κε φκνην 

ηξφπν ηα έξγα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο (ζρεκαηίδεηαη κηα ππννκάδα) κε ηνλ παξάγνληα ηεο 

ρσξηθήο αληίιεςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κφλε δηαθνξά απφ ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ 

παξνπζηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ αληηκεησπίδνπλ κε κεγαιχηεξε 

νκνηφηεηα ηα έξγα ηνπ παξάγνληα «Αιιαγήο Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο 

χιιεςεο (OPpw)» κε ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ηνλ παξάγνληα «Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)».  

 
 

Δηάγξακκα 4.18. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηε Υσξηθή Αληίιεςε θαη ηνπο Παξάγνληεο 

ηεο Δλλνηνινγηθήο χιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο γηα ηνπο Μαζεηέο ηνπ 

Γπκλαζίνπ ηεο Πξψηεο θαη ηεο Γεχηεξεο Μέηξεζεο, αληίζηνηρα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V 

 

ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

ην θεθάιαην απηφ ζπδεηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Παξνπζηάδνληαη 

ζε ζπληνκία ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ εξκελεία ησλ επξεκάησλ 

θαη ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο. Ζ νξγάλσζε ηνπ 

θεθαιαίνπ αληηζηνηρεί ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έζεζε ε παξνχζα εξγαζία κε βάζε 

ηνπο αθφινπζνπο άμνλεο δηεξεχλεζεο: 

1.  Ζ δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ ηεο Δ΄ θαη η΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ, Α΄ 

θαη Β΄ ηάμεο ηνπ γπκλαζίνπ θαζψο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο. 

2. Ζ ζρέζε ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο ησλ καζεηψλ. 

3. Ζ ζχγθξηζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο ησλ καζεηψλ δεκνηηθήο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο.  

ην πξψην ππνθεθάιαην ζπδεηείηαη ε δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, φπσο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ. Παξνπζηάδνληαη νη παξάκεηξνη ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε δηαηήξεζε ηεο 

δνκήο ηνπο ζηηο δηαθνξεηηθέο ειηθίεο ησλ καζεηψλ.  

ην δεχηεξν ππνθεθάιαην βαζηθφ ζέκα ζπδήηεζεο είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηε 

ρσξηθή αληίιεςε ησλ καζεηψλ θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζηα έξγα ελλνηνινγηθή ζχιιεςεο 

ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Γίλεηαη επίζεο, ηδηαίηεξε αλαθνξά ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.  

ην ηξίην ππνθεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

ζχγθξηζε καζεηψλ δεκνηηθήο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηε ρσξηθή αληίιεςε 

θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ 
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ζρήκαηνο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο, 

ελψ ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ παξαγφλησλ απφ ηηο ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

 

Γνκή ηεο Υσξηθήο Αληίιεςεο θαη ηεο Δλλνηνινγηθήο χιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνχ 

ρήκαηνο 

 

Δνκή ηεο Φσξηθήο Αληίιεςεο 

 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο αμηνπνηήζεθε ε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία ζηε γλσζηηθή ςπρνινγία ζε ζρέζε κε ηε ρσξηθή αληίιεςε. Γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ δνθηκίνπ ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηεζη ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηνλ ηνκέα ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο. Απφ ηελ πηινηηθή 

ρνξήγεζε πνπ έγηλε, ζε νξηζκέλν αξηζκφ καζεηψλ, απνθαζίζηεθε ε δηαγξαθή δχν ηεζη 

απφ ην αξρηθφ δνθίκην. Σα ηεζη απηά ήηαλ ην «Δπίπεδν Νεξνχ (WL)» θαη 

«Πξνζαλαηνιηζκφο Αληηθεηκέλσλ ζην Υψξν (P)». πγθεθξηκέλα ηα έξγα απηά δελ 

παξνπζίαζαλ εζσηεξηθή ζπλάθεηα κε ηα ππφινηπα έξγα ηνπ δνθηκίνπ, κηαο θαη κε ηε 

δηαγξαθή ηνπο απμαλφηαλ ν δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach α θαη παξάιιεια ε ζπζρέηηζε 

κε ηα ππφινηπα ηεζη ήηαλ ε ρακειφηεξε. Έλαο πηζαλφο ιφγνο πνπ δε δνχιεςαλ 

ηθαλνπνηεηηθά ηα έξγα απηά είλαη ε θχζε ηνπο. Καη ηα δχν απηά έξγα είλαη ζχλζεηα αθνχ 

απαηηνχλ απφ ην άηνκν λα είλαη εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο ηεο ζρέζεο ησλ αληηθεηκέλσλ 

πνπ παξνπζηάδνληαη. Πέξα απφ απηφ ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα ρξεηάδνληαη πνιχ πξνζεθηηθή 

ρνξήγεζε θαη επεμήγεζε. Οπφηε, ην ζθάικα ιφγσ ηεο ρνξήγεζεο επεξέαζε ζεκαληηθά ηε 

δηαγξαθή ησλ έξγσλ απηψλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο έδεημαλ φηη ε ρσξηθή αληίιεςε ησλ καζεηψλ ηεο Δ΄ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κέρξη ηε Β΄ γπκλαζίνπ, είλαη κηα κνλνδηάζηαηε νληφηεηα, παξφιν πνπ 

ην πξνηεηλφκελν κνληέιν ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο, κε βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, 

απνηειείην απφ ηξεηο παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο: ηνλ παξάγνληα Οπηηθνπνίεζε (Vz), ηνλ 

παξάγνληα ρέζεηο ησλ Δλλνηψλ ζην Υψξν (SR) θαη ηνλ παξάγνληα Δπειημία 

Γηεθπεξαίσζεο (CF). Σα απνηειέζκαηα ηεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

έδεημαλ φηη ε ρσξηθή αληίιεςε απνηειείηαη απφ έλα θαη κνλαδηθφ παξάγνληα. Ο ιφγνο πνπ 

ζπκβαίλεη απηφ είλαη γηαηί ν θάζε παξάγνληαο απφ ην πξνηεηλφκελν κνληέιν, θαίλεηαη λα 
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εκπεξηθιείεη ηθαλφηεηεο θαη απφ ηνπο άιινπο παξάγνληεο. Γειαδή, δελ είλαη απηφλνκεο 

ηθαλφηεηεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ 

εμεγείηαη, εάλ θνηηάμεη πξνζεθηηθά θαλείο θαη ηα ηεζη πνπ πξνηείλνληαη απφ ηε κειέηε ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, φηη κεηξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα ην ηεζη  

«χλζεζε ρεκάησλ (FB)», ην νπνίν κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία αληαπνθξίλεηαη ζηνλ 

παξάγνληα «Οπηηθνπνίεζε (Vz)», απαηηεί απφ ην ιχηε θαη πεξηζηξνθή, ηθαλφηεηα πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ παξάγνληα «ρέζεηο Δλλνηψλ ζην Υψξν (SR)». 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ην κνληέιν ηνπ ελφο παξάγνληα πνπ 

επηβεβαηψζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γηα ηε δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο 

ησλ καζεηψλ, παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ην κνληέιν απηφ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε θαη ησλ 

δχν ρνξεγήζεσλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δχν 

ειηθηαθψλ επηπέδσλ πνπ ιάκβαλαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, δεκνηηθφ θαη γπκλάζην. Με άιια 

ιφγηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη ε βαζηθή δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο 

ησλ καζεηψλ αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν (Δ΄ ηάμε – ειηθία 10 

ρξφλσλ) θαη παξακέλεη αλαιινίσηε ζηελ ειηθία ησλ 13 ρξφλσλ (Β΄ γπκλαζίνπ). 

 Δπίζεο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα δηαθαίλεηαη φηη ην ηεζη πνπ ζπκβάιεη 

πεξηζζφηεξν ζηελ πξφβιεςε ηνπ παξάγνληα ρσξηθήο αληίιεςεο είλαη ην ηεζη «χλζεζε 

ρεκάησλ (FB)». Απηφ ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επηβεβαίσζεο ηνπ κνληέινπ ηεο 

ρσξηθήο αληίιεςεο, ζηηο δχν δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο θαη γηα ηα δχν δηαθνξεηηθά ειηθηαθά 

επίπεδα (δεκνηηθφ θαη γπκλάζην). Σν ηεζη απηφ απαηηεί απφ ην ππνθείκελν λα εληνπίζεη 

ζρήκαηα ηα νπνία φηαλ ελσζνχλ δεκηνπξγνχλ κηα δνζκέλε θηγνχξα. Γηα λα νδεγεζεί ζηελ 

απάληεζε ην ππνθείκελν ζα πξέπεη λα ρεηξηζηεί λνεξά ηα δπζδηάζηαηα ζρήκαηα πνπ ηνπ 

δίλνληαη (Οπηηθνπνίεζε), λα πεξηζηξέςεη θαηάιιεια ηα ζρήκαηα (ρέζεηο ησλ Δλλνηψλ 

ζην Υψξν) θαη λα εθηειέζεη ηελ αληίζεηε δηαδηθαζία ηεο απφ-πιαηζίσζεο (Δπειημία 

Γηεθπεξαίσζεο). Οπφηε θξίλνπκε φηη γηα ηελ επίιπζε ηνπ θάζε έξγνπ απφ ην ηεζη 

«χλζεζε ρεκάησλ (FB)» απαηηνχληαη φιεο νη ηθαλφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ 

παξάγνληα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο. 

 

 

Δνκή ηεο Ελλνηνινγηθήο Σύιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνύ Σρήκαηνο 

 

Ζ δνκή ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο έρεη επηβεβαησζεί απφ 

δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ηνκέα ηεο Μαζεκαηηθήο Παηδείαο ηα ηειεπηαία 
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ρξφληα. Χζηφζν θξίζεθε αλαγθαίν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο φπσο 

γίλεη επηβεβαίσζε ηνπ κνληέινπ ζηνπο καζεηέο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Σν κνληέιν πνπ πξνηάζεθε θαη επηβεβαηψζεθε απφ ηελ παξνχζα εξγαζία 

δηαθξίλεηαη απφ ηξία επίπεδα παξαγφλησλ. Σα 10 έξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην δνθίκην 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο απνηέιεζαλ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

κνληέινπ, νη νπνίεο θφξηηδαλ ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο, νη νπνίνη 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηέζζεξηο επηκέξνπο ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα είδε ζχιιεςεο 

ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο: ηελ «Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)», ηελ «Αιιαγή Θέζεο 

Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)», ηε «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο 

Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPme)» θαη ηε «Λεθηηθή χιιεςε (DI)». Οη ηέζζεξηο 

παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο θνξηίδνπλ ζε έλα παξάγνληα δεπηέξαο ηάμεο, ηνλ παξάγνληα  

«Δλλνηνινγηθήο χιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο». 

Ο έιεγρνο ηεο ακεηαβιεηφηεηαο ηνπ κνληέινπ έδεημε φηη ην κνληέιν απηφ επεμεγεί 

θαη πεξηγξάθεη ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο απφ ηνπο καζεηέο  

θαη ζηηο δχν ρνξεγήζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

ζηηγκέο, θαζψο θαη ζηα δχν δηαθνξεηηθά ειηθηαθά επίπεδα, δεκνηηθφ θαη γπκλάζην. Με 

άιια ιφγηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη ε βαζηθή δνκή ηεο ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ησλ καζεηψλ αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη απφ ην 

δεκνηηθφ ζρνιείν (Δ΄ ηάμε – ειηθία 10 ρξφλσλ) θαη παξακέλεη αλαιινίσηε ζηελ ειηθία 

ησλ 13 ρξφλσλ (Β΄ γπκλαζίνπ). 

