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Περίληψη 

Με προφανή σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για τη διδασκαλία της 

Ευκλείδειας Γεωμετρίας στο Λύκειο, επιχειρήθηκε το 2007 μια αναβάθμιση της 

Γεωμετρίας στο Γυμνάσιο (θεσμοθετήθηκε η διακριτή διδασκαλία του μαθήματος και 

δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην αποδεικτική διαδικασία). Εμπειρικές έρευνες που 

δημοσιεύτηκαν όμως τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 

μεγάλα προβλήματα μάθησης, ένα από οποία αφορά την ικανότητα των αποφοίτων 

του Γυμνασίου να ανταποκριθούν στο επίπεδο που απαιτεί η διδασκαλία της 

Ευκλείδειας Γεωμετρίας στο Λύκειο. Στην εισήγηση παρουσιάζονται ερευνητικά 

αποτελέσματα και σχολιάζονται ορισμένες ατυχείς επιλογές στα διδακτικά βιβλία οι 

οποίες, αντί να διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση από τη Γεωμετρία του Γυμνασίου 

σε αυτήν του Λυκείου, καθιστούν ακόμη πιο δυσχερή την είσοδο των μαθητών στο 

ανώτερο επίπεδο μαθηματικής σκέψης που χαρακτηρίζει την Ευκλείδεια Γεωμετρία. 

 

Εισαγωγή 

Η σημερινή εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι της 5
ης

 Ημερίδας Μαθηματικών των 

εκπαιδευτηρίων Καλαμαρί αποτελεί ουσιαστικά επέκταση της αντίστοιχης περσινής, 

που είχε τίτλο «Ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για τη διδακτική αναβάθμιση της 

Ευκλείδειας Γεωμετρίας» (Θωμαΐδης 2014). Ανέφερα τότε και ανέλυσα με συντομία 

μια σειρά προβλημάτων που συνδέονται με την πανθομολογούμενη υποβάθμιση της 

Ευκλείδειας Γεωμετρίας στο Λύκειο, η επίλυση των οποίων αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη διδακτική και μαθησιακή αναβάθμιση του μαθήματος. Τα 

προβλήματα αυτά  είναι τα εξής: 

● Η ασυνέχεια ανάμεσα στη διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Γυμνάσιο και το 

Λύκειο. 

● Ο μονομερής θεωρητικός προσανατολισμός της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στο 

Λύκειο. 

● Η έλλειψη διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα σε Ευκλείδεια Γεωμετρία και 

Άλγεβρα που διδάσκονται ως χωριστοί κλάδοι στην Α΄ και Β΄ Λυκείου. 



● Η ασυμβατότητα της ύλης και των στόχων της Ευκλείδειας Γεωμετρίας με την 

ουσιαστική χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της. 

● Η ασυμβατότητα διδακτέας ύλης και διαθέσιμου διδακτικού χρόνου. 

Η εξαιρετική ιδέα των οργανωτών της φετινής Ημερίδας, να θέσουν ως κεντρικό 

θέμα τις συνέχειες και τις ασυνέχειες στη διδασκαλία των Μαθηματικών κατά τη 

μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, δίνει την 

ευκαιρία να αναπτύξω σε μεγαλύτερη έκταση το πρώτο από τα πέντε προβλήματα της 

προηγούμενης λίστας και να διατυπώσω ορισμένες προτάσεις που μπορούν να 

συμβάλουν στην αντιμετώπισή του. 

