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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σα ζχγρξνλα Α Π  ησλ Μαζεκαηηθψλ – ζχκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο-   

ζηεξίδνληαη ζε ζεσξίεο κάζεζεο θαη κνληέια δηδαζθαιίαο φπσο ν θνηλσληθφο 

επνηθνδνκεηηζκφο  θαη ε αλαθαιππηηθή δηεξεπλεηηθή κάζεζε ελψ ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα αμηνπνηνχληαη νη αλαθαιππηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε 

ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία κε απψηεξν ζηφρν 

φισλ ησλ πξνζεγγίζεσλ, ηε κάζεζε κε θαηαλφεζε. Δπηρεηξήζακε κε ηελ παξνχζα 

εξγαζία λα δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν απηέο νη ζεσξεηηθέο επηινγέο  έρνπλ 

αληίθξηζκα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ καζεκαηηθψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ φζνλ 

αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ θαη θαηά πφζν απηή βξίζθεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηα επίπεδα γεσκεηξηθήο ζθέςεο ηεο ζεσξίαο ησλ Van Hiele. 

Δπηπιένλ  ε ππνβάζκηζε ηεο Γεσκεηξίαο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ 

καζεκαηηθψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ αιιά θαη νη δπζθνιίεο πνπ πνιινί καζεηέο 

ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζπλαληνχλ ζηε γεσκεηξία, απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. 

Αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο, δηαθξίλεηαη ζε ηξία κέξε. ην 

πξψην κέξνο γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο. πγθεθξηκέλα 

αλαθέξνληαη ελ ζπληνκία  νη ζεσξίεο κάζεζεο νη νπνίεο άζθεζαλ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ Παηδαγσγηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ, γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε 

ζεσξία ησλ Van Hiele γηα ηα επίπεδα γεσκεηξηθήο ζθέςεο, πνπ ηαπηφρξνλα απνηειεί 

θαη δηδαθηηθφ κνληέιν,  θαζψο θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίδνληαη ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ Μαζεκαηηθψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζχκθσλα κε ηα λέα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Δπίζεο γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηηο δπζθνιίεο 

πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο ζηε κάζεζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ  θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο.  

ην δεχηεξν κέξνο επηρεηξνχκε κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, λα δηεξεπλήζνπκε πψο παξνπζηάδνληαη θαη 

δηδάζθνληαη ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά , κέζα απφ πνηεο δξαζηεξηφηεηεο,  πνηεο 

καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ελζαξξχλνληαη θαη πνηεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πξνηείλνληαη θαζψο θαη πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη πνηνο ησλ 

καζεηψλ ζηηο πξνζεγγίζεηο απηέο. 

ην ηξίην κέξνο επηρεηξείηαη ε ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ 

θαη ε αλάδεημε ηνπ θπξίαξρνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο σο πξνο ηηο παξαπάλσ 

δηαζηάζεηο, κε αλαθνξά ζηα επίπεδα γεσκεηξηθήο ζθέςεο  ηεο ζεσξίαο Van Hiele 

αιιά θαη ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν ζηεξίδνληαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα  

θαζψο θαη πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο κε ηα πιαίζηα απηά.   

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ  ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

Θεσξίεο κάζεζεο, νη νπνίεο άζθεζαλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

Παηδαγσγηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ: 

Μπισεβιοπιζηική Θευπία: Η κπηρεβηνξηζηηθή ζεσξία κάζεζεο ή 

κπηρεβηνξηζκφο, φπσο αιιηψο νλνκάδεηαη, ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε κάζεζε θαη ε 

απφθηεζε γλψζεο είλαη απνηειέζκαηα ηεο αιιειεμάξηεζεο αλάκεζα ζηα 
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εξεζίζκαηα, πνπ δέρεηαη ην άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζηα 

εξεζίζκαηα απηά. 

Θευπία ηος Ολομοπθικού Πεδίος επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηνπ ζπλφινπ θαη 

φρη ζηα κέξε, ηα νπνία ηα απνηεινχλ. Ο άλζξσπνο, βξίζθεηαη ζε ακνηβαία 

αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε κάζεζε παίδνπλ νη 

δπλάκεηο, ηα θίλεηξα θαη ν ηειηθφο ζθνπφο. 

Θευπία Επεξεπγαζίαρ Πληποθοπιών Ο εγθέθαινο, ιεηηνπξγεί φπσο έλαο 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, ζηνλ νπνίν εηζάγνληαη ζηνηρεία πιεξνθνξηψλ, γίλεηαη ε 

επεμεξγαζία ηνπο θαη πξνθχπηνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ δείρλνπλ φηη ε κάζεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε. Η ζεσξία επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηε 

κλήκε. ε νπνία, δηαθξίλεηαη ζε βξαρππξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε. 

Θευπία ηυν Ιεπαπσιών  κάζεζεο, ε δηάξζξσζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ βηβιίσλ, 

αιιά θαη ε δηδαζθαιία ηνπ καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ αθνινπζνχλ κηα πνξεία απφ ην 

απιφ ζην ζχλζεην. 

Αναπηςξιακή Θευπία: ε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ εμειίζζεηαη ζε 

ηέζζεξα ζηάδηα, ησλ νπνίσλ ε ζεηξά δηαδνρήο παξακέλεη ακεηάβιεηε. 

Θευπία ηηρ Ανακάλςτηρ: ε κάζεζε δε κεηαδίδεηαη, αιιά θαηαζθεπάδεηαη θαη 

θαηαθηάηαη απφ ην καζεηή. Η κάζεζε απαηηεί εμεξεχλεζε, πεηξακαηηζκφ, 

αλαθαηαζθεπή ηεο γλψζεο, αλαθάιπςε. 

Κονζηποςκηιβιζμόρ: Η βαζηθή παξαδνρή ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ είλαη φηη ν 

άλζξσπνο θαηαζθεπάδεη ηε γλψζε θαη δελ ηε δέρεηαη παζεηηθά. Η θηλεηήξηα δχλακε 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο γλψζεο είλαη πάληα κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, ηελ 

νπνία νη ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ αηφκνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ. Απηή ε 

αζπκθσλία θαη αζηάζεηα νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζε ελεξγνπνίεζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ 

γλσζηηθψλ δνκψλ, ζε ηξνπνπνίεζή ηνπο θαη ζε θαηαζθεπή λέσλ γλψζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπηεί θαη λα επηιπζεί ην πξφβιεκα (Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθψλ- 

ηνηρεία Γηδαθηηθήο). 

 

ηεξενκεηξία 

ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ε Γεσκεηξία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

άμνλεο ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ θαη δελ απνηειεί μερσξηζηφ κάζεκα φπσο 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ο  Σνπκάζεο 2002 ππνζηεξίδεη φηη ε αμία ηεο 

γεσκεηξίαο είλαη αδηακθηζβήηεηε γηα ηνπο εμήο ηνπιάρηζηνλ βαζηθνχο ιφγνπο: 

 Βνεζάεη ζηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ. 

 Καιιηεξγεί ηελ ηθαλφηεηα λνεξήο ζχιιεςεο ησλ αληηθεηκέλσλ. 

 πλδέεη άκεζα ηα καζεκαηηθά κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

 Βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε αθεξεκέλσλ ηδεψλ απφ άιιεο πεξηνρέο ησλ 

καζεκαηηθψλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο γεσκεηξηθψλ κνληέισλ εξκελείαο. 

 Απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα ελφο καζεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο – 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πην απινχ θαη θαηαλνεηνχ γηα ηνπο καζεηέο. 

Η γεσκεηξία είλαη ινηπφλ, ε επηζηήκε ηεο ινγηθήο έλα θαζαξά 

νπηηθνπαξαζηαηηθφ κάζεκα πνπ ηνλίδεη ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, πεξηζζφηεξν ίζσο 

απφ θάζε άιιν κάζεκα, θαζψο πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο λα εθθξάζνπλ ηηο 
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ηδέεο ηνπο γχξσ απφ ηηο εηθφλεο θαη ηα ζρήκαηα, ηνπο βνεζάεη λα αλαιχνπλ ηε κνξθή 

ελφο ζπιινγηζκνχ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ εγθπξφηεηα ή φρη ελφο επηρεηξήκαηνο ζην 

πιαίζην ησλ γεσκεηξηθψλ ηδηνηήησλ ησλ ζρεκάησλ θαη θαη’ επέθηαζε ζε 

πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (Σνπκάζεο, 2002).  

Η δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,  αξρίδεη απφ 

ηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη δηαξθεί κέρξη ην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο ελψ ε δηάηαμε ηεο χιεο είλαη ζπεηξνεηδήο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη 

καζεκαηηθέο- γεσκεηξηθέο έλλνηεο εηζάγνληαη ζηνπο καζεηέο απφ λσξίο θαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, εκπινπηίδνληαη θαη παξνπζηάδνληαη κε ζπζηεκαηηθφηεξε 

νξγάλσζε θαη απμαλφκελε αθξίβεηα. 