Όζνλ αθνξά ηηο θνξηίζεηο ησλ παξαγφλησλ ηεο πξψηεο ηάμεο, ζηνλ παξάγνληα 

δεπηέξαο ηάμεο, ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξαηεξείηαη ίδηα ζπκπεξηθνξά αλάκεζα ζηα 

κνληέια ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο πνπ επηβεβαηψζεθαλ, 

ζηηο δχν δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο θαη γηα ηα δχν δηαθνξεηηθά ειηθηαθά επίπεδα (δεκνηηθφ 

θαη γπκλάζην). πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη φηη κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηνπ 

παξάγνληα ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο έρεη ν παξάγνληαο 

«Λεθηηθή χιιεςε (DI)» θαη αθνινπζνχλ κε πεξίπνπ ίδηνπο ζπληειεζηέο νη παξάγνληεο 

«Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OP)»: «Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο 

χιιεςεο (OPpw)» θαη «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο 

(OPme)». Υακειφηεξε θφξηηζε παξνπζηάδεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επηβεβαίσζεο ησλ 

δνκηθψλ κνληέισλ ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, ν παξάγνληαο 

«Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)». Έλαο ιφγνο πνπ κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηφ είλαη ην γεγνλφο 

φηη ε «Λεθηηθή χιιεςε (DI)» είλαη πην ζχλζεηε ηθαλφηεηα θαη εκπεξηθιείεη κέξνο θαη 
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απφ ηηο άιιεο ηθαλφηεηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Ο ίδηνο ν 

νξηζκφο ηεο «Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)», αλαθέξεη φηη ζπλδέεηαη κε ηελ αδπλακία 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ ζε έλα ζρήκα κφλν απφ ηελ αληηιεπηηθή 

ζχιιεςε, αθνχ απαηηείηαη θαη ιεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ θαη έηζη εκπιέθεη άκεζα ηελ 

αληηιεπηηθή ζχιιεςε. Παξάιιεια, ζηε ζπγθεθξηκέλα έξεπλα, ν νξηζκφο ηεο «Λεθηηθήο 

χιιεςεο (DI)» ζηεξίρηεθε ζηελ ππνζεηηθή – επαγσγηθή απφδεημε, φπνπ ην ππνθείκελν 

γηα λα θαηαιήμεη ζηελ απάληεζε ζα πξέπεη πξψηα λα θάλεη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

ζρήκαηνο (Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)» θαη 

«Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPme)»). Με βάζε ηα πην 

πάλσ, θαίλεηαη φηη ε «Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)», είλαη ε πην απιή κνξθή ζχιιεςεο θαη 

γηα απηφ ίζσο παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηεο ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.  

 

 

ρέζε κεηαμχ Υσξηθήο Αληίιεςεο θαη Δλλνηνινγηθήο χιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνχ 

ρήκαηνο 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ειέγρζεθε ε εθαξκνγή ελφο δνκηθνχ κνληέινπ φπνπ 

ππνζέζακε φηη ε ρσξηθή αληίιεςε απνηειεί παξάγνληα πξφβιεςεο ηεο ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη ε ρσξηθή 

αληίιεςε απνηειεί ηζρπξφ παξάγνληα πξφβιεςεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ησλ καζεηψλ.  

 πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο θαίλεηαη φηη ν γεληθφο 

παξάγνληαο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο, ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηε ζπκβνιή ησλ ελλέα 

δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ – ηεζη ηνπ δνθηκίνπ ρσξηθήο αληίιεςεο, πξνβιέπεη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην γεληθφ παξάγνληα δεπηέξαο ηάμεο, ηνλ παξάγνληα ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Πην αλαιπηηθά, θαίλεηαη φηη 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζην γεληθφ παξάγνληα ρσξηθήο αληίιεςεο έρνπλ ηα ηεζη «χλζεζε 

ρεκάησλ (FB)», «Κξπκκέλεο Φηγνχξεο (HF)» θαη «Δπηθάιπςε ρεκάησλ (OF)». Σα έξγα 

ηνπ ηεζη «χλζεζε ρεκάησλ (FB)», αλαθέξνληαη ζε έξγα πνιχπινθνπ, αλαιπηηθνχ θαη 

ζηαδηαθνχ ρεηξηζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρψξν θαη ρξεηάδεηαη  λα 
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ρξεζηκνπνηεζεί κία πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο. Γηα απηφ θαη νη εξεπλεηέο 

θαηαηάζζνπλ απηφ ηα ηεζη ζηα ηεζη κέηξεζεο ηεο νπηηθνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ. Σα άιια δχν 

ηεζη, «Κξπκκέλεο Φηγνχξεο (HF)» θαη «Δπηθάιπςε ρεκάησλ (OF)», πξνυπνζέηνπλ ηελ 

εχξεζε ζρεκάησλ ή θηγνχξσλ ζε κηα πην ζχλζεηε εηθφλα φηαλ ηα άηνκα είλαη ελήκεξα γηα 

ηε θηγνχξα ή ην ζρήκα πνπ ςάρλνπλ. Ζ ηθαλφηεηα απηή αληαπνθξίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

κε ηελ ηθαλφηεηα «Αληηιεπηηθήο χιιεςεο (PE)» ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Βέβαηα, φινη νη παξάγνληεο – ηεζη ηνπ δνθηκίνπ ρσξηθήο 

αληίιεςεο έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θνξηίζεηο ζην γεληθφ παξάγνληα ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο.  

 Απφ ηελ άιιε, ν γεληθφο παξάγνληαο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξεο θνξηίζεηο απφ ηνπο δχν παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο ηεο  «Λεηηνπξγηθήο 

χιιεςεο (OPpw θαη OPme)» θαη ηνλ παξάγνληα πξψηεο ηάμεο ηεο «Λεθηηθήο χιιεςεο 

(DI)». Απηφ ζπκβαίλεη, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ιφγσ ηεο πην πνιχπινθεο θχζεο 

ησλ παξαγφλησλ απηψλ, πνπ εκπεξηθιείνπλ κέξνο θαη ηεο «Αληηιεπηηθήο χιιεςεο 

(PE)». 

 Πέξα απφ ηελ επηβεβαίσζε ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ ηεο ηθαλφηεηαο πξφβιεςεο ηνπ 

γεληθνχ παξάγνληα ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο απφ ην γεληθφ 

παξάγνληα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο γηα ηνπο καζεηέο ηεο πξψηεο ρνξήγεζεο ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, ην κνληέιν επηβεβαηψζεθε θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο καζεηψλ, 

πνπ πξνέθπςαλ απφ πεξαηηέξσ αλαιχζεηο. Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο 

καζεηψλ ζα αλαιπζνχλ πην θάησ, ζην θεθάιαην απηφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ζηηο 

ηξεηο πεξηπηψζεηο ν γεληθφο παξάγνληαο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο απνηειεί ηζρπξφ 

παξάγνληα ηνπ γεληθνχ παξάγνληα ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο. 

 Δπηπξφζζεηα, ζηελ εξγαζία απηή, δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ γεληθνχ 

παξάγνληα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ (πξψηεο ηάμεο) ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ειέγρζεθαλ 

δηαδνρηθά δηάθνξα δνκηθά κνληέια. Αξρηθά ειέγρζεθε ε εθαξκνγή ελφο δνκηθνχ 

κνληέινπ φπνπ ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην γεληθφ παξάγνληα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο 

πξνβιέπεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο: ηελ «Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)», ηελ «Αιιαγή 

Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)», ηε «Μεξενινγηθή 

Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPme)» θαη ηε «Λεθηηθή χιιεςε (DI)». 

Παξάιιεια, ππήξραλ θαη θάπνηεο ζρέζεηο πξφβιεςεο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Οη δχν παξάγνληεο ηεο Λεηηνπξγηθήο 
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χιιεςεο («Αιιαγήο Θέζεο - OPpw » θαη «Μεξενινγηθήο Σξνπνπνίεζεο - OPme») 

πξνέβιεπαλ ηελ επίδνζε ζηνλ παξάγνληα «Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)» θαη ν παξάγνληαο 

«Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)» πξνέβιεπε ηε 

«Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPme)». Σα απνηειέζκαηα ηεο 

δνκηθήο αλάιπζεο δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ειέγρζεθε έλα άιιν 

δνκηθφ κνληέιν, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ καζεηψλ. 

Με βάζε ην κνληέιν απηφ, ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ «Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)» 

πξνέβιεπε ηελ επίδνζε ζηε Υσξηθή Αληίιεςε, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο πξνέβιεπε ηελ 

επίδνζε ζηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο: ηελ «Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)», ηε 

«Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPme)» θαη ηε «Λεθηηθή 

χιιεςε (DI)». Ζ ζεηξά απηή πξνέθπςε απφ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία είραλ ηθαλνπνηεηηθή 

επίδνζε νη καζεηέο ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην κνληέιν θξίζεθε 

φηη δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ.  

 Με βάζε, ηα δπν πην πάλσ κνληέια, δηαθάλεθε φηη ν γεληθφο παξάγνληαο ηεο 

ρσξηθήο αληίιεςεο καδί κε ηνλ παξάγνληα «Αληηιεπηηθήο χιιεςεο (PE)», ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, παξνπζίαδαλ κηα ακθίδξνκε ζρέζε. 

Έηζη, ειέγρζεθε θαη εγθπξνπνηήζεθε έλα ελαιιαθηηθφ δνκηθφ κνληέιν, φπνπ ν γεληθφο 

παξάγνληαο ηεο Υσξηθήο Αληίιεςεο θαη ν παξάγνληαο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο «Αληηιεπηηθή χιιεςε (PE)», δεκηνπξγνχλ έλα λέν παξάγνληα, 

ηνλ παξάγνληα «Δηδηθή Υσξηθή Αληίιεςε». Ο παξάγνληαο «Δηδηθή Υσξηθή Αληίιεςε», 

πξνβιέπεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηνπο ηξεηο άιινπο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο: ηελ «Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο 

Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)», ηε «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο 

χιιεςεο (OPme)» θαη ηε «Λεθηηθή χιιεςε (DI)». Δπίζεο, νη δχν παξάγνληεο ηεο 

Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο («Αιιαγή Θέζεο - OPpw» θαη «Μεξενινγηθήο Σξνπνπνίεζεο - 

OPme») πξνβιέπνπλ ηελ επίδνζε ζηνλ παξάγνληα «Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)».  

Παξάιιεια, ν παξάγνληαο «Αιιαγή Θέζεο Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο 

(OPpw)» πξνβιέπεη ηε «Μεξενινγηθή Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο 

(OPme)».   

 Αλαιχνληαο πην πξνζεθηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ, θαίλεηαη φηη 

ν γεληθφο παξάγνληαο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ζπκβάιεη πεξηζζφηεξν ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

λένπ παξάγνληα «Δηδηθή Υσξηθή Αληίιεςε». Γεγνλφο, αλακελφκελν, αθνχ ζίγνπξα είλαη 

πην ζχλζεηνο παξάγνληαο θαη εκπεξηθιείεη πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο απφ ην κνλνδηάζηαην 
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παξάγνληα «Αληηιεπηηθήο χιιεςεο (PE)», νπνίνο αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ζρήκαηνο κε ηελ πξψηε καηηά. Ζ αληηιεπηηθή ζχιιεςε ζπλίζηαηαη απφ ηελ θαηαλφεζε 

ηεο ζπλνιηθήο κνξθήο ηνπ ζρήκαηνο θαη ζηε δηάθξηζε ησλ ππνζρεκάησλ ηνπ, κε ηξφπν 

φκσο πνπ δελ επηηξέπεη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ. Απνηειεί φκσο απαξαίηεηε 

δηαδηθαζία γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ ζρήκαηνο. Όζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα ηεο 

«Δηδηθήο Υσξηθήο Αληίιεςεο», κε βάζε ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη πξνβιέπεη πεξίπνπ 

ζηνλ ίδην βαζκφ ηνπο δχν παξάγνληεο ηεο «Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο – Αιιαγήο Θέζεο 

(OPpw) θαη Μεξενινγηθήο Σξνπνπνίεζεο (OPme)», ελψ ιηγφηεξν ηνλ παξάγνληα ηεο 

«Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)». Απηφ πηζαλφλ λα ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη ε ιεηηνπξγηθή 

ζχιιεςε παξνπζηάδεη κεγαιχηεξεο νκνηφηεηεο ζηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ ζρεκάησλ καδί 

κε ηε ρσξηθή αληίιεςε. πγθεθξηκέλα, ε ιεηηνπξγηθή ζχιιεςε πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε 

δηαθφξσλ κεηαζρεκαηηζκψλ, φπσο πεξηζηξνθή θαη αλαδηακφξθσζε ησλ ζρεκάησλ, 

δειαδή δηάζπαζε ηνπ νιφθιεξνπ ζρήκαηνο ζε δηάθνξα ππνζρήκαηα, ζπλδπαζκφο ησλ 

ππνζρεκάησλ απηψλ ζε έλα άιιν εληαίν ζρήκα θαη ζηελ εκθάληζε λέσλ ππνζρεκάησλ. Οη 

ηθαλφηεηεο απηέο απνηεινχλ κέξνο ησλ ηθαλνηήησλ ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο.  