 

Η διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Γυμνάσιο 

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται στο Γυμνάσιο, η 

διδασκαλία της Γεωμετρίας είχε πάντοτε ως κύριο στόχο τη μελέτη των γεωμετρικών 

σχημάτων με οδηγό την εποπτεία, τη χρήση των γεωμετρικών οργάνων, τις μετρήσεις 

και τους υπολογισμούς. Στα σχολικά βιβλία Μαθηματικών η μελέτη αυτή δεν είχε 

διακριτό χαρακτήρα, αλλά τα κεφάλαια της Γεωμετρίας διαχέονταν μέσα στην 

υπόλοιπη ύλη και εναλλάσσονταν με αυτά της Αριθμητικής και της Άλγεβρας  Η 

διαπραγμάτευση θεωρητικών ζητημάτων, όπως η ακρίβεια στη διατύπωση των 

ορισμών και οι αποδείξεις των ιδιοτήτων των σχημάτων ήταν αποσπασματική και 

περιθωριακή, χωρίς να στοχεύει στη δημιουργία κάποιου ουσιαστικού υπόβαθρου για 

τη διδασκαλία της θεωρητικής Ευκλείδειας Γεωμετρίας στο Λύκειο. Θα μπορούσα να 

αναφέρω πολλά παραδείγματα που δείχνουν τις αρνητικές συνέπειες αυτής της 

κατάστασης, αλλά αρκεί κατά τη γνώμη μου το ακόλουθο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα. 

Στο προηγούμενο σχολικό βιβλίο Μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου υπήρχε ο εξής 

ορισμός του τραπεζίου και του παραλληλογράμμου (Αλιμπινίσης κ.α. 2006, σ.281): 

Ένα τετράπλευρο του οποίου δύο πλευρές είναι παράλληλες, λέγεται τραπέζιο. 

Το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες λέγεται παραλληλόγραμμο και 

είναι ειδική περίπτωση τραπεζίου.   

Στο χρονικό διάστημα της 20ετιας που το συγκεκριμένο βιβλίο Μαθηματικών ήταν εν 

χρήσει (1987–2006), χρησιμοποιήθηκαν στο Λύκειο τέσσερα διαφορετικά βιβλία 

Ευκλείδειας Γεωμετρίας, που έδιναν τον ακόλουθο ορισμό του τραπεζίου: 

● Το τετράπλευρο που έχει δύο μόνο απέναντι πλευρές του παράλληλες λέγεται τραπέζιο 

(Παπαμιχαήλ & Σκιαδάς 1989, σ.104) 



● Τραπέζιο λέγεται το τετράπλευρο το οποίο έχει μόνο δύο απέναντι πλευρές παράλληλες 

(Αλιμπινίσης κ.α. 1998, σ.84) 

● Κάθε τετράπλευρο που έχει δύο μόνο απέναντι πλευρές παράλληλες το ονομάζουμε τραπέζιο 

(Θωμαΐδης κ.α. 2000, σ.130) 

● Τραπέζιο λέγεται το κυρτό τετράπλευρο που έχει μόνο δύο πλευρές παράλληλες (Αργυρόπουλος 

κ.α. 2006, σ.112)    

Είναι φανερό ότι η χρήση της λέξης «μόνο» δημιουργεί μια διαφορετική ταξινόμηση 

των τετραπλεύρων, στην οποία τα παραλληλόγραμμα δεν αποτελούν υποσύνολο των 

τραπεζίων (σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στο βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου). 

Αυτή η έλλειψη στοιχειώδους συντονισμού μεταξύ γυμνασιακής και λυκειακής 

Γεωμετρίας έχει δύο άμεσες, αρνητικές συνέπειες. Η μία, διδακτικής φύσεως, 

συνδέεται με τη δημιουργία ισχυρών πρωτογενών αντιλήψεων για τα γεωμετρικά 

σχήματα από τους μαθητές, που συνιστούν ισχυρά εμπόδια σε κάθε μεταγενέστερη 

απόπειρα επέκτασης ή γενίκευσης.
1
 Η άλλη συνέπεια, που είναι και περισσότερο 

εμφανής, συνδέεται άμεσα με τη διδακτική πράξη. Επειδή ζητήματα αυτού του είδους 

έχουν μεγάλη σημασία για τη θεωρητική ανάπτυξη της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, η 

διδασκαλία της τελευταίας στην Α΄ Λυκείου παρακάμπτει τις γεωμετρικές γνώσεις 

των μαθητών από το Γυμνάσιο και αρχίζει από μηδενική βάση, με αποτέλεσμα να 

βρίσκεται μονίμως αντιμέτωπη με το πρόβλημα της ανεπάρκειας του διδακτικού 

χρόνου, την αδυναμία ολοκλήρωσης της ύλης και την ουσιαστική κατάργηση 

σημαντικών κεφαλαίων (όπως οι γεωμετρικοί τόποι και κατασκευές ή και ολόκληρων 

κλάδων όπως η Στερεομετρία). 