Με ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ηεο γεσκεηξίαο αζρνιήζεθαλ εθηελέζηεξα νη 

Οιιαλδνί παηδαγσγνί, Dina van Hiele- Geldol θαη ν άληξαο ηεο Pierre Marie van 

Hiele, νη νπνίνη ην 1957, αλέπηπμαλ ην κνληέιν van Hiele γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

γεσκεηξηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ, ην νπνίν πεξηγξάθεη πέληε ηεξαξρηθά δνκεκέλα 

επίπεδα ζθέςεο, απφ ηα νπνία δηέξρνληαη νη καζεηέο θαζψο αλαπηχζζεηαη ε 

γεσκεηξηθή ηνπο ζθέςε.  χκθσλα κε ηε ζεσξία van Hiele, ν καζεηήο κε ηε βνήζεηα 

θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ εκπεηξηψλ, μεθηλά απφ ην αξρηθφ ή βαζηθφ επίπεδν, φπνπ 

γίλεηαη ε απιή παξαηήξεζε ηνπ ρψξνπ, δηέξρεηαη ηεξαξρηθά απφ ηα επφκελα ζηάδηα , 

γηα λα θαηαιήμεη ζην πςειφηεξν επίπεδν, ηεο απζηεξφηεηαο, ην νπνίν έρεη ζρέζε κε 

ηππηθέο- αθεξεκέλεο πιεπξέο ηεο παξαγσγηθήο ζθέςεο 

χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ηα πξντφληα ζθέςεο ζε θάζε επίπεδν είλαη ηα ίδηα 

κε ηα αληηθείκελα ζθέςεο ζην επφκελν. Δπίζεο  :  

1) Σα επίπεδα έρνπλ κηα θαζνξηζκέλε δηαδνρηθή ζεηξά. Γηα λα 

πξνρσξήζνπλ ηα παηδηά ζε έλα νπνηνδήπνηε επίπεδν πάλσ απφ ην 0, πξέπεη λα 

πεξάζνπλ απ’ φια ηα πξνεγνχκελα. Η ππεξπήδεζε ελφο επηπέδνπ είλαη ζπάλην 

θαηλφκελν. Σα επίπεδα δελ εμαξηψληαη απφ ηελ ειηθία. Ωζηφζν ε πιεηνλφηεηα ησλ 

παηδηψλ κέρξη θαη ηε Γ΄ αθφκε θαη ηε Γ΄ δεκνηηθνχ βξίζθνληαη ζην επίπεδν 0. 

2) Η πξφνδνο απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηε δηδαζθαιία πνπ ιακβάλεη θάπνηνο θαζψο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ γεσκεηξηθψλ 

εκπεηξηψλ ηνπ παηδηνχ παξά απφ ηελ ειηθία. (Έηζη ε κέζνδνο, ε νξγάλσζε, ην 

πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ 

κεγάιε παηδαγσγηθή αμία.) 

3) Όηαλ ε δηδαζθαιία ή ε γιψζζα είλαη θαηά έλα επίπεδν κεγαιχηεξα 

απφ εθείλν ηνπ παηδηνχ, ζα ππάξρεη έιιεηςε επηθνηλσλίαο. Η κάζεζε επηηπγράλεηαη 

κφλν φηαλ ε δηδαζθαιία αληαπνθξίλεηαη ζην γεσκεηξηθφ επίπεδν πνπ βξίζθεηαη ν 

καζεηήο.(Walle, 2005)  

ηε βάζε ησλ επηηπρεκέλσλ γεσκεηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη 

ηνπ γπκλαζίνπ βξίζθνληαη νη ρεηξαπηηθέο θαη δηαδξαζηηθέο εκπεηξίεο θαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο. Δίλαη γεγνλφο σζηφζν, φηη νη εθπ/θνί , εηδηθά ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο δε ρξεζηκνπνηνχλ δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γεσκεηξίαο. 

(Κακπνπξίδε)   

 Σν αλαιπηηθφ  πξφγξακκα ηεο γεσκεηξίαο ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο γεσκεηξηθήο ζπιινγηζηηθήο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ ρψξνπ. Όζνη 

πεξηζζφηεξνη είλαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα ηαμηλνκήζνπκε θαη λα 

δηαθξίλνπκε ηα ζρήκαηα, ηφζν θαιχηεξα κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.  Σα 

ζρήκαηα έρνπλ ηδηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πεξηγξαθή θαη ηελ 

αλάιπζή ηνπο. Οη ηδηφηεηεο κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ κε πνηθίινπο 
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ηξφπνπο. Η αλάιπζε ησλ γεσκεηξηθψλ ηδηνηήησλ νδεγεί ζηελ παξαγσγηθή 

ζπιινγηζηηθή ζε έλα πεξηβάιινλ γεσκεηξηθφ. Η αίζζεζε ηνπ ρψξνπ κπνξεί λα 

νξηζηεί σο δηαίζζεζε  ζρεηηθά κε ηα ζρήκαηα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο. Κνηλή πεπνίζεζε 

είλαη πσο είηε γελληέζαη κε ηελ αίζζεζε ηνπ ρψξνπ είηε φρη. Όκσο απηφ δελ ηζρχεη. Η 

αίζζεζε ηνπ ρψξνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέζα απφ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

εθπαίδεπζε (Walle, 2005)  . 

Σν επίπεδν 0: ην επίπεδν απηφ  καζεηήο αλαγλσξίδεη ηα γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα σο νιφηεηεο. Γε βιέπεη ηα κέξε ηνπ ζρήκαηνο, νχηε αληηιακβάλεηαη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλζεηηθψλ κεξψλ ηνπ ζρήκαηνο ή κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ ζρεκάησλ. Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία γηα ην καζεηή είλαη ε κνξθή 

ηνπ ζρήκαηνο θαη φρη ηα κέξε πνπ ην απαξηίδνπλ.  

Η δηδαζθαιία ζ’ απηφ ην επίπεδν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο 

ηαμηλφκεζεο, αλαγλψξηζεο θαη πεξηγξαθήο, πνιιά, δηαθνξεηηθά θαη πνηθίια 

παξαδείγκαηα ζρεκάησλ ψζηε ηα άζρεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρεκάησλ λα κελ 

απνθηνχλ ζεκαζία. 

Σν επίπεδν 1: Οη καζεηέο ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ αξρίδνπλ λα δηαθξίλνπλ 

ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ έλα ζρήκα θαη λα ηαμηλνκνχλ ηα ζρήκαηα αλάινγα κε 

ηηο ηδηφηεηέο ηνπο κέζα απφ παξαηεξήζεηο, κεηξήζεηο θαη θαηαζθεπέο. 

Οη ηδηφηεηεο ησλ ζρεκάησλ πξνζδηνξίδνληαη πεηξακαηηθά πεξηγξάθνληαη 

αιιά δελ νξίδνληαη ηππηθά. ’ απηφ ην ζηάδην ηα ζρήκαηα ππάξρνπλ κέζα απφ ηηο 

ηδηφηεηέο ηνπο θαη ράξε ζ’ απηέο αλαγλσξίδνληαη. Ωζηφζν νη ηδηφηεηεο απηέο δελ 

είλαη ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. ( ν καζεηήο παξαηεξεί ηηο ηδηφηεηεο ελφο 

νξζνγσλίνπ θαη ελφο παξαιιεινγξάκκνπ, αιιά δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκπεξάλεη 

φηη ην νξζνγψλην είλαη παξαιιειφγξακκν). 

ην επίπεδν  απηφ έρεη ελδηαθέξνλ ε εμέηαζε νξζνγψλησλ πξηζκάησλ γαηί 

είλαη εχθνιεο νη ηερληθέο ππνινγηζκνχ ηεο παξάπιεπξεο επηθάλεηάο ηνπο θαη ηνπ 

φγθνπ ηνπο. Μπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζπγθξίζεηο νκνίσλ ζηεξεψλ ζρεκάησλ κε ηε 

ρξήζε κεηξήζεσλ ησλ γσληψλ ηνπο, ησλ πιεπξψλ ηνπο θ.ιπ.  Με ηε βνήζεηα ησλ 

ζπγθξίζεσλ απηψλ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ  ζηνπο ιφγνπο θαη γεληθά ζηελ 

αλαινγηθή ζπιινγηζηηθή Έηζη ζπλδέεηαη ε γεσκεηξηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ κπνξνχλ επίζεο λα θαηαζθεπάζνπλ φκνηα ζρήκαηα. 

(Walle, 2005) 

Δπίπεδν 2: ’ απηφ ην επίπεδν ν καζεηήο δηαθξίλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ηδηνηήησλ ηνπ ζρήκαηνο , θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζρεκάησλ Δπίζεο, 

είλαη ηθαλφο λα αληηιεθζεί φηη κηα ηδηφηεηα είλαη ζπλέπεηα θάπνηαο άιιεο θαη 

αξρίδεη λα αληηιακβάλεηαη ην ξφιν ηνπ νξηζκνχ σο έθθξαζε ηεο  ινγηθήο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο. Όκσο, δελ είλαη αθφκε ζε ζέζε λα 

ζθεθηεί παξαγσγηθά θαη ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ηνπ βηβιίνπ, γη’ 

απηφ ην ζθνπφ. Δπηπιένλ, δελ έρεη θαηαλνήζεη ην ξφιν ησλ αμησκάησλ θαη δε 

δηαθξίλεη ηε ινγηθή ζχλδεζε ησλ πξνηάζεσλ, ελψ έρεη αθφκε αλάγθε λα 

ζηεξίδεηαη ζηνλ πεηξακαηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζεί θάπνηεο ηδηφηεηεο. 

Γειαδή νη ζπιινγηζκνί ηνπ είλαη έλα ζπλνλζχιεπκα εκπεηξηθψλ θαη 

παξαγσγηθψλ ηερληθψλ. Ο καζεηήο είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζεη θαη φρη λα 

θαηαζθεπάζεη ηππηθέο απνδείμεηο. Γελ αληηιακβάλεηαη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο 

ινγηθήο δηάηαμεο ή πψο απηή ζα κπνξνχζε λα ηξνπνπνηεζεί. 