Αμηνζεκείσην απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην κνληέιν απηφ επηβεβαηψζεθε θαη γηα 

ηνπο καζεηέο ηεο δεχηεξεο ρνξήγεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, ππνδεηθλχνληαο ηε 

γεληθεπζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

 

Σρέζεηο Οκνηόηεηαο Αλάκεζα ζηε Φσξηθή Αληίιεςε θαη ηνπο Παξάγνληεο Ελλνηνινγηθήο 

Σύιιεςεο ηνπ Γεσκεηξηθνύ Σρήκαηνο 

 

Δπηπξφζζεηα, φζνλ αθνξά ην γεληθφ παξάγνληα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηνπο 

παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

αλαιχζεηο νκνηφηεηαο. Γηεξεπλήζεθε δειαδή, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη καζεηέο 

αληηκεηψπηζαλ κε παξφκνην ηξφπν ηα έξγα ησλ παξαγφλησλ απηψλ. Οη αλαιχζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ γηα ηηο δχν ρνξεγήζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαιείσλ θαη γηα θάζε ειηθηαθφ επίπεδν μερσξηζηά.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη καζεηέο θαη ησλ δχν θάζεσλ αληηκεησπίδνπλ κε 

ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν ηα έξγα ρσξηθήο αληίιεςεο κε ηα έξγα ησλ παξαγφλησλ ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο αθνχ πξνέθπςαλ ηα ίδηα 

δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ κε κεγαιχηεξε 
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νκνηφηεηα ηα δχν έξγα ηεο «Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο – Αιιαγήο ζέζεο (OPpw) θαη 

κεξενινγηθήο ηξνπνπνίεζεο (OPme)». Αθνινχζσο ζπκπεξηθέξνληαη κε φκνην ηξφπν ζηα 

έξγα ηεο «Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)», φπσο ήηαλ αλακελφκελν, κηαο θαη ε ιεθηηθή 

ζχιιεςε πεξηιακβάλεη ηθαλφηεηεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ζχιιεςεο, αθνχ ε ιεθηηθή πεξηγξαθή 

θαη ε ππνζεηηθή – επαγσγηθή απφδεημε, πξνυπνζέηνπλ ηξνπνπνηήζεηο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχο ζην ζρήκα (ιεηηνπξγηθή ζχιιεςε). Μαδί ηνπο νκαδνπνηείηαη θαη ν 

παξάγνληαο «Αληηιεπηηθήο χιιεςεο (PE)» θαη δεκηνπξγείηαη έηζη ε ππννκάδα κε ηνπο 

παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Σέινο, καδί κε ηελ 

ππννκάδα ησλ παξαγφλησλ ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο, νκαδνπνηείηαη ν παξάγνληαο ηεο 

ρσξηθήο αληίιεςεο. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ κε φκνην ηξφπν ηα 

έξγα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο κε ηα έξγα ησλ παξαγφλησλ ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, δηαθξίλνληαο παξάιιεια ηε δηαθνξά ηνπο (δεκηνπξγία ππννκάδαο 

ησλ παξαγφλησλ ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο). 

Παξφκνηα ζπκπεξηθνξά παξνπζίαζαλ θαη νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ 

γπκλαζίνπ, παξνπζηάδνληαο θάζε θνξά ηα ίδηα δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο ζηελ θάζε 

ρνξήγεζε. Σν γεγνλφο φηη νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ γπκλαζίνπ αληίζηνηρα, είραλ 

ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά ζηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, 

καο νδεγεί ζηε γεληθεπζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 

Σφζν νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ φζν θαη νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ, αληηκεηψπηζαλ 

αξρηθά ηα έξγα ησλ παξαγφλησλ ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο 

κε ηνλ ίδην ηξφπν, αθνχ ζρεκαηίζηεθε κηα ππννκάδα θαη καδί κε απηά νκαδνπνηήζεθαλ ηα 

έξγα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

δεκνηηθνχ θαη ηνπ γπκλαζίνπ είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ηα έξγα ησλ 

παξαγφλησλ ηεο  «Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OP)» θαη ηεο «Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)». 

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ αληηκεησπίδνπλ κε κεγαιχηεξε νκνηφηεηα ηα 

έξγα ηνπ παξάγνληα «Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)» κε ηα έξγα ηνπ παξάγνληα «Μεξενινγηθή 

Σξνπνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPme)». Δλψ, νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ 

αληηκεησπίδνπλ κε κεγαιχηεξε νκνηφηεηα ηα έξγα ηνπ παξάγνληα «Λεθηηθήο χιιεςεο 

(DI)» κε ηα έξγα ηνπ παξάγνληα «Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο – Αιιαγήο ζέζεο (OPpw). 

Απηφ δείρλεη φηη νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ γηα ηε ιεθηηθή πεξηγξαθή θαη ηελ ππνζεηηθή – 

επαγσγηθή απφδεημε έξγσλ κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ 

αλαδηακφξθσζε ηνπ ζρήκαηνο (reconfiguration). Δλψ, νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ ηείλνπλ 

ζηε ρξήζε ηεο αιιαγήο ζέζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ζρήκαηνο. Ζ δηαθνξά απηή ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ησλ δχν ειηθηαθψλ επηπέδσλ, κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζηνλ 
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ηξφπν δηδαζθαιίαο. ην δεκνηηθφ απνπζηάδεη ηειείσο ε Αμησκαηηθή Γεσκεηξία, ε 

εθκάζεζε δειαδή ζεσξεκάησλ θαη νη καζεηέο αληαπνθξίλνληαη ζηελ Δκπεηξηθή 

Γεσκεηξία. Έηζη νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή πην δηαηζζεηηθά κε ηα ζρήκαηα, παξά λα 

είλαη επεξεαζκέλνη απφ ζεσξήκαηα θαη αμηψκαηα.  

 

 

Δπίδνζε ησλ Μαζεηψλ ζηε Υσξηθή Αληίιεςε θαη ζηελ Δλλνηνινγηθή χιιεςε ηνπ 

Γεσκεηξηθνχ ρήκαηνο 

 

Έλα απφ ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ηε κειέηε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηα 

έξγα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηα έξγα ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο. Με βάζε ηα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη νη καζεηέο  

δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηα έξγα ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα έξγα «Αιιαγήο Θέζεο Σξνπνπνίεζεο ηεο Λεηηνπξγηθήο 

χιιεςεο (OPpw)» θαη «Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)». Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη ηα έξγα 

απηά είλαη πην ζχλζεηα απφ ηα ππφινηπα έξγα ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχο ζρήκαηνο. Γηα ηελ επίιπζή ηνπο απαηηνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε κηαο ζεηξάο 

απφ ιεηηνπξγίεο. Μάιηζηα, ηα έξγα «Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)», πέξα απφ ηελ εχξεζε 

ζρέζεσλ εληφο ηνπ ζρήκαηνο απαηηνχλ θαη ηε ζχλδεζε κε κηα ζεηξά απφ ζπιινγηζκνχο θαη 

ηε ιεθηηθή δηαηχπσζή ηνπο. Απφ ηελ άιιε ηα έξγα «Αιιαγήο Θέζεο Σξνπνπνίεζεο ηεο 

Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)», αθνξνχλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ 

ζρήκαηνο, δηαδηθαζία ε νπνία εκθαλίδεηαη θαη ζηα έξγα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο. Όκσο 

ζηελ πεξίπησζε ησλ έξγσλ ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο παξνπζηάδεηαη έλαο κέζνο φξνο φπνπ 

ππνινγίδνληαη κηα πνηθηιία έξγσλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά νη επηδφζεηο ζηα 

έξγα πεξηζηξνθήο. Παξακέλεη σζηφζν κηα δηαδηθαζία πνπ δπζθνιεχεη ηνπο καζεηέο. Πέξα 

απφ απηφ νη καζεηέο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθά ηα έξγα ρσξηθήο αληίιεςεο 

απφ ηα έξγα ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο (απνηειέζκαηα αλαιχζεσλ νκνηφηεηαο). 

 Χο ζπλέρεηα ηεο κειέηεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ζηελ 

ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, εμεηάζηεθαλ θαη νη δηαθνξέο ζηηο 

επηδφζεηο ησλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ησλ ηεζζάξσλ ηάμεσλ ηφζν 

ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ην γεληθφ παξάγνληα ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, φζν θαη ζηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο 
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ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη φηη θαζψο απμάλεηαη ην 

ειηθηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ απμάλεηαη θαη ε επίδνζή ηνπο ζε θάζε παξάγνληα. Απηφ 

πηζαλφλ λα νθείιεηαη ηφζν ζηελ ειηθηαθή σξίκαζε ησλ καζεηψλ αιιά θαη ζηελ επίδξαζε 

ηεο δηδαζθαιίαο. Με βάζε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ, θαζψο απμάλεηαη ην 

επίπεδν ηεο ηάμεο απμάλεηαη θαη ε επαθή κε ηε γεσκεηξία θαη ην επίπεδν δπζθνιίαο ησλ 

αζθήζεσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή νη καζεηέο. Ζ ρσξηθή αληίιεςε είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα 

πνπ δε δηδάζθεηαη θαζφινπ. Έξγα ρσξηθήο αληίιεςεο εκθαλίδνληαη πνιχ κεκνλσκέλα ζηα 

βηβιία ησλ καζεηψλ θαη ζπλήζσο ζηα ζέκαηα γεσκεηξίαο θαη κεηαζρεκαηηζκψλ 

(ζπκκεηξίαο).  

 Γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ πξνο ηε ρσξηθή 

αληίιεςε θαη ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο δεκηνπξγήζεθαλ 

ηξεηο νκάδεο καζεηψλ κε παξφκνηα ζπκπεξηθνξά. Γχξσ ζηνπο κηζνχο καζεηέο ηνπ 

δείγκαηνο αλήθαλ ζηελ Καηεγνξία 1, πεξίπνπ ην έλα ηξίην ζηελ Καηεγνξία 2 θαη νη 

ππφινηπνη ζηελ Καηεγνξία 3. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηεο 

Καηεγνξίαο 1 ήηαλ καζεηέο ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηεο 

Καηεγνξίαο 2 ήηαλ καζεηέο ηεο η΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ζηελ Καηεγνξία 3, νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο ήηαλ ηεο Α‟ θαη Β‟  γπκλαζίνπ. Τπήξραλ φκσο καζεηέο απφ φιεο 

ηηο ηάμεηο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη νη δηαθνξέο ζηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, 

δελ νθείινληαη κφλν ζηε δηδαζθαιία αιιά θαη ζε αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη εκπεηξίεο 

ησλ καζεηψλ. Βέβαηα, νη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ζε θάζε θαηεγνξία δηαθέξνπλ. Πην 

θάησ γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε θαηεγνξίαο καζεηψλ.  

 

Καηεγνξία 1 

Οη καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή έρνπλ ηε ρακειφηεξε επίδνζε, ε νπνία 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κε επαξθήο γλψζε ηφζν ζηα έξγα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη 

ηνπ γεληθνχ παξάγνληα ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, φζν θαη 

ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. 