Επί 25 περίπου χρόνια οι ιθύνοντες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου επιχειρούσουν να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με αναπροσαρμογές των αναλυτικών προγραμμάτων 

και αλλεπάλληλες αλλαγές των διδακτικών βιβλίων Ευκλείδειας Γεωμετρίας στο 

Λύκειο, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα.
2
 Έτσι την περίοδο 2002–2007, με την 

ευκαιρία της δημιουργίας νέων αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικών βιβλίων 

για την υποχρεωτική εκπαίδευση, επιχειρήθηκε μια διαφορετική οργάνωση της 

διδασκαλίας της Γεωμετρίας στο Γυμνάσιο, περισσότερο συμβατή με εκείνην της 

Ευκλείδειας Γεωμετρίας στο Λύκειο. Στο πλαίσιο αυτό καθιερώθηκε η διακριτή 

                                                           
1
 Μια άλλη αιτία μαθησιακών προβλημάτων ήταν π.χ. η παράλειψη του συγκεκριμένου βιβλίου 

Μαθηματικών της Α΄  Γυμνασίου να κάνει αναφορά στη θεμελιώδη διάκριση μεταξύ κυρτής και μη 

κυρτής γωνίας. Η άγνοια των μαθητών για αυτή τη διάκριση δημιουργεί μονομερείς αντιλήψεις που 

δυσχεραίνουν την ορθή κατανόηση εννοιών όπως «αμβλεία γωνία», «κατακορυφήν γωνίες» κ.ο.κ. 
2
 Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο αυτή χρησιμοποιήθηκαν στο Λύκειο 9 διαφορετικά βιβλία 

Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Για μια ανάλυση των αιτίων που οδήγησαν στην υποβάθμιση του μαθήματος 

καθώς και του διδακτικού αδιεξόδου που έχει διαμορφωθεί, βλ. (Θωμαΐδης 1996 · 2014).  



διδασκαλία του μαθήματος σε όλες τις γυμνασιακές τάξεις, ομογενοποιήθηκαν οι 

γεωμετρικοί ορισμοί, ενώ στην Γ΄ Γυμνασίου εντάχθηκε η συστηματική διδασκαλία 

τω κριτηρίων ισότητας και ομοιότητας των τριγώνων ώστε να μυηθούν οι μαθητές 

στην αποδεικτική διαδικασία. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις έγιναν προφανώς με στόχο 

να προσεγγίσουν οι μαθητές το γνωστικό επίπεδο που είναι αναγκαίο για την 

κατανόηση των βασικών αρχών της Ευκλείδειας Γεωμετρίας και να επιτευχθούν έτσι 

ταχύτεροι ρυθμοί διδασκαλίας στο Λύκειο. Οι σχετικές ρυθμίσεις αποτυπώθηκαν με 

σαφείς αναφορές στα προγράμματα σπουδών και τις οδηγίες διδασκαλίας. 

Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών – Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αναφέρονται μεταξύ των ειδικών σκοπών της 

διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και οι εξής (Τόμος Α΄ 2002, σ.335): 

Η σταδιακή κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της δομής των Μαθηματικών. 

Η εξοικείωση με τη διαδικασία παραγωγής συλλογισμών και την αποδεικτική διαδικασία. 