ηε δηδαζθαιία δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ηδηνηήησλ. Σψξα πηα ηαμηλνκνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη νη ηδηφηεηεο ζε ιίζηεο. 
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Δληνπίδνπλ ηα παηδηά πνηεο ηδηφηεηεο είλαη αλαγθαίεο θαη πνηεο επαξθείο 

πξνυπνζέζεηο, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζρήκα ή έλλνηα. Ο ζπιινγηζκφο είλαη 

παξαγσγηθφο, δηαηππψλνληαη ππνζέζεηο θαη δηεξεπλψληαη. Γηεξεπλάηαη ην 

αληίζηξνθν νξηζκέλσλ ζρέζεσλ, γηα επαιήζεπζε. Αλαδεηνχλ γεληθεχζεηο. Σα 

κνληέια θαζίζηαληαη εξγαιεία πεξηζζφηεξν γηα ζθέςε θαη επαιήζεπζε θαη 

ιηγφηεξν γηα δηεξεχλεζε. (Walle, 2005).  

Σα ηξία απηά επίπεδα θαιχπηνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη 

θαη ηε Β΄ γπκλαζίνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ ζα αλαθεξζνχκε ζηα επφκελα 

επίπεδα ηεο ζεσξίαο θαζψο δελ αθνξνχλ ηελ παξνχζα εξγαζία. Οπνηαδήπνηε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κε ηππηθήο γεσκεηξίαο είλαη πηζαλφ 

λα δηαθξίλεηαη απφ αζάθεηεο. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα βηψζνπκε εκπεηξηθά θάπνηεο 

απφ ηηο ζρέζεηο ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο είλαη ηα κνληέια. (Walle, 2005, ζ. 475). 

Ζ αμηνιόγεζε: Πξέπεη λα γλσξίδνπκε πσο νη εκπεηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηα παηδηά είλαη ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο, απηφ πνπ ηα 

αλεβάδεη ζηελ εμειηθηηθή θιίκαθα. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ «0»: α) ην 

παηδί θαηεγνξηνπνηεί κε βάζε πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά β) ρξεζηκνπνηεί 

πεξηγξαθηθή γιψζζα γ)δεκηνπξγεί θαη αλαιχεη γεσκεηξηθά ζρήκαηα. δ) 

αλαγλσξίδεη ζρήκαηα ζην πεξηβάιινλ ε) ιχλεη πξνβιήκαηα ρψξνπ  

Οη δεμηφηεηεο πνπ ζα αμηνινγεζνχλ γηα ην επίπεδν 1 ζα βξίζθνληαη θάπνπ 

κεηαμχ απηψλ ηνπ επηπέδνπ 0 θαη 2  

ην επίπεδν 2:α) βειηίσζε ζηηο δεμηφηεηεο απεηθφληζεο ηνπ ρψξνπ, β) 

δνθηκάδεη ππνζέζεηο γηα γεσκεηξηθέο θαηαζηάζεηο γ) δίλεη ινγηθέο εμεγήζεηο ζηελ 

επίιπζε γεσκεηξηθψλ πξνβιεκάησλ δ) δηθαηνινγεί ηα ζπκπεξάζκαηα ζε γεσκεηξηθά 

ζπγθείκελα ε) αμηνινγεί ηελ ηζρχ ησλ ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ. (Walle, 2005) 

Γπζθνιίεο ζηε κάζεζε ησλ γεσκεηξηθώλ ζηεξεώλ θαη αληηκεηώπηζή 

ηνπο 

ηε γεσκεηξία νη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ 

ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ, κε ηε κάζεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ γεσκεηξηθψλ 

ζρεκάησλ, κε ηελ νξνινγία αιιά θαη κε ηελ ειιηπή αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ 

δεμηνηήησλ. 

Όζνλ αθνξά ηε δπζθνιία ησλ καζεηψλ κε ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ, 

κειέηεο δείρλνπλ φηη νη καζεηέο πνπ αηζζάλνληαη θνβία γχξσ απφ ηα καζεκαηηθά 

( καζεκαηηθνθνβία) δελ ηα πάλε θαζφινπ θαιά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ.  

Δπίζεο αξθεηνί καζεηέο δπζθνιεχνληαη φηαλ θαινχληαη λα πεξηγξάςνπλ 

πξνθνξηθά κηα έλλνηα ή λα επαλαιάβνπλ έλαλ νξηζκφ αθφκε θαη φηαλ ηνλ 

θαηαιαβαίλνπλ. Απηφ  νθείιεηαη ζην φηη πνιιέο θνξέο ην επίπεδν ηεο γιψζζαο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία δελ είλαη ζχκθσλν κε ην επίπεδν 

γεσκεηξηθήο ζθέςεο, ζην νπνίν βξίζθνληαη νη καζεηέο. Δμάιινπ ε ηερληθή 

νξνινγία ησλ νξηζκψλ πξνυπνζέηεη αθεξεκέλε ζθέςε. Οη καζεηέο φκσο ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ δηαζέηνπλ αθφκε ζπγθεθξηκέλε ζθέςε, γη’ απηφ κπνξνχλ 

επθνιφηεξα λα θαηαλνήζνπλ κηα έλλνηα εξγαδφκελνη κε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα ( Φηιίππνπ- Υξίζηνπ, 2002).    

πρλά νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ βηβιίσλ δελ είλαη αλάινγεο ησλ επηπέδσλ ζηα 

νπνία βξίζθνληαη νη καζεηέο κε βάζε ην κνληέιν van Hiele, ελψ ππάξρεη έλα 

ζνβαξφ θελφ φζνλ αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή δηαπξαγκάηεπζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην δεχηεξν θαη ηξίην επίπεδν γεσκεηξηθήο ζθέςεο. 
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πκπεξαζκαηηθά, ε δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο ρξεηάδεηαη λα δνκείηαη κε 

βάζε ην κνληέιν ησλ  van Hiele γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο θαζψο 

έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη απνδεηθλχνπλ ηελ ηζρχ θαη εγθπξφηεηα ησλ επηπέδσλ  

ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ήηαλ εληππσζηαθά. 

 

Σα βηβιία ηνπ καζεηή θαη ε ζηεξενκεηξία 

Σα βηβιία καζεκαηηθψλ ζχκθσλα κε ην ΑΠ ζηεξίδνληαη ζηηο ζεσξίεο 

κάζεζεο ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ θαη ζηελ αλαθαιππηηθή- δηεξεπλεηηθή 

κάζεζε, κε έκθαζε ζηε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο πνπ πξφηεηλε ν Vygotsky  

ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο. Η γλψζε δε κεηαδίδεηαη απφ 

ην δάζθαιν αιιά  νηθνδνκείηαη ελεξγεηηθά απφ ην καζεηή. Γίλεηαη έκθαζε ζηηο ηδέεο 

ησλ καζεηψλ πνπ επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηελ απφρηεζε ηεο λέαο γλψζεο. 

Δλζηεξλίδεηαη ηε δηέιεπζε ηεο γλψζεο απφ ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα, θαη ηελ αλάγθε 

ζπεηξνεηδνχο δηάηαμεο ηεο χιεο ψζηε ζε θάζε ζπείξα λα αμηνπνηείηαη ην 

πξνεγνχκελν γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη λα πξνάγεηαη ζε έλα αλψηεξν επίπεδν 

ζηαδηαθά. Δπηδηψθεη ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Αλαγλσξίδεη ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ζηνπο ξπζκνχο κάζεζεο θαη ζην γλσζηηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ. 

(Ιλζηηηνχην, 2005) 

 Ωο πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ ηίζεηαη ην δήηεκα  αλ ζα 

πξέπεη λα μεθηλάκε απφ ηα δπζδηάζηαηα ή ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα. Πνιινί εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη πξψηεο γεσκεηξηθέο έλλνηεο ησλ παηδηψλ έρνπλ ζρέζε κε ηα 

ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα θαη επνκέλσο ε δηδαζθαιία ζα έπξεπε λα αξρίδεη απηέο.  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη καζεηέο καζαίλνπλ εμίζνπ θαιά ηηο γεσκεηξηθέο έλλνηεο 

είηε ε δηδαζθαιία μεθηλά απφ ηα ζηεξεά είηε απφ ηα επίπεδα ζρήκαηα. εκαζία έρνπλ 

νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δίλνληαη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. ( Φηιίππνπ - 

Υξίζηνπ , 2000)    Καηά ηελ άπνςε ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ 

δελ ηίζεηαη δίιιεκα εθφζνλ βαζηθή δηδαθηηθή αξρή είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο ρσξίο λα 

επηκέλεη ζε απνθιεηζηηθά δπζδηάζηαηε ή ηξηζδηάζηαηε πξνζέγγηζε.  

 

ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΦΟΛΙΚΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΩΝ 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο εξγαζίαο καο, ζα αλαιχζνπκε πψο 

παξνπζηάδνληαη ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά ζηα εγρεηξίδηα φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, πνηεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ελζαξξχλνληαη θαη πνηεο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνηείλνληαη ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

γεσκεηξηθά ζηεξεά. 

 

Α ηάμε 

ην  2
ν
 θεθάιαην κε ηίηιν Γεσκεηξηθά ζρήκαηα- ρεδηάδσ κε ζρήκαηα, νη 

καζεηέο ηεο πξψηεο ηάμεο εηζάγνληαη ζηελ έλλνηα ησλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ.  Με 

βησκαηηθή πξνζέγγηζε  καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα νλνκάδνπλ  ηα 

γεσκεηξηθά ζψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θαζεκεξηλφ ηνπο πεξίγπξν, κέζα απφ 

αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. 
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   Οη καζεηέο παξαηεξνχλ αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο  θαη 

δηαθξίλνπλ ηη ζρήκα έρνπλ.  ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ νη καζεηέο καζαίλνπλ ηηο 

νλνκαζίεο ησλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ: ζθαίξα, θχβνο, ζηεξεφ νξζνγψλην, θχιηλδξνο, 

ππξακίδα, ρσξίο πεξεηαίξσ αλαιχζεηο. 