Μάιηζηα, είλαη πνιχ έληνλεο νη αδπλακίεο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

απηή πξνο ηα έξγα «Αιιαγήο Θέζεο Σξνπνπνίεζεο ηεο Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OPpw)» 

θαη «Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)». Γεληθά, φζνλ αθνξά ηεο ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, ην κφλν πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ νη 

καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή, κε αξθεηέο αδπλακίεο φκσο, είλαη λα 

αλαγλσξίδνπλ ζρήκαηα κε ηελ πξψηε καηηά. Μπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ππνζρήκαηα, ρσξίο 
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φκσο νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ηνπ ζρήκαηνο (αληηιεπηηθή ζχιιεςε). Παξ‟ φια απηά 

θαίλεηαη φηη πιεζηάδνπλ πξνο ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, φζνλ αθνξά ηελ επίδνζή ηνπο ζηε 

ρσξηθή αληίιεςε. Μπνξνχλ δειαδή, ζε θάπνην βαζκφ λα αληηιακβάλνληαη, λα 

επεμεξγάδνληαη, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα απνζεθεχνπλ λνεξέο εηθφλεο. 

 

Καηεγνξία 2 

Ζ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηεο Καηεγνξίαο 2, ήηαλ ιίγν βειηησκέλε απφ ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ηεο Καηεγνξίαο 1. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ Καηεγνξία 2 

κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη πνιχ θαιά ηα έξγα αληηιεπηηθήο ζχιιεςεο. Γειαδή έρνπλ πνιχ 

θαιή επίδνζε ζηελ αλαγλψξηζε θαη νλνκαζία ζρεκάησλ θαη ππνζρεκάησλ ηνπο. Δπίζεο, 

παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε φζνλ αθνξά ηα έξγα επεμεξγαζίαο, δεκηνπξγίαο, 

απνζήθεπζεο θαη αλάθιεζεο λνεξψλ εηθφλσλ (ρσξηθή αληίιεςε). Γελ παξνπζηάδνπλ φκσο 

επαξθή γλψζε φζνλ αθνξά ηε γεληθή ηθαλφηεηα ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο 

«Λεηηνπξγηθήο χιιεςεο (OP)» θαη ηεο «Λεθηηθήο χιιεςεο (DI)». Πην αλαιπηηθά, νη 

καζεηέο δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ελφο ζρήκαηνο ζην επίπεδν 

ηεο εηθφλαο θαη αδπλαηνχλ λα αλαδηνξγαλψζνπλ λνεξά έλα ζρήκα γηα λα θηάζνπλ ζηελ 

επίιπζε θάπνηνπ έξγνπ. Χο εθ ηνχηνπ παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο ζηελ εχξεζε ζρέζεσλ θαη 

ηε ρξήζε ηνπο ζε κηα επαγσγηθή απφδεημε.  

 

 

 

Καηεγνξία 3 

ηελ Καηεγνξία 3 αλήθνπλ νη καζεηέο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ πνιχ θαιή επίδνζε ηφζν 

ζηε ρσξηθή αληίιεςε φζν θαη ζηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, 

θαζψο θαη ζε φινπο ηνπ επηκέξνπο παξάγνληέο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Οη καζεηέο απηνί δειαδή κπνξνχλ πνιχ θαιά λα 

αληηιακβάλνληαη, λα επεμεξγάδνληαη, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα απνζεθεχνπλ λνεξέο εηθφλεο, 

θαζψο επίζεο θαη λα αλαγλσξίδνπλ, λα αιιάδνπλ πξνζαλαηνιηζκφ, λα αλαδηακνξθψλνπλ 

έλα ζρήκα αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ιεθηηθά ζρέζεηο θαη ηδηφηεηεο ηνπ ζρήκαηνο γηα λα 

θαηαιήμνπλ ζε κηα επαγσγηθή απφδεημε. ΠΑ
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Γεληθά, θαίλεηαη κέζα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε θαηεγνξίαο, φηη ππάξρεη 

κηα δηαβάζκηζε ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Ξεθηλνχλ απφ κεγάιεο αδπλακίεο ζην 

ρεηξηζκφ ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ λνεξψλ εηθφλσλ ηνπο, αθνινπζεί ε ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ησλ ζρεκάησλ θαη ρεηξηζκνχ ησλ λνεξψλ εηθφλσλ, γηα λα θηάζνπλ ζην 

επίπεδν λα κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ άξηζηα έλα ζρήκα αιιά θαη λα κπνξνχλ λα ην 

επεμεξγαζηνχλ λνεξά. Παξάιιεια, κπνξεί λα εηπσζεί φηη αθνχ αλαπηπρζεί ε ρσξηθή 

αληίιεςε ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ θαη θαιχηεξα ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα.  

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί  φηη ειέγρζεθε γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο καζεηψλ, ην κνληέιν 

ηεο παιηλδξνκηθήο αλάιπζεο, φπνπ ε ρσξηθή αληίιεςε απνηειεί παξάγνληα πξφβιεςεο 

ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα 

θάλεθε φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ ηεο Καηεγνξίαο 3, παξνπζηάδεηαη ε κεγαιχηεξε 

επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ρσξηθήο αληίιεςεο ζηνλ παξάγνληα ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο 

ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Δπίζεο, φιεο νη θνξηίζεηο ζηνπο παξάγνληεο ηνπ κνληέινπ, 

ήηαλ πςειφηεξεο ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ ηεο Καηεγνξίαο 3. Γεγνλφο, αλακελφκελν 

αθνχ νη καζεηέο ηεο Καηεγνξίαο 3 έρνπλ θαηαθηήζεη ηε γλψζε, ηφζν ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, φζν θαη ησλ 

επηκέξνπο παξαγφλησλ ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Οη 

ακέζσο επφκελεο πςειέο θνξηίζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ Καηεγνξία 1 ησλ καζεηψλ, ελψ 

θάπνηνο ζα αλέκελε φηη ζα αθνινπζνχζε ε Καηεγνξία 2, κηαο θαη είρε θαιχηεξεο 

επηδφζεηο. Φαίλεηαη φκσο φηη επεξεάδεη πεξηζζφηεξν εάλ νη καζεηέο έρνπλ ην ίδην επίπεδν 

γλψζεο ζηνπο παξάγνληεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, φπσο ζηελ Καηεγνξία 1, πνπ ε επίδνζε ραξαθηεξίδεηαη σο κε 

επαξθήο, ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗ 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ ρσξηθή αληίιεςε έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο εξεπλεηέο απφ ηφηε πνπ ζεκειηψζεθε σο 

κηα μερσξηζηή δηάζηαζε κέζα απφ ηηο παξαγνληηθέο αλαιχζεηο πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1920 (Goldberg & Meredith, 1975). Απφ ηε θχζε ηεο ε ρσξηθή αληίιεςε 

απνηειεί έλα πνιχπινθν ζέκα, κε δηαθνξεηηθέο εξκελείεο απφ θάζε εξεπλεηή. Πνιινί 

καζεκαηηθνί (Barakat, 1951· Wrigley, 1958· ζην Unal, 2005) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ ρσξηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δηαπίζησζαλ φηη ε 

ρσξηθή αληίιεςε ζπζρεηίζηεθε πεξηζζφηεξν κε ηελ ηθαλφηεηα ζηε γεσκεηξία (ζην 

Bishop, 1983, ζει.181· ζην Unal, 2005). Σν National Council of Teachers of Mathematics 

(2000) έρεη ζέζεη σο θεληξηθφ ζηφρν ζηα καζεκαηηθά ηνπ ζρνιείνπ, ηελ αλάπηπμε ηεο 

ρσξηθήο αληίιεςεο.  

 θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο ζε ζρέζε κε ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο απφ ηνπο 

καζεηέο, φπσο νξίδεηαη απφ Duval (1995, 1999). ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο θαη γίλεηαη ζπζρέηηζε κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ ζεσξηψλ. 

Δπίζεο, αλαθέξνληαη νη εθαξκνγέο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε γηα βειηίσζε 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηέινο, παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηελ παξνχζα εξγαζία, 

εηζεγήζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο, κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο.  
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Γεληθά πκπεξάζκαηα θαη ρέζε Απνηειεζκάησλ κε Άιιεο Θεσξίεο 

 

Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνξνχζε ηε κειέηε ηεο δνκήο ηεο 

ρσξηθήο αληίιεςεο. Έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε έληνλα ηνπο εξεπλεηέο ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο, αθνχ ππάξρνπλ δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ 

απνηεινχλ ηε ρσξηθή αληίιεςε, ηελ νλνκαζία απηψλ ησλ παξαγφλησλ θαζψο θαη ηα ηεζη 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ θάζε παξάγνληα (D‟Oliveira, 2004). ηελ 

παξνχζα εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα φπσο ρξεζηκνπνηεζεί κηα πνηθηιία απφ ηεζη, κεηά απφ 

ζρεηηθή έξεπλα ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηα ηεζη θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ κεηξνχλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο έδεημαλ φηη ε ρσξηθή αληίιεςε απνηειεί κηα κνλαδηαία δνκή. 

Σν απνηέιεζκα απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε κηαο πιεηάδαο εξεπλεηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρσξηθή αληίιεςε δελ κπνξεί λα είλαη κηα κνλαδηαία δνκή (Carrol, 

1993· Kimura, 1999· Linn & Peterson, 1985· Lohman, 1988· McGee, 1979· Paivio, 1971), 

ιφγσ ηνπ φηη ππάξρνπλ δηάθνξεο ρσξηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ ε θαζεκηά δίλεη έκθαζε ζε 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο νπηηθήο δεκηνπξγίαο, απνζήθεπζεο, αλάθιεζεο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχ (Lohman, 1993). 

Τπάξρεη φκσο θαη ε άιιε πιεπξά, φπνπ εξεπλεηέο φπσο νη Burton θαη Fogarty 

(2003) θαη  Colom, Contreras, Botella θαη Santacreu (2001), ζεσξνχλ φηη ε ρσξηθή 

αληίιεςε είλαη κηα κνλνδηάζηαηε νληφηεηα (Burton &  Fogarty, 2003). Οη εξεπλεηέο 

απηνί, ππνζηεξίδνπλ φηη αλ θαη έγηλαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο δηάθξηζεο δηαθνξεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ αληίιεςεο ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ, ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη θαζφινπ πεηζηηθά. 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πξνθχπηεη ην απνηέιεζκα φηη ε ρσξηθή αληίιεςε είλαη κηα 

κνλνδηάζηαηε νληφηεηα, είλαη ηα ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηξήζνπλ ηελ θάζε 

ηθαλφηεηα. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Carroll (1993), «ηα ηεζη δε θνξηίδνπλ κε ζπλέπεηα ζε 

δηαθξηηνχο παξάγνληεο ή κπνξεί λα θνξηίδνπλ αδηαθξίησο ζε έλα αξηζκφ παξαγφλησλ» 

(ζει.308). Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ηεζη ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο είλαη 

αξθεηά ζχλζεηα θαη εκπιέθνπλ έλα ζχλνιν απφ γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίιπζή 

ηνπο, νπφηε δελ κπνξεί έλα ηεζη λα κεηξά κία θαη κνλαδηθή ηθαλφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ 

ππάξρεη θαη ε κεγάιε ζχγρπζε ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο φζνλ αθνξά ηα ηεζη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε θάζε παξάγνληα (D‟Oliveira, 2004).  