Στην ενότητα “Ισότητα τριγώνων” της Γ΄ Γυμνασίου, οι ειδικότεροι στόχοι της 

διδασκαλίας και οι διδακτικές δραστηριότητες περιγράφονται στο πρόγραμμα 

σπουδών ως εξής (ο.π., σ.364): 

Να γνωρίζουν τα κριτήρια ισότητας τριγώνων. 

Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα κριτήρια ισότητας στη σύγκριση τριγώνων. 

Επεξήγηση της σημασίας των κριτηρίων ισότητας τριγώνων, με δραστηριότητες που αναφέρονται 

σε παραλληλόγραμμα και κύκλο. 

Τέλος, οι Οδηγίες διδασκαλίας Μαθηματικών του Γυμνασίου αναφέρουν για τη 

συγκεκριμένη ενότητα τα εξής (ΥΠΑΙΘ, 147643/Γ2/11–10–2013, σ.42): 

Η ενότητα προσφέρεται για επαφή των μαθητών με πτυχές της μαθηματικής αποδεικτικής 

διαδικασίας (ευθεία απόδειξη, αναλυτική μέθοδος, αντιπαραδείγματα, απαγωγή σε άτοπο). 

Προτείνεται στο εισαγωγικό κομμάτι της ενότητας, πριν από την έννοια της ισότητας των 

τριγώνων, να γίνει επανάληψη των απαραίτητων γνώσεων που θα χρειαστούν (π.χ. οι κατακορυφήν 

γωνίες είναι ίσες, οι παρά τη βάση γωνίες του ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες κτλ.) 

Τα προηγούμενα αποκαλύπτουν, τουλάχιστον, μία αντίληψη του μεγέθους του 

προβλήματος και πρόθεση για την αντιμετώπισή του μέσω θεσμικών παρεμβάσεων 

στο επίπεδο σχεδιασμού και καθοδήγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

Ερευνητικά δεδομένα για τη μάθηση της Γεωμετρίας 

Σήμερα, ύστερα από επτά χρόνια εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουδών του 

Γυμνασίου και χρήσης των αντίστοιχων διδακτικών βιβλίων, δύσκολα θα μπορούσε 

να υποστηρίξει κανείς ότι οι ρυθμίσεις αυτές είχαν κάποια ουσιαστική συμβολή στην 



αναβάθμιση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Όλες οι υπάρχουσες ενδείξεις από τη 

διδακτική πράξη, αλλά και τα αποτελέσματα δημοσιευμένων εμπειρικών ερευνών, 

είναι αρνητικές ως προς τις δυνατότητες της μεγάλης πλειοψηφίας των αποφοίτων 

του Γυμνασίου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διδασκαλίας του μαθήματος 

στην Α΄ Λυκείου. 

Ιδιαίτερα αρνητικά είναι τα συμπεράσματα των ερευνών στις οποίες οι ερευνητές 

χρησιμοποιούν τη θεωρία των επιπέδων van Hiele, που είναι το πιο διαδεδομένο 

διεθνώς θεωρητικό μοντέλο για τη διδασκαλία και μάθηση της Γεωμετρίας. Σύμφωνα 

με αυτό το μοντέλο η ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης εξελίσσεται ιεραρχικά σε 

πέντε επίπεδα (Crowley 1987 · Θωμαΐδης & Πούλος 2006, σ.15): 

Επίπεδο 1: Τα γεωμετρικά σχήματα αναγνωρίζονται και σχεδιάζονται ως 

ολότητες επειδή μοιάζουν με ορισμένα εμπειρικά οπτικά πρότυπα (π.χ. το σχήμα 

μιας πόρτας λειτουργεί ως πρότυπο για την αναγνώριση και διάκριση των 

ορθογωνίων από ένα σύνολο γεωμετρικών σχημάτων). Δεν προσδιορίζονται 

ιδιότητες των σχημάτων ούτε αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα ορισμών. 