ην 40
ν
 θεθάιαην, κε ηίηιν Γεσκεηξηθά ζρήκαηα,  παξαηεξνχλ αληηθείκελα  

θαη ηα ζπλδένπλ κε ηα αληίζηνηρα γεσκεηξηθά ζηεξεά ( θχβνο, θχιηλδξνο, ζθαίξα, 

ζηεξεφ νξζνγψλην). 

ην 54
ν
 θεθάιαην κε ηίηιν Μέηξεζε κεγεζώλ  επηρεηξείηαη κία πξψηε 

εκπεηξηθή κέηξεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο κε άηππεο κνλάδεο κέηξεζεο ρσξίο θακία 

αλαθνξά ζηηο έλλνηεο φγθνο, ρσξεηηθφηεηα ή ζηηο ηππηθέο κνλάδεο κέηξεζεο. 

 πκπεξαζκαηηθά,  ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή ηεο Α΄ ηάμεο 

ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ πνπ ηα παηδηά βξίζθνληαη ζην επίπεδν 0, ζχκθσλα κε ηα 

επίπεδα γεσκεηξηθήο ζθέςεο ηνπ κνληέινπ Van Hiele,ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά 

παξνπζηάδνληαη σο νιφηεηεο. Με άιια ιφγηα εζηηάδνπλ ζηε κνξθή ησλ ζηεξεψλ θαη 

φρη ζηα κέξε πνπ ηα απαξηίδνπλ ή ζηηο ηδηφηεηέο ηνπο. πγθεθξηκέλα εζηηάδνπλ ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ απφ ηελ θπζηθή ηνπο εκθάληζή  -ηφζν απφ 

εηθφλεο φζν  θαη απφ αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλήο (πξαγκαηηθήο) δσήο- θαη ηελ 

νλνκαζία ηνπο. Φαίλεηαη ινηπφλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην βηβιίν ηνπ 

καζεηή , λα αληαπνθξίλνληαη θαη λα είλαη αλάινγεο ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν 

βξίζθνληαη νη καζεηέο κε βάζε ην κνληέιν  Van Hiele. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο λέσλ ελλνηψλ ζηεξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί κε ην επίπεδν ( ζπγθεθξηκέλεο) ζθέςεο ησλ 

καζεηψλ. Με άιια ιφγηα ε απφθηεζε ηεο λέαο γλψζεο βαδίδεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζην αθεξεκέλν επίπεδν θαζψο νη καζεηέο εξγάδνληαη βησκαηηθά κε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα. 

Β ηάμε 

ην 13
ν
 θεθάιαην  κε ηίηιν   Γλσξίδσ θαιύηεξα ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά -

Σαθηνπνηνύκε ηα πξντόληα, δηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε αλαγλψξηζε 

γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ  θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα αληίζηνηρα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. 

Σν θεθ. μεθηλά κε δξαζηεξηφηεηα αλαθάιπςεο ζηελ νπνία νη καζεηέο 

εξγαδφκελνη ζε νκάδεο βξίζθνπλ πνηεο απφ ηηο εηθνληδφκελεο ζπζθεπαζίεο ζπκίδνπλ 

γεσκεηξηθά ζηεξεά. ηε ζπλέρεηα, «βνεζνχλ»  ηα παηδηά ηεο εηθφλαο, λα βξνπλ πνηα 

απφ απηά ηα πξντφληα κνηάδνπλ κε ηα εηθνληδφκελα γεσκεηξηθά ζηεξεά θαη πνην 

γεσκεηξηθφ ζρήκα ζπκίδεη ην θαζέλα ζπκπιεξψλνληαο ηνλ πίλαθα. 

ηε ζπλέρεηα  νη καζεηέο δηαθξίλνπλ πνηα απφ ηα παξαπάλσ γεσκεηξηθά ζηεξεά 

θπιάλε. 

Παξαθάησ  νη καζεηέο πξνηείλνπλ έλαλ αξηζκφ γηα λα απαληήζνπλ ζηε 

εξψηεζε κε πφζνπο  θχβνπο κπνξνχλ λα θηηάμνπλ έλα κεγαιχηεξν θχβν θαη κε πφζα 

νξζνγψληα παξαιιειεπίπεδα κπνξνχλ λα θηηάμνπλ έλα κεγαιχηεξν νξζνγψλην παξ. 

ειέγρνληαο κε ηε ρξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ. 

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ αλά δχν έλαλ θχβν κε πιαζηειίλε θαη 

νδνληνγιπθίδεο ή θαιακάθηα θαη δηαθξίλνπλ πφζα ίδηα ηεηξάγσλα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε κία πξψηε πξνζέγγηζε-αλαγλψξηζε ησλ εδξψλ. 

Αθνινχζσο  νη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ έλα νξζνγψλην παξαιιειεπίπεδν 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θχβνπο πνπ έθηηαμαλ θαη δηαθξίλνπλ πφζα ηεηξάγσλα έρεη θαη 
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πφζα νξζνγψληα παξαιιειφγξακκα. Αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά 

πνπ έθηηαμαλ ζε επίπεδν ηάμεο.  

ηελ 1
ε
 απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αθνινπζνχλ νη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ ζε 

εκηηειή ζρήκαηα πάλσ ζε πιέγκα , ηηο πιεπξέο πνπ ιείπνπλ.  

ηε 2
ε
, ζε θαηαζθεπέο απφ θχβνπο αλαγλσξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θχβσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζε θάζε θαηαζθεπή θαη ζε ππνεξψηεκα, εθηηκνχλ ( λνεξφο ππνινγηζκφο) 

αξρηθά πφζα νξζνγψληα παξαιιειεπίπεδα –πνπ απνηεινχληαη απφ ηξεηο θχβνπο- 

κπνξνχλ λα θηηάμνπλ κε ην ζχλνιν ησλ θχβσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο θαηαζθεπέο. 

ην ζπκπέξαζκα, ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ,  δηεπθξηλίδεηαη πνηα είλαη ηα 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη πνηα γεσκεηξηθά ζηεξεά ρσξίο λα δίλνληαη νξηζκνί, 

(π. ρ ηεηξάγσλν = γεσκεηξηθφ ζρήκα, θχβνο = γεσκεηξηθφ ζηεξεφ)  ελψ γίλεηαη 

ζπζρέηηζε γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ κε γεσκεηξηθά ζηεξεά,  φπσο : ηεηξάγσλν → 

θχβνο 

Παξαηεξνχκε αλ ηα παηδηά είλαη ηθαλά λα νλνκάζνπλ ζσζηά ηα γεσκεηξηθά 

ζψκαηα θαη αλ ηα ζπγρένπλ κε ηα πην νηθεία ηνπο γεσκεηξηθά ζρήκαηα.  

Σν πξνηεηλφκελν ζρέδην εξγαζίαο ζην ζρεηηθφ θεθάιαην πνπ ππνζηεξίδεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο δηαζεκαηηθά,  ( δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε) είλαη θαηαζθεπέο 

κε θαζεκεξηλά πιηθά (θνπηηά, ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ πνπ ζπκίδνπλ γεσκεηξηθά 

ζηεξεά). 

Οη καζεηέο αλνίγνπλ ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο, ηηο ηνπνζεηνχλ πάλσ ζε ραξηί , 

ραξάζζνπλ ην πεξίγξακκα, ψζηε λα θαλνχλ ηα επηκέξνπο γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ 

ηα απνηεινχλ ρσξίο αλαθνξά ζηνλ φξν αλάπηπγκα. 

πκπεξαζκαηηθά,  ζηε Β΄ ηάμε νη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ κνληέια ζηεξεψλ 

θαη επηρεηξείηαη κηα πξψηε πξνζέγγηζε- αλαγλψξηζε ησλ εδξψλ,  ζηνηρείσλ πνπ 

ζπληζηνχλ ηα ζηεξεά ζψκαηα κε άιια ιφγηα κηα πξψηε δηεξεχλεζε ησλ ηδηνηήησλ 

ηνπο, δξαζηεξηφηεηεο θαη ηξφπνο ζθέςεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην επίπεδν 1 ζχκθσλα 

κε ην κνληέιν Van Hiele.  

Ωζηφζν ην ζελάξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα-  αλαθάιπςε ηνπ 

13
νπ

 θεθ. παξνπζηάδεη έλα ζθεληθφ πνπ δελ είλαη πξαγκαηηθά απζεληηθφ θαη άκεζα 

ζρεηηδφκελν κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. 

Γ ηάμε 

Γεληθνί ζηφρνη είλαη ε αλαγλψξηζε θαη δηάθξηζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ θαη 

ζε έλα δεχηεξν επίπεδν ε αλαγλψξηζή ηνπο ζε δηάθνξεο ζέζεηο ζην ρψξν θαη φρη κφλν 

ζηελ πξφηππε.   Οη καζεηέο λα είλαη ηθαλνί λα δηαθξίλνπλ ηα ζηεξεά ζψκαηα  πνπ 

εηθνλίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο  δειαδή ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζην 

ρψξν θαη λα ηα αληηζηνηρίδνπλ κε ηηο νλνκαζίεο ηνπο. 

Δπίζεο λα αλαγλσξίδνπλ έλα ζηεξεφ ζε φιεο ηηο πηζαλέο εθδνρέο ηνπ θαη λα 

αλαθαιχπηνπλ εκπεηξηθά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηεξεψλ ζσκάησλ. 