Πέξα απφ απηφ, ε ζχγρπζε πνπ πξνθαιείηαη κπνξεί λα πξνέξρεηαη θαη απφ ηα ίδηα 

ηα ππνθείκελα, ζηα νπνία ρνξεγνχληαη ηα ηεζη. Ο θάζε καζεηήο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε ηνπ ηδίνπ έξγνπ. Μάιηζηα, ν 

French (1965) απνθάιπςε φηη ηα δηαθνξεηηθά «γλσζηηθά ζηπι» ησλ καζεηψλ, κπνξνχλ λα 
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πξνθαιέζνπλ δηαθπκάλζεηο ζηηο θνξηίζεηο ησλ παξαγφλησλ. Δπηπξφζζεηα, έρεη απνδεηρζεί 

φηη ηα ππνθείκελα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

επίιπζε έξγσλ ηνπ ίδηνπ ηεζη (Kyllonen, Lohman, & Wotz, 1984). 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ηε δνκή ηεο ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Οη Deliyianni, Elia, Gagatsis, Monoyiou θαη 

Panaoura (2009) έρνπλ επηβεβαηψζεη έλα κνληέιν ηξίηεο ηάμεο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο 

αληηιεπηηθήο, ιεηηνπξγηθήο θαη ιεθηηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Δπίζεο, 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηεηακέλε έξεπλα ζηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο ηα ηειεπηαία ρξφληα (Deliyianni, Michael, Monoyiou, Gagatsis, & Elia, 

2011∙Michael, 2012∙ Michael, Elia, Gagatsis & Kalogirou, 2010· Michael, Gagatsis, 

Avgerinos & Kuzniak, 2011∙ Michael, Gagatsis, Lamprianou, Deliyianni, & Monoyiou, 

2011), σζηφζν θξίζεθε ζθφπηκν φκσο λα γίλεη επηβεβαίσζε ηνπ κνληέινπ ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ζηνπο καζεηέο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, κε ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη ε ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ησλ καζεηψλ Δ΄ δεκνηηθνχ κέρξη Β΄ γπκλαζίνπ, απνηειεί κηα 

πνιπδηάζηαηε νληφηεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε ηνπ Duval (1998), 

φηη νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ην γεσκεηξηθφ ζρήκα, ελεξγνπνηψληαο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

γλσζηηθήο ζχιιεςεο. Δπίζεο κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

επηβεβαηψλεηαη φηη ε αληηιεπηηθή ζχιιεςε, ε ηθαλφηεηα δειαδή αλαγλψξηζεο ελφο 

ζρήκαηνο κε ηελ πξψηε καηηά, απνηειεί ηνλ αζζελέζηεξν ηχπν ζχιιεςεο Duval (1999). 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ην κνληέιν πνπ επηβεβαηψζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο γηα ηε δνκή ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο αιιά θαη ηεο ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ησλ καζεηψλ, παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ε δνκή 

ησλ κνληέισλ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ ρνξεγήζεσλ ησλ 

εξγαιείσλ ηεο έξεπλαο, αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα (καζεηέο δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ). Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη 

απφ ην απνηέιεζκα απηφ είλαη φηη ε βαζηθή δνκή ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, 

αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη απφ ηελ Δ΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη παξακέλεη 

αλαιινίσηε κέρξη ηε Β΄ γπκλαζίνπ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ είλαη ζεκαληηθφ, αλ ιεθζεί 

ππφςε ε λνεηηθή αλάπηπμε ησλ αηφκσλ κεηαμχ 10 θαη 13 ρξφλσλ, θαζψο θαη νη δηαθνξέο 
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δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (ζην πιαίζην ηεο Γεσκεηξίαο 1 θαη ηεο Γεσκεηξίαο 2, 

αληίζηνηρα - Houdement θαη Kuzniak, 2003). 

Σν εξψηεκα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο ρσξηθέο θαη ηηο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

αηφκσλ δελ είλαη θαηλνχξην θαη έρεη απαζρνιήζεη εξεπλεηέο ηφζν απφ ην ρψξν ηεο 

ςπρνινγίαο φζν θαη απφ ην ρψξν ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο (Clements & Battista, 1992). 

Οη Pittalis, Mousoulides θαη Christou (2007), επηβεβαίσζαλ έλα δνκηθφ κνληέιν, κε 

Κχπξηνπο καζεηέο ειηθίαο 11-12 ρξφλσλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ρσξηθή ηθαλφηεηα 

απνηειεί ηζρπξφ παξάγνληα πξφβιεςεο ηεο γεσκεηξηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ Δ΄ θαη 

η΄ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία, φκσο, ην εξψηεκα εμεηδηθεχηεθε 

γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ρσξηθή αληίιεςε ησλ καζεηψλ θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζηελ 

ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, πεδίν ην νπνίν δελ έρεη κειεηεζεί 

πξνεγνπκέλσο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο επηβεβαίσζαλ ηελ ππφζεζε φηη ε γεληθή ρσξηθή 

αληίιεςε ησλ καζεηψλ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Δπηβεβαηψλεηαη έηζη ην γεληθφ ζπκπέξαζκα ησλ 

Del Grande (1987) θαη ν Bishop (1980, 1983) φηη ε ρσξηθή αληίιεςε απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο γεσκεηξίαο θαη ηεο ζηεξενκεηξίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ην κνληέιν απηφ επηβεβαηψζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 3 θαηεγνξηψλ καζεηψλ, φπσο 

πξνέθπςαλ κε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο επίδνζήο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ρσξηθή 

αληίιεςε έρεη ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ζηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο, αζρέησο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηνπο δχν απηνχο γεληθνχο παξάγνληεο.  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο, απνηειεί ε εχξεζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ ηεο ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε 

φηη ν γεληθφο παξάγνληαο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο καδί κε ηνλ παξάγνληα ηεο αληηιεπηηθήο 

ζχιιεςεο, ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ παξάγνληα. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, ν παξάγνληαο απηφο νλνκάζηεθε «Δηδηθή Υσξηθή Αληίιεςε». Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ν παξάγνληαο απηφο πξνβιέπεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηνπο ηξεηο 

άιινπο παξάγνληεο ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο: ηνπο δχν παξάγνληεο ηεο ιεηηνπξγηθήο 

ζχιιεςεο θαη ηνλ παξάγνληα ηεο ιεθηηθήο ζχιιεςεο. Δίλαη δειαδή αλαγθαίν γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, λα θαιιηεξγεζνχλ 

εθηφο απφ ηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ε αληηιεπηηθή ζχιιεςε. Ζ αληηιεπηηθή ζχιιεςε 
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ζχκθσλα κε ην Duval (1995, 1999) είλαη απαξαίηεηε καδί κε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα 

άιια είδε ζχιιεςεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο γεσκεηξηθφ ζρήκα έλα ζρήκα.  

Δπίζεο, ε δεκηνπξγία ηνπ παξάγνληα «Δηδηθή Υσξηθή Αληίιεςε», έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηε ζεσξία ηνπ Fischbein (1993) γηα ηε δηπιή θχζε ηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο. Κάζε  γεσκεηξηθφ ζρήκα έρεη ηαπηφρξνλα ελλνηνινγηθέο θαη ζρεκαηηθέο 

ηδηφηεηεο. Οη ζρεκαηηθέο ηδηφηεηεο αθνξνχλ ηε ζρέζε ησλ γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ κε ην 

ρψξν, ρσξηθή αληίιεςε, ελψ ε ελλνηνινγηθή πηπρή αλαθέξεηαη ζηε ζχλνςε θαη ζηε 

ζεσξεηηθή θχζε πνπ νη γεσκεηξηθέο έλλνηεο κνηξάδνληαη κε φιεο ηηο άιιεο έλλνηεο, 

αληηιεπηηθή ζχιιεςε. Γηα ην ιφγν απηφ, ην γεσκεηξηθφ ζρήκα δελ είλαη κηα απιή έλλνηα, 

αιιά κηα έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε λνεξή εηθφλα ηεο ζην ρψξν, κηα ηδηφηεηα πνπ 

δελ θαηέρνπλ νη ππφινηπεο καζεκαηηθέο έλλνηεο. 

Μέζα απφ ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηεο ζρέζεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ησλ 

παξαγφλησλ ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο, θάλεθε φηη νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ κε φκνην 

ηξφπν ηα έξγα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο παξάγνληεο απηνχο. Παξ‟ φια απηά δηαθξίλεηαη 

κηα κνξθή ζηεγαλνπνίεζεο αλάκεζα ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη νη δηαδηθαζίεο 

πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε έξγα ελλνηνινγηθήο 

ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έξγσλ ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε ζχγθξηζε ηεο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ 

γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Αξρηθά, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα 

θάλεθε φηη θαζψο απμάλεηαη ην ειηθηαθφ επίπεδν, απμάλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη ε 

επίδνζε ησλ καζεηψλ ηφζν ζηα έξγα ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο 

ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, φζν θαη ζηα έξγα ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ ηεο. Απηφ 

κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηελ ειηθηαθή σξίκαλζε (Piaget θαη Inhelder, 1967), αθνχ 

ζχκθσλα θαη κε εξεπλεηέο ε ρσξηθή αληίιεςε θζάλεη ζην επίπεδν σξίκαλζεο θαηά ηελ 

εθεβεία θαη κεηψλεηαη ζηαδηαθά ζηα ηέιε ηεο ειηθίαο ησλ είθνζη (Salthouse, Babcock, 

Skovronek, Mitchel & Palmon, 1990). Ή κπνξεί λα νθείιεηαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Πνιπάξηζκεο κειέηεο, ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο (Ben-Chaim et 

al., 1988· Lord, 1987· Burnett & Lane, 1980), φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεσκεηξίαο, έρνπλ 

δείμεη φηη κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ νη ηθαλφηεηεο κέζα απφ εθπαίδεπζε. 

Δπηπιένλ, κε βάζε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ηελ 

ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο θαηεγνξίεο 

καζεηψλ. Οη θαηεγνξίεο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ ηξεηο νκάδεο ππνθεηκέλσλ κε 
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δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ επίδνζή ηνπο. Απφ ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε Καηεγνξίαο, κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε κε ηα δηαθνξεηηθά είδε 

Γεσκεηξίαο ησλ Houdement θαη Kuzniak (2003). Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη Καηεγνξίεο 1 θαη 2, αληηζηνηρνχλ ζηε Γεσκεηξία 1 (Δκπεηξηθή 

Γεσκεηξία) θαη ε Καηεγνξία 3 αληηζηνηρεί ζηε Γεσκεηξία 2 (Δκπεηξηθή Αμησκαηηθή 

Γεσκεηξία). Ζ Δκπεηξηθή Γεσκεηξία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ πξαγκαηηθφ, θπζηθφ θφζκν 

θαη ε εγθπξφηεηά ηεο πξνθχπηεη απφ ηηο αηζζήζεηο. Οη καζεηέο ηεο Καηεγνξίαο 1 

παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Δλψ, νη καζεηέο ηεο Καηεγνξίαο 2 

έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο αληηιεπηηθήο ζχιιεςεο θαη αξρίδνπλ λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή 

γλψζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο. Μφλνη νη καζεηέο ηεο Καηεγνξίαο 3, αξρίδνπλ λα βιέπνπλ 

ηα αληηθείκελα ζεσξεηηθά θαη αξρίδνπλ λα θάλνπλ επαγσγηθέο απνδείμεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο νξηζκνχο θαη ζεσξήκαηα.    

 

 

Δθπαηδεπηηθέο Δθαξκνγέο 

 

Ζ ρσξηθή αληίιεςε απνηειεί έλα δπλακηθφ εξγαιείν ην νπνίν βνεζά ηνπο καζεηέο, πέξα 

απφ ηε γεσκεηξία, ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη λνεκαηνδφηεζε ηoπ θφζκνπ πνπ ηνπο 

πεξηβάιιεη (Bishop, 1985). Γεληθά, ε ρσξηθή αληίιεςε επηδξά ζεηηθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ησλ καζεκαηηθψλ (Burnett, Lane, & Dratt, 1979· Casey, Nuttall, & Pezaris, 1997· Geary, 

Saults, Liu, & Hoard, 2000· Robinson, Abbott, Berninger, & Busse, 1996), αθνχ ε 

ηθαλφηεηα θαηαζθεπήο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ λνεηηθψλ εηθφλσλ νδεγεί ζε επειημία θαη 

ηζρχ ζηα καζεκαηηθά (Wheatley θαη Reynolds, 1999). Οξγαληζκνί, φπσο ην National 

Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 1989, 2000) έρνπλ αλαγλσξίζεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ 

καζεκαηηθψλ, αθξηβψο ζην ζεκείν πνπ νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηα καζεκαηηθά.   

 ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Κχπξνπ, κε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, 

θαίλεηαη φηη νη ππεχζπλνη αλάπηπμεο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, έιαβαλ ππφςε ηελ 

αλάγθε εηζαγσγήο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο (Πξφγξακκα πνπδψλ Μαζεκαηηθψλ, 2010). 

πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηεο γεσκεηξίαο, έρνπλ εληάμεη, πέξα απφ ηε 

Γηεξεχλεζε ρεκάησλ θαη ηε Γηεξεχλεζε ηνπ Υψξνπ, θαζψο θαη ηε Γηεξεχλεζε 

Μεηαζρεκαηηζκψλ. Βέβαηα, ην πξφγξακκα απηφ δελ έρεη νινθιεξσζεί, αιιά αλακέλεηαη 
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φηη ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ζα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο απηνχο. Όκσο, κέζα απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δηαθαίλεηαη φηη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, ζα πξέπεη ε δηδαζθαιία λα ζηνρεχεη 

πέξα απφ ηε ρσξηθή αληίιεςε θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο αληηιεπηηθήο ζχιιεςεο, αθνχ ν 

ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν ηθαλνηήησλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο 

ιεηηνπξγηψλ ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο, απαξαίηεηε 

δηαδηθαζία γηα ηνλ πεξαηηέξσ ρεηξηζκφ ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ.   

Παξάιιεια, ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ην 

γεγνλφο φηη ε δνκή ηεο ρσξηθή αληίιεςεο παξακέλεη αλαιινίσηε γηα ηνπο καζεηέο ειηθίαο 

10 κέρξη 13 εηψλ. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη ε ειηθία δελ επεξεάδεη ηε δνκή ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο. Φαίλεηαη φηη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλάπηπμεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο απφ ην 

δεκνηηθφ ζρνιείν ζην γπκλάζην είλαη ε δεκηνπξγία «αλαιινίσησλ ελλνηψλ». Χο 

«αλαιινίσην» νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ έξγσλ γηα ηα νπνία ηζρχεη φηη νη κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο παξακέλνπλ ίδηεο ζηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ. 

Δπηπιένλ, πξνζεθηηθή κειέηε θαη αλαδηνξγάλσζε πξέπεη λα γίλεη θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο γεσκεηξίαο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ εκθαλίδεηαη απηφ πνπ επηζεκαίλεη θαη ν Clements (2004), φηη 

δειαδή, ην πεξηερφκελν ηεο γεσκεηξίαο, ζπρλά ηνπνζεηείηαη ζε δεπηεξεχνπζα ζέζε θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηδάζθεηαη ζπζηεκαηηθά, δίλεηαη έκθαζε ζηελ νλνκαζία ησλ 

ζρεκάησλ θαη ηηο ηδηφηεηεο, παξά ζην ρσξηθφ ζπιινγηζκφ. O Duval (2004) ππνζηεξίδεη 

πσο δελ πξέπεη ε δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο λα μεθηλά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζρεκάησλ, 

αθνχ απηφ θαζειψλεη ηνπο καζεηέο ζηελ εηθνληθή εμεηθφληζε. Αδπλαηεί επίζεο λα κεηαβεί 

απφ ην πιαίζην ηεο Δκπεηξηθήο Γεσκεηξίαο ζην πιαίζην ηεο Δκπεηξηθήο Αμησκαηηθήο 

Γεσκεηξίαο, αθνχ γηα ηε κεηάβαζε, απαηηείηαη απφ ην άηνκν αιιαγή ηεο ζεσξίαο ηνπ 

αλαθνξηθά κε ηε θχζε ησλ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία είλαη πιηθά ζην πιαίζην 

ηεο Δκπεηξηθήο Γεσκεηξίαο θαη ζεσξεηηθά ζην πιαίζην ηεο Δκπεηξηθήο Αμησκαηηθήο 

Γεσκεηξίαο (Houdement & Kuzniak, 2003). 

 

 

Δηζεγήζεηο γηα Μειινληηθέο Έξεπλεο 

 

Ζ ρσξηθή αληίιεςε είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη αξθεηνχο εξεπλεηέο εδψ θαη 

αξθεηά ρξφληα θαη αθφκε δελ έρεη εμαληιεζεί. Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπνχζε ζηε 
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κειέηε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο, κε ζθνπφ λα δηαζαθεληζηεί αξρηθά ε δνκή ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο θαζψο θαη λα κειεηεζεί ε αλάπηπμή ηεο ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ησλ καζεηψλ ειηθίαο 10 κέρξη 13 

εηψλ.  

 Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γξαπηνχ ηχπνπ 

δνθίκηα, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κειινληηθέο έξεπλεο ζπλδπαζκφο 

γξαπηνχ ηχπνπ δνθίκηα θαη δπλακηθά δνθίκηα ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (dynamic 

computer-based tests), ηα νπνία δίλνπλ έκθαζε ζηελ ςπρνινγηθή δηαδηθαζία πνπ 

εκπιέθεηαη ζηα έξγα θαη φρη κφλν ζηελ επίδνζε (Grigorenko & Sternberg, 1998). Θα 

κπνξνχζε έηζη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ε θχζε ησλ δνθηκίσλ δηαθνξνπνηεί ηε δνκή ηνπ 

ελφο παξάγνληα πνπ πξνηείλεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. χκθσλα κε ην Yilmaz (2009), νη 

κειέηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο παξνπζηάδνπλ αδπλακία, ιφγσ 

ηνπ φηη δε ιακβάλνπλ ππφςε ηε Γπλακηθή Υσξηθή Ηθαλφηεηα θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο 

ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη σο ηδηαίηεξα ζπζηαηηθά ηνπ πεδίνπ ηεο ρσξηθήο 

αληίιεςεο. 

 Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηε δηαηήξεζε ηεο δνκήο ησλ καζεηψλ ειηθίαο 10 κέρξη 13 

εηψλ, κηα θαιή εηζήγεζε είλαη ε κειέηε ηεο δνκήο ζε ειηθίεο κεγαιχηεξεο ησλ 13 εηψλ. 

Οη ειηθίεο κηθξφηεξεο ησλ 10 εηψλ, δε ζπζηήλνληαη, γηαηί δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δνθίκηα ρσξηθήο αληίιεςεο. Θα ήηαλ ζεκαληηθφ φκσο λα δηεξεπλεζεί 

ε αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ζε κηθξέο ειηθίεο, μεθηλψληαο αθφκε θαη απφ ην 

λεπηαγσγείν. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ε ρξήζε επνπηηθψλ πιηθψλ επηδξά ζεηηθά 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο. Τιηθά, φπσο θχβνη, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιχ 

κηθξέο ειηθίεο. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ έηζη, λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ρσξηθήο αληίιεςεο, ε ζπζηεκαηηθή θαη ζηνρεπκέλε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ ηεο 

πξνδεκνηηθήο ζε κηα δηαρξνληθή κειέηε.  

 Θα ήηαλ επίζεο ελδηαθέξνλ, κηαο θαη ε επίιπζε ησλ έξγσλ ρσξηθήο αληίιεςεο, 

κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ ην «γλσζηηθφ ζηπι» ησλ καζεηψλ, λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

έξεπλα ε νπνία ζα κειεηά θαηά πφζν ηζρχεη ε επίδξαζε απηή. Δπηπιένλ, ζα ήηαλ 

ζεκαληηθφ λα θαλεί πσο αθξηβψο επεξεάδεη ην γλσζηηθφ ζηπι ηνπ καζεηή, ηε ρσξηθή 

αληίιεςε θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ησλ 

καζεηψλ.    

 Δπηπξφζζεηα, ζε κηα κειινληηθή εξγαζία ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί θαη λα 

εθαξκνζηεί έλα εθηεηακέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο κε ζθνπφ λα εξεπλεζεί αλ ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ επίδνζε ζηελ ελλνηνινγηθή 
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ζχιιεςε ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. ην ζρεδηαζκφ ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα 

ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεη ρξήζε πξαγκαηηθψλ επνπηηθψλ πιηθψλ, αθνχ ζρεηηθέο κειέηεο 

έδεημαλ φηη έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο (Ben-Chaim, 

Lappan, & Houang, 1988· Izard, 1987). Όπσο αλαθέξεη θαη ν Greabell (1978), ε ρξήζε 

πνηθηιίαο επνπηηθψλ πιηθψλ είλαη επσθειήο. Δμαηηίαο ηεο αληηιεπηηθήο – ελλνηνινγηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ζηε ρσξηθή λνεκνζχλε, ρξεηάδνληαη θαηάιιειεο αληηιεπηηθέο εκπεηξίεο 

γηα ηε δεκηνπξγία αλαπαξαζηάζεσλ. Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη επθαηξίεο κε ζθνπφ λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ρσξηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζθεπάζνπλ γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη αλαθαηαζθεπέο ησλ εκπεηξηψλ 

θαη λα κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ ζην ρσξηθφ ζπιινγηζκφ (Diezmann & Watters, 2000). 

Κάηη δηαθνξεηηθφ επίζεο, ζα ήηαλ αλ γηλφηαλ ζπλδπαζκφο ηεο ρξήζεο ησλ 

πξαγκαηηθψλ επνπηηθψλ πιηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζην παξεκβαηηθφ 

πξφγξακκα. ε έλα πξψην ζηάδην νη καζεηέο, κπνξεί λα έρνπλ επαθή κε ηα πξαγκαηηθά 

αληηθείκελα θαη ζε έλα δεχηεξν ζηάδην, λα γίλεη δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. Όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Baturo θαη Cooper (2002), ηα ςεθηαθά επνπηηθά 

κέζα απφ ηε κηα είλαη πην αθεξεκέλα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα πιηθά, ιφγσ ηνπ φηη  δελ 

πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα, θαη απφ ηελ άιιε είλαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, ιφγσ ηεο δπλακηθήο ηνπο ππφζηαζεο. χκθσλα κε ηνλ 

Clements (1999), απηή ε δπλακηθή, θαζαξή, επέιηθηε, επαλαιεπηηθή θαη ειεγρφκελε θχζε 

ησλ ςεθηαθψλ ρεηξηζηηθψλ, ηνπο δίλεη ηζρπξφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ρεηξηζηηθψλ κέζσλ. Θα κπνξνχζε επίζεο λα γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ πνπ δέρζεθαλ παξέκβαζε κε ηα ρεηξηζηηθά αληηθείκελα κε ηνπο 

καζεηέο πνπ δέρζεθαλ παξέκβαζε κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  

 Έλα απφ ηα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ φηη ηελ αλάπηπμε 

ηεο ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο δελ επεξεάδεη κφλν ε ρσξηθή 

αληίιεςε, αιιά ν ζπλδπαζκφο ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο κε ηελ αληηιεπηηθή ζχιιεςε. 

Οπφηε, σο επέθηαζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ην 

απνηέιεζκα απηφ είλαη πινπνηήζηκν. Να ζρεδηαζηεί δειαδή, ην απαξαίηεην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ θαη λα ειεγρζεί θαηά πφζν ε εθαξκνγή ηνπ επηδξά ζεηηθά ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζχιιεςεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.    

 Έλα πξάγκα παξακέλεη ζαθέο, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο, φζν 

θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο γεσκεηξίαο: θαη ηα δχν ζέκαηα απνηεινχλ έλα ζχλνιν 

πνιχπινθσλ, γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηα νπνία ζα εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πνιιέο 

εξσηήζεηο. 
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ΓΟΚΗΜΗΟ ΥΩΡΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ  

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΖ: ……..……………………………….………… 

 

 

ΣΑΞΖ:  ………………                                        

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: ……………….. 