Επίπεδο 2: Προσδιορίζονται ιδιότητες των γεωμετρικών σχημάτων και γίνεται 

κατάταξή τους σε αντίστοιχες κατηγορίες (π.χ. ο ρόμβος ανήκει στην κατηγορία 

των σχημάτων που έχουν τέσσερις ίσες πλευρές). Δεν προσδιορίζονται όμως 

σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες σχημάτων (π.χ. ότι το τετράγωνο 

είναι ένας ρόμβος που έχει μια ορθή γωνία), ούτε κατανοείται η σημασία των 

γενικών ορισμών.     

Επίπεδο 3: Είναι δυνατή η διατύπωση γενικών ορισμών με χρήση ιδιοτήτων που 

χαρακτηρίζουν ένα γεωμετρικό σχήμα (π.χ. ρόμβος ονομάζεται το τετράπλευρο 

που έχει όλες τις πλευρές του ίσες). Με απλά λογικά επιχειρήματα γίνεται 

συσχέτιση ιδιοτήτων μεμονωμένων σχημάτων (π.χ. αν ένα τετράπλευρο έχει τις 

απέναντι πλευρές παράλληλες, τότε έχει τις απέναντι γωνίες ίσες) ή διαφορετικών 

σχημάτων (κάθε τετράγωνο είναι ρόμβος επειδή όλες οι πλευρές του είναι ίσες), 

καθώς και ιεραρχική κατάταξη των σχημάτων σε υποκατηγορίες. Δεν κατανοείται 

η οργάνωση της γεωμετρικής θεωρίας στη μορφή ενός παραγωγικού συστήματος. 

Επίπεδο 4: Είναι δυνατή η κατανόηση και δημιουργία αποδεικτικών συλλογισμών 

που οδηγούν στην επαλήθευση γεωμετρικών προτάσεων με αφετηρία αρχικούς 

όρους, αξιώματα, ορισμούς και προτάσεις που έχουν ήδη αποδειχθεί.  Κατανοείται 

η δυνατότητα διαφορετικών αποδείξεων της ίδιας πρότασης, η σημασία της 



αντίστροφης πρότασης, της ικανής και αναγκαίας συνθήκης και γενικά η 

θεωρητική ανάπτυξη της Ευκλείδειας Γεωμετρίας.   

Επίπεδο 5: Αναγνωρίζεται η δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών παραγωγικών 

συστημάτων με αφετηρία παραλλαγές των αξιωμάτων, οι οποίες οδηγούν σε 

διαφορετικές ιδιότητες των γεωμετρικών σχημάτων. Ειδικότερα αναγνωρίζεται ότι 

η Ευκλείδεια Γεωμετρία δεν είναι παρά ένας από τους πολλούς δυνατούς τρόπους 

περιγραφής ενός αφηρημένου μαθηματικού σύμπαντος. 

Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο επίπεδο, που είναι γενικά απρόσιτο στο πλαίσιο της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όλα τα προηγούμενα αποτελούν – όπως έχουν δείξει 

αλλεπάλληλες έρευνες σε διάφορες χώρες – ένα αξιόπιστο θεωρητικό μοντέλο για 

την ερμηνεία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η διδασκαλία και μάθηση της 

Γεωμετρίας. Από μια απλή ανάγνωση και σύγκριση των επιπέδων, γίνεται φανερό οι 

στόχοι της διδασκαλίας της θεωρητικής Ευκλείδειας Γεωμετρίας στην Α΄ Λυκείου 

ανήκουν στο επίπεδο 4 και άρα για την επίτευξή τους θα πρέπει οι μαθητές να 

κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τις δεξιότητες που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 3. Αυτό 

το συμπέρασμα εξηγεί, με όρους της Διδακτικής των Μαθηματικών, ποιος πρέπει να 

είναι ο ουσιαστικός στόχος της διδασκαλίας της Γεωμετρίας στο Γυμνάσιο και 

ιδιαίτερα στην Γ΄ τάξη για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών που συνεχίζουν στο 

Λύκειο.         