ην 3
ν
 θεθάιαην,  κε ηίηιν «Γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ζηεξεά», ν θχξηνο 

δηδαθηηθφο ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα θαη  ζηεξεά ζψκαηα. ε δξαζηεξηφηεηα εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο, γξάθνπλ 

κε πνηα ζηεξεά κνηάδνπλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ ελφο θαηαζηήκαηνο 

γξάθνληαο ηα νλφκαηά ηνπο.  
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ην 9
ν
 θεθάιαην κε ηίηιν «ηεξεά ζώκαηα - Αλαπηύγκαηα», Οη ππξακίδεο 

ηεο Αηγύπηνπ,  θχξηνο δηδαθηηθφο ζηφρνο είλαη νη  λα αλαπαξάγνπλ νη καζεηέο ηα 

αλαπηχγκαηα ησλ ζηεξεψλ ζσκάησλ (θχβνπ, νξζ.παξαι. θαη ηεο ηεηξαγσληθήο 

ππξακίδαο) θαη λα  θαηαζθεπάζνπλ γεσκεηξηθά ζηεξεά απφ ηα αλαπηχγκαηά ηνπο κε 

παηξφλ πνπ ηνπο δίλνληαη. Δπηκέξνπο ζηφρνη ηνπ θεθ. είλαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο 

θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά ηνπο φξνπο θνξπθή, αθκή θαη έδξα 

θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο έλλνηαο ηεο κεηαβνιήο, κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ελφο ζψκαηνο πνπ απνηππψλεηαη δπζδηάζηαηα ζην 

ραξηί αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία πνπ ην παξαηεξεί θαλείο ζηνλ ηξηζδηάζηαην 

ρψξν.  

Γίλεηαη πξνζπάζεηα δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ζηεξεψλ ζσκάησλ θαζψο 

ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα αλαθάιπςεο νη καζεηέο εηζάγνληαη ζηε έλλνηα   ηεο 

ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο κε αλαθνξά ζηηο ππξακίδεο ηεο Αηγχπηνπ, γηα ηηο νπνίεο 

δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα βξνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ ζηελ 

ηάμε. Παξαηεξνχλ αθφκε απφ πνηα ζρήκαηα απνηειείηαη ην αλάπηπγκα ηεο 

ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο θαη ηα θαηαγξάθνπλ. 

ηε ζπλέρεηα ζε έλα θνπηί πνπ έρεη ζρήκα νξζνγσλίνπ νη καζεηέο δείρλνπλ ηηο 

αθκέο, ηηο θνξπθέο θαη ηηο έδξεο, αλνίγνπλ ράξηηλα θνπηηά γηα λα παξαηεξήζνπλ ηα 

αλαπηχγκαηά ηνπο θαη ηα ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη φηαλ πάκε απφ ηνλ 

ηξηζδηάζηαην ζην δπζδηάζηαην ρψξν θαη ηα μαλαδηπιψλνπλ. 

ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο, νη καζεηέο 

ζεκεηψλνπλ πνηα απφ ηα εηθνληδφκελα αλαπηχγκαηα κπνξνχλ λα καο δψζνπλ θχβν, 

ελψ ζηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα  αλαγλσξίδνπλ πνην ζα είλαη ην ζρήκα ελφο ζρνιείνπ 

αλ ην δνπλ απφ ςειά. 

ην 54
ν
 θεθάιαην,  κε ηίηιν «Δπαλαιεπηηθό κάζεκα ζηε γεσκεηξία», νη 

καζεηέο αλαγλσξίδνπλ πνηα αλαπηχγκαηα αλήθνπλ ζε θχβνπο θαη πνηα ζε ζηεξεά 

νξζνγψληα θαη παξαηεξνχλ ηηο δηαθνξέο ηνπο ελψ ζηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα 

βξίζθνπλ ζε πνην  ζηεξεφ  αληηζηνηρεί θάζε αληηθείκελν . 

Δπνκέλσο, ζηελ Γ΄ ηάμε δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλαθάιπςε κε εκπεηξηθφ ηξφπν 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζηεξεψλ ζσκάησλ, ζηα αλαπηχγκαηα θαη ηελ αλαπαξαγσγή 

ηνπο,  ζηα κέξε (ζρήκαηα)  απφ ηα νπνία απνηεινχληαη ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά θαζψο 

θαη ζηε ρξήζε ησλ φξσλ θνξπθή, αθκή, έδξα. Με άιια ιφγηα δίλεηαη έκθαζε θπξίσο 

ζηηο ηδηφηεηεο  ησλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ, δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ θπξίσο 

ζην επίπεδν 1 θαηά Van Hiele.   Αθφκε επηρεηξείηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο έλλνηαο ηεο 

κεηαβνιήο κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζηεξεψλ ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζην ρψξν. 

Σέινο ζπζρέηηζε ζηεξεψλ κέζα απφ παξαηήξεζε δηαθνξψλ ησλ αλαπηπγκάησλ ηνπο .  

Ωζηφζν θαη ζε απηή ηελ ηάμε ην ζελάξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

δξαζηεξηφηεηα – αλαθάιπςε, δελ είλαη απζεληηθφ, δε ζρεηίδεηαη κε ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ καζεηψλ. 

 

Γ ηάμε 

Γεληθφο ζηφρνο είλαη ε εκπέδσζε θαη επέθηαζε ησλ γλψζεσλ γηα ηα ζηεξεά 

ζψκαηα. 

Γηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ 52 « Μαζαίλσ γηα ηα ζηεξεά ζώκαηα» 

είλαη λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ, λα νλνκάδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηνλ 

θχβν, ην νξζνγψλην παξαιιειεπίπεδν, ηελ ηξηγσληθή θαη ηεηξαγσληθή ππξακίδα, ηε 
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ζθαίξα, ηνλ θχιηλδξν, ηνλ θψλν  θαη λα εμνηθεησζνχλ  κε ηνπο φξνπο θνξπθή, έδξα, 

αθκή (ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηεξεψλ). Γίλεηαη αλαθνξά ησλ φξσλ ηξηγσληθή θαη 

ηεηξαγσληθή ππξακίδα. 

ηε δξαζηεξηφηεηα αλαθάιπςεο, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα βξνπλ πνηα απφ 

ηα εηθνληδφκελα αληηθείκελα « ην δσκάηην ηνπ Πέηξνπ»,  ζπκίδνπλ γεσκεηξηθά 

ζηεξεά.   ηε δξαζηεξηφηεηα ζπκπιήξσζεο πνπ αθνινπζεί, αληηζηνηρίδνπλ ηα 

εηθνληδφκελα αληηθείκελα κε ηελ νλνκαζία ηνπ ζηεξενχ πνπ ζπκίδνπλ. ηε ζπλέρεηα 

ζε νκάδεο θαηαζθεπάδνπλ ζηεξεά ζψκαηα κε θαιακάθηα θαη πιαζηειίλε 

παξαηεξψληαο ηα ππνδείγκαηα ηνπ βηβιίνπ. 

ηελ επφκελε εξγαζία ρξσκαηίδνπλ κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα ζην θχβν πνπ 

εηθνλίδεηαη,  φιεο ηηο θνξπθέο, δχν αθκέο θαη κία έδξα. (Δηζάγεηαη απφ ηνλ εθπ/θφ ε 

νξνινγία θνξπθή, αθκή, έδξα). 

ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα ζπκπιεξψλνπλ ζε πίλαθα ηηο θνξπθέο, ηηο αθκέο θαη 

ηηο έδξεο ηνπ θχβνπ, ηνπ νξζνγψληνπ παξαιιειεπίπεδνπ, ηεο ηξηγσληθήο ππξακίδαο 

θαη ηεο ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο. 

ηελ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα, ηίζεληαη ηα εξσηήκαηα,  πνηα ζηεξεά απφ απηά 

πνπ γλσξίδνπλ δελ έρνπλ θαζφινπ θνξπθέο θαη πνην ζηεξεφ έρεη κφλν κία θνξπθή. 

ην ζπκπέξαζκα πνπ αθνινπζεί, νη καζεηέο καζαίλνπλ φηη νη έδξεο ηνπ θχβνπ, 

ηνπ νξζνγψληνπ παξαιιειεπίπεδνπ, ηεο ηξηγσληθήο θαη ηεο ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο 

είλαη επίπεδα ζρήκαηα ( ηεηξάγσλα, ηξίγσλα, νξζνγψληα παξαιιειεπίπεδα). 

ρέδην εξγαζίαο: χλδεζε κε ηελ αηζζεηηθή αγσγή. Σα ζηεξεά ζηε δσγξαθηθή, 

Νηε Κίξηθν, Δγγνλφπνπινο) 

 ην θεθάιαην 53,  « Καηαζθεπάδσ ζηεξεά»- Άρξεζηα θνπηηά αιιάδνπλ 

όςε, θχξηνο δηδαθηηθφ ζηφρνο είλαη ε εκπέδσζε γλψζεσλ γηα ηα αλαπηχγκαηα ηνπ 

θχβνπ, ηνπ νξζνγψληνπ παξαιιειεπίπεδνπ ηεο ηξηγσληθήο θαη ηεηξαγσληθήο 

ππξακίδαο. Δπίζεο επηρεηξείηαη γλσξηκία κε ηα αλαπηχγκαηα ηνπ θπιίλδξνπ θα ηνπ 

θψλνπ. πκπεξαζκαηηθά ε αλαγλψξηζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ζηεξεψλ απφ 

ην αλάπηπγκά ηνπο. 