 

 

ΥΟΛΔΗΟ:…………………………………………………………………………..… 

 

 

 

 

 

Οδεγίεο: 

 

Να απαληήζεηο ζε όζεο πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο από θάζε κέξνο 

κπνξείο.  

 

Πξέπεη λα απαληεζνύλ εξσηήζεηο από όια ηα κέξε. 

 

Πξνζπάζεζε λα είζαη γξήγνξνο/ε! 

 

Πξέπεη λα αθνινπζείο ην ρξόλν πνπ ζνπ δίλεηαη γηα θάζε κέξνο. 

 

ε επραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία ζνπ! 
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ΜΔΡΟ 1 

 

ην κέξνο απηό δίλεηαη έλα ζρήκα κέζα ζην πιαίζην αξηζηεξά θαη πέληε ζρήκαηα 

δεμηά. Πνην από ηα πέληε ζρήκαηα πνπ βξίζθνληαη δεμηά κπνξεί λα πξνθύςεη από 

περιστρουή τοσ στήματος πνπ βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά; Να ην βάιεηο ζε θύθιν. 

Έρεηο 5 ιεπηά ζηε δηάζεζή ζνπ! 
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ΜΔΡΟ 2 

 

ην κέξνο απηό ζα πξέπεη λα εληνπίζεηο κηα από ηηο θηγνύξεο Α, Β, Γ πνπ είλαη 

θξπκκέλε ζε θάζε ζύλζεηε εηθόλα. Ζ κνξθή απηή είλαη ε ίδηα, όπσο όηαλ 

παξνπζηάδεηαη κόλε ηεο. Να ηε ζρεκαηίζεηο πην έληνλα θαη λα γξάςεηο ην γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε κνξθή απηή.  

Έρεηο 10 ιεπηά ζηε δηάζεζή ζνπ! 
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ΜΔΡΟ 3 

 

ην κέξνο απηό ζα πξέπεη λα εληνπίζεηο ηελ απιή κνξθή πνπ είλαη θξπκκέλε ζηα 

ζύλζεηα ζρέδηα. Να βάιεηο √ θάησ από ηε ζύλζεηε εηθόλα ζηελ νπνία ππάξρεη ίδηα ε 

απιή κνξθή.  

Έρεηο 3 ιεπηά ζηε δηάζεζε ζνπ! 

 

 

 

Απιή κνξθή: 
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Απιή κνξθή: 
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ΜΔΡΟ 4 
 

ην κέξνο απηό ππάξρεη πάλσ από ηε γξακκή έλα ζρήκα. Να βάιεηο ζε θύθιν πνηα 

από ηα ζρήκαηα πνπ βξίζθνληαη θάησ από ηε γξακκή πξέπεη λα ΔΝΩΘΟΤΝ ώζηε λα 

θαηαζθεπαζηεί ην ζρήκα πνπ βξίζθεηαη πάλσ από απηή (ηα ζρήκαηα κπνξνύλ κόλν 

λα περιστραυούν). Σα ζρήκαηα πνπ ζα ελσζνύλ κπνξεί λα είλαη από 2 κέρξη 5. Θα ζε 

βνεζνύζε αλ δσγξάθηδεο θάπνπ ηνλ ηξόπν πνπ ηαηξηάδνπλ ηα ζρήκαηα. 

Έρεηο 10 ιεπηά ζηε δηάζεζή ζνπ! 

 

 

Παξάδεηγκα: 

 

 

 
 

 

Σε απηό ην παξάδεηγκα ρξεηάδεηαη λα ελσζνύλ ηα ηξία ζρήκαηα πνπ έρνπλ θπθισζεί γηα λα 

ζρεκαηηζηεί ην νξζνγώλην πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ηε γξακκή, όπσο θαίλεηαη πην θάησ: 

 
 

 
 

Σε απηό ην παξάδεηγκα ρξεηάδεηαη λα ελσζνύλ ηα ηέζζεξα ζρήκαηα πνπ έρνπλ θπθισζεί 

γηα λα ζρεκαηηζηεί ην νξζνγώλην πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ηε γξακκή, όπσο θαίλεηαη πην 

θάησ: 
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ΜΔΡΟ 5 
 

ην κέξνο απηό παξνπζηάδεηαη πάλσ από ηε γξακκή ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 

δηπιώλεηαη έλα ηεηξάγσλν ραξηόλη θαη ε ζέζε ζηελ νπνία αλνίγνπκε κηα ηξύπα όηαλ 

ην ραξηόλη είλαη δηπισκέλν. Να βάιεηο ζε θύθιν ην ζρήκα θάησ από ηε γξακκή πνπ 

δείρλεη πώο ζα θαίλεηαη ην ραξηόλη όηαλ αλνηρηεί. 

Έρεηο 5 ιεπηά ζηε δηάζεζή ζνπ! 
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       Α                          Β                             Γ                           Γ                           Δ  

 

1.  

 

  

 

 

 

 

           Α                          Β                       Γ                         Γ                         Δ 
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Υ



 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

       Α                          Β                             Γ                           Γ                           Δ  

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

       Α                          Β                             Γ                           Γ                           Δ  

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

       Α                          Β                             Γ                           Γ                           Δ  
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 ΚΑ
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ΡΟ
Υ



 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

       Α                          Β                             Γ                           Γ                           Δ 

 

 

6.  

 

 

 

 

  

 

 

 

       Α                            Β                             Γ                        Γ                           Δ  

 

 

7. 

 

 

 

       Α                          Β                             Γ                           Γ                           Δ  

 

 

ΠΑ
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 ΚΑ
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ΡΟ
Υ



 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

       Α                          Β                             Γ                           Γ                           Δ  

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

       Α                          Β                             Γ                        Γ                           Δ  

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Α                          Β                             Γ                             Γ                           Δ  ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
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ΓΗ
ΡΟ
Υ



 

ΜΔΡΟ  6 

 

ην κέξνο απηό πξέπεη λα ΦΑΝΣΑΣΔΗ όηη βξίζθεζαη ζε έλα από ηα 7 ζεκεία πνπ 

θαίλνληαη  ζηελ εηθόλα θαη όηη θνηηάδεηο ΠΡΟ έλα από ηα ππόινηπα ζεκεία. ην 

θέληξν ηνπ θύθινπ είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεζαη θαη ην θαηαθόξπθν ηόμν 

δείρλεη ην ζεκείν πξνο ην νπνίν θνηηάδεηο. Πξέπεη λα ζρεδηάζεηο ην θαηάιιειν ηόμν 

ζηνλ θύθιν πνπ αθνινπζεί γηα λα δείμεηο ηε ζέζε ελόο αληηθεηκέλνπ.  

Έρεηο 3 ιεπηά ζηε δηάζεζή ζνπ! 

 

 

 

 

Παξάδεηγκα:  

 
 

 

Να θαληαζηείο όηη βξίζθεζαη ζην ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ θαη βιέπεηο πξνο ηα ΦΩΣΑ 

ΣΡΟΥΑΗΑ.  

Να ΓΔΗΞΔΗ πην θάησ ηε ζέζε ηνπ ζήκαηνο “STOP”, ζρεδηάδνληαο ην θαηάιιειν ηόμν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

απηνθίλεην 

θώηα ηξνραίαο 

“STOP” ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να θαληαζηείο όηη βξίζθεζαη ζηε ΓΑΣΑ θαη θνηηάδεηο πξνο ην ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ. 

Να ΓΔΗΞΔΗ πην θάησ ηε ζέζε ηνπ ΠΗΣΗΟΤ, ζρεδηάδνληαο ην θαηάιιειν ηόμν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γάηα 

απηνθίλεην 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να θαληαζηείο όηη βξίζθεζαη ζηε ζέζε ηνπ ΛΟΤΛΟΤΓΗΟΤ θαη θνηηάδεηο πξνο ηε ηνπ 

ζήκαηνο “STOP”. 

Να ΓΔΗΞΔΗ πην θάησ ηε ζέζε ηνπ ΓΔΝΣΡΟΤ, ζρεδηάδνληαο ην θαηάιιειν ηόμν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“STOP” 

ινπινύδη 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να θαληαζηείο όηη βξίζθεζαη ζηε ζέζε ηεο ΓΑΣΑ θαη θνηηάδεηο πξνο ην ΛΟΤΛΟΤΓΗ. 

Να ΓΔΗΞΔΗ πην θάησ ηε ζέζε ηνπ STOP, ζρεδηάδνληαο ην θαηάιιειν ηόμν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γάηα 

ινπινύδη 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



 

ΜΔΡΟ 7 

 

ην κέξνο απηό παξνπζηάδεηαη ζηα αξηζηεξά έλα θνκκάηη ραξηόλη ην νπνίν ζα 

δηπισζεί θαηά κήθνο ησλ ΓΗΑΚΔΚΟΜΜΔΝΩΝ γξακκώλ γηα λα ζρεκαηηζηεί ην 

ζηεξεό πνπ ππάξρεη ζηα δεμηά. Να ζεκεηώζεηο ζηνλ πίλαθα ηελ ΑΚΜΖ ηνπ ζηεξενύ 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αξηζκεκέλε πιεπξά ηνπ ραξηνληνύ.  

Έρεηο 5 ιεπηά ζηε δηάζεζή ζνπ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ΒΓ 

2 ΓΖ 

3 ΑΓ 

4 ΓΓ 

5 ΓΖ 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
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ΡΟ
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1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 AΓ 

2  

3  

4  

5  

1 ΓΔ 

2  

3  

4  

5  ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



 

3.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ΓΕ 

2  

3  

4  

5  

1 ΒΓ 

2  

3  

4  

5  
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Υ



 

ΜΔΡΟ  8 

 

ην κέξνο απηό δίλεηαη θάζε θνξά έλα δεύγνο από θύβνπο κε ζύκβνια. ε θάζε 

πιεπξά ππάξρεη ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ζύκβνιν. Να απνθαζίζεηο θαηά πόζν νη θύβνη 

κπνξεί λα είλαη ΗΓΗΟΗ ή ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΗ. Οη θύβνη είλαη ίδηνη αλ ν έλαο κπνξεί λα 

πξνθύςεη από πεξηζηξνθή ηνπ άιινπ.  

Έρεηο 5 ιεπηά ζηε δηάζεζή ζνπ! 

 

 

 

Παξάδεηγκα: 

  
                                                        Ίδηνη  Γηαθνξεηηθνί 

 

 

Σην παξάδεηγκα απηό νη θύβνη είλαη δηαθνξεηηθνί γηαηί όηαλ πεξηζηξέςνπκε ηνλ πξώην 

θύβν πξνο ηα αξηζηεξά γηα λα έρνπκε ην Α ζηελ ίδηα ζέζε πνπ είλαη ζην δεύηεξν θύβν, ην 

N ζα βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ Α θαη όρη ζηε δεμηά ηνπ όπσο εκθαλίδεηαη ζην 

δεύηεξν θύβν. 

 

 

 

 

1.         

                                                        

 Ίδηνη  Γηαθνξεηηθνί 

 

 

2.  

 

                                                                                          

 

 

Ίδηνη  Γηαθνξεηηθνί 

 

 

3. 

                 Ίδηνη                Γηαθνξεηηθνί           

 

 

   

 

ΠΑ
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ΓΙΩ
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ΡΟ
Υ



 

4.  

           Ίδηνη              Γηαθνξεηηθνί 

 

 

 

5.  

               Ίδηνη              Γηαθνξεηηθνί 

 

 

 

6.  

                  Ίδηνη              Γηαθνξεηηθνί 

 

 

 

7.  

             Ίδηνη              Γηαθνξεηηθνί 

 

 

 

8. 

            Ίδηνη              Γηαθνξεηηθνί 

 

 

 

 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ
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ΡΟ
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9. 

  Ίδηνη              Γηαθνξεηηθνί  
 

 

 

 

10. 

                 Ίδηνη              Γηαθνξεηηθνί  
 

 

 

 

 

11. 