Το 3
ο
 επίπεδο van Hiele περιλαμβάνει όλα εκείνα τα προαπαιτούμενα για την 

ανάπτυξη της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στη μορφή ενός θεωρητικού συστήματος, 

όπως είναι για παράδειγμα η ικανότητα ακριβούς διατύπωσης του ορισμού και των 

ιδιοτήτων ενός γεωμετρικού σχήματος και η συσχέτιση των ιδιοτήτων διαφορετικών 

σχημάτων που επιτρέπουν τις ιεραρχικές ταξινομήσεις τους. Τα αποτελέσματα όμως 

μιας σειράς εμπειρικών ερευνών και μελετών που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία 

χρόνια, δείχνουν ότι πολύ μικρό ποσοστό μαθητών της Α΄, ακόμη και τις Β΄ Λυκείου, 

διαθέτει αυτές τις ικανότητες. (Ζάχος 2000α, 2000β· Τζίφας 2005· Δημάκος & 

Νικολουδάκης 2008· Μιχελαράκης 2012· Ιγγλέζου 2014).      

 

Μια κριτική των διδακτικών επιλογών στα βιβλία του Γυμνασίου 

Για να διακρίνουμε ορισμένες τουλάχιστον από τις πραγματικές αιτίες της αποτυχίας 

των παρεμβάσεων που έγιναν το 2007 στο Γυμνάσιο, θα εξετάσουμε λεπτομερέστερα 

τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε η διδασκαλία βασικών στοιχείων της 

αποδεικτικής διαδικασίας στη Γεωμετρία της Γ΄ Γυμνασίου.         



Όπως είδαμε παραπάνω, τόσο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών όσο και στις 

Οδηγίες Διδασκαλίας υπάρχουν ορισμένες λιτές αναφορές για τους στόχους και τους 

τρόπους με τους οποίους θα υλοποιηθεί η μύηση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου 

στην αποδεικτική διαδικασία. Είναι όμως γνωστό ότι πρωταρχικό ρόλο για την 

οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας των Μαθηματικών από τους διδάσκοντες 

παίζει το εκπαιδευτικό υλικό που περιέχεται στα αντίστοιχα διδακτικά βιβλία, όπως 

είναι π.χ. οι δραστηριότητες, η παρουσίαση της θεωρίας, οι εφαρμογές και οι 

ασκήσεις. Εξετάζοντας αυτά τα στοιχεία στο βιβλίο Μαθηματικών της Γ΄ Γυμνασίου 

(Αργυράκης, κ.α., Μέρος Β΄, Κεφάλαιο 1
ο
), παρατηρούμε αρχικά ότι απουσιάζει 

κάποιο εισαγωγικό κείμενο που να εξηγεί στους μαθητές τη σημασία και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της αποδεικτικής διαδικασίας στα Μαθηματικά. Αν ο διδάσκων δεν 

αναλάβει κάποια σχετική πρωτοβουλία, οι μαθητές θα αντιληφθούν (;) περί τίνος 

πρόκειται όταν φθάσουν στην παράγραφο Παραδείγματα – Εφαρμογές της ενότητας 

1.1, όπου παρουσιάζονται 4 γεωμετρικές προτάσεις με τα αντίστοιχα σχήματα και τις 

αποδείξεις. Αν ο διδάσκων καταφύγει στο αντίστοιχο βιβλίο του εκπαιδευτικού, θα 

βρει διδακτικές οδηγίες, προτεινόμενο σχεδιασμό της διδασκαλίας καθώς και 

πρόσθετο υλικό· ματαίως όμως θα αναζητήσει κάποιο κείμενο που συνοψίζει τα 

αποτελέσματα των ερευνών της Διδακτικής για τη διδασκαλία και μάθηση της 

απόδειξης και υποδεικνύει τρόπους διδακτικής αξιοποίησής τους. Ένα τέτοιο κείμενο 