ηελ αξρή ηνπ θεθ. ηίζεηαη ην εξψηεκα κε πνην ηξφπν κπνξνχκε λα θφςνπκε 

φζν ραξηί ρξεηάδεηαη γηα λα ηπιίμνπκε έλα θνπηί. Οη καζεηέο παξαηεξνχλ ζηηο 

εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ ηνπο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγάδεηαη ε  εξσίδα ηνπ βηβιίνπ  γηα 

λα θαιχςεη ην θνπηί ηεο πνπ έρεη κνξθή θχβνπ,  ζρεδηάδνληαο δηαδνρηθά ηηο έδξεο 

πάλσ ζην ραξηί θαη ζρεδηάδνπλ θαη νη ίδηνη  ζε πιέγκα πνπ ππάξρεη ζην βηβιίν, ηνπο 

ην αλάπηπγκα ηνπ θχβνπ ζην νπνίν απηή θαηέιεμε.  

ηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί, εηθνλίδεηαη ην αλάπηπγκα ηεο ηεηξαγσληθήο 

ππξακίδαο ην νπνίν έρεη ζρεδηάζεη  ε ηέιια . Οη καζεηέο πξέπεη λα απαληήζνπλ πνην 

αληηθείκελν απφ απηά πνπ εηθνλίδνληαη, κπνξεί λα θαιχςεη ην αλάπηπγκα πνπ έθηηαμε 

ε ηέιια. Σέινο αλαγλσξίδνπλ πνηνπ ζηεξενχ είλαη ην αλάπηπγκα πνπ εηθνλίδεηαη θαη 

γξάθνπλ ην φλνκά ηνπ ( ηεηξαγσληθή ππξακίδα). 

ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο Ηξψο ζρεδηάδνπλ 

έλα αλάπηπγκα νξζνγψληνπ παξαιιειεπίπεδνπ. 

ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα εληνπίδνπλ πνην απφ ηα αλαπηχγκαηα πνπ 

εηθνλίδνληαη δελ κπνξεί λα είλαη αλάπηπγκα νξζνγψληνπ παξαιιειεπίπεδνπ θαη 

εμεγνχλ γηαηί. 
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Η ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα αθνξά ηελ θαηαζθεπή αλαπηχγκαηνο ηξηγσληθήο 

ππξακίδαο απφ ην ππφδεηγκα πνπ δίλεηαη. 

ην ζπκπέξαζκα ηνπ θεθαιαίνπ δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ αλαπηχγκαηνο ζηεξενχ. 

ην 54
ν
 θεθάιαην, Μαζαίλσ ηε ρσξεηηθόηεηα, νη δξαζηεξηφηεηα αλαθάιπςε 

μεθηλά κε ηελ εξψηεζε αλ κπνξνχλ δχν δηαθνξεηηθά πνηήξηα λα ρσξνχλ ίδηα 

πνζφηεηα λεξνχ. Οη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ( ελαιιαθηηθέο ηδέεο) 

εθηηκνχλ πνην πνηήξη έρεη πεξηζζφηεξν ρπκφ, πξηλ δηαβάζνπλ ηελ πιεξνθνξία ηνπ 

βηβιίνπ φηη φια ηα πνηήξηα πεξηέρνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα ρπκνχ.  

Δπηδηψθεηαη ε εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο ρσξεηηθφηεηαο, ε κέηξεζε 

θαη ζχγθξηζε κε άηππεο κνλάδεο κέηξεζεο,  ε γλσξηκία κε ηηο ηππηθέο κνλάδεο 

κέηξεζεο, ην ιίηξν θαη ην ρηιηνζηφιηηξν θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπο, ελψ δίλεηαη θαη ν 

νξηζκφο ηνπ ιίηξνπ. 

ε νκαδηθή εξγαζία αλαδεηνχλ ζε πξαγκαηηθέο ζπζθεπαζίεο ηηο ηππηθέο 

κνλάδεο κέηξεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο, νη νπνίεο φκσο δίλνληαη απφ θάησ κε ηε 

κνξθή άζθεζεο πνιιαπιψλ επηινγψλ.  

ην 9
ν
 επαλαιεπηηθφ, νη καζεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηπιαλφ ηνπο, 

αλαγλσξίδνπλ ζε πνην ζηεξεφ αλήθεη ην εηθνληδφκελν αλάπηπγκα θαη θάλνπλ 

πξφβιεςε γηα ην πνηεο είλαη νη απέλαληη πιεπξέο .ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπλ απφ 

ην αλάπηπγκα ην ζηεξεφ θαη ειέγρνπλ ηελ πξφβιεςή ηνπο. 

ηελ Γ΄ ηάμε γίλεηαη εκπέδσζε θαη επέθηαζε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ 

αθελφο γηα ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά σο πξνο ηε κνξθή, ηελ νλνκαζία θαη ηηο ηδηφηεηέο 

ηνπο θαη αθεηέξνπ ε αλαγλψξηζε , ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ζηεξεψλ απφ ην 

αλάπηπγκά ηνπο. Η δηδαζθαιία ινηπφλ θηλείηαη ζηα ίδηα επίπεδα φπσο θαη ζηελ Γ΄ 

ηάμε.  

 Σέινο, ζην βηβιίν ηεο Γ΄ ηάμεο γίλεηαη κηα εμίζνπ ελδηαθέξνπζα ζχλδεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ κε ην έξγν θαιιηηερλψλ φπσο ν Νηε Κίξηθν 

θαη ν Δγγνλφπνπινο,  πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα ζηνηρεία ηεο κνξθήο- ηα ζηεξεά-  

ζηε δσγξαθηθή ηνπο.  

Σν ζελάξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην βηβιίν ηεο Γ΄ ηάμεο  ζηε δξαζηεξηφηεηα – 

αλαθάιπςεο, πξνζθέξεη έλα απζεληηθφ ζθεληθφ θαζψο ε  δξαζηεξηφηεηα  

αλαγλψξηζεο ησλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ ζε αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο,  ζηα 

αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζε έλα παηδηθφ δσκάηην.  

 

Δ΄ ηάμε 

Απνπζηάδεη πιήξσο ε κειέηε ζηεξεψλ ζσκάησλ ζην βηβιίν ηεο Δ΄ ηάμεο. 

ζπάδνληαο ηε ζπλέρεηα ηεο ζπεηξνεηδνχο εκθάληζεο  ηεο χιεο γηα ην αληηθείκελν 

απηφ ηεο γεσκεηξίαο . Δπίζεο αλαθχπηεη ην εξψηεκα: θαηά πφζν εμππεξεηείηαη ε 

δηεπηζηεκνληθφηεηα πνπ επαγειίδεηαη ην Α.Π..  απφ ηε ζηηγκή πνπ ζην βηβιίν 

Φπζηθήο ηεο ίδηαο ηάμεο, ην πξψην κάζεκα αθνξά ηνλ φγθν θαη ηε ρσξεηηθφηεηα, 

έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηελ ζηεξενκεηξία.   

 

η΄ ηάμε 

ην θεθάιαην 17 πνπ πξαγκαηεχεηαη ηηο δπλάκεηο  νη καζεηέο θαινχληαη λα 

ππνινγίζνπλ ηνπο κηθξφηεξνπο θχβνπο απφ ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη έλαο κεγάινο 
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θχβνο ζε κηα θαζνδεγνχκελε αλαθαιππηηθή δξαζηεξηφηεηα φπνπ ην άκεζν 

δεηνχκελν είλαη νη θνηλνί παξάγνληεο ελφο γηλνκέλνπ θαη φρη θάπνην ζηνηρείν ηεο 

ζηεξενκεηξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ θχβνπ. Λίγν παξαθάησ δίλεηαη σο 

ππνζηεξηθηηθή πιεξνθνξία ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ φγθνπ ηνπ θχβνπ. Πάλησο νη 

ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ πξαγκαηεχνληαη ηελ έλλνηα ηεο κέηξεζεο ηνπ φγθνπ ηνπ 

θχβνπ ζαλ λα είλαη πξνυπάξρνπζα γλψζε.  

ην θεθάιαην 66 ην βηβιίν καζεκαηηθψλ, επαλέξρεηαη ζηελ ζηεξενκεηξία κε 

ηνλ θχβν θαη ην νξζνγψλην παξαιιειεπίπεδν, αξρηθά.  ην φλνκα ηεο ζπεηξνεηδνχο 

δηάηαμεο ηεο χιεο  (θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ κεζνιάβεζε απνρή 2 εηψλ απφ ηηο έλλνηεο 

απηέο) επαλέξρεηαη κε βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα 

θαηαζθεπάζνπλ αλαπηχγκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηεξεά ζψκαηα. Δκθαλίδνληαη 

εξσηήκαηα πνπ απαηηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λνεξήο αλαπαξάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

καζεηψλ: π.ρ. λα θηηάμνπλ δηαθνξεηηθά αλαπηχγκαηα γηα ην ίδην ζηεξεφ ή  ζε έλα 

δεδνκέλν αλάπηπγκα πνηεο έδξεο ζα είλαη απέλαληη θ.ι.π. Παξνηξχλεηαη ε ζχγθξηζε 

θαη θαηαγξαθή ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ηνπ θχβνπ θαη ην νξζνγσλίνπ 

παξαιιειεπηπέδνπ. 

 Σα παηδηά αθνχ  ζηαζεξνπνηήζνπλ ηελ εηθφλα πνπ ζρεκάηηζαλ γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζηεξεά θαινχληαη λα ππνινγίζνπλ ηελ παξάπιεπξε θαη νιηθή 

επηθάλεηα ησλ ζηεξεψλ, ελψ κπνχληαη θαη ζηελ καζεκαηηθή νξνινγία. Βέβαηα 

νθείινπκε λα παξαηεξήζνπκε πσο θαη πάιη κε ηα αλαπηχγκαηα, ηελ παξάπιεπξε θαη 

νιηθή επηθάλεηα, ην ηξηζδηάζηαην αλάγεηαη ζε δηζδηάζηαην.  