                   Ίδηνη              Γηαθνξεηηθνί  
 

 

 

 

 

12. 

               Ίδηνη              Γηαθνξεηηθνί  
 

 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



 

 ΜΔΡΟ 9 

1. Να δσγξαθίζεηο πσο ζα θαίλεηαη ην επίπεδν ηνπ λεξνύ όηαλ ην κπνπθάιη γείξεη 

από ηελ όξζηα ζέζε πνπ βξίζθεηαη ζηηο ζέζεηο Α θαη Β πνπ θαίλνληαη πην θάησ. 

Έρεηο 3 ιεπηά ζηε δηάζεζή ζνπ! 

 
 

2. Έλα λήκα κε έλα βαξίδην θξέκεηαη από ηελ θνξπθή ηνπ απηνθηλήηνπ, όπσο 

θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρήκα. Να δσγξαθίζεηο πσο ζα θαίλεηαη ην λήκα κε ην 

βαξίδην ζηηο δύν ζέζεηο πάλσ ζην ιόθν. 

 
 

3. Πώο ζα θαίλεηαη ην λεξό κέζα ζην δνρείν όηαλ γείξεη από ηελ όξζηα ζέζε πνπ 

βξίζθεηαη; Να βάιεηο ζε θύθιν ηε ζσζηή απάληεζε. 

 

 
 

 

 ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
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ΓΗ
ΡΟ
Υ



 

ΜΔΡΟ 10 

 

ην κέξνο απηό δίλνληαη εηθόλεο από ρέξηα. Κάπνηεο από απηέο ηηο εηθόλεο 

αλαπαξηζηνύλ δεμί ρέξη θαη θάπνηεο εηθόλεο αξηζηεξό ρέξη. Δάλ ε εηθόλα αλαπαξηζηά 

δεμί ρέξη λα ζεκεηώζεηο √ ζην δεμί ηεηξάγσλν, εάλ αλαπαξηζηά αξηζηεξό ρέξη λα 

ζεκεηώζεηο √ ζην αξηζηεξό ηεηξάγσλν.  

Έρεηο 3 ιεπηά ζηε δηάζεζή ζνπ! 

 

 

Παξάδεηγκα: 
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ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
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Υ



 

ΜΔΡΟ 11 

 

ην κέξνο απηό δίλνληαη δηάθνξα κπιεγκέλα ζρήκαηα, κε θάπνηνπο αξηζκνύο κέζα ζε 

απηά. Να παξαηεξήζεηο πξνζεθηηθά ηελ θάζε εηθόλα θαη λα απαληήζεηο ζηηο 

εξσηήζεηο  πνπ αθνινπζνύλ. 

Έρεηο 5 ιεπηά ζηε δηάζεζή ζνπ!  

 

 

Παξάδεηγκα: 

ηελ πην θάησ εηθόλα, πνηνο αξηζκόο είλαη κέζα ζην ηεηξάγσλν, αιιά όρη κέζα ζην 

ηξίγσλν;    

 

Απάντηση: ην 2 

 
 

 

1. ηε δηπιαλή εηθόλα: 

 

 Πνηνο αξηζκόο είλαη κέζα θαη ζηα 

ηξία ζρήκαηα; 

Απάληεζε:_____________ 

 

 

 Πνηνο αξηζκόο είλαη κέζα ζην 

ηξίγσλν θαη ζην ηεηξάγσλν, αιιά 

όρη ζηνλ θύθιν; 

Απάληεζε: _____________ 

 

 

 Πνην είλαη ην άζξνηζκα ησλ αξηζκώλ πνπ είλαη κέζα ζην ηεηξάγσλν, αιιά όρη 

ζηνλ θύθιν θαη ην ηξίγσλν; 

Απάληεζε: ______________________________ 

 

 

 

 Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ αξηζκώλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ 

θύθιν θαη όρη ζην ηξίγσλν θαη ην ηεηξάγσλν κε ηνλ αξηζκό πνπ βξίζθεηαη κέζα 

ζην ηξίγσλν θαη όρη κέζα ζηνλ θύθιν θαη ην ηεηξάγσλν; 

Απάληεζε: ______________________________ 

 

 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



 

2.   ηελ πην θάησ εηθόλα κπεξδεύηεθαλ έλα αριάδη, κηα κπαλάλα, έλα κήιν, έλα 

ιεκόλη θαη ιίγν ζηαθύιη. Να παξαηεξήζεηο πξνζεθηηθά ηελ εηθόλα θαη λα 

απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 
 Πνηνο αξηζκόο βξίζθεηαη κόλν κέζα ζην ιεκόλη θαη ζην κήιν; 

Απάληεζε: ______________________________ 

 

 

 Πνηνο αξηζκόο βξίζθεηαη κόλν κέζα ζην κήιν, ην ιεκόλη θαη ηελ κπαλάλα θαη 

όρη ζην ζηαθύιη θαη ζην αριάδη; 

Απάληεζε: ______________________________ 

 

 

 Πνηνο αξηζκόο βξίζθεηαη κόλν κέζα ζην κήιν, ην αριάδη θαη ην ζηαθύιη; 

Απάληεζε: ______________________________ 

 

 

 Πνηα ε δηαθνξά ηνπ αξηζκνύ πνπ βξίζθεηαη κόλν κέζα ζην ζηαθύιη θαη ηελ 

κπαλάλα κε ηνλ αξηζκό πνπ βξίζθεηαη κόλν κέζα ζην ζηαθύιη θαη ζην αριάδη; 

Απάληεζε: ______________________________ 

 ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



 

ΓΟΚΗΜΗΟ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ 

 

 

 

 

1. Να ζπκπιεξώζεηο ηηο παξαθάησ θξάζεηο. Να ρξεζηκνπνηήζεηο ηηο ιέμεηο 

πνπ λνκίδεηο  όηη ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα. 

 

 

Τν ζρήκα ΗΚΛΘ είλαη  …………………………. 

Τν ζρήκα ΔΕΖΛ είλαη …………………………. 

Τν ζρήκα ΛΓΘ είλαη …………………………... 

 

 

 

 

2. Να κειεηήζεηο πξνζεθηηθά ην παξαθάησ ζρήκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Πόζα ηεηξάγσλα βιέπεηο ζην ζρήκα;   ......………………………………………... 

Β. Να ηα νλνκάζεηο: 

..………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………… 

  





  



  

Έρεηο 20 ιεπηά ζηε δηάζεζή ζνπ γηα απηό ην κέξνο. 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



 

3. ην πην θάησ ζρήκα παξηζηάλεηαη έλα ηεηξάγσλν θαη έλα νξζνγώλην ηξίγσλν. Σν 

κήθνο ηεο πιεπξάο ΓΔ είλαη 8 cm, ηεο πιεπξάο ΓΔ είλαη 10 cm θαη ηεο πιεπξάο ΒΓ 

είλαη 6 cm. Να ππνινγίζεηο ην κήθνο ηεο πιεπξάο ΓΓ θαη λα δείμεηο ηνλ ηξόπν πνπ 

εξγάζηεθεο γηα λα ην βξεηο. 

 

 

Σξόπνο ιύζεο: 

 

..………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………. 

..………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………. 

..………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………...  

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



 

4. Σν ηξαπέδην θαη ην νξζνγώλην έρνπλ ην ίδην εκβαδό. Να ππνινγίζεηο ην κήθνο ηεο 

πιεπξάο ηνπ νξζνγσλίνπ θαη λα εμεγήζεηο ηνλ ηξόπν πνπ εξγάζηεθεο. 

 

3 cm

3 cm

4 cm

3 cm

5 cm 5 cm

4 cm  

Σν κήθνο ηεο πιεπξάο ηνπ νξζνγσλίνπ είλαη ……… εθαηνζηά, 

γηαηί………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……… 

 

 

5. Ζ Μαξία πξέπεη λα ηαηξηάμεη ηηο θάξηεο πνπ δείρλνπλ ίδηα ζρήκαηα. Να βάιεηο  ζε 

θύθιν ηνλ αξηζκό ηεο θάξηαο πνπ δείρλεη αθξηβώο ην ίδην ζρήκα κε ηελ θάξηα ηεο 

Μαξίαο.  

 

 

 

 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



 

6. Ο Θενδόζεο έλσζε ην ηξίγσλν 1 θαη ην ηξίγσλν 2 κε ηνλ ηξόπν πνπ θαίλεηαη πην 

θάησ θαη έθηηαμε ηε θηγνύξα Α. Να ππνινγίζεηο ηελ πεξίκεηξν ηεο θηγνύξαο Α. 

 

 

 

Ζ πεξίκεηξνο ηεο θηγνύξαο Α είλαη ………… εθαηνζηά, 

γηαηί…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Σν ζρήκα ΑΒΓΓ είλαη νξζνγώλην. Να παξαηεξήζεηο ηα ζθηαζκέλα νξζνγώληα 1 θαη 

2. Να βάιεηο ζε θύθιν ηε ζσζηή πξόηαζε θαη λα αηηηνινγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ. 

 

α. Σν νξζνγώλην 1 έρεη κεγαιύηεξν εκβαδόλ από ην νξζνγώλην 2,  

β. Σν νξζνγώλην 1 έρεη ίζν εκβαδόλ κε ην νξζνγώλην 2,  

γ.  Σν νξζνγώλην 1 έρεη κηθξόηεξν εκβαδόλ από ην νξζνγώλην 2,  

 

γηαηί…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



 

8. Έλαο βνζθόο ζέιεη λα βγάιεη ην θνπάδη ηνπ λα βνζθήζεη. Θέιεη λα βξεη έλα ρσξάθη 

όπνπ λα ππάξρεη πολύ τορτάρι γηα ηα πξόβαηά ηνπ. Ο βνζθόο δπζθνιεύεηαη λα 

δηαιέμεη κεηαμύ ηνπ ρσξαθηνύ Α θαη Β. Να εηζεγεζείο ζην βνζθό πνην ρσξάθη από ηα 

δύν λα επηιέμεη, ώζηε ηα πξόβαηά ηνπ λα έρνπλ το περισσότερο τορτάρι  θαη λα 

εμεγήζεηο ηελ επηινγή ζνπ. 

 

Ο βνζθόο πξέπεη λα επηιέμεη: 

α) Τν Α 

β) Τν Β 

γ) Έρνπλ θαη ηα δύν ην ίδην ρνξηάξη 

 

γηαηί…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

9. Μέζα ζην ηξίγσλν ΑΒΓ ππάξρνπλ θξπκκέλα 3 παξαιιειόγξακκα θαη 1 ηξαπέδην. 

Μπνξείο λα ηα εληνπίζεηο θαη λα ηα νλνκάζεηο;  

 

Παξαιιειόγξακκα:  

1. …………….. 

2. …………….. 

3. …………….. 

 

Σξαπέδην: …………………… 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



 

10. ηελ πην θάησ εηθόλα ην ζρήκα 1 είλαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν, ην ζρήκα 2 είλαη 

νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν θαη ηα ζρήκαηα 3 θαη 4 είλαη ηεηξάγσλα. Να ζπγθξίλεηο 

ηα επζύγξακκα ηκήκαηα ΑΓ θαη ΘΗ.  

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ



 

11. ην πην θάησ ζρήκα  ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο (ΓΑ = ΓΒ). Να ππνινγίζεηο 

ηηο γσλίεο â , ˆ1 , 2̂  θαη ̂  θαη λα εμεγήζεηο ηνλ ηξόπν πνπ εξγάζηεθεο γηα λα ηηο 

ππνινγίζεηο.  

 

 

Ζ γσλία ˆ1  είλαη ……… κνίξεο, 

γηαηί…………………..………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Ζ γσλία 2̂  είλαη ……… κνίξεο, 

γηαηί…………………..………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Ζ γσλία â  είλαη ……… κνίξεο, 

γηαηί…………………..………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

Ζ γσλία ̂  είλαη ……… κνίξεο, 

γηαηί…………………..………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΚΑ
ΛΟ
ΓΗ
ΡΟ
Υ