θα μπορούσε π.χ. να τονίζει με έμφαση ορισμένα κρίσιμα στοιχεία της αποδεικτικής 

διαδικασίας στη Γεωμετρία, τα οποία όχι μόνο έχουν επαληθευτεί και διασταυρωθεί 

από αλλεπάλληλες έρευνες, αλλά αποτελούν βασικά συμπεράσματα πολύχρονης 

διδακτικής εμπειρίας. Για να κατακτήσουν το επίπεδο γεωμετρικής σκέψης που 

αντιστοιχεί στην απόδειξη μιας πρότασης της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, οι μαθητές θα 

πρέπει πρώτα να έχουν ασχοληθεί διεξοδικά με ζητήματα που αφορούν την:     

● Κατανόηση κειμένου (εκφώνηση της πρότασης) 

● Διάκριση των δεδομένων από τα ζητούμενα σε μια υποθετική πρόταση 

● Κατασκευή σχήματος με χρήση παραδοσιακών ή ψηφιακών μέσων 

● Συσχέτιση των δεδομένων με τα ζητούμενα 

● Διατύπωση αποδεικτικών συλλογισμών 

Αυτές οι ικανότητες θα αποκτηθούν με κατάλληλες συνεργατικές δραστηριότητες 

που κινητοποιούν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών αλλά και με 

ατομική, συστηματική εξάσκηση μέσω προσεκτικά επιλεγμένων ασκήσεων που 

εξυπηρετούν τους αντίστοιχους στόχους. Όλη η προηγούμενη προβληματική 



απουσιάζει από το διδακτικό βιβλίο Μαθηματικών της Γ΄ Γυμνασίου, όπως μπορεί να 

διαπιστωθεί ακόμη και από μια απλή εξέταση των προτεινόμενων ασκήσεων της 

ενότητας “Ισότητα Τριγώνων”: 

 

 

 

Οι ασκήσεις αυτές δεν έχουν καμία ουσιαστική διαφορά από τις αντίστοιχες του 

βιβλίου Ευκλείδειας Γεωμετρίας της Α΄ Λυκείου. Επιπλέον όμως συνοδεύονται όλες 

από έτοιμα σχήματα και το μοναδικό ζητούμενο από τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, 

που ασκούνται για πρώτη φορά στην αποδεικτική διαδικασία, είναι να διατυπώσουν 

μια απόδειξη ανακαλύπτοντας τους δεσμούς ανάμεσα στα δεδομένα και ζητούμενα  

κάθε άσκησης. Η ίδια κατάσταση συνεχίζεται στις επόμενες ασκήσεις …   



 

 

Στην ενότητα «Όμοια Τρίγωνα» η κατάσταση χειροτερεύει, επειδή σε αρκετές 

ασκήσεις δεν υπάρχει καμία εκφώνηση και οι μαθητές πρέπει να εικάσουν τα 

δεδομένα στοιχεία της άσκησης από ένα σχήμα: 

  

 

 



Στην περίπτωση (α) της προηγούμενης άσκησης έχει αναφερθεί από διδάσκοντα η 

πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ενός μαθητή ο οποίος αρνήθηκε να τη λύσει με το 

επιχείρημα ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι οι πλευρές ΑΔ και ΑΕ του τριγώνου 

ΑΔΕ είναι προεκτάσεις αντίστοιχα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ του τριγώνου ΑΒΓ. Εδώ 

μπορούμε να παρατηρήσουμε μια εντυπωσιακή επίδειξη κριτικής σκέψης εκ μέρους 

του μαθητή, η οποία προφανώς δεν οφείλεται στη διδασκαλία των Μαθηματικών! 