ην επφκελν θεθάιαην, ην 67, γίλεηαη επέθηαζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ελψ πξνζηίζεηαη ε απμεκέλεο δπζθνιίαο άζθεζε ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ ζε ηεηξαγσληζκέλν ραξηί. 

 Η βησκαηηθή εξγαζία θαηαζθεπήο ζηεξεψλ κε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο, απφ 

πιαζηειίλε θαη θαιακάθηα, εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηα βαζηθά ζηνηρεία 

ησλ νξζνγσλίσλ παξαιιειεπηπέδσλ δει. ηηο αθκέο θαη ηηο θνξπθέο.  

ην επφκελν θεθάιαην ην 68, γίλεηαη ε ίδηα πεξίπνπ δηαπξαγκάηεπζε ησλ ίδησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ην ζηεξεφ ζψκα ηνπ θπιίλδξνπ.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο θαη πιηθά πξνάγνπλ ηελ αλαζηνραζηηθή ζθέςε σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο πνπ 

εκπιέθνληαη θαη απνηεινχλ έλα πνιχ θαιφ ηξφπν ελζάξξπλζεο ηεο ζπιινγηζηηθήο 

ηνπ επηπέδνπ 1 θαηά Van Hiele, επίζεο ζπληζηά κηα κε ηππηθή ηερληθή γηα ηελ 

δηαηζζεηηθή θαηαλφεζε ηνπ ζρήκαηνο απφ ηελ άπνςε ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπ. 

 Η ζρεδίαζε-αλαπαξάζηαζε  πάιη ελφο ηξηζδηάζηαηνπ ζρήκαηνο ζε δηζδηάζηαην 

ραξηί φπνπ απαηηείηαη θαη ε ρξήζε ηεο πξννπηηθήο ζπληζηνχλ εμαηξεηηθά πνιχπινθεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά γπκλαζίνπ. Μηα παξαιιαγή απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα παξαζηήζνπλ κε θπβάθηα έλα ζρέδην κε πξννπηηθή. 

Η δηδαζθαιία ησλ αλαπηπγκάησλ, ην λα πξνβιέπνπκε αλ απφ έλα δεδνκέλν 

αλάπηπγκα ζα δεκηνπξγεζεί έλα θαζνξηζκέλν ζηεξεφ, έρεη αμία απφ ηελ άπνςε 

ηεο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ρψξνπ. Σν εκβαδφ  ησλ παξάπιεπξσλ 

επηθαλεηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ κειέηε ησλ ζηεξεψλ. Δπίζεο ν φγθνο, νη 

γσλίεο ε αθηίλα ε πεξηθέξεηα. Οη κεηξήζεηο ησλ ζρεκάησλ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξεο ζρέζεηο.  

Σα ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο, 

ρσξίο λα θαηαθχγνπκε ζε ηάμεηο κε εηδηθά νλφκαηα. Οη άκεζεο ζπγθξίζεηο, νη κε 
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ηππηθέο κνλάδεο θαη νη απιέο ηερληθέο κέηξεζεο πνπ επηλννχλ ηα παηδηά αξθνχλ 

γηα ηε δηεξεχλεζε φισλ ησλ ελδηαθεξνπζψλ ζρέζεσλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη 

κεηξήζεηο (Walle, 2005)  

ην θεθάιαην 69, γίλεηαη πξνζπάζεηα κε βησκαηηθφ ηξφπν κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο πξνβιεκαηηζκνχ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο λα απνζαθεληζηεί 

αξρηθά, ε ζπρλφηεξα απαληψκελε κνλάδα ρσξεηηθφηεηαο, ην ιίηξν.  

Καηφπηλ παξνπζηάδνληαη νη κνλάδεο κέηξεζεο φγθνπ ζην γλσζηφ κπιε πιαίζην, 

ηεο δνζκέλεο γλψζεο. Γίλεηαη δηαζχλδεζε ηεο λέαο γλψζεο ( ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο 

ηνπ φγθνπ) κε ππάξρνληα καζεκαηηθά ζρήκαηα φπσο απηά ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ, 

ησλ ζπκκηγψλ, ησλ θπζηθψλ, ηηο κεηαηξνπέο απφ ηε κηα κνξθή ζηελ άιιε κε φηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη. 

  Σν θεθάιαην 70 μεθηλά κε ηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο φγθνπ 

θαη επεθηείλεηαη ζηνλ ηξφπν εχξεζεο ηνπ φγθνπ ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ 

κε θαζνδεγνχκελεο αλαθαιππηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηρεηξείηαη λα πιεζηάζνπλ νη 

λέεο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ κέζα απφ πξνβιήκαηα 

ησλ νπνίσλ ην ζέκα θαίλεηαη λα είλαη θνληά ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. 

Έηζη ζηήλεηαη έλα ζελάξην πξνβιήκαηνο βαζηζκέλν ζε κηα θηλεκαηνγξαθηθή 

ηαηλία, κε κεγάιν ζρεηηθά θείκελν. Παξάιιεια δηαθαίλεηαη ε ζχλδεζε ηεο 

γεσκεηξίαο κε ηηο καζεκαηηθέο πξάμεηο. Δκθαλίδεηαη ν «ηχπνο» εχξεζεο ηνπ φγθνπ 

ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ πξνσζψληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηε ζθέςε ησλ 

καζεηψλ ζηε ρξήζε ζπκβφισλ θαη κηαο πην απζηεξά καζεκαηηθήο γιψζζαο.  

ην ηειεπηαίν θεθάιαην 71, αθνινπζψληαο παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

εληαγκέλεο ζην ίδην πλεχκα ηεο θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο δηαπξαγκαηεχεηαη ν 

φγθνο ηνπ θπιίλδξνπ. 

ην κάζεκα ηεο αλαθεθαιαίσζεο- αμηνιφγεζεο δίλνληαη ζηα παηδηά δπν 

πξνβιήκαηα βαζηδφκελα ζηηο ζηεξενκεηξηθέο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ φπνπ 

θαινχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο εθπνξεπφκελνπο απφ 

ηηο ηδηφηεηεο ησλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ. Σα πξνβιήκαηα απηά επηδεηνχλ απφ ηνπο 

καζεηέο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπλδπαζηηθά ζε πνιιαπιά επίπεδα (θαηαλφεζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο, ηνπ φγθνπ, ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο, ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ 

φγθσλ).  

 

ΤΖΗΣΗΗ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

χκθσλα κε ην Α.Π.. ησλ  Μαζεκαηηθψλ, ηα λέα βηβιία γίλεηαη πξνζπάζεηα 

λα ζηεξηρζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο  θαη κάιηζηα λα ηηο ζπλδπάζνπλ 

(ζει.66). Αθφκε επηρεηξείηαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο. Αλ 

ινηπφλ αζθήζνπκε θξηηηθή ζ΄ απηά πνπ πξεζβεχεη ην Α.Π.. θαη φρη ζην ηη ζα 

κπνξνχζε λα πξεζβεχεη ηφηε:  

ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ε γεσκεηξία θαη εηδηθά ε 

δηδαζθαιία ησλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ, παξνπζηάδεηαη κε εκπεηξηθφ ηξφπν κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο θαη βησκαηηθή πξνζέγγηζε. Απηή ε 

πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζην νπνίν αλαθέξεηαη 
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φηη ζηε βάζε ησλ πεηπρεκέλσλ γεσκεηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη νη ρεηξαπηηθέο θαη δηαδξαζηηθέο εκπεηξίεο. 

Γξαζηεξηφηεηεο αλαγλψξηζεο θαη δηάθξηζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ ζε 

αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο,  ππάξρνπλ θαη ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Θεσξεηηθά πξνζθέξνπλ έλα γλψξηκν πιαίζην ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο απφ ηελ νπνία νη καζεηέο  έρνπλ αξθεηέο εκπεηξίεο ζχκθσλα θαη κε 

ηε ζεσξία κάζεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ηελ νπνία επαγγειίδεηαη ην Α 

Π  ησλ καζεκαηηθψλ. Απηφ βέβαηα είλαη ζσζηφ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζελάξηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ηα αληηθείκελα είλαη απζεληηθά, έρνπλ λφεκα γηα ηα 

παηδηά, αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπο πξνυπφζεζε πνπ δελ θαίλεηαη λα 

ηζρχεη πάληα.   

Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα δελ επηκέλνπλ ζε απνθιεηζηηθά δπζδηάζηαηε ή 

ηξηζδηάζηαηε πξνζέγγηζε, ζέζε πνπ ζηεξίδεηαη ζεσξεηηθά απφ απνηειέζκαηα 

εξεπλψλ φπσο πξναλαθέξζεθε. Έηζη ζε αξθεηά καζήκαηα ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ηα 

γεσκεηξηθά ζηεξεά ζπλεμεηάδνληαη κε ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα.  

Απφ ηε Β΄ έσο ηελ Γ΄ ηάμε ε δηδαζθαιία πξέπεη λα εζηηάδεη ζηηο ηδηφηεηεο ησλ 

ζσκάησλ παξά ζηελ απιή αλαγλψξηζε θαζψο πιένλ ηα ζηεξεά αλαγλσξίδνληαη κέζα 

απφ ηηο ηδηφηεηέο ηνπο θαη ηαμηλνκνχληαη κε βάζε απηέο. Ωζηφζν ε δεκηνπξγία θαη 

αλάιπζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην 

επίπεδν 0. 

Σα γεσκεηξηθά ζηεξεά φπσο θαη ηα αλαπηχγκαηά ηνπο πεξηγξάθνληαη αιιά δε 

γίλεηαη αλαγσγή ζε νξηζκφ θαη νξζψο  θαζψο ζην επίπεδν γεσκεηξηθήο ζθέςεο  πνπ 

βξίζθνληαη νη καζεηέο ( επίπεδν 1 θαηά Van Hiele) νη νξηζκνί δελ έρνπλ ζέζε. Οη 

ηδηφηεηεο πεξηγξάθνληαη αιιά δελ νξίδνληαη ηππηθά. ( πζρέηηζε γεσκεηξηθψλ 

ζηεξεψλ κε ηα αληίζηνηρα γεσκεηξηθά ζρήκαηα) 

ε γεληθέο γξακκέο ζηα βηβιία απφ ηε Β΄ έσο θαη ηελ Γ΄ ηάμε, ζηηο ελφηεηεο γηα 

ηε δηδαζθαιία ησλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ,  γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εκπεξηέρνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο ηφζν εμαηνκηθεπκέλεο φζν θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πνπ έκθαζε 

ηνλίδεη θαη πξνσζεί ε θνηλσληθν- πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε. πγθεθξηκέλα 

αλαθέξνπκε ηελ θαηαζθεπή κνληέισλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ κε θαιακάθηα θαη 

πιαζηειίλε, δξαζηεξηφηεηεο  νη νπνίεο  πινπνηνχληαη νκαδνζπλεξγαηηθά.  

ηηο ελφηεηεο πνπ κειεηήζακε, πξφζεζε ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ήηαλ έλαο 

θνλζηξνπθηηβηζηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ππάξμεη ελεξγφο 

εκπινθή ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ρψξνο γηα ηηο ηδέεο ηνπο .πρλά φκσο ππάξρεη 

κεγάιε θαζνδήγεζε ζηηο αζθήζεηο κε απνηέιεζκα νη πξνζέζεηο λα ππνλνκεχνληαη.  

Γηα ηηο δπν κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, αμηνπεξίεξγν γεγνλφο 

είλαη ε παληειήο απνπζία ηεο ζηεξενκεηξίαο απφ ην βηβιίν ηεο Δ΄ ηάμεο, φπσο 

πξναλαθέξακε. Η απνπζία απηή ππνδεηθλχεη κηα αζπλέρεηα ησλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, θαζψο επίζεο θαη κηα αζπλέπεηα ζηελ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, γεγνλφο 

πνπ θαίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δηδαθηηθά αληηθείκελα εκθαλίδνληαη σο 

πξνυπάξρνπζα γλψζε, ελψ ε αλαδξνκή ζε πξνεγνχκελα ηεχρε ππέδεημε πσο απηή 

δελ είρε δηδαρζεί (π.ρ. φγθνο ηνπ θχβνπ) 

ηα καζήκαηα ηεο η’ ηάμεο, αλαηξείηαη ε αλαθαιππηηθή δξάζε ηνπ καζεηή, 

φηαλ ζηελ επφκελε ζειίδα εκθαλίδεηαη έηνηκε ε καζεκαηηθή άπνςε-ζεσξία. Ίζσο ζα 

ήηαλ θαιχηεξα λα θαζνδεγείηαη ν καζεηήο λα ηε ζπκπιεξψζεη κφλνο ηνπ φπσο 

πεξίπνπ ζπκβαίλεη ζηα βηβιία ηεο Φπζηθήο. Δπίζεο νη εξσηήζεηο ράλνπλ ην λφεκά 

ηνπο φηαλ ζηηο ακέζσο επφκελεο ζεηξέο εκθαλίδεηαη έηνηκε ε απάληεζε (π.ρ. ζει.158 
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εθαξκνγή 1) ή φηαλ είλαη εμαηξεηηθά ζηνρεπκέλεο  φπσο ζπκβαίλεη ζηηο εθαξκνγέο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ θάζε θεθαιαίνπ. Με ηέηνηνπ είδνπο 

εξσηήζεηο δελ πξνάγεηαη ε δφκεζε ησλ γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ ηεο ζηεξενκεηξίαο. 

Αθφκε είδακε λα παξνπζηάδνληαη καζεκαηηθνί ηχπνη ππνινγηζκνχ ηνπ φγθνπ ησλ 

ζηεξεψλ, ησλ παξάπιεπξσλ επηθαλεηψλ θιπ. θαζψο θαη νη κνλάδεο κέηξεζεο φγθνπ, 

σο έηνηκα δνζκέλα εξεζίζκαηα πνπ νη καζεηέο νθείινπλ λα ηα «αθνκνηψζνπλ»- 

απνζηεζίζνπλ.    Έηζη αλ θαη δελ αλαθέξεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Α.Π.. ν 

ζπκπεξηθνξηζκφο, ζπρλά- ππθλά θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ.  Φπζηθά ζα κπνξνχζε ην 

βηβιίν λα ρξεζηκνπνηήζεη πξαγκαηηθά επνηθνδνκεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζα 

νδεγνχζαλ ηνπο καζεηέο λα δνκήζνπλ κφλνη ηνπο ηφζν ηε γλψζε πνπ νδεγεί ζηελ 

δηαηχπσζε ησλ καζεκαηηθψλ ηχπσλ εχξεζεο φγθνπ, φζν θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

κνλάδσλ κέηξεζεο φγθνπ, πξνάγσληαο ηνλ παξαγσγηθφ ζπιινγηζκφ.  

Δίλαη ειιηπήο ε δνκηθή πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ ηνπ φγθνπ θαη ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο νη νπνίεο απνηεινχλ θαη  βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηεο ζηεξενκεηξίαο. 

Η δηαπξαγκάηεπζε ησλ ελλνηψλ απηψλ είλαη πνιχ ζχληνκε, κε θαζνδεγεηηθέο 

εξσηήζεηο  (άιιεο πεξηζζφηεξν θιεηζηέο θαη άιιεο ιηγφηεξν). Όκσο πνιχ ζχληνκα 

εκθαλίδνληαη νη έηνηκνη νξηζκνί ζην κπιε πιαίζην, αθπξψλνληαο ηελ απηελέξγεηα ησλ 

καζεηψλ.  Απφ έλα ζεκείν θαη κεηά ε δηδαζθαιία επηθεληξψλεηαη ζε αιγεβξηθά 

ζηνηρεία ππνινγηζκψλ, κέζσ αληηθαηάζηαζεο ζηνπο καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη 

κεηαηξνπψλ ησλ κνλάδσλ απφ ηε κηα κνξθή ζηελ άιιε.  

Η γεσκεηξία ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα γηα ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ ζε 

ππνινγηζηή. (Walle, 2005). Παξφκνηα άπνςε εθθξάδεη θαη ην Α.Π.. παξ’ φια απηά 

φκσο δελ θαίλεηαη ην βηβιίν λα πξνσζεί ηε ρξήζε παξφκνησλ ινγηζκηθψλ.  

Δπίζεο δελ θαίλεηαη λα πξνσζεί αξθεηά ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία (ε 

νπνία έρεη πνιχ θησρή ζπκκεηνρή ζηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) θαη ηελ 

δηεπηζηεκνληθφηεηα. ε γεληθέο γξακκέο  είλαη απνχζεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ελφηεηεο πνπ εμεηάζακε ζηελ η΄ ηάμε. Έλα κεγάιν ηκήκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

απηψλ ησλ ελνηήησλ, αζρνιείηαη κε ηελ δηζδηάζηαηε πιεπξά ησλ ζηεξεψλ (π.ρ. 

παξάπιεπξε θαη νιηθή επηθάλεηα, απεηθφληζε ζην δηζδηάζηαην ραξηί) θαζψο θαη κε ηε 

δηεμαγσγή αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ επηθαλεηψλ, φγθσλ θιπ. 

ηα ζεηηθά  ζα κπνξνχζε θαλείο λα επηζπλάςεη ηελ πξφζεζε θαη πξνζπάζεηα λα 

πξνσζήζεη κηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνζπάζεηα ηεο κάζεζεο, πξνζπαζψληαο λα 

θάλεη πξνζνκνηψζεηο ηεο νηθείαο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, θπξίσο κέζα απφ ηε 

ζεκαηνινγία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ επηιέγεη.  Δπίζεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

εκθαλίδνληαη αλνηρηά εξσηήκαηα (π.ρ.ζει163, δξαζηεξηφηεηα1) πνπ πξνσζνχλ ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ. Δλψ πξνηείλνληαη θαη βησκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο κπνξνπλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη νκαδηθά. Βέβαηα πάληα 

ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα απηελέξγεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζηνλ νπνίν πέθηεη ε 

επζχλε εκπινπηηζκνχ ηνπ θεθαιαίνπ κε βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο φπσο 

θάλεθε, ήηαλ ζρεηηθά θησρέο. 

 πκπεξαζκαηηθά, δηαθξίλνπκε θαιέο πξνζέζεηο ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν αζρνιεζήθακε παξά ηηο φπνηεο αλαθνινπζίεο. Πνιιά απφ 

απηά πνπ θαίλνληαη σο κεηνλεθηήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ αλ ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο φπνπ 

ν εθπαηδεπηηθφο  ζα αμηνπνηεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν αιιάδνληαο 

ή θαη παξαιείπνληαο αθφκε απηέο πνπ δελ εμππεξεηνχλ ηνπ ζθνπνχο θαη ζηφρνπο πνπ 

έρεη ζέζεη ζε ζπλάξηεζε κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ηνπ.  
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