Ασκήσεις Γεωμετρίας στις οποίες τα σχήματα δίνονται έτοιμα είτε δεν συνοδεύονται 

από εκφώνηση, αφαιρούν από τη δραστηριότητα των μαθητών τα πλέον δημιουργικά 

στοιχεία που στηρίζουν την αποδεικτική διαδικασία. Δηλαδή την κατανόηση του 

κειμένου που θα οδηγήσει στον εντοπισμό των εμπλεκόμενων εννοιών, την 

ενεργοποίηση των αντίστοιχων ορισμών για την κατασκευή του σχήματος και τη 

διάκριση των υποθέσεων (δεδομένων) από τα συμπεράσματα (ζητούμενα). Η 

αποτυχία της μεγάλης πλειοψηφίας των μαθητών να κατανοήσουν την αποδεικτική 

διαδικασία συνδέεται στενά με το γεγονός ότι η ικανότητα αναζήτησης αυτών των 

στοιχείων θεωρείται περίπου ως αυτονόητη (ή έμφυτη!) και η διδασκαλία της 

Ευκλείδειας Γεωμετρίας αρχίζει με τη διερεύνηση των λογικών σχέσεων ανάμεσα σε 

υποθέσεις και συμπεράσματα, δηλαδή την επίκληση προηγούμενων προτάσεων, 

βοηθητικών γραμμών κ.ο.κ. 

 

Συμπεράσματα και προτάσεις 

Σε θεωρητικό επίπεδο, η προηγούμενη ανάλυση της εισαγωγής των μαθητών της Γ΄ 

Γυμνασίου στην έννοια της απόδειξης σύμφωνα με το υλικό του διδακτικού βιβλίου, 

φανερώνει απόλυτη άγνοια των προϋποθέσεων που θέτει το μοντέλο van Hiele. Σε 

πιο πρακτικό επίπεδο δείχνει ότι οι διάφορες απόπειρες αναβάθμισης της Ευκλείδειας 

Γεωμετρίας μέσω αναδιατάξεων της ύλης και μεταφοράς κεφαλαίων από τάξη σε 

τάξη είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. 

Τα στοιχεία που έχουμε επισημάνει παραπάνω υποδεικνύουν την πορεία που πρέπει 

να ακολουθήσει μια νέα προσπάθεια ώστε να έχει κάποιες πιθανότητες επιτυχίας. 

Απαιτείται η δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και αντίστοιχων 

δραστηριοτήτων που θα καλλιεργούν την ικανότητα των μαθητών να αναζητούν και 

να εντοπίζουν τα προαπαιτούμενα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας στη 

Γεωμετρία, όπως αυτά περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Έχοντας ως βάση 

τη διδασκαλία της Γεωμετρίας στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, που δίνει έμφαση στους 

ορισμούς, τη σχεδίαση και τις ταξινομήσεις των σχημάτων μέσω των ιδιοτήτων τους, 



θα πρέπει η διδασκαλία στην Γ΄ Γυμνασίου να προχωρήσει σε μια ανασυγκρότηση 

και εμβάθυνση όλου αυτού του υλικού. Με δραστηριότητες στην τάξη και ασκήσεις, 

οι μαθητές θα ασχοληθούν συστηματικά με την ανάλυση των εννοιών «μαθηματικός 

ορισμός» και «μαθηματική απόδειξη» χρησιμοποιώντας παραδείγματα και 

αντιπαραδείγματα, τη σχεδίαση απλών και πολύπλοκων γεωμετρικών σχημάτων 

χρησιμοποιώντας παραδοσιακά και ψηφιακά εργαλεία, ακόμη και την ανάγνωση και 

ανάλυση της δομής σύνθετων γεωμετρικών προτάσεων. 

Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν την εγκατάλειψη του δόγματος «ολοκλήρωση της 

διδακτέας ύλης» και την αντικατάστασή του με ένα φιλόδοξο και απαιτητικό 

εγχείρημα «εμβάθυνσης σε θεμελιώδεις έννοιες». Στο εγχείρημα αυτό χρειάζεται μια 

νέα αντίληψη για το ρόλο και το περιεχόμενο των διδακτικών βιβλίων και φυσικά για 

την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε κρίσιμα ζητήματα της διδασκαλίας και 

μάθησης των Μαθηματικών. 
